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S-1 Nem; suyun üç hali; 

   

S-2 Nem; suyu  üç halde ulu ası ı  te el ede i; 
 

S-3 Nem; suyun atmosferdeki hali; 

 

S-4 Nemi ölçen alet; 

 

S-5 Nemin gaz hali de  sıvı hali e geç esi; 
 

S-6 Nemin yeryüzü ve at osfer arası daki sirkülasyo u; 

 

S-7 Nemin ifade edilişleri; 
 

 

  

S-8 Nemin çeşitleri; ha gisi? 

Açıkla a  Hangisi? 
 3ya da  kg hava ı  içi de gra  i si de  
ulu a  su uharı iktarı a de 

 

3hava ı  elirli ir sı aklıkta taşıya ile eği e  
fazla e  iktarıdır.  

 

havada ulu a  su uharı iktarı ı  utlak 
e , hava ı  taşıya ile eği e  iktarı a 

aksi u  e  ora ı a de ir. 

 

S-9 Neme ait ilgiler; doğru- ya lış 

S Bilgiler  D Y 

1 Maksi u  e  sı ak özellikle çöller  yerlerde fazla, 
soğuk yerlerde özellikle kutuplar  azdır. 

  

2 Mutlak e  sı aklığı   ve uharlaş a ı  fazla olduğu 
tropikal bölgelerde, okyanus ve de iz kıyıları ile sulak 

alanlarda çok; kutuplarda, yüksek alanlarda ve çöllerde  

ise azdır. 

  

3 Maksimum nem ile sı aklık ters ora tılıdır.   

4 Çöllerde ve karasal ölgelerde ağıl e  az; tropikal 
ölgede, okya us ve de iz kıyıları da ise fazladır. 

  

5 Bağıl e  %100’e ulaştığı da havadaki e  açığı 
ortadan kalkar 

  

6 Bağıl e  % ’e ulaştığı da havadaki e  açığı 
ortada  kalkar. Bu havaya doy uş hava  adı verilir. 

  

7 Havadaki utlak e  ile aksi u  e  arası daki 
farka e  açığı denir. 

  

S-10 Nem çeşitleri ve sı aklık ilişkisi; ok çizerek belirtiniz 

Mutlak nem Maksimum nem Bağıl-nispi nem 

Sı aklık ile ola  
ilişkisi 

Sı aklık ile ola  
ilişkisi 

Sı aklık ile ola  
ilişkisi 

 

 

 

 

 

 

  

S-11 Nem; 1m³ hava ı  elirli sı aklıkta taşıya ağı em 

iktarı belirlidir. Buna göre maksi u  e  iktarı e 
kadardır asıl ir artış söz ko usudur? 

Sı aklık ⁰C Maksimum nem g/m³ 

30 30,40 

20  

10  

0  

-10  

-20  

S-12 Nem; ağıl e  ve hava ı  doy a oktası; 
Havadaki 

Bağıl e  

Maksimum nem ve 

Mutlak e  asıl olur? 

Nem 

iktarı 
 

%100 ise   

%100 den 

büyükse 

  

%100 den 

küçükse 

  

S-13 Nem; yağış, doy uş hava ve e  açığı duru ları 
hangi durumda olur? 

Durum  Hangi durumda gerçekleşir? 

(nem-hava) 

Yağış   

Ne  açığı   

Ne e doy uş 
hava 

 

S-14 Nemlilik durumu; 

Yerler  Nem durumu 

De iz ke arı  

Bozkır   

Kutup bölgesi  

Or a lık ölge  

S-15 Nemlilik duru u ve oğrafi orta lar; 

Or a , de iz orta ı A  Bozkır orta ı B 

Bİlgiler A B 

Bağıl e  yıl oyu a  daha yüksek ola ilir   

Yağış  daha fazla olabilir.   

Yıl boyunca e  açığı daha fazla olabilir.   

Kuraklık  daha belirgindir   

Sı aklık farkı daha fazladır   

Mutlak e  akı ı da  daha fazladır   

 


