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HAVA OLAYLARI VE İKLİM

ÜNİTE 1: MEVSİMLER VE İKLİM
TEST - 3

1

1. Aşağıda atmosfer tabakasına ait grafik verilmiştir.

Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi   
yanlıştır?
A) c ile gösterilen parça canlıların solunumu için gerek-
lidir.
B) b ile gösterilen parça azot gazıdır.
C) a ile gösterilen parçada yağışların oluşmasını 
sağlayan su buharı bulunur.
D) Atmosferde en çok bulunan gaz oksijendir ve b 
parçası ile gösterilmiştir.

2. Aşağıda İzmir’in Aliağa ilçesine ait hava durumu raporu 
verilmiştir.

Yukarıdaki rapora bakarak:
I) Hava durumu gün içerisinde değişkenlik gösterir.
II) Pazartesi gününden sonra yağmur yağma ihtimali 
yoktur.
III) Farklı bölgelerin hava durumu raporları farklıdır.
ifadelerinden hangisi söylenebilir?
A) Yalnız I  B) I ve II 
C) II ve III  D) I, II ve III

HAVA OLAYLARI VE İKLİM KAZANIM TESTİ -1 

c

b

a

ATMOSFERDE BULUNAN GAZLAR

3. Aşağıdakilerden hangisi hava durumuna neden 
olan değişkenlerden biri değildir?
A) Taneciklerin ortalama hareket enerjisi
B) Havadaki su buharı miktarı
C) Basınç farkları
D) Küresel ısınma

4. Aşağıda hava durumu (H) ve iklime (İ) ait özellikler 
tabloda verilmiştir.

ÖZELLİK H/İ
1. Kısa sürelidir. Geniş bir alanda geçerlidir. H
2. Tahminidir. Değişkenlik gösterir. İ
3. Hava durumunun 1 yıllık ortalama verilerini 
kullanır.

İ

4. Kurak, yağışlı, soğuk, sıcak gibi ifadeler 
kullanır.

H

5. Toprağa ekilecek tarımsal ürün seçimi 
yapılır.

İ

Arkadaşının doldurduğu tabloda hatalar bulan Aves-
ta’nın aşağıdaki ifadelerinden hangisi yanlıştır?
A) 1. özelliği “dar bir alanda geçerlidir” şeklinde değiştir-
meli.
B) 2. ve 4. özelliğin yeri değişmeli.
C) 3. özelliğin doğru olabilmesi için “30-35 yıllık ortala-
ma verilerini kullanır” yazılmalı.
D) 5. özelliğin doğru olabilmesi için iklim yerine hava 
durumuna bakılmalı.

5. Aşağıda iki kağıt parçası ve mumlar kullanılarak bir 
deney düzeneği hazırlanmıştır. Mumlar yakılarak kağıt 
parçası önce 1. konumda bekletilmiş. Daha sonra 2. 
konuma getirilerek bekletilmiş.

Yapılan deney ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?
A) Bu deney ile ısınan havanın yükseldiği gösterilebilir.
B) Bu deney ile yatay hava hareketlerinin soğuktan 
sıcağa doğru hareket ettiği gösterilebilir.
C) Bu deneyde mumların olduğu yerde yüksek basınç 
bölgesi oluşmuştur.
D) Kağıt parçası 2. konumda bekletildiğinde mumlara 
doğru hareket edecektir.
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6. I) Antalya’ya kar yağma ihtimali çok düşüktür.
    II) Türkiye genelinde gelecek hafta yüksek basınç 
etkisiyle sıcaklıklar düşecek.
    III)  Yarın İç Ege bölgesinde karla karışık yağmur 
bekleniyor.
    IV) Karadeniz’de yıllık nem ortalaması %71 dir.
Verilen cümlelerin iklim ve hava olayları olarak 
gruplandırılmış hali aşağıdakilerin hangisinde doğ-
ru olarak verilmiştir?

