MEVSİMLER VE İKLİM ÇALIŞMA KAĞIDI

MEVSİMLERİN OLUŞUMU
Dünya, Güneş etra-nda dolanırken aynı zamanda kendi etra-nda da döner. Dünya bu hareketleri gerçekleş=rirken
bir yörüngede dolanır. Bu yörüngede dolanırken dönme ekseni eğik bir durumdadır. Dünya Güneş etra-nda dönme
ekseninde …………… derece ………… dakika bir eğimle hareket eder.

Dünya’nın eksen eğikliği ve ………. etra-ndaki hareke= mevsimlerin oluşumuna neden olur.
21 …………… -21 Aralık (gün dönümü) ve 21 ………… -23 Eylül (gece-gündüz eşitliği) tarihleri mevsimlerin başlangıç
tarihleridir.

21 HAZİRAN

21 Haziran’da Güneş ışınlarının öğle vak= Kuzey Yarım Küre’de …………… Dönence’sine dik olarak gelir. Kuzey Yarım
Küre’de ………….. , Güney Yarım Küre’de ise ……….. mevsimi yaşanmaya başlar. Kuzey Yarım kürede en uzun ………….,
Güney Yarım Küre’de ise en uzun ………….. yaşanır.
22 Haziran ile birlikte Kuzey Yarım Küre’de gündüzler ……………..,geceler ………….; Güney Yarım Küre’de ise geceler
……………… , gündüzler ………………. başlar. Güneş ışınların dik geldiği kuzey yarım kürede gölge boyu ……….. olurken,
güneş ışınlarının eğik geldiği güney yarım kürede gölge boyu ………………… olur. Öğle vak= ……………………
dönencesinde gölge oluşmaz. Ekvatordan kuzey kutup noktasına gidildikçe …………… süresi uzarken, ekvatordan
güney kutup noktasına gidildikçe …………… süresi uzar.

21 ARALIK

21 Aralık’da Güneş ışınlarının öğle vak= Güney Yarım Küre’de …………….. Dönence’sine dik olarak gelir. …………… Yarım
Küre’de yaz, ………….. Yarım Küre’de ise kış mevsimi yaşanmaya başlar. Güney Yarım kürede en uzun ……………, Kuzey
Yarım Küre’de ise en uzun ……………. yaşanır.
22 Aralık ile birlikte Güney Yarım Küre’de gündüzler …………………,geceler ……………… ; Kuzey Yarım Küre’de ise …………..
kısalmaya, ………………… uzamaya başlar.
Güneş ışınların dik geldiği güney yarım kürede gölge boyu …………… olurken, güneş ışınlarının eğik geldiği kuzey yarım
kürede gölge boyu ………………… olur. Öğle vak= …………………… dönencesinde gölge oluşmaz. Ekvatordan kuzey kutup
noktasına gidildikçe …………… süresi uzarken, ekvatordan güney kutup noktasına gidildikçe ……………… süresi uzar.
21 MART ve 23 EYLÜL

21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde Güneş ışınlarının öğle vak= ………………….. dik olarak gelir. Dünya’nın her yerinde
gece-gündüz eşitliği …………………. yaşanır. Güneş ışınlarının dik geldiği ………………………………. bölgesinde gölge
oluşmaz.
NOTLAR
Işığın …………. geldiği yüzeye bırakUğı ısı enerjisi ………. geldiği yüzeye bırakUğı enerji miktarından fazladır. Bu yüzden
Güneş ışınlarının dik olarak geldiği tarihte yaz mevsimi yaşanır.
Aynı enerji miktarı kutuplarda daha …………… alanı ısıXğı için kutuplar daha soğuk olmaktadır. Birim alana ekvatorda
daha ……….. enerji ulaşUğı için Ekvator daha sıcak olmaktadır.
Ayrıca kutuplardaki buz kütlelerinde yansıma daha fazla olduğu için kutuplar daha soğuk olur.

