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Sevgili Öğrenciler,

Eğitim hayatında derslerde ve sınavlarda başarılı olmanın formülü doğru kaynaklarla çalışmaktan 
geçmektedir.

Netfen Yayınları olarak kitaplarımızda çok farklı bir uygulamayla karşınıza çıktık. Elinizdeki kitap, 
eğitim dünyasına yeni bir heyecan getirmektedir. Talim Terbiye Kurulunun öğretim programına 
uygun bir şekilde hazırlanmış, MEB müfredatıyla birebir uyumlu olan Aşamalı Soru Bankaları 
öğrenciyi hem okul derslerine hem yazılılara hem de merkezî sınavlara hazırlamaktadır.

Kitaplarımız; sade tasarımı, görsellerle desteklenmiş zengin içeriği ile kazanımların ve konuların 
pekiştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Elinizdeki kitap, dört aşamadan oluşmaktadır: Isındıran Testler, Alıştıran Testler, Kazandıran 
Testler ve Tarama Testleri.

Isındıran Testler:

Bu testlerde öğrencilerin soru çözme isteklerini geliştirmek ve test çözmeye yakınlık duymasını 
sağlamak hedeflenmiştir. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan bu testler öğrenciye soru çözme 
mutluluğunu yaşatarak motive edecektir. Konunun anlaşılıp anlaşılmadığını ölçen, çoktan seçmeli 
sorulardan oluşan bu testin zorluk derecesi kolay seviyedir.

Alıştıran Testler:

Bu testlerde öğrencilere soru çözme becerisi kazandırmak ve bu becerileri kolayca yapabilecek 
duruma getirmek amaçlanmıştır. Bu testler sayesinde öğrencinin soru çözüm hızı artacak ve soru 
çözmek onlar için bir alışkanlık hâline gelecektir. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan bu testin zorluk 
derecesi orta düzeydedir.

Kazandıran Testler:

Bu testler öğrencileri zorlayan, uğraştıran diğer bir ifade ile sınav kazandıracak sorulardan 
oluşmaktadır. Tamamı yeni nesil sorulardan oluşan, PISA-TIMSS-KANGURU tarzı sorular barındıran 
bu testler ile öğrenci yorum yeteneğini geliştirecektir. Aynı zamanda mantık, muhakeme ve akıl 
yürütme soruları içeren bu testler yapılacak olan sınavlarının provası olması amacıyla hazırlanmıştır.

Tarama Testleri:

Tarama testleri ünitelerdeki konuları kapsayan tekrar testleridir. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan 
tarama testleri konuları pekiştirmenize yardımcı olacaktır. Bu testlerimiz de yeni nesil soru tarzına 
ağırlık verilmiştir.

Bu kitaplarımız hem okulda hem de evde konuların öğrenilmesi ve kazanımların pekiştirilmesi için 
değerli bir eğitim kaynağıdır.

Kitaplarımızın derslerinizde ve sınavlara hazırlıkta en iyi yardımcınız olması dileğiyle…
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Kuzey Yarım Küre'deki bir şehirde, Nisan (N), 
Ağustos (A) ve Ocak (O) aylarında Güneş ışığı-
nın yere düşme açıları şekildeki gibi sırasıyla x, 
y ve z olarak ölçülmüştür. 

Bu açılar arasındaki ilişki aşağıdakilerden han-
gisi gibi olur? 

(Şekildeki açılar ölçülü çizilmemiştir.)
CCC
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1. Dünya'nın aydınlanma durumundan faydalana-
rak yarım kürelerde yaşanan mevsimler hakkın-
da fikir yürütebiliriz.

Buna göre, aşağıdaki çizimlerden hangisi, Ku-
zey Yarım Küre'de yaz mevsiminin yaşandığı 
döneme aittir?

BBB
�� ��

�� ��

4. Dünya'nın Güneş etrafındaki bazı konumları şe-
kildeki gibi verilmiştir.

�����

��
��

�

���

I, II, III ve IV konumlarında Kuzey Yarım Kü-
re'de yaşanan ilkbahar (İ), yaz (Y), sonbahar 
(S), kış (K) mevsimleri için aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?

CCC

A)

B)

C)

D)

S

K

İ

Y

I

K

İ

Y

S

II

İ

Y

S

K

III

Y

S

K

İ

IV

3. 

Dünya'nın kendi etrafında .....(I)......, 
Dünya'nın Güneş etrafında dolandığı 

yörünge düzlemine göre biraz .....(II)..... 
durumdadır. Bundan dolayı, aynı anda, 
Dünya'nın Kuzey ve Güney Yarım Küre-

lerinde farklı ......(III)...... yaşanır.

Yukarıdaki yazıda I, II, III boşlukları aşağıda-
kilerden hangisindekilerle doğru şekilde ta-
mamlanır?

BBB

I II III

A) eğik
dönme 
ekseni

mevsim

B)
dönme 
ekseni

eğik mevsim

C) eğik mevsim
dönme 
ekseni

D) mevsim eğik
dönme 
ekseni

8. Sınıf7Fen Bilimleri Soru Bankası

1. Ünite
ISINDIRAN

Test - 1
MEVSİMLERİN OLUŞUMU
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Güneş ışınlarının Dünya'ya şekildeki gibi gel-
diği bir mevsimde uçakla K şehrinden L şehri-
ne giden bir kişi için Mert, Pınar ve Merve'nin 
yaptığı;

Yaz mevsiminden kış mevsimine git-
miştir.

Mert

Kış mevsiminden ilkbahar mevsimi-
ne gitmiştir.

Merve

İlkbahar mevsiminden sonbahar mev-
simine gitmiştir.

Pınar

yorumlarından hangileri doğru olabilir?
AAA

A) Yalnız Mert'inki

B) Yalnız Pınar'ınki

C) Mert ve Pınar'ınki

D) Mert ve Merve'ninki

8. Dünya'ya, Güneş etrafındaki hareketinde, her-
hangi bir günde gelen ışınlar şekildeki gibidir.

�����
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Buna göre, Dünya üzerindeki X, Y, Z, T bölge-
lerinde yaşanan mevsimlerle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?

AAA
A) X'te kış, Y'de yaz olabilir.

B) X'te ilkbahar olabilir.

C) Y'de yaz olabilir.

D) Z ve T'de sonbahar olabilir.

5. Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi;

  I. Gece ve gündüzün oluşması

 II. Günlük sıcaklık farklılıklarının olması

III. Mevsimlerin oluşması

verilenlerinden hangilerine sebep olur?
CCC

A) Yalnız I  B) Yalnız II 

C) I ve II D) I, II ve III

7. Aynı anda Dünya'nın iki farklı yarım küresinde 
farklı mevsimlerin yaşanması ile ilgili bazı öğren-
cilerin ileri sürdüğü sebepler aşağıdaki gibidir.

Dünya’nın kendi ekseni etrafında dön-
me ekseninin, Güneş etrafında dolan-
ma düzlemine göre eğik olması

Mert

Güneş ışınlarının gelme açısı

Merve

Dünya’nın kendi ekseni etrafında dön-
mesi

Pınar

Buna göre, hangi öğrenciler haklıdır?
CCC

A) Yalnız Mert B) Yalnız Merve

C) Mert ve Merve D) Pınar ve Merve

8. Sınıf8Fen Bilimleri Soru Bankası

1. Ünite
ISINDIRAN

Test - 1
MEVSİMLERİN OLUŞUMU
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8. Sınıf8Fen Bilimleri Soru Bankası
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ISINDIRAN
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MEVSİMLERİN OLUŞUMU

1. Dünya üzerinde dört şehrin bulunduğu yerler şe-
kilde gösterilmiştir. 
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Buna göre, bu şehirlerden hangi ikisine öğ-
len vakti Güneş ışınları eşit açı ile gelebilir?

BBB
A) K ile L’ye B) K ile N’ye

C) L ile M’ye D) M ile N’ye

2. Gök cisimlerinin bazı hareketleri Dünya'nın ay-
lık ortalama sıcaklığını doğrudan ve yüksek de-
recede etkiler.

Dünya, Güneş etrafında dolanır. 

Mert

Güneş, kendi etrafında döner.

Alper

Ay, Dünya etrafında dolanır.

Merve

Dünya, kendi etrafında döner.

Pınar

Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin belirt-
tiği hareket bunlardan biridir?

AAA
A) Yalnız Mert

B) Pınar ve Merve

C) Merve ve Alper

D) Mert, Merve ve Alper

5. Dünya üzerinde bulunan bazı noktalar şekildeki 
gibi gösterilmiştir.
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Buna göre,

  I. K ve L noktalarında aynı mevsim yaşanır.

 II. M ve N noktalarında Güneş aynı anda batar.

III. L ve N noktalarında gece süreleri eşittir.

yargılarından hangileri doğru olabilir?
DDD

A) Yalnız II B) I ve II

C) I ve III D) I, II ve III

3. Güneş ışınlarının ekvatora dik geldiği tarih-
ler aşağıdakilerden hangisinde doğru veril-
miştir?

DDD
A) Yalnız 21 Haziran

B) Yalnız 23 Eylül 

C) Yalnız 21 Aralık

D) 23 Eylül ve 21 Mart

4. Bir bölgenin iklim şartları belirlenirken aşağı-
dakilerden hangisi dikkate alınır?

BBB
A) Yüz yıl içinde bölgede görülen en yüksek sı-

caklık ve nem değerleri

B) Bölgenin 30-35 yıllık hava koşulları

C) Bölgede yaşanan doğal afetler

D) Yıl içinde bölgede yaşanan en sıcak ve en so-
ğuk günler

8. Sınıf9Fen Bilimleri Soru Bankası

1. Ünite
ISINDIRAN

Test - 2
MEVSİMLERİN OLUŞUMU



8. Şekilde verilen noktalardan Güneş'in en tepede 
olduğu anda Güneş ışınları Y noktasına dik gel-
mektedir.
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Buna göre, hangi noktada kış mevsimi yaşa-
nıyor olabilir?

BBB
A) Yalnız X B) Yalnız T

C) Z ya da X D) Z ya da T

7. Bir bölgeye yıl boyunca gelen Güneş ışınlarının 
yüzeyle yaptığı açı değerleri grafikte gösterilmiştir.
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Buna göre, bölgede hangi ay yaz mevsimi ya-
şanır?

CCC
A) 1. B) 3. C) 7. D) 10.

6. Dünya, kendi etrafında dönerken Güneş etrafında bir yörüngede dolanır. Ancak bu hareketini yaparken  dön-
me ekseni eğik bir konumdadır. Dünya, dönme ekseninde yaklaşık 23 derecelik bir eğimle hareket etmekte-
dir. Dünya’nın, Güneş etrafındaki dört farklı konumu şekilde gösterilmiştir.
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Üç öğrencinin Dünya'nın hareketleri ile ilgili yorumu aşağıda verilmiştir.

Dünya, 1 konumundan 3 
konumuna 3 ayda gider.

Mert
Dünya 2 ve 4 konumla-
rında iken gece gündüz 
süreleri eşit olabilir.

Merve
3 konumunda Kuzey Ya-
rım Küre'de yaz mevsimi 
yaşanır.

Pınar

Buna göre, hangi öğrencilerin yorumu doğrudur?
BBB

A) Yalnız Mert B) Yalnız Merve C) Mert ve Merve D) Pınar ve Merve

8. Sınıf10Fen Bilimleri Soru Bankası

1. Ünite
ISINDIRAN

Test - 2
MEVSİMLERİN OLUŞUMU



8. Şekilde verilen noktalardan Güneş'in en tepede 
olduğu anda Güneş ışınları Y noktasına dik gel-
mektedir.
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Buna göre, hangi noktada kış mevsimi yaşa-
nıyor olabilir?

BBB
A) Yalnız X B) Yalnız T

C) Z ya da X D) Z ya da T

7. Bir bölgeye yıl boyunca gelen Güneş ışınlarının 
yüzeyle yaptığı açı değerleri grafikte gösterilmiştir.
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Buna göre, bölgede hangi ay yaz mevsimi ya-
şanır?

CCC
A) 1. B) 3. C) 7. D) 10.

6. Dünya, kendi etrafında dönerken Güneş etrafında bir yörüngede dolanır. Ancak bu hareketini yaparken  dön-
me ekseni eğik bir konumdadır. Dünya, dönme ekseninde yaklaşık 23 derecelik bir eğimle hareket etmekte-
dir. Dünya’nın, Güneş etrafındaki dört farklı konumu şekilde gösterilmiştir.
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Üç öğrencinin Dünya'nın hareketleri ile ilgili yorumu aşağıda verilmiştir.

Dünya, 1 konumundan 3 
konumuna 3 ayda gider.

Mert
Dünya 2 ve 4 konumla-
rında iken gece gündüz 
süreleri eşit olabilir.

Merve
3 konumunda Kuzey Ya-
rım Küre'de yaz mevsimi 
yaşanır.

