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S-  Rüzgarlar; Fö  rüzgarları ile verile  ilgilerde  
hatalı ola ları elirti iz. 

S Bilgiler D Y 

1 Bu hava kütleleri; yükseltileri aştıkta  so ra aşağı 
yönlü harekete geçince, nem taşı a kapasiteleri i  
ge işle esi e ağlı olarak yağış oluştura az. 

  

2 Bu rüzgârlar, etkili olduğu ya açlarda sı aklığı 
azaltarak hava ı  kuru ası a ede  olur. 

  

3 Bu rüzgârları  etkili olduğu yerlerde aşağı doğru her 
100 metrede 1 °C artar. 

  

4 Yazı  etkili olduğu yerlerde kuraklığa, or a  
ya gı ları a, tarı  ürü leri i  erke  olgu laş ası a 
ve veri i  düş esi e ede  olur. 

  

5 Kışı  etkili oldukları yerlerde ise karı  erke  eri esi e 
ağlı olarak sel ve çığ olayları a ede  olur. Ayrı a  

düz ala larda taşkı lar ve su askı ları meydana 

gelebilir. 

  

6 Etkili oldukları yerlerde solu u  yolu rahatsızlıkları a 
astı , ro şit, efes darlığı vb.) iyi gelir. 

  

7 Dağlık ölgelerde kar örtüsü ü  erke  kalk ası a 
ağlı olarak hayva ılık faaliyetlerini olumlu etkiler. 

  

S-2 Rüzgarlar; Fö  rüzgarları özellikle dağlık ölgelerde 
etkilidir. Buna göre ülkemizin hangi bölgelerinde 

etkilidir. 

  

S Etkili olduğu ölge Etkili olduğu yö ya aç  

1   

2   

S-3 Rüzgarlar; Fö  rüzgarları dağlık ölgelerde sı aklık 
üzeri de artırı ı etkiye sahiptir. Bu a göre aşağıdaki 
soruyu çözünüz. 

 

 

 

 

 

B oktası daki şehirde hava sı aklığı °C’dir. B 

oktası da es eye aşlaya   fö  rüzgarı A 
oktası daki havayı kaç dere e yapar? 

 

 

 

S-5 Yukarıda Avrupa ve Türkiye üzeri de etkili ola  yerel 
rüzgarlar gösteril iştir. Bu lar sı ak-soğuk karakterlidir. 

Aşağıdaki ta loda ö e soğuk karakterli ola ları; 
S Rüzgarı  adı  Özelliği Esiş yö ü 
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Sonra sı ak karakterli ola ları ilgili yerlere yazı ız. 
S Rüzgarı  adı  Özelliği Esiş yö ü 
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S-6 Rüzgarlar; yerel rüzgarlar ve bunlara ait verilen 

ilgileri eşleştiri iz. Mistral, Sırokko, Ha si , Bora, Krivetz,  

S Bilgiler Hangisi? 

1 Fransa’dan Akdeniz’e doğru ese  soğuk, kuru ve 
şiddetli ir rüzgârdır. 

 

2 Romanya’ ı  iç kesi leri de  Tu a Vadisi boyunca 

Karadeniz’e doğru ese  soğuk ir rüzgârdır 

 

3 Mısır ve Li ya kıyıları a çölde  ese  sı ak, kuru ve 
toz yüklü ir rüzgârdır 

 

4 Afrika’daki Sahra Çölü’nden Cezayir, Tunus, 

İspa ya, Si ilya ve İtalya kıyıları a doğru ese  
sı ak ve kuru ir rüzgârdır. 

 

5 Balka larda  Adriyatik De izi kıyıları a doğru ese  
soğuk ve kuru ir rüzgârdır. 

 

S-6 Rüzgarlar: yüksek hızlı rüzgarlar; tayfu , tor ado, 
hurricane, daha çok tropikal kuşakta okya uslarda  
oluşur ve karalara doğru eserler.  
S Açıkla a Hangisi? 

1 Asya Kıtası’nda olanlara  

2 ABD’de olanlara  

3 Meksika Körfezi’nde ve Antiller’de de olanlara  

 

1600 metre 

0 metre 

1200 metre 

800 metre 

400 metre 
B A oktası 


