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1-Yeryüzündeki başlıca iklimlerini aşağıdaki tabloya 

yerleştiriniz. 
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1.soruda belirtilen iklim tipleri yukarıda küre üzerinde 

kuşaklar halinde belirtilmiştir. Buna göre küre üzerinde  

belirtilen kuşaklarda var olan iklim tipleri neler olabilir? 

İklim 

Kuşakları  
İklim1 İklim2 İklim3 İklim4 

a     

b     

c     

d     

e     

f     

3. İklimlerin sıcaklık, yağış ve bitki örtüsü özelliklerini 
dikkate alarak aşağıdaki tabloyu doldurunuz. 
İklimler  Yağış 

özelliği 
Sıcaklık 
özelliği 

Bitki örtüsü 

özelliği 
Kutup 

iklimi 

   

Akdeniz 

iklimi 

   

Ekvatoral 

iklim 

   

Muson 

iklimi 

   

 

 

4.Aşağıda iklimlerin özellikleri verilmiştir. Verilen 
özellikler hangi iklimlere aittir. 

İklim özellikleri Hangi iklim? 

Yağışlar genellikle yükselim yağışı 
şeklindedir.  

 

Bu iklim tipinin oluşumunda muson 
rüzgârları etkili olmuştur. 

 

30° dinamik yüksek basınç alanı üzerindeki 
karalar ile Asya ve Kuzey Amerika kıtalarının 
iç kesimlerinde etkili olan iklimdir. 

 

Yağışların önemli bir miktarı kış mevsiminde 
düşer. Kış yağışları, cephe yağışı şeklindedir. 

 

Orta kuşakta deniz etkisinden uzak olan 
karalarının iç kesimlerinde etkili olan 

iklimdir. 

 

Her iki yarım kürede 10° ile 20° enlemleri 
arasındaki Orta Afrika ile Güney Amerika’da 

görülen iklimdir. 

 

Yıllık toplam yağış miktarı, ortalama 2.000 
mm civarında olup yağış yıl içine düzenli 

dağılır. 

 

5. İklimlerin sıcaklık, yağış ve bitki örtüsü özelliklerini 
dikkate alarak aşağıdaki tabloyu doldurunuz. 
İklimler  Yağış 

özelliği 
Sıcaklık 
özelliği 

Bitki örtüsü 

özelliği 
Step iklimi    

Tundra iklimi    

Savan iklimi    

Çöl iklimi    

6.Aşağıda iklimlerin özellikleri verilmiştir. Verilen 
özellikler hangi iklimlere aittir. 

İklim özellikleri Hangi iklim? 

Sıcaklık ortalaması, 0°C’nin altında olup 

yıllık ve günlük sıcaklık farkı oldukça 

yüksektir.  

 

Doğal bitki örtüsü, alçak kıyı kuşağında kışın 

yaprağını döken ormanlar, iç ve yüksek 

Kesimlerde önce karışık ormanlar daha 

yükseklerde ise iğne yapraklı ormanlardır. 

 

Doğal bitki örtüsü kuraklığa dayanıklı otlar 

ve kaktüs gibi dikenli bitkilerdir. 

 

Doğal bitki örtüsü; uzun boylu, geniş 

yapraklı ve yıl boyu yaprağını dökmeyen 

ağaçlardan oluşan yağmur ormanlarıdır. 

 

Doğal bitki örtüsü, kızılçam ağaçlarından 
oluşan ormanlardır. Ancak ormanların 

tahrip edildiği alanlarda maki bitki 

topluluğu yayılmıştır. 

 

Doğal bitki örtüsü ilkbahar yağışlarıyla 

yeşeren, yaz sıcaklarıyla kuruyan, kısa boylu 

otlardan oluşan step (bozkır) bitki örtüsüdür. 

 

Doğal bitki örtüsü, yaz dönemi yeşeren kısa 
boylu ot ve yosunlardan oluşan tundra bitki 

topluluğudur. 

 

f 

e 

d 

c 

b 

a 
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7-Aşağıdaki soruları yukarıdaki diyagrama göre 
cevaplayınız. 
Hangi iklim tipine aittir?  

Mevsimsel sıcaklık özellikleri nasıldır?  

Mevsimsel yağış özellikleri nasıldır?  

Bitki örtüsü nedir?  

En sıcak ay hangisidir?  

En soğuk ay hangisidir?  

En yağışlı ay hangisidir?  

 

7-Aşağıdaki soruları yukarıdaki diyagrama göre 

cevaplayınız. 
Hangi iklim tipine aittir?  

Mevsimsel sıcaklık özellikleri nasıldır?  

Mevsimsel yağış özellikleri nasıldır?  

Bitki örtüsü nedir?  

En sıcak ay hangisidir?  

En soğuk ay hangisidir?  

En yağışlı ay hangisidir?  

 
8-Aşağıdaki soruları yukarıdaki diyagrama göre cevaplayınız. 
Hangi iklim tipine aittir?  

Mevsimsel sıcaklık özellikleri nasıldır?  

Mevsimsel yağış özellikleri nasıldır?  

Bitki örtüsü nedir?  

 

9-Aşağıdaki soruları yukarıdaki diyagrama göre 
cevaplayınız. 
Hangi iklim tipine aittir?  

Mevsimsel sıcaklık özellikleri nasıldır?  

Mevsimsel yağış özellikleri nasıldır?  

Bitki örtüsü nedir?  

En sıcak ay hangisidir?  

En soğuk ay hangisidir?  

En yağışlı ay hangisidir?  

 

10-Aşağıdaki soruları yukarıdaki diyagrama göre 
cevaplayınız. 
Hangi iklim tipine aittir?  

Mevsimsel sıcaklık özellikleri nasıldır?  

Mevsimsel yağış özellikleri nasıldır?  

Bitki örtüsü nedir?  

En sıcak ay hangisidir?  

En soğuk ay hangisidir?  

En yağışlı ay hangisidir?  

 

11-Yukarıdaki haritada belirtilen iklim tipinin adı nedir? 