Pınar

Buna göre, hangi öğrencilerin yorumu doğrudur?
BBB

A) Yalnız Mert B) Yalnız Merve C) Mert ve Merve D) Pınar ve Merve

8. Sınıf10Fen Bilimleri Soru Bankası

1. Ünite
ISINDIRAN

Test - 2
MEVSİMLERİN OLUŞUMU

1. Dört arkadaş yıllar sonra sosyal medyada karşılaşır ve sohbet etmeye başlarlar. Biraz eğlence olsun diye ne-
rede yaşadıklarını birbirine doğrudan söylemezler. Nerede yaşadıklarını tahmin etmeleri için ipuçlarını yaz-
dıkları aşağıdaki tabloyu oluştururlar.

Yıl içinde Güneş ışınlarının yüzeye 
en dik ulaştığı açı değeri

Gündüz süresi en uzun  
olan gün

Levent'in yaşadığı yer 80° 21 Haziran

Turgut'un yaşadığı yer 90° 21 Haziran

Aydın'ın yaşadığı yer 90° 21 Aralık

Yusuf'un yaşadığı yer 90° 21 Mart

Buna göre, bu arkadaşların Dünya üzerinde yaşadığı noktalar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
AAA

A) Levent, kutup bölgesine Turgut’tan daha yakın bir yerde yaşamaktadır.

B) Turgut, Güney kutbuna yakın bir noktada yaşamaktadır.

C) Aydın ile Turgut aynı yarım kürede yaşamaktadır.

D) Yusuf, ekvatora en uzak noktada yaşamaktadır.

2. Bir öğrenci, birim yüzeye düşen ışık miktarının yüzeyde oluşan sıcaklık artışına etkisini araştıracaktır. Bunun 
için iki el feneri, Dünya maketi ve termometre kullanacaktır.

Öğrencinin hedefine ulaşabilmesi için aşağıdaki etkinliklerden hangisini yapması yeterlidir?
BBB
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8. Sınıf11Fen Bilimleri Soru Bankası

1. Ünite
ALIŞTIRAN

Test - 3
MEVSİMLERİN OLUŞUMU



4. Dünya genelinde pazarlama ağı olan bir ilaç fir-
masının sattığı vitamin ilaçlarının bir önceki yıl sa-
tış rakamlarının aylara göre dağılımı aşağıdaki gi-
bidir.

�������������

��

�� �� �� �� �� � �� �� 
� �	� ��� ���

���������������� ����������������

Buna göre, grafikten faydalanarak,

  I. İlaç, hava sıcaklığı değişiminin yol açtığı has-
talıklara karşı etkilidir.

 II. İlaç satışı havaların ısınmasıyla artış göster-
mektedir.

III. Bahar aylarında ilaç satışı azaltmaktadır.

hangileri söylenebilir?
DDD

A) Yalnız II B) I ve II

C) I ve III D) I, II ve III

6. Dünya'nın Güneş'e göre konumları, Dünya'da ya-
şanan mevsimlerin oluşmasında etkili olur.

Elif Kuzey Yarım Küre'de, Tarık ise Güney Ya-
rım Küre'de yaz mevsiminin yaşandığı zaman-
larda Dünya'nın Güneş'e göre durumunu çizim-
le gösterecektir.

Buna göre, öğrencilerin çizimleri aşağıdaki-
lerden hangisi gibi olmalıdır?

CCC
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5. Bir bölgeye öğlen vakti ulaşan Güneş ışınlarının 
yeryüzü ile yaptığı açılar yıl boyunca takip ediliyor. 

Bu bölgeye 6 ay ara ile Güneş ışınları dik ulaş-
tığına göre, bölge için aşağıdakilerden hangi-
si söylenebilir?

DDD
A) Yengeç dönencesi üzerindedir.

B) Oğlak dönencesi üzerindedir.

C) Kutuplardan birindedir.

D) Ekvator üzerindedir.

3. Bir elektrik direğinin yerde oluşan gölgesinin 
boyu, 21 Haziran ve 23 Eylül tarihlerinde öğlen 
vakti ölçülüyor.

Elektrik direği Yengeç Dönencesi üzerinde 
bir noktada olduğuna göre, bu tarihlerde olu-
şan gölge boyları aşağıdakilerden hangisi gi-
bi olabilir?

AAA
21 Haziran 21 Eylül

A) 8 cm 80 cm

B) 80 cm 40 cm

C) 60 cm 20 cm

D) 60 cm 60 cm

8. Sınıf12Fen Bilimleri Soru Bankası

1. Ünite
ALIŞTIRAN

Test - 3
MEVSİMLERİN OLUŞUMU



4. Dünya genelinde pazarlama ağı olan bir ilaç fir-
masının sattığı vitamin ilaçlarının bir önceki yıl sa-
tış rakamlarının aylara göre dağılımı aşağıdaki gi-
bidir.
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Buna göre, grafikten faydalanarak,

  I. İlaç, hava sıcaklığı değişiminin yol açtığı has-
talıklara karşı etkilidir.

 II. İlaç satışı havaların ısınmasıyla artış göster-
mektedir.

III. Bahar aylarında ilaç satışı azaltmaktadır.

hangileri söylenebilir?
DDD

A) Yalnız II B) I ve II

C) I ve III D) I, II ve III

6. Dünya'nın Güneş'e göre konumları, Dünya'da ya-
şanan mevsimlerin oluşmasında etkili olur.

Elif Kuzey Yarım Küre'de, Tarık ise Güney Ya-
rım Küre'de yaz mevsiminin yaşandığı zaman-
larda Dünya'nın Güneş'e göre durumunu çizim-
le gösterecektir.

Buna göre, öğrencilerin çizimleri aşağıdaki-
lerden hangisi gibi olmalıdır?

CCC
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5. Bir bölgeye öğlen vakti ulaşan Güneş ışınlarının 
yeryüzü ile yaptığı açılar yıl boyunca takip ediliyor. 

Bu bölgeye 6 ay ara ile Güneş ışınları dik ulaş-
tığına göre, bölge için aşağıdakilerden hangi-
si söylenebilir?

DDD
A) Yengeç dönencesi üzerindedir.

B) Oğlak dönencesi üzerindedir.

C) Kutuplardan birindedir.

D) Ekvator üzerindedir.

3. Bir elektrik direğinin yerde oluşan gölgesinin 
boyu, 21 Haziran ve 23 Eylül tarihlerinde öğlen 
vakti ölçülüyor.

Elektrik direği Yengeç Dönencesi üzerinde 
bir noktada olduğuna göre, bu tarihlerde olu-
şan gölge boyları aşağıdakilerden hangisi gi-
bi olabilir?

