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1.ÜNİTE > Doğa ve İnsan Kazanım 9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar.

Genel Beceriler: Eleştirel Düşünme, Bilgi Okuryazarlığı Alan Becerileri: Coğrafi Sorgulama 

Aşağıda verilen metni okuyup soruları cevaplayınız.

Etkinlik İsmi YÜKSELTİ VE İKLİM ELEMANLARI 25 dk

Amacı Yükseltinin sıcaklık, atmosfer basıncı ve nem üzerindeki etkisiyle ilgili çıkarım yapabilme. Bireysel

Gerekli Materyaller: Coğrafya ders kitabı, Genel Ağ

Yönerge 

1. Dağcılar 1. kamptan yürüyüşe geçtiklerinde dağın zirvesinde kar olduğunu gözlemlemişlerdir. Ek-
vator’a yakın konumda bulunan Kilimanjaro Dağı’nın zirvesinin karlı olmasının temel sebebi nedir? 

Üç kişilik bir dağcı grubu Afrika’da yer alan Ki-
limanjaro Dağı’na tırmanış gerçekleştirmektedir. 
Kilimanjaro Dağı’nın zirvesi 5.895 m yüksekliğe 
sahiptir ve 3o güney enlemi üzerinde yer almak-
tadır.

Dağcılar, GPS (küresel konum belirleyici) kul-
lanarak konumlarını, yönlerini ve bulundukları 
yükseltiyi belirleyebilmektedir. Ayrıca dağcıların 
termometre ve barometre özelliğine sahip saatle-
ri bulunmaktadır. Dağcılar 2.700 m yüksekteki 1. 
kamptan sonra sırasıyla 3.700 m yükseltideki 2. 
kampı, 4.700 m yükseltideki 3. kampı ve ardından 
zirve faaliyetini gerçekleştirmek istemektedirler.

Aşağıdaki grafiklerde yükseltinin sıcaklık ve ba-
sınç üzerindeki etkileri verilmiştir. Atmosfer ba-
sıncı azaldıkça hava sıcaklığı, havadaki nem ve gaz 
yoğunluğu azalmaktadır.
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4. 3. kamptayken dağcılardan biri baş ağrısı, mide bulantısı ve hafif göğüs ağrısı şikayetlerinde bulun-
muştur.  Diğer bir dağcı bu rahatsızlıkları hava basıncının düşük olmasına bağlamış ve durumun 
kötüye gitmemesi için önlem alınması gerektiğini söylemiştir. Buna göre ortaya çıkan sağlık sorun-
larının çözülmesi için ne yapılmalıdır? (Güvenilir kaynaklardan araştırarak kendi cümlelerinizle 
ifade ediniz.)

3. Dağcılar,  2. kampta gündüz 32 oC’ye çıkan hava sıcaklığının gece -4 o C’ye düştüğü ölçmüştür. Dağ-
da gün içinde sıcaklık farkının fazla olması nasıl açıklanabilir?

2. 2. kampa yol alırken dağcılardan biri dağların oksijen bakımından zengin olduğunu ve yükseldikçe 
oksijenin artacağını söylemiştir. İleri sürülen bu düşüncenin doğru olup olmadığını gerekçelendi-
rerek açıklayınız.

Hazırlayan: Cem ERDEBİL


