
8. SINIF 2. ÜNİTE İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 3. ÇALIŞMA KAĞIDI 
 

1) Aşağıda verilen Y ve K şehirlerinin arasındaki basınç farkı değişimi yandaki grafikte verilmiştir.  

      

Grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi yazınız. 

1) (   ) II. Zaman aralığında rüzgar oluşmaz. 

2) (   ) III. Zaman aralığında rüzgarın hızı artmaktadır. 

3) (   ) IV. Zaman aralığında oluşan rüzgarın hızı I. zaman aralığında oluşan rüzgarın hızından fazladır. 

4) (   ) III. Zaman aralığında oluşan rüzgarın hızı I. zaman aralığında oluşan rüzgarın hızından azdır. 

5) (   ) II. Zaman aralığında hava sakindir. 

6) (   ) IV. Zaman aralığında hava rüzgarlıdır. 

7) (   ) II. Zaman aralığındaki rüzgar hızı IV. Zaman aralığındaki rüzgar hızından azdır. 

8) (   ) IV. Zaman aralığında rüzgar hızı en fazladır. 

9) (   ) I. zaman aralığında IV. zaman aralığına doğru rüzgar hızı artmaktadır. 

10) (   ) Bu grafiğe bakarak Y şehrinin yüksek basınç, K şehrinin alçak basınç bölgesi olduğu anlaşılabilir. 

 

2) Aşağıda verilen tanımların başındaki boş bırakılan yerlere hava olaylarını (yağmur, dolu, kar, çiy, sis, 

kırağılaşma) yazınız. 

 

a) (…………………………) Su buharının gökyüzünde yoğuşarak buz kristallerine dönüşmesiyle oluşan yağış çeşididir. 

b) (…………………………) Su buharının yeryüzüne yakın yerlerde yoğuşarak buz kristalleri veya su damlacıklarına 

dönüşerek havada asılı kalmasıyla oluşur. 

c) (…………………………) Yeryüzüne yakın yerlerde su buharının soğuk nesneler üzerinde su damlacıkları haline 

dönüşmesiyle oluşur. 

d) (…………………………) Su buharının gökyüzünde yoğuşarak su damlacıkları haline yeryüzüne inmesi. 

e) (…………………………) Gökyüzünde yoğuşan su damlacıkları haline gelen su buharının fırtına nedeniyle aniden 

donarak yeryüzüne inmesidir. 

f) (…………………………) Yeryüzüne yakın su buharının sıcaklığın donma noktasının altına düşmesiyle sıvı hale 

geçmeden direk katı hale geçmesidir. 
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3) Deniz öğretmen yüksek basınç, alçak basınç ve rüzgar oluşumu konusunu anlattıktan öğrencileri ile birlikte 

buz termosu, rüzgar gülü ve ısıtıcı kullanarak aşağıdaki etkinliği yapmıştır. Etkinlikte rüzgar gülünü 

yerleştirdikten sonra Buz termosu ve ısıtıcıyı rüzgar gülüne göre eşit uzaklıklara koymuş ve ısıtıcıyı 

çalıştırmıştır. Daha sonra rüzgar gülünün şekildeki ok yönünde döndüğünü gözlemlenmiştir. 

 

 
A) Yukarıdaki etkinliğe göre aşağıdaki ifadelerde verilen koyu renkli kelimelerden doğru olanlarını 

yuvarlak içerisine alınız. (Ortamın sıcaklığını sadece Buz Termosu ve ısıtıcı değiştirmektedir.) 

 

1) Isıtıcının olduğu yer alçak/yüksek basınç bölgesidir. 

2) Buz termosunun olduğu yer alçak/yüksek basınç bölgesidir. 

3) Isınarak yoğunluğu azalan hava alçalır/yükselir. 

4) Soğuyarak yoğunluğu artan hava alçalır/yükselir. 

5) Isıtıcının şiddeti arttırılırsa rüzgar hızı artar/azalır. 

 

B) Yukarıdaki etkinliğe göre aşağıdaki ifadelerden doğru olanları işaretleyiniz. (Ortamın sıcaklığını sadece 

Buz Termosu ve ısıtıcı değiştirmektedir.) 

 

 (   ) Rüzgarın oluşması için ortamlar arasında sıcaklık farkının olması gerekir. 

 (   ) Buz termosu soğuk olduğu için üzerindeki hava çökmüştür. 

 (   ) Isıtıcı havayı ısıttığı için havanın yoğunluğu artmış ve çökmüştür. 

 (   ) Rüzgar sıcaklığın fazla olduğu yerden sıcaklığın az olduğu yere doğru hareket eder. 

 (   ) Sıcaklığın arttığı yerde yüksek basınç alanı oluşur. 

 (   ) Isınan havanın hacmi arttığı için yoğunluğu azalır. 

 (   ) Buz termosu üzerinde yüksek basınç alanı oluşmuştur. 

 (   ) Buz termosu ve ısıtıcı arasındaki sıcaklık farkı artarsa rüzgar gülü daha yavaş döner. 

 (   ) Buz termosu yerine ısıtıcı ile aynı ısıyı veren özdeş ısıtıcı koyulsaydı rüzgar gülü hareket etmezdi. 

 

4) Aşağıda verilen paragrafı uygun kelimelerle tamamlayınız.  

Atmosferimizde bulunan sera gazları Dünyamızdan yansıyan Güneş ışınlarını tutarak Dünya’nın ısınmasını 

sağlar. Buna ……………… ……………… denir. En önemli sera gazları Ozon, Su Buharı, ………………………… ve 

………………………. gazlarıdır. Sera gazlarının fabrikalaşma, sanayileşme ve nüfus artışı gibi nedenlerle 

normalden daha fazla miktarda salınması sıcaklığı arttırarak …………………….. …………………….’ya sebep olur. 

Sıcaklığın mevsim normalleri üzerine çıkarak Dünya’nın her yıl normalden daha fazla ısınmasına sebep olan 

bu etki, hava durumu ortalamalarını geniş zaman dilimlerinde etkilemektedir. Buna ise ………………………. 

……………………….. ………………………… denir. 

 

 