AAA
21 Haziran 21 Eylül

A) 8 cm 80 cm

B) 80 cm 40 cm

C) 60 cm 20 cm

D) 60 cm 60 cm

8. Sınıf12Fen Bilimleri Soru Bankası

1. Ünite
ALIŞTIRAN

Test - 3
MEVSİMLERİN OLUŞUMU

2. Aygül, bir araştırma yaparken aşağıdaki gibi bir ölçeğe rastlar. Ölçeğin altında ölçeğin ne ile ilgili olduğunu 
gösteren noktalı bölüm silinmiştir. Aygül, ölçeği inceleyerek bu ölçeğin ne ile ilgili olduğunu anlamaya çalı-
şıyor.
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Buna göre, Aygül’ün aklından geçen,

  I. Kuzey ve Güney Yarım Küre’deki gündüz sürelerinin değişimi

 II. Yeryüzüne ulaşan Güneş ışınlarınn birim yüzeyde bıraktığı ısı enerjisinin değişimi

III. Yeryüzüne ulaşan Güneş ışınlarının yüzeyle yaptığı açıların değişimi

düşüncelerinden hangileri ölçeğin adı olabilir?
DDD

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

1. 23 Eylül tarihinde Dünya’ya gelen Güneş ışınlarının gösterimi şekildeki gibidir.
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Buna göre, bu tarih için,

  I. Gece-gündüz süreleri eşittir.

 II. Güneş ışınları ekvatora dik olarak gelir.

III. Kuzey ve Güney Yarım Küre'de ilk bahar mevsimi yaşanır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
BBB

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III

8. Sınıf13Fen Bilimleri Soru Bankası

1. Ünite
KAZANDIRAN

Test - 4
MEVSİMLERİN OLUŞUMU



4.	 Öğretmen	Elif	Hanım,	Dünya’nın	Güneş	etrafındaki	hareketlerini	ve	bu	hareketlerin	sonuçlarını	göstermek	için	
şekildeki	gibi	bir	model	tasarlar.	

İki	el	fenerinden	birini	sağ	birini	sol	tarafa	doğru	ışık	verecek	şekilde	sabitler.	Fenerlerin	karşısına	beyaz	öz-
deş	topları	hafif	eğik	olacak	şekilde	yerleştirir.	Elif	Hanım,	aynı	hizaya	yerleştirdiği	fener	ve	toplardan	oluşan	
modeli	ile	ilgili	öğrencilerinin	yorum	yapmasını	ister.

����������������

����������������

�����
�����

�����
�����

����������������

����������������

�����
�����

�����
�����

������� �������

Buna göre, aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yorumu yanlıştır?
CCC

A)

D)C)

B)

2.	fener	açıldığında	fenerin	ışığı	Kuzey	
Kutbuna	ulaşmayabilir.

1.	fener	açıldığında	Kuzey	Yarım	Kü-
re’ye	gelen	ışınlar,	Güney	Yarım	Kü-
re'ye	gelen	ışınlara	göre	birim	yüzeyde	
daha	çok	sıcaklık	artışına	neden	olur.

Kuzey	Yarım	Küre’de	kış,	Güney	Yarım	
Küre’de	yaz	aylarının	yaşandığı	duru-
mu	görebilmek	için	1.	fenerin	açılma-
sı	gerekir.

1.	fener	açıldığında	Kuzey	Yarım	Kü-
re’ye	gelen	ışınlar,	Güney	Yarım	Kü-
re'ye	gelen	ışınlardan	daha	diktir.

3.	 Mehtap,	mevsimler	konusu	ile	ilgili	düşüncelerini	aşağıdaki	gibi	bir	kağıda	not	alıyor.

	 Haziran	ayında	tüm	Dünya'da	
yaz	mevsimi	yaşanır.

	 Dünya'nın	kendi	etrafında	dö-
nüyor	olması	mevsimlerin	olu-
şumunun	en	önemli	nedenidir.

	 Güneş	ışınlarının	öğle	vakti	dik	
geldiği	bir	bölgede	yaz	mevsi-
mi	yaşanıyordur.	

Buna göre, Mehtap'ın sahip olduğu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
AAA

A)	 Aralık	ayında	da	yaz	mevsimi	yaşanan	yerler	olduğunu	bilmiyor.

B)	 Mevsimlerin	oluşum	nedenini	doğru	biliyor.

C)	 Güneş	ışınlarının	yüzeye	geliş	açısı	ile	mevsimler	arasındaki	ilişkiyi	bilmiyor.

D)	 Dünya'nın	kendi	etrafında	dönme	yönünü	bilmiyor.

8.	Sınıf14Fen	Bilimleri	Soru	Bankası

1. Ünite
KAZANDIRAN

Test - 4
MEVSİMLERİN OLUŞUMU



4.	 Öğretmen	Elif	Hanım,	Dünya’nın	Güneş	etrafındaki	hareketlerini	ve	bu	hareketlerin	sonuçlarını	göstermek	için	
şekildeki	gibi	bir	model	tasarlar.	

İki	el	fenerinden	birini	sağ	birini	sol	tarafa	doğru	ışık	verecek	şekilde	sabitler.	Fenerlerin	karşısına	beyaz	öz-
deş	topları	hafif	eğik	olacak	şekilde	yerleştirir.	Elif	Hanım,	aynı	hizaya	yerleştirdiği	fener	ve	toplardan	oluşan	
modeli	ile	ilgili	öğrencilerinin	yorum	yapmasını	ister.
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Buna göre, aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yorumu yanlıştır?
CCC

A)

D)C)

B)

2.	fener	açıldığında	fenerin	ışığı	Kuzey	
Kutbuna	ulaşmayabilir.

1.	fener	açıldığında	Kuzey	Yarım	Kü-
re’ye	gelen	ışınlar,	Güney	Yarım	Kü-
re'ye	gelen	ışınlara	göre	birim	yüzeyde	
daha	çok	sıcaklık	artışına	neden	olur.

Kuzey	Yarım	Küre’de	kış,	Güney	Yarım	
Küre’de	yaz	aylarının	yaşandığı	duru-
mu	görebilmek	için	1.	fenerin	açılma-
sı	gerekir.

1.	fener	açıldığında	Kuzey	Yarım	Kü-
re’ye	gelen	ışınlar,	Güney	Yarım	Kü-
re'ye	gelen	ışınlardan	daha	diktir.

