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S-1 Rüzgarlar; aşağıda verile  ilgileri  ha gi 
rüzgarları  özellikleri oldukları ı elirti iz. 
S Rüzgarları  özellikleri Kutup/Batı/Alize 

1 DYB ala ları da  30°e le leri  TAB 
ala ı a Ekvator  doğru eser. 

 

2 DYB ala ları da  30°e le leri , DAB 
ala ları a 60°e le leri  doğru eser 

 

3 Dünya’ ı  gü lük hareketi de  dolayı 
Kuzey Yarı  Küre’de genellikle 

gü ey atıda , Gü ey Yarı  Küre’de 

ise kuzey atıda  eser 

 

4 TYB ala ları da  90° enlemleri) DAB 

ala ları a doğru eser. 
 

5 Her iki yarı  kürede yıl oyu a 
doğuda  atıya doğru hareket eder 

 

6 Kuzey Yarı  Küre’de sağa, Gü ey 
Yarı  Küre’de ise sola sapar 

 

7 Batı rüzgârlarıyla karşılaştıkları 
yerlerde ephe yağışları oluşur. 

 

8 Oldukça soğuk ve kurudur.  

9 Orta kuşaktaki kıtaları  atı kıyıları ı  
ol yağışlı ılı a  ikli  şartları a sahip 

ol ası da etkilidir. 

 

10 Tropikal ölgede karaları  doğu 
kıyıları a ol yağış ırakır. 

 

S-2 Rüzgarların esiş yönleri; aşağıda veril iş küre 
üzerinde gösterile  sürekli  rüzgarı belirtiniz. 

 

 

 

 

 

S-3 Rüzgarların esiş yönleri; aşağıda veril iş küre üzeri de 
gösterile  sürekli  rüzgarı elirti iz. 

 

 

 

 

 

S-4 Rüzgarların esiş yönleri; aşağıda veril iş küre üzerinde 

gösterile  sürekli  rüzgarı elirti iz. 

 

 

 

 

 

S-5 Rüzgar-basınç ilişkisi; rüzgarlar ası ç erkezleri 
arası da eserler. 

 

 

 

 

Yukarıda veril iş ası ç kuşakları arası da var ola  rüzgarı  
isi leri i etkili oldukları e le ler arası a yazı ız. 

S-6 Rüzgarlar; “mevsimlik rüzgarlara  en iyi örnek Hint 

Okya usu ve Asya Kıtası arası da görülür. Karalar ve 
de izleri  farklı ısı a-soğu a özelliği de  doğa  u 
rüzgarlar yaz uso u ve kış uso u olarak adla dırılırlar. Bu 

durumu aşağıdaki harita üzeri de ok çizerek belirtiniz.

 

Mevsim  Yer Bası ç 
durumu 

Rüzgar 

yönü 

Ocak  Asya Kıtası   

Temmuz  Hint Okyanusu   

Ocak  Hint Okyanusu   

Temmuz  Asya Kıtası   

S-7 Rüzgarlar;  Asya Kıtası a yağış getire  rüzgarı, 
dö e i i ve ede  yağış getirdiği i elirti iz. 
Rüzgarı  adı  

Dönemi(mevsimi)  

Yağış getir e 
nedeni 

 

S-8 Rüzgarlar;  Yerel rüzgarlar  asıl oluşur? 

 

S-9 Rüzgarlar: sürekli rüzgarlara ede  ola  ası ç 
merkezlerini küre üzerinde gösteriniz. 

 

TYB 

DAB 

DYB 

TAB 

DYB 

TYB 

DAB 

Buralara yazı ız 


