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S1- Dünya’ ı  hareketleri ve so uçları; neyin sonucu 

Coğrafi Olaylar Dünya’nın 
Günlük 

Hareketi 

Dünya’nın 
Geoit  

Şekli 

Dünya’nın 
Küresel  

Şekli 
Güneyden gelen 

rüzgârların Türkiye’de 
hava sıcaklığını arttırması 

   

Gölge boylarının gün 
içinde değişmesi 

   

Mersin’deki yer çekiminin 
Zonguldak’tan  
az olması 

   

Termik basınç 
kuşaklarının oluşması 

   

Meltem rüzgârlarının 
oluşması 

   

Hakkari’de güneşin 
Aydın’dan önce doğması 

   

Senegal’deki çizgisel hızın 
Finlandiya’dan fazla 
olması 

   

S2- Dünya’ ı  hareketleri ve so uçları; neyin sonucu 

Coğrafi Olaylar Yörünge 
şekli 

Eksen  
eğikliği 

Dünya’nın 
Günlük 
Hareketi 

Dünya’ ı  yörü gedeki hızı ı  
değiş esi 

   

Mevsi leri  oluş ası    
Kuzey yarı kürede yaz 

evsi i i  iki gü  fazla ol ası 
   

Gece-gü düzü  oluş ası    
Sı aklık değerleri i  çok 
değiş esi 

   

Eylül ekinoksunun 2 gün 
gecikmesi  

   

S3- Dünya’ ı  hareketleri ve so uçları;  çizgilerin 

adları ı elirti iz. 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

S4- Dünya’ ı  hareketleri ve so uçları;  çizgileri  
dere e değerleri i elirti iz. 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

S5- Dünya’ ı  hareketleri ve so uçları;  yörü ge 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Dünya’ ı  Gü eş karşısı da aldığı pozisyo lar; 
a=………………………………………………………………………….  
b= ………………………………………………………………………..  
c= …………………………………………………………………………  
d= …………………………………………………………………………  
Dünya’ ı  yörü gedeki  hızı değişir. Bu a göre Dü ya; 
X ko u u da  …………………………………………………………….  
Y ko u u da ……………………………………………………………..  

S6- Dünya’ ı  hareketleri ve so uçları; Ülkemiz, 

Durumlar Başladığı Tarih 

Yaz mevsimi başlar  
En uzun gündüz yaşanır  
En uzun gece yaşanır.  
İlkbahar mevsimi başlar.  
Yıl içindeki öğle vakitlerinde en uzun gölge 
boyu ölçülür. 

 

Kuzeye gidildikçe gündüzler kısalır.  
Sonbahar mevsimi başlar  
Kış mevsimi başlar.  
Gece-gündüz süreleri eşittir  

S7- Dünya’ ı  hareketleri ve so uçları, gölge oyları, 
Güneş ışınlarının yere 

düşme açısı 
Gölge boyunun durumu 

90⁰C ise  

45⁰C ise  

45⁰C den küçükse  

45⁰C den büyükse  

S8- Dünya’ ı  hareketleri ve so uçları, ışı ları  dik gelişi 
Güneş ışınlarının dik 
geldiği tarihler 

Güneş ışınlarının dik geldiği yerler/enlemler 

21 Mart  

21 Haziran  

 Aralık  

23 Eylül  
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b 

c 

d 

x 

y 


