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Hava Durumu ve İklim

1. Bir yerde kısa bir süre içinde etkili olan hava olayları
hava durumunu oluşturur.

4. Bazı iklim bölgelerinde sıcaklık ve nem değerleri yıl
içerisinde çok fazla değişiklik gösterirken; bazı iklim
bölgelerinde ise bu değerlerde yıl içerisinde çok fazla
değişiklik gözlemlenmez.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi hava durumuna örnek olarak gösterilemez?
A) Ankara’da 17 Kasım günü havanın parçalı bulutlu
olması
B) Uşak’ta Temmuz ayının ikinci haftasında sıcaklığın
mevsim normallerinin altında yaşanmış olması
C) İzmir Valiliği tarafından 28 Mart gecesi zirai don
uyarısının yapılması
D) Antalya’da yaz mevsimlerinin kurak ve sıcak geçmesi
E) Mardin’de 27 Ağustos günü sağanak yağış beklenilmesi

Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir yerin iklimini tarif
etmez?
A) Hindistan’da temmuz ayı genelde yağışlı geçer.
B) Kanada’da yıllık ortalama sıcaklık değerleri yüksek
değildir.
C) Türkiye’de 2013 yılı mart ayı sıcaklıkları bir önceki
yıla göre daha düşüktür.
D) İngiltere’de sonbahar mevsimi genelde yağışlı geçmektedir.
E) Brezilya her mevsim düzenli yağış almaktadır.
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2. İklim geniş bir bölge içinde hava olaylarının uzun yıllar
boyunca gösterdiği ortalama durumdur.

I

Haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinde sıcaklık ve nem değerlerinin yıllık değişimi
daha azdır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

5. Aşağıdakilerden hangisi hava olaylarından biri değildir?
A) Yağmur		
B) Fırtına
C) Çiy
D) Bakı
E) Kasırga

6. İklim özelliklerinin insanların ekonomik faaliyetlerini etkilemesinin yanında insanların ekonomik faaliyetleri de
bir bölgenin iklimi üzerinde etkili olabilmektedir.
3. Aşağıdakilerden hangisi iklim elemanlarından biri
değildir?
A) Basınç		
C) Sıcaklık
C) Nem
D) Atmosfer
E) Rüzgar

Aşağıda verilen beşeri faaliyetlerden hangisi bir yerin iklim özellikleri üzerinde daha fazla etkili olur?
A) Organik tarım yöntemlerinin yaygınlaştrılması
B) Yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde tüneller
açılması
C) Su toplama kapasitesi yüksek barajların kurulması
D) Yerleşme alanlarının planlanlı bir şekilde genişlemesi
E) Toprak kirliliğini azaltmaya yönelik çalışmalar yapılması
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7. I. Dedem bu köye en son 35 yıl önce kar yağdığını
söyledi.
II. Yaşadığımız yerde yaz ile kış mevsimleri arasında
sıcaklık çok fazla değildir.
III. Geçen ay hava bu aya oranla daha soğuktu.

10. Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde yazlar sıcak ve
kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer.
Buna göre bu iklim tipinin etkili olduğu bir yerde
aşağıda verilenlerden hangisinin yaşanması mevsim normallerinin dışında bir durum yaşandığını
gösterir?

Yukarıdaki ifadelerden hangileri bir yerin iklim özelliği hakkında bilgi vermektedir?

A) 8 Ağustos gününün sıcak ve kurak geçmesi

A) Yalnız I
D) I. ve II.

C) Ocak ayının ikinci haftasının yağmurlu geçmesi

B) Aralık ayında bir hafta boyunca kar yağması

B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II. ve III.

D) 30 Temmuz günü ortalama sıcaklığın 38 0C olması

8. Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi üzerinde iklimin etkisi diğerlerine göre daha azdır?
A) Tarımsal üretim
B) Hava ulaşımı
C) Boru hattı taşımacılığı
D) Deniz turizmi
E) Kara yolu ulaşımı

9. Ülkemizin iç kesimlerinde gıda sanayisi genellikle tahıl
tarımına dayalı olarak gelişmiş iken, Karadenizin doğu
kıyılarında ise genellikle çay ve fındık tarımına bağlı
olarak gelişme göstermiştir.
Bu durum üzerinde bu yerlerin hangi özellikleri
daha çok etkili olmuştur?
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E) 13 Şubat günü ortalama sıcaklığın 10 0C olması

11. Hava durumu ve iklim özellikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hava durumu kısa süre içerisinde değişiklik gösterir.
B) Hava durumunu inceleyen bilim dalına meteoroloji
denir.
C) Sinoptik gözlemler ile belli saatlerde hava tahminleri
yapılır.
D) Bir yerdeki İklim özelliklerinin değişmesi için uzun
yıllar gerekir.
E) Hava durumu iklime göre daha geniş alanlarda etkili
olan hava olaylarıdır.

12. Karadeniz ikliminin görüldüğü bir yerde aşağıdaki
hava olaylarından hangisinin görülme ihtimali daha
azdır?

KAVRAM
IM

:.............................................

EST
AT

KAZAN

A) Yıllık sıcaklık ve yağış özellikleri
B) Topraklarının kimyasal özellikleri
C) Yer şekillerinin engebe özellikleri
D) Bitki örtüsü özellikleri
E) Nüfus özellikleri

A) Yıl içerisinde bulutlu gün sayısının fazla olması
B) Yılın büyük bir bölümünün yağışlı geçmesi
C) Yıllık sıcaklık farkının az olması
D) Temmuz ayının kurak geçmesi
E) Kasım ayının yağışlı geçmesi
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