3.	 Mehtap,	mevsimler	konusu	ile	ilgili	düşüncelerini	aşağıdaki	gibi	bir	kağıda	not	alıyor.

	 Haziran	ayında	tüm	Dünya'da	
yaz	mevsimi	yaşanır.

	 Dünya'nın	kendi	etrafında	dö-
nüyor	olması	mevsimlerin	olu-
şumunun	en	önemli	nedenidir.

	 Güneş	ışınlarının	öğle	vakti	dik	
geldiği	bir	bölgede	yaz	mevsi-
mi	yaşanıyordur.	

Buna göre, Mehtap'ın sahip olduğu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
AAA

A)	 Aralık	ayında	da	yaz	mevsimi	yaşanan	yerler	olduğunu	bilmiyor.

B)	 Mevsimlerin	oluşum	nedenini	doğru	biliyor.

C)	 Güneş	ışınlarının	yüzeye	geliş	açısı	ile	mevsimler	arasındaki	ilişkiyi	bilmiyor.

D)	 Dünya'nın	kendi	etrafında	dönme	yönünü	bilmiyor.

8.	Sınıf14Fen	Bilimleri	Soru	Bankası

1. Ünite
KAZANDIRAN

Test - 4
MEVSİMLERİN OLUŞUMU

1. Ayşe, mevsimler ile ilgili sınıf panosu hazırlamıştır. Panoda, Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesini göster-
miş ve ülkemizde yaşanan mevsimleri hatırlatan fotoğrafları panoya yapıştıracaktır.
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Buna göre Ayşe, aşağıdaki fotoğrafları panoda hangi kutulara yerleştirmelidir?
BBB

A) M L K N

B) K M N L

C) M N L K

D) M K N L

2. Kuzey Yarım Küre’de bir bölgede 4 farklı günde Güneş’in gökyüzünde izlediği yörünge şekildeki gibi göste-
riliyor. 
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Güneş; gökyüzünde gözlenen en uzun hareketini 21 Haziran, en kısa hareketini 21 Aralık’ta yaptığına 
göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

DDD
A) Bu bölgede en uzun gün 21 Haziran tarihinde yaşanmıştır..

B) Bu bölgede en uzun gece 21 Aralık tarihinde yaşanmıştır.

C) Bu bölgede yıl içinde en az 2 defa gece gündüz süreleri eşittir.

D) Güneş ışınları bu bölgeye 21 Aralık tarihinde en dik ulaşır.

8. Sınıf15Fen Bilimleri Soru Bankası

1. Ünite
KAZANDIRAN

Test - 5
MEVSİMLERİN OLUŞUMU



3.	 Kuzey	Yarım	Küre'de	Yengeç	Dönencesi	üzerinde	bulunan	K	şehrinde	Güneş
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ışınlarının	öğle	vakti	yüzeyle	yaptığı	en	büyük	açı	değeri	ile	yandaki	grafik	oluş-
turulmuştur.

Aynı yarım kürede, ekvatora daha yakın bir şehre gelen Güneş ışınlarının 
öğle vakti yaptığı en büyük açı değerleri ile çizilen grafik  aşağıdakilerden 
hangisi gibi olabilir?

CCC
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4. Bilim insanları, yeryüzünde yaşanılan mevsimlerin nedenlerini araştırmış ve bu durumu aşağıdaki iki ifadeyle 
özetlemiştir.

1. Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönme hareketinin Güneş etrafındaki dolanma düzlemine göre eğik ol-
ması

2. Dünya'nın Güneş etrafında dolanması

Ömer,	yukarıdaki	açıklamaları	dikkate	alarak	mevsimlerin	oluşumunu	modellemek	istemiş	ve	aşağıdaki	dü-
zeneği	hazırlamıştır.
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Buna göre Ömer'in düzeneği ile ilgili aşağıdaki arkadaşlarından hangisinin ifadesi yanlıştır?
CCC

A)

D)C)

B)
Oyun	hamuru	Dünya’yı,	ampul	ise	Gü-
neş’i	temsil	etmektedir.

Düzenekte	gök	cisimlerinin	dönüş	yön-
leri	doğru	temsil	edilmiştir.

Düzenek,	mevsimlerin	oluşum	neden-
lerini	göstermek	için	yeterlidir.

Çubuğun	hareketi	ile	gece-gündüz	
oluşumu	izah	edilebilir.

8.	Sınıf16Fen	Bilimleri	Soru	Bankası

1. Ünite
KAZANDIRAN

Test - 5
MEVSİMLERİN OLUŞUMU
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Aynı yarım kürede, ekvatora daha yakın bir şehre gelen Güneş ışınlarının 
öğle vakti yaptığı en büyük açı değerleri ile çizilen grafik  aşağıdakilerden 
hangisi gibi olabilir?

CCC

������������
����������

�

�� 
	�

�

����

��

������������
����������

�

�� 
	�

��

����

��

������������
����������

�

�� 
	�

��

����

��

������������
����������

�

�� 
	�

��

����

��

4. Bilim insanları, yeryüzünde yaşanılan mevsimlerin nedenlerini araştırmış ve bu durumu aşağıdaki iki ifadeyle 
özetlemiştir.

1. Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönme hareketinin Güneş etrafındaki dolanma düzlemine göre eğik ol-
ması

2. Dünya'nın Güneş etrafında dolanması

Ömer,	yukarıdaki	açıklamaları	dikkate	alarak	mevsimlerin	oluşumunu	modellemek	istemiş	ve	aşağıdaki	dü-
zeneği	hazırlamıştır.
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Buna göre Ömer'in düzeneği ile ilgili aşağıdaki arkadaşlarından hangisinin ifadesi yanlıştır?
CCC

A)

D)C)

B)
Oyun	hamuru	Dünya’yı,	ampul	ise	Gü-
neş’i	temsil	etmektedir.

Düzenekte	gök	cisimlerinin	dönüş	yön-
leri	doğru	temsil	edilmiştir.

Düzenek,	mevsimlerin	oluşum	neden-
lerini	göstermek	için	yeterlidir.

Çubuğun	hareketi	ile	gece-gündüz	
oluşumu	izah	edilebilir.

8.	Sınıf16Fen	Bilimleri	Soru	Bankası

1. Ünite
KAZANDIRAN

Test - 5
MEVSİMLERİN OLUŞUMU

1. Mert ve Pınar'ın, Güneş’le hava olayları arasında-
ki ilişki için söyledikleri aşağıdaki gibidir.

Güneş ışınlarının gelme açısı da hava 
olaylarını etkiler.