HAVA DURUMU İKLİM

A) I ve II         III ve IV
B) II ve III         I ve IV
C) III ve IV         I ve II
D) II ve IV         I ve III
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7. Havadaki su buharı sis, kırağı, çiy, yağmur, dolu ve 
kar gibi yağış türlerine dönüşebilir.
Yağış türleri ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi 
yanlıştır?
A) Yağışların oluşabilmesi için su buharının ısı kaybet-
mesi gerekir.
B) Yeryüzünde oluşan yağış türleri çiy, kırağı ve sistir.
C) Dolu, yağmur damlalarının fırtına nedeniyle donma-
sıyla oluşur. 
D) Gökyüzündeki su buharının kristalleşerek yüksek 
sıcaklık etkisiyle yeryüzüne inmesi ile sis oluşur.

8. Bilgi: Sıcaklık etkisiyle yeryüzündeki hava molekül-
leri yer değiştirir. Buna bağlı olarak yeryüzünde alçak 
ve yüksek basınç alanları oluşur.  
Rojda: Bir bölgede ısınan hava yükselirse yeryüzünde-
ki gaz miktarı azalacağı için o bölge alçak basınç alanı 
etkisine girer.
Hüseyin: Alçak basınç bölgesinde ısınan hava za-
manla bulutları oluşturur ve o bölgedeki yağış ihtimalini 
arttırır. 
Nurgül: Hava hareketi alçalıcı olduğu için alcak basınç 
bölgesinde nemlilik fazladır.
İrem: Yüksek basınç bölgesinin sıcaklık, yağış ihtimali, 
bulutluluk ve nemlilik gibi özellikleri alçaktır.
Alçak ve yüksek basınç alanları ile ilgili hangi öğ-
rencinin yorumu yanlıştır?
A) Rojda  B) Hüseyin
C) Nurgül  D) İrem

9. Aşağıda birbirine yakın olan X ve Y şehirlerindeki 
hava hareketleri gösterilmiştir.

Yukarıdaki şekle göre aşağıdaki yorumlardan han-
gisi yapılabilir?
A) X şehrinde sıcaklık yüksek ve hava kapalıdır.
B) Y şehrinde sıcaklık düşük ve hava açıktır.
C) Rüzgar X şehrinden Y şehrine doğru eser.
D) Yağmur yağma ihtimali X şehrinde daha fazladır.

10. Öğretmen fen bilimleri dersinde rüzgar oluşumunu 
göstermek için aşağıdaki deney düzeneğini hazırlamış-
tır.

Buz termosu içerisine doldurduğu buzları sol tarafa, 
ısıtıcıyı sağ tarafa, ortaya da rüzgar gülünü koymuştur. 
Isıtıcıyı açarak öğrencilerinden rüzgar gülünün hareke-
tini 5 dakika boyunca gözlemlemelerini istemiştir.
Deney sonucunda yorum yapan öğrencilerden han-
gisinin ifadesi yanlıştır?
A) Hasan: Buz termosunun olduğu bölge daha soğuk-
tur ve yüksek basınç bölgesidir.
B) Sude: Isıtıcının olduğu bölgede hava molekülleri 
hızlanıp yükselecek ve alçak basınç alanı oluşacaktır.
C) Hüseyin: Rüzgar soğuk bölgeden sıcak bölgeye 
eseceği için rüzgar gülü 2 yönünde dönecektir.
D) Rüzgar: Buz termosu ve ısıtıcı farklı sıcaklıklarda 
olduğu için rüzgar gülü önce 2 yönüne sonra 1 yönüne 
dönmüştür.
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11. Yarınki hava durumunu öğrenmek için arama 
motoruna alsancak hava durumu yazan Ezgi aşağıdaki 
sonuç ile karşılaşmıştır.

Arama motorundaki sonuca göre Ezgi aşağıdakiler-
den hangisini bilemez?
A) Günlere göre gökyüzünün nasıl görüneceğini bilir.
B) Hangi elbiseleri giymesi gerektiğini bilir.
C) Sıcaklıkların mevsim normallerine uyup uymadığını 
bilir.
D) Rüzgarın şiddetini bilir.