İ K L İ M V E H AVA H A R E K E T L E R İ
Hava olayları hava sıcaklığındaki değişimler sonucu oluşur. Sıcaklığın artması ile hava moleküllerinin hareke=
…………….……… ve hava genleşir. Yoğunluğu azalan hava …………..….. için alçak basınç alanı oluşur.
Sıcaklığın düşmesi sonucunda ise hava moleküllerinin hareke= ………………..……., için birbirine yaklaşır. Yoğunluğu
………………………için hava daha fazla basınç uygular. Bu yüzden yüksek basınç alanı oluşur.

……………………….. basınç alanından …………………….. basınç alanına doğru hava akımı (rüzgar ) oluşur. …………………..
basınç alanında bulut oluşmazken, ……………………… basınç alanında bulut oluşumu gözlemlenir. Dünya’nın günlük
dönüş hareke= ile birlikte rüzgar oluşumu sürekli devam eder.
NEM
Havadaki su buharı miktarına nem denir. Sıcak havada buharlaşma arXğı için havadaki nem miktarı ……………………,
soğuk havada nem yoğuştuğu için havadaki nem miktarı azalır.
Nemli hava yükselirken soğuma ile birlikte yoğuşarak su damlacıklarına dönüşür.

Su damlacıkları yoğuştuğu yere göre ve hava sıcaklığına bağlı olarak yeryüzüne farklı şekillerde
düşer.
H AVA DA K İ N E M G Ö K Y Ü Z Ü N D E YO Ğ U Ş U YO RSA

YAĞMUR
Havadaki nem, hava sıcaklığının düşmesi sonucu yoğunlaşarak çok minik su damlacıklarından oluşan ………………..
meydana ge=rir.
Bulut içinde ………….. hava yükselirken ……………………. hava aşağı yönde ilerler. Bulut içindeki bu hava hareke=
sonucunda su damlacıkları birleşerek büyür.
Bulut içindeki hava hareketleri su damlacığının yere düşmesini engeller. Su damlacıkları, hava hareke=nin
taşıyamayacağı ağırlığa ulaşınca yeryüzüne yağış olarak düşer.
KAR
Bulutların yapısındaki su damlacıkları sı-rın alUndaki bir sıcaklıkta buz ………………. dönüşür. Buz ……………… veya
…………………… birleşerek kar …………………. oluşturur. Kar kristallerinin yeryüzüne düşmesiyle kar yağışı meydana
gelir.

DOLU
Havanın içindeki soğumuş su damlacıkları ani bir şekilde donarak buz …………………………. hâline gelir. Bu buz küresine
dolu denir.
Bulut içindeki hava hareke=nin şidde=ne göre dolu tanesi çok büyük bir buz ………………………….. dönüşebilir.
H A VA D A K İ N E M Y E R Y Ü Z Ü N E YA K I N B İ R Y E R D E Y O Ğ U Ş U Y O R S A
SİS
Sis, havadaki su buharının ……………………….. veya donarak kristalleşmesi sonucu yeryüzüne …………………….. yerlerde
oluşur.
KIRAĞI
Havadaki nemin, sıcaklığın sı-rın alUnda olduğu zamanlarda yeryüzündeki …………………….. yüzeylere çarparak sıvı
hâle geçmeden doğrudan kaU hâldeki buza dönüşmesiyle oluşur.
ÇİY
Havadaki su buharının temas e\ği soğuk yüzeylerde su ……………………… dönüşmesine denir.
METEOROLOJİ
Atmosferde meydana gelen ……………….. oluşumunu, gelişimini ve değişimini inceleyen, hava olaylarının canlılar
açısından doğuracağı sonuçları araşUran bilim dalına ………………….. , bu alanda çalışan uzmanlara ise
…………………………. denir.
Meteorologlar meteoroloji istasyonlarından ve uydulardan elde edilen bilgilerle hava tahmin raporları hazırlar.
İKLİM
Bir bölgede uzun yıllar boyunca gözlemlenen hava olaylarının ortalama durumuna iklim denir.
Bir yerin iklimi o yerin enlemine , yüksel=sine, yer şekillerine, kalıcı kar durumuna ve denize olan uzaklığına bağlıdır.
İklimi inceleyen bilim dalına …………………………………… , bu alanda çalışan uzmanlar ise …………………….. denir.
Ülkemizde Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve karasal iklim olmak üzere başlıca üç iklim =pi görülmektedir.
İKLİM VE HAVA OLAYLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

İKLİM

HAVA OLAYI

Geniş bir bölgede meydana gelen ve uzun yıllar
devam eden hava olaylarının ortalamasıdır.