Mert

Dünya’daki hava olaylarını etkileyen 
en önemli faktör Güneş’tir.

Pınar

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söyle-
nebilir?

CCC
A) Yalnız Mert'in verdiği bilgi doğrudur.

B) Yalnız Pınar'ın verdiği bilgi doğrudur.

C) Her ikisinin verdiği bilgi de doğrudur.

D) Her ikisinin verdiği bilgi de yanlıştır.

4. Sıcak ve nemli hava yukarıya doğru yükselir. Hava  
yukarılara çıktıkça soğur. Soğuk hava ile karşıla-
şan sıcak ve nemli hava yoğuşarak su damlacıkla-
rına dönüşür. Yoğuşan bu damlacıklar bulunduk-
ları yerdeki hava sıcaklığına göre,  farklı şekillerde 
yere düşer.

Aşağıdakilerden hangisi, gökyüzünün yukarı 
kesimlerinde yoğuşan nemin oluşturduğu ya-
ğış şekli değildir?

DDD
A) Yağmur B) Kar

C) Dolu D) Kırağı

6. Bir şehrin, birbirine yakın K, L, M, N bölgeleri şe-
kildeki gibidir. Bu bölgelerden, K'deki hava sıcak-
lığı, N’dekinden daha yüksektir.

K

Sıcak hava 
bölgesi

L M

N

Soğuk hava 
bölgesi

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
AAA

A) K bölgesi yüksek basınç bölgesidir.

B) L bölgesinde bulut oluşur.

C) M bölgesinde bulut oluşmaz.

D) N’den K’ye doğru rüzgâr eser.

2. Aşağıdakilerden hangisi, küresel iklim deği-
şikliğinin sonuçlarından biri değildir?

CCC
A) Buzullar erir.

B) Dünya üzerinde iklimler değişir.

C) Sokakta  yaşayan insanların soğuktan ölme-
si önlenir.

D) Dünya'nın bazı bölgelerinde kuraklık olurken, 
bazı bölgelerinde aşırı yağışlar görülür.

5. Atmosferde meydana gelen hava olaylarının 
oluşumunu, gelişimini ve nedenlerini incele-
yen bilim dalına ne ad verilir?

BBB
A) Sismoloji  B) Meteoroloji

C) Meteorolog  D) Klimatoloji

3. •     Yağmur yağma ihtimaline karşı şemsiye taşı-
mak

•    İhtiyaç kadar ekmek alıp, israf etmemek 

•    Araçlarda kış lastiği kullanmak 

•    Sisli havalarda araba kullanırken, sis farlarını 
açmak ve düşük hızda ilerlemek 

•   Yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmek 

Yukarıdakilerden kaç tanesi hava olaylarının 
günlük yaşama etkisi ile ilgilidir?

BBB
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

8. Sınıf17Fen Bilimleri Soru Bankası

1. Ünite
ISINDIRAN

Test - 6
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ



10. 

İstatistik bilgi

Uzun yıllarda gözlem-
lenen ortalama durum

Anlık durum

Hava  
olayı

İklim

Sağ tarafta verilen iki kavram, bunlarla ilgili 
bilgilerle eşleştirilirse, aşağıdakilerden han-
gisi elde edilir?

CCC
A) B) C) D)

11. Fen bilimleri dersinde öğretmenin sorusuna bir 
öğrencinin verdiği cevap aşağıdaki gibidir.

.................... nedir?

Öğretmen

Bir bölgede uzun yıllar göz-
lemlenen hava olaylarının or-
talama durumudur. 

Öğrenci

Buna göre, öğretmenin sorduğu kavram aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

AAA

İklim

A)

Hava olayı

C)

Mevsim

B)

Hava tahmini

D)

9. Sıcak havanın boşalttığı yerde basınç dü-
şer.

I

Yüksek basınç bölgesinden alçak basınç 
bölgesine doğru rüzgâr oluşur.

II

Isınan hava yükselir.III

Yükselen havanın yoğuşarak oluşturduğu 
bulutlar yan taraflara doğru itilerek yüksek 
basınca sebep olur.

IV

Yukarıda verilen bilgiler oluş sırasına göre sı-
ralanırsa aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

BBB
A) I - II - III - IV  B) III - I - IV - II 

C) II - I - III - IV D) III - IV - II - I

7. Hava tahminlerinde sıcaklık, nem, basınç göz-
lemleri gibi gökyüzü gözlemi de önemlidir. Gök-
yüzü gözleminde, hava durumları bir çizelgeye 
kaydedilir. Böylece istatistiki bilgiler elde edilmiş 
olur.

Ailesiyle yurt dışı tatiline gidecek olan Asena, 
valizine alacağı kıyafetlerin seçiminde, gide-
ceği şehirle ilgili;

  I. gökyüzünün geçmiş günlerdeki durumu,

 II. gökyüzünün anlık durumu,

III. gelecek birkaç günlük hava tahmini

bilgilerinden hangilerini dikkate almalıdır?
DDD

A) Yalnız I  B) Yalnız II 

C) I ve II D) II ve III

8. Yeryüzünde günlük oluşan sıcaklık farkının 
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

AAA
A) Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi

B) Dünya'nın Güneş etrafında dolanması

C) Güneş sisteminin hareketi

D) Ay'ın Dünya etrafında dolanması

8. Sınıf18Fen Bilimleri Soru Bankası

1. Ünite
ISINDIRAN

Test - 6
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ
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Bir bölgede uzun yıllar göz-
lemlenen hava olaylarının or-
talama durumudur. 

Öğrenci

Buna göre, öğretmenin sorduğu kavram aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
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9. Sıcak havanın boşalttığı yerde basınç dü-
şer.

I

Yüksek basınç bölgesinden alçak basınç 
bölgesine doğru rüzgâr oluşur.

II

Isınan hava yükselir.III

Yükselen havanın yoğuşarak oluşturduğu 
bulutlar yan taraflara doğru itilerek yüksek 
basınca sebep olur.

IV
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BBB
A) I - II - III - IV  B) III - I - IV - II 
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7. Hava tahminlerinde sıcaklık, nem, basınç göz-
lemleri gibi gökyüzü gözlemi de önemlidir. Gök-
yüzü gözleminde, hava durumları bir çizelgeye 
kaydedilir. Böylece istatistiki bilgiler elde edilmiş 
olur.