12. Birbiri arasında yatay yönlü hava hareketi olabilen 
A ve B şehirlerine aynı tarihte ve aynı saatte gelen 
Güneş ışınları sembolik olarak gösterilmiştir.

Yukarıdaki sembolik çizime göre:
I) A şehrinden B şehrine doğru rüzgar oluşur.
II) A şehri alçak basınç bölgesi, B şehri yüksek basınç 
bölgesidir.
III) Güneş ışınları dik açıyla geldiği için A şehrindeki 
hava moleküllerinin hızı fazla ve yoğunluğu azalmak-
tadır.
Yorumlarından hangisi yapılabilir?
A) Yalnız I  B) Yalnız II
C) II ve III  D) I, II ve III

13. Bilgi: 1013 mbardan daha düşük basınç değerle-
rine alçak basınç, 1013 mbar’dan daha fazla basınç 
değerlerine yüksek basınç denir.

Yukarıda X şehrine ait Atmosfer basıncı - zaman grafiği 
I, II ve III. zaman aralıklarında verilmiştir. 

Bu grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisi 
doğrudur?

A) II. zaman aralığında X şehri dışarıya rüzgar verebilir.
B) III. zaman aralığında hava kapalı ve bulutludur.
C) I. zaman aralığında hava ısınmaktadır.
D) II. zaman aralığındaki yağmur yağma ihtimali en 
azdır.

Zaman

1013

a

I II III

3a 4a

14. Aşağıda K ve L şehirlerine ait basınç farkı grafiği 
verilmiştir.

Bu grafiğe bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi 
yapılamaz?
A) II. ve IV. zaman aralığında rüzgar oluşmaz.
B) I. zaman aralığında sıcaklık farkı ve rüzgarın şiddeti 
artmaktadır.
C) Rüzgarın en şiddetli estiği zaman aralığı IV’tür.
D) III. zaman aralığında esen rüzgarın ortalama hızı 
I. zaman aralığında esen rüzgarın ortalama hızından 
fazladır. 
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16. Küresel iklim değişikliğinin etkisini deneyle göstermek isteyen öğrenciler aşağıdaki deney düzeneklerini kurmuş-
tur.
        - Düzeneklerde birleştirilmiş iki tane cam fanus   
        kullanılmıştır.

        - a düzeneğinde 1. fanusa kireçli su konulmamış,  
        2. fanusa 100 gram buz koyulmuştur.

        - b düzeneğinde 1. fanusa 100 g kireçli su ve   
        2. fanusa 100 g buz koyulmuştur.  

        - c. düzeneğinde 1. fanusa 200 g kireç suyu,   
        2. fanusa 100 gram buz kalıbı konulmuştur.

        - Düzenekler özdeş el fenerleri ile aydınlatılmıştır ve  
        ilk sıcaklıkları eşittir.

        -Vana açılıp cam fanuslar içine aynı miktarda   
        egzoz gazı gönderilmiştir.

        - Bir süre sonra kabın içinde erimeden kalan   
        buz kalıplarının son durumu arasındaki ilişki   
        aşağıdaki tabloya kaydedilmiştir.                                                                  
   

Yukarıda yapılan deneye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (Kireçli su karbondioksit gazı tutucudur)

A) Deneyde bağımsız değişken kireç suyu miktarı, bağımlı değişken buzların erime miktarıdır.
B) Deney düzeneklerindeki CO2 miktarı a > b > c’ dir.
C) Deneyde buzların erime miktarı ile ısının tutulması arasında ters orantı vardır.
D) El feneri Güneş ışınlarını, cam fanus atmosferi, kireç suyu karbon salınımının azaltılmasını temsil etmektedir.

Hava Olayları ve İklim Konu Anlatımı Hava Olayları ve İklim Çalışma Kağıtları

a düzeneği b düzeneği c düzeneği
25 g 65 g 85 g


