
8. SINIF 2. ÜNİTE İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 2. ÇALIŞMA KAĞIDI 
 

1) Aşağıda C ve D şehirlerindeki hava akımının yönü gösterilmiştir.   

 

Yukarıdaki şekle göre aşağıdaki özelliklerin hangi şehirlere ait olduğunu yanındaki boşluğa yazınız. 

2) (………Şehri) Alçak basınç bölgesidir. 

3) (………Şehri) Yüksek basınç bölgesidir. 

4) (………Şehri) Yağış ihtimali fazladır. 

5) (………Şehri) Yağış ihtimali azdır. 

6) (………Şehri) Nemlilik fazladır. 

7) (………Şehri) Nemlilik düşüktür. 

8) (………Şehri) Hava kapalı ve bulutludur. 

9) (………Şehri) Hava açıktır. 

10) (………Şehri) Hava sıcaklığı yüksektir. 

11) (………Şehri) Hava sıcaklığı düşüktür. 

12) (………Şehri) Alçalıcı hava hareketi vardır. 

13) (………Şehri) Yükselici hava hareketi vardır. 

14) Rüzgar ……….. şehrinden ………. Şehrine 

doğru eser.

 

2) Aşağıda X, Y, Z ve T şehirlerinin sıcaklıkları grafik ile gösterilmiştir. 
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Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına X 

işareti koyunuz. 

A) (   ) X şehrinden Y şehrine doğru rüzgar 

oluşur. 

B) (   ) Z şehrinden T şehrine doğru rüzgar 

oluşur. 

C) (   ) T şehrinden X şehrine doğru rüzgar 

oluşur. 

D) (   ) Y şehrinden X şehrine doğru rüzgar 

oluşur. 

E) (   ) X şehrinden Z şehrine doğru rüzgar 

oluşur. 

F) En şiddetli rüzgar …….. şehrinden …….. 

şehrine doğru oluşur. 
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3) Aşağıda verilen şehirde günün belli saatleri arasında deniz ve kara üzerindeki hava hareketleri 

gösterilmiştir. 

 

 

4) Aşağıda verilen şehirde günün belli saatleri arasında deniz ve kara üzerindeki hava hareketi 

gösterilmiştir. 

 

5) Aşağıda verilen ifadelerin başına hava durumuna ait ise H, İklime ait ise İ yazınız. 

a) (  ) Geniş bir alanı kapsar. 

b) (  ) 30 – 35 yıllık hava durumu ortalamasıdır. 

c) (  ) Dar bir alanı kapsar. 

d) (  ) Tahminlere dayanır. 

e) (  ) Genellemelere dayanır. 

f) (  ) Kurak, ılıman, yağışlı gibi terimler kullanılır. 

g) (  ) Bulutlu, sağanak yağışlı, güneşli gibi ifadeler 

kullanılır. 

ğ) (  ) Kısa sürede değişkenlik gösterebilir. 

h) (  ) Değişkenlik daha azdır. 

 

Yandaki şekle göre boşlukları deniz veya kara 

şeklinde doldurunuz, cümlelerde verilen 

seçeneklerden doğrusunu yuvarlak içine alınız. 

1) ……..………… yüksek basınç bölgesidir. 

2) ……..………… alçak basınç bölgesidir. 

3) ………………… da/de sıcaklık daha 

yüksektir. 

4) …………… da/de sıcaklık daha düşüktür. 

5) Bu olay gece/gündüz yaşanır. 

6) Rüzgarın yönü denizden karaya/karadan 

denize doğrudur. 

7) Bu olaya kara meltemi/deniz meltemi 

denir 

 

Yandaki şekle göre boşlukları deniz veya kara 

şeklinde doldurunuz, cümlelerde verilen 

seçeneklerden doğrusunu yuvarlak içine alınız. 

 ……..………… yüksek basınç bölgesidir. 

 ……..………… alçak basınç bölgesidir. 

 ………………… da/de sıcaklık daha 

yüksektir. 

 …………… da/de sıcaklık daha düşüktür. 

 Bu olay gece/gündüz yaşanır. 

 Rüzgarın yönü denizden karaya/karadan 

denize doğrudur. 

 Bu olaya kara meltemi/deniz meltemi 

denir 

 