Ailesiyle yurt dışı tatiline gidecek olan Asena, 
valizine alacağı kıyafetlerin seçiminde, gide-
ceği şehirle ilgili;

  I. gökyüzünün geçmiş günlerdeki durumu,

 II. gökyüzünün anlık durumu,

III. gelecek birkaç günlük hava tahmini

bilgilerinden hangilerini dikkate almalıdır?
DDD

A) Yalnız I  B) Yalnız II 

C) I ve II D) II ve III

8. Yeryüzünde günlük oluşan sıcaklık farkının 
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

AAA
A) Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi

B) Dünya'nın Güneş etrafında dolanması

C) Güneş sisteminin hareketi

D) Ay'ın Dünya etrafında dolanması

8. Sınıf18Fen Bilimleri Soru Bankası

1. Ünite
ISINDIRAN

Test - 6
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ

1. Mert, Temmuz ayında yaz tatilini geçirdiği yerle-
şim yerindeki bir haftanın günlerinin ortalama sı-
caklığını ölçerek şekilde grafiği oluşturuyor.
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Buna göre, Mert’in yaz tatilini geçirdiği yerde-
ki hava basıncının en düşük olduğu gün aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

DDD
A) Salı B) Perşembe

C) Cuma D) Pazar

3. Bilim insanları, küresel çapta meydana gelecek 
iklim değişikliklerinin; çığ, sel ve taşkın gibi doğa 
olaylarında artışa neden olabileceği konusunda 
zaman zaman uyarılar yapmaktadır.

Belediye başkanı olan Mustafa Bey, bu anlamda 
farkındalık oluşturmak için şehrinde bazı çalışma-
lar yapmaya  karar verir.

Mustafa Bey’in, aşağıdaki alanlardan hangi-
sinde yapacağı faaliyetler küresel iklim deği-
şikliklerini azaltmaya yönelik  doğrudan kat-
kı sağlar?

BBB

Hayvan barınak 
sayılarını artırmak

A)

Park ve sokakları 
temizlemek 

C)

Toplu taşıma 
araçlarını daha 
cazip hâle getir-

mek

B)

Gençler için spor 
alanları oluştur-

mak

D)

4. Hava olayları günlük yaşamı olumsuz etkileye-
bilir. Hava tahminlerine bakarak olumsuz hava 
şartlarına karşı çeşitli önlemler alınabilir.

Yanıma şemsiye almayı düşünüyo-
rum.

Mert

Dışarı çıkarken kalın kıyafetler giyme-
ye karar verdim.

Merve

Bugün bölgemizin iklimi konusunda 
araştırma yapmayı düşünüyorum. 

Pınar

Buna göre, öğrencilerden hangilerinin belirt-
tiği davranışlar hava şartlarının olumsuz etki-
lerinden korunmak için alınabilecek önlemler-
den biri olabilir?

CCC
A) Yalnız Mert B) Yalnız Merve

C) Mert ve Merve D) Pınar ve Merve

2. Hava durumu deyince Sema’nın aklına aşağıda-
ki araç ve gereçler gelir.

1

Barometre

3

Büyüteç

2

Rüzgâr Çorabı

4

Termometre

Bu araçlardan hangileri hava tahminlerinde 
kullanılmaz?

BBB
A) Yalnız 2 B) Yalnız 3

C) 1 ve 3 D) 2 ve 4

8. Sınıf19Fen Bilimleri Soru Bankası

1. Ünite
ISINDIRAN

Test - 7
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ



7. Bir yerde uzun bir süre gözlemlenen sıcaklık, 
nem, hava basıncı, rüzgâr, yağış şekli gibi olay-
ların ortalamasına ................. adı verilir. Bir yerin 
iklimi o yerin enlemine, yükseltisine, yer şekille-
rine, kalıcı kar durumuna ve .................... olan 
uzaklığına bağlıdır. İklimi inceleyen bilim dalına 
iklim bilimi denir. Bu alanda çalışan uzmanlara 
.................... adı verilir.

Yukarıdaki metinde boş bırakılan kısımlar uy-
gun sözcüklerle doldurulurken aşağıdakiler-
den hangisine ihtiyaç duyulmaz?

AAA
A) hava olayı B) iklim

C) klimatolog D) denizlere

6. Havanın içindeki soğumuş su damlacıkları soğuk 
hava ile karşılaşınca aniden donabilir. Bunun so-
nucunda su damlacıkları buz parçalarına dönü-
şürler. Taneciklerinin boyutları bir mercimek ka-
dar ufak ya da bir ceviz kadar iri olabilir. Bu yağış 
türü çevreye zarar verebilir. 

Yukarıda bahsedilen hava olayı aşağıdakiler-
den hangisidir?

CCC
A)

Kar

C)

Dolu

B)

Kırağı

D)

Yağmur

8. Öğretmen Fatma Hanım, rüzgâr oluşumundan 
bahsetmiştir. Daha sonra tahtada, alçak ve yük-
sek basınç bölgelerini, bu bölgelerdeki havanın 
hangi yönde harekete eğilimli olduğunu ve de 
rüzgârın yönünü göstermiştir.

Fatma Hanım'ın tahtaya doğru olarak çizdiği 
modelleme aşağıdakilerden hangisi olabilir?

CCC
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5. Aşağıdaki etkinlikte, kutu içinde verilen bilgiler 
meteorologlar için değerlendirilerek ilerleniyor.

Belirli süreler için hava olayı tah-
minlerinde bulunur.

1 2

Yanlış

Doğru

Günlük hava göz-
lemleri yapar.

3 4

Yanlış

Doğru

İklim konusunda  
uzmandır.

Doğru Yanlış

Değerlendirmelerini hatasız yapan bir öğren-
ci hangi çıkışa ulaşılır?

AAA
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

8. Sınıf20Fen Bilimleri Soru Bankası

1. Ünite
ISINDIRAN

Test - 7
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ



7. Bir yerde uzun bir süre gözlemlenen sıcaklık, 
nem, hava basıncı, rüzgâr, yağış şekli gibi olay-
ların ortalamasına ................. adı verilir. Bir yerin 
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Yukarıdaki metinde boş bırakılan kısımlar uy-
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hava ile karşılaşınca aniden donabilir. Bunun so-
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8. Öğretmen Fatma Hanım, rüzgâr oluşumundan 
bahsetmiştir. Daha sonra tahtada, alçak ve yük-
sek basınç bölgelerini, bu bölgelerdeki havanın 
hangi yönde harekete eğilimli olduğunu ve de 
rüzgârın yönünü göstermiştir.

Fatma Hanım'ın tahtaya doğru olarak çizdiği 
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5. Aşağıdaki etkinlikte, kutu içinde verilen bilgiler 
meteorologlar için değerlendirilerek ilerleniyor.

