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ÖRNEK 1 :

Ba¤›l nem, belli bir s›cakl›kta havada mevcut su
buhar› miktar›n›n, havan›n o s›cakl›kta tafl›yabile-
ce¤i maksimum su buhar› miktar›na oran›d›r.

Afla¤›daki grafik, belli bir yerde befl farkl› s›-
cakl›kta havada mevcut su buhar› ile havan›n
tafl›yabilece¤i maksimum su buhar› miktar›n›
(gr/m3) göstermektedir.

Yukar›daki bilgilere göre, kaç °C s›cakl›ktaki
havada ba¤›l nem en düflüktür?

A) 5 B) 10 C) 15

D) 20 E) 25

(ÖSS 2000)

Çözüm: 

Havan›n tafl›yabilece¤i maksimum su buhar›na
doyma noktas›, havadaki mevcut su buhar›na
mutlak nem denir.
Mutlak nemin doyma noktas›na eriflmesi ya¤›fl›n
bafllamas›na sebep olur. Mutlak nem doyma nok-
tas›na ne kadar yak›nsa hava ya¤›fla o kadar ya-
k›n, ne kadar uzaksa havada ya¤›fla o kadar
uzakt›r.
Ba¤›l nem hava kütlesinin ya¤›fla yaklaflma oran›
olarakta ifade edilebilir. Ba¤›l nem % 100’de ya¤›fl
bafllar. Ba¤›l nemin en düflük olmas› havan›n ya-
¤›fla en uzak olmas› anlam›ndad›r. O halde mut-
lak nemin doyma noktas›na en uzak oldu¤u 20°C
s›cakl›¤a sahip hava kütlesinde ya¤›fla yak›nl›k
oran› yani ba¤›l nem oran› en düflüktür.

Yan›t: D

ÖRNEK 2 :

Yukar›da gösterilen hava kütlelerinden hangi-
leri ya¤›fl b›rakabilir?

A) Yaln›z I B) I ve III C) Yaln›z III

D) Yaln›z I E) I ve II

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm: 

Yükselen hava kütlesi so¤udu¤u için tafl›yabilece-
¤i nem miktar› azal›r, bu süreçte mutlak nem doy-
ma noktas›na yaklafl›r ve ya¤›fl ihtimali artar. Alça-
lan hava kütlesi ise ›s›nd›¤› için tafl›yabilece¤i
nem miktar› artar, bu süreçte mutlak nem doyma
noktas›ndan uzaklafl›r ve ya¤›fl ihtimali azal›r.
O halde yükselen hava ya¤›fl b›rakabilir, alçalan
hava kütlesi ya¤›fl b›rakmaz. Hava kütlesi; da¤la-
r›n yamaçlar› boyunca yükselir (yamaç ya¤›fl›),
cephe boyunca yükselir (cephe ya¤›fl›), ›s›nd›¤›
için yükselir (konveksiyon ya¤›fl), so¤ur ve ya¤›fl
b›rak›r.
I. flekilde yamaç boyunca yükselen, II. flekilde
›s›nd›¤› için yükselen hava ya¤›fl b›rakabilir.
III. rüzgar da¤lar›n yamaçlar› boyunca alçalan fön
rüzgar›n› göstermektedir. Fön rüzgar› ya¤›fl b›rak-
maz.

Yan›t: E
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ÖRNEK 3 :

Föhn rüzgârlar›n›n nem aç›¤› art›rmas›, afla¤›-
dakilerden hangisiyle aç›klanabilir?

A) Deniz üzerinden gelmemeleriyle
B) Hava s›cakl›¤›n› düflürmeleriyle 
C) Is›nan havan›n ba¤›l neminin azalmas›yla
D) S›cak bölgelerden gelmeleriyle
E) Ekvatordan gelmeleriyle

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm: 

Da¤lar›n yamaçlar› boyunca alçalan s›cak ve ku-
rutucu etkiye sahip rüzgara fön rüzgar› denir. Fön
rüzgar› her 100 metre alçald›kça s›cakl›¤› ortala-
ma 1°C artar.
S›cakl›¤› artan bir hava kütlesinde mutlak nem ile
doyma noktas› aras›ndaki fark artar, hava kütlesi-
nin ya¤›fl ihtimali azal›r yani ba¤›l nemi azal›r.

Yan›t: C

ÖRNEK 4 :

Atmosferdeki su buhar›n›n yo¤unlaflmas› afla-
¤›dakilerden hangisiyle gerçekleflmez?

A) Havan›n s›cak bir yerden so¤uk bir yere geç-
mesiyle

B) S›cakl›klar› farkl› iki hava kütlesinin karfl›lafl-
mas›yla

C) Nemli hava kütlesinin bir da¤ yamac› boyunca
yükselmesiyle

D) Hava s›cakl›¤›n›n artmas›yla
E) Nemli havan›n ›s›n›p yükselmesiyle

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm: 

Hava kütlesindeki su buhar›n›n yo¤unlaflmas› ya-
ni ya¤›fl b›rakmas›, hava kütlesinin so¤umas›na
ba¤l›d›r.
A, B, C ve E seçeneklerindeki durumlarda hava
kütlesi so¤ur ve ya¤›fl›n oluflmas› beklenir.
S›cakl›¤› artan hava kütlesi ya¤›fltan uzaklafl›r.

Yan›t: D
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ÖRNEK 5 :

Bir yerde ya¤›fl›n bafllamas› afla¤›dakilerden
hangisiyle aç›klanabilir?

A) Bas›nc›n yükselmesiyle
B) Rüzgâr›n fliddetlenmesiyle
C) S›cakl›¤›n yükselmesiyle
D) Havadaki nemin doyma noktas›na ulaflmas›y-

la
E) Hava kütlesinin alçalmas›yla

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm: 

Bir yerde ya¤›fl›n bafllamas› havadaki nemin
(mutlak nem) doyma noktas›na eriflmesiyle aç›k-
lanabilir.

Yan›t: D
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