Dar bir alanda gerçekleşen ve …………. sürede
gerçekleşen hava olaylarıdır.

Değişkenlik azdır.

………………………. fazladır.

İnceleme yapan bilim dalına ……………… denir.

İnceleme yapan bilim dalına ………………… denir.

Kesinlik içerir.

Kesinlik içermez. Tahminidir.

Kurak, yağışlı, soğuk gibi ifadeler ile anlaUlır.

Yağmurlu, kar yağışlı, güneşli gibi ifadeler ile anlaUlır.

ÜLKEMİZDE GÖZLEMLENEN İKLİM TÜRLERİ

Karadeniz İklimi: Her mevsim ………………… gözlemlenir. Doğal bitki örtüsü orman olup, yaz ayları ile kış ayları
arasında sıcaklık farkı azdır.
Karasal İklim: Kışları …………… ve kar yağışlı, yazları sıcak ve ………….. geçen iklim türüdür. Kış ayları ile yaz ayları
arasındaki sıcaklık farkı fazladır. Ülkemizin büyük bir bölümünde gözlemlenir. Doğal bitki örtüsü bozkırdır.
Akdeniz İklimi: Kış mevsimi ………….. ve yağışlı geçerken, yaz ayları sıcak ve kurak geçer. Doğal bitki örtüsü makilerdir.

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Dünyamızda yaşanan küresel ısınmanın etkisiyle meydana gelen iklim değişikliklerine küresel iklim değişikliği denir.
Sera Gazları
Su buharı, ………….. ve metan gazları güneş ışığı enerjisini tutarak Dünya’nın sıcaklığının korunmasını sağlar. Son
yıllarda insanların faaliyetleri sonucunda atmosferdeki sera gazlarının miktarı artmaktadır. Fosil yakıt tüke=minin
artması, ……………….. yok edilmesi, hızlı nüfus arUşına bağlı olarak artan enerji ih=yacı sera gazlarının artmasına
neden olmaktadır.
Sera gazlarının artması Dünya’nın sıcaklığının artmasına neden olmaktadır. Küresel iklim değişikliğinin sonucunda
kutuplardaki buzullar erirken, deniz seviyesinde ………………, -rUna ve kasırga olaylarında arUş, bazı bölgelerde
kuraklık, canlı türlerinin sayısının ……………, içilebilir su kaynaklarının ve …………….. ürünlerinin azalması meydana
gelmektedir.
Küresel iklim değişikliğini önlemek için fosil yakıt tüke=mi azalUlmalı, ormanlık alanlar arXrılmalı, ısı yalıUmına ve
tasarrufa önem verilmeli, yenilenebilir enerji kaynakları tercih edilmelidir.
ETKİNLİK-1
Yekta ve Beyza, ışık enerjisinin farklı açılarla bir yüzeye geldiğinde, yüzeylerdeki
sıcaklık arUşını gözlemlemek için aşağıdaki düzenekleri kuruyor. Deneyde özdeş
lambalar ve yüzeyler üzerinde bulunan özdeş termometreler kullanıyor.
Lambalardan çıkan ışık enerjinin farklı açılarla termometreler üzerine ulaşmasını
sağlıyorlar. Son olarak termometrelerdeki sıcaklıkları ölçüyorlar.

Beyza ve Yekta’nın yapRğı deney için aşağıdaki soruları cevaplayınız.
A. Deneydeki değişkenleri yazınız.
Bağımsız değişken:
Bağımlı değişken:
Kontrol edilen değişken:
B. Hangi yüzeydeki termometrenin son sıcaklığı daha fazla ölçülmüştür?
Nedenini kısaca açıklayınız.