Belirli süreler için hava olayı tah-
minlerinde bulunur.

1 2

Yanlış

Doğru

Günlük hava göz-
lemleri yapar.

3 4

Yanlış

Doğru

İklim konusunda  
uzmandır.

Doğru Yanlış

Değerlendirmelerini hatasız yapan bir öğren-
ci hangi çıkışa ulaşılır?

AAA
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

8. Sınıf20Fen Bilimleri Soru Bankası

1. Ünite
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1. 

Hava durumu bilgilerine,televizyon, in-
ternet gibi pek çok haberleşme aracın-
dan ulaşılabilir.

Hava durumu bilgilerinin hemen hemen her-
kes tarafından takip edilmesinin nedeni aşa-
ğıdakilerden hangisi olabilir?

AAA
A) Günlük yaşamı etkilemesi

B) Verilen bilgilerin geçmişe ışık tutması

C) Duygulara hitap etmesi

D) Doğrudan ekonomik kazanç sağlaması

4. Öğretmen Serap Hanım, mevsimler ve iklim ko-
nusu işlenişi sırasında aşağıdaki haritayı tahtaya 
yansıttığı anda teneffüs zili çalmıştır. Öğrenciler 
haritanın ne ile ilgili olduğunu merak etmiştir.

Buna göre, harita ile ilgili aşağıdaki öğrenci-
lerden hangisinin tahmini doğru olabilir?

AAA
A) Türkiye'de görülen iklimler 

B) Türkiye'nin kalabalık şehirlerinin dağılımı

C) Türkiye'de yarın beklenen hava durumu

D) Türkiye'nin genç yaş nüfusu

2. Alçak ve yüksek basınç, hava durumu bültenle-
rinde sıkça duyduğumuz terimlerden ikisidir.

Olcay, bu iki terim için aşağıdaki ifadeleri kul-
lanmıştır.

Sıcak havadaki moleküllerin hareket hızı so-
ğuk havadaki moleküllerin hızından fazladır. 
Bu nedenle havanın sıcak olduğu bölgeler-
de hava tanecikleri arasındaki mesafe daha 
fazladır. Bu durum taneciklerin yaptığı basın-
cın azalmasına neden olur. Havanın sıcak ol-
duğu bölgelerde alçak basınç alanı oluşur.

Havanın soğuk olduğu bölgelerde ise tane-
cikler arasındaki boşluk az ve basınç yüksek-
tir. Havanın soğuk olduğu bölgelerde yüksek 
basınç alanı oluşur. 

Havanın yatay yönde hareketine rüzgâr denir. 
Hava, alçak basınç alanından yüksek basınç 
alanına doğru akar.

Buna göre Olcay'ın bu konuda sahip olduğu 
bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söyle-
nebilir?

DDD
A) Havanın sıcaklığının tanecik hareketliliğini na-

sıl etkileyeceğini bilmiyor.

B) Alçak basınç alanı ile yüksek basınç alanı te-
rimlerini karıştırıyor.

C) Rüzgârın tanımını yanlış biliyor.

D) Hava hareketinin nereden nereye doğru ola-
cağını bilmiyor.

3. Ayşe, defterine o gün öğrendiklerini özetleyen 
aşağıdaki dört cümleyi yazmıştır.

Geniş bölgeler-
de etkisini göste-
ren ortalama ha-

va şartlarıdır.

1

Kurak, yağışlı, 
soğuk, sıcak gi-
bi ifadelerle bah-

sedilir.

3

Günlük, değişken 
atmosfer olayları-

nı inceler.

2

Tahmini verilere 
dayalıdır.

4

Ayşe'nin yazdığı cümlelerden hangileri iklim 
ile ilgilidir?

CCC
A) Yalnız 1 B) Yalnız 2

C) 1 ve 3 D) 2 ve 4
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7. Bir yerleşim yerindeki bir haftanın günlerindeki 
hava olaylarına ait çizelge şekildeki gibidir.

Günler Sıcaklık Gökyüzü
Rüzgâr 
şiddeti

Pazartesi 15 °C Hafif

Salı 12 °C Orta

Çarşamba 12 °C Hafif

Perşembe 8 °C Orta

Cuma 7 °C Kuvvetli

Buna göre, yalnızca çizelgedeki bilgilerden 
faydalanarak,

  I. Bölgedeki hava hareketi ile sıcaklık arasında 
bir ilişki vardır.

 II. Cumartesi günü yağmur beklenmektedir.

III. Bölgede kış mevsimi yaşanmaktadır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
DDD

A) Yalnız II B) I ve II

C) I ve III D) I, II ve III

6. Hande, bir önceki gün çektiği aşağıdaki fotoğra-
fı arkadaşlarına gösterir.

Resimde görülen hava olayı hakkında Han-
de'nin hangi arkadaşının verdiği bilgi yanlıştır?

CCC
A)

Bu bir kırağı

D)
Bitkilerin gelişimini olumsuz etki-
leyebilir.

C)
Yalnızca yaprak ve bitkiler üzerin-
de oluşur.

B)
Soğuk ilkbahar ve sonbahar gece-
lerinde olabilir.

5. Doğada; kar, dolu, kırağı ve yağmur gibi pek çok yağış türü gerçekleşir. Bu yağış türlerinin oluşumları birbi-
rine benzerlik gösterir. Genel itibari ile havadaki su buharının yoğuşmasıyla oluştukları söylenebilir.

Aşağıda, 35 °C sıcaklıktaki bir ortamda cam kap içerisinde bir miktar sıcak su bulunmaktadır. Cam kabın üze-
ri şeffaf naylon poşet ile kapatılarak poşetin üzerine sıcaklığı – 10 °C olan buz parçası konulmuştur.
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Bir süre sonra düzeneğin hangi bölümünde hangi yağış türüne benzer bir olay gözlenir?
BBB

A) Naylonun üst kısmında kar    B) Naylonun alt kısmında yağmur

C) Cam kabın dış kısmında yağmur  D) Cam kabın dış kısmında dolu
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1.  İyon Denizi üzerinden gelen Tropical Medicane olarak adlandırılan kasırganın yönünün değişmemesi hâlinde 
büyük zararlara sebep olabileceği tahmin edilirken, kasırganın pazar ya da pazartesi günü yurdumuza ulaş-
ması bekleniyor.

İyon Denizi üzerindeki kasırga yönünü değiştirmezse 30 Eylül Pazar günü Ege kıyılarına ulaşması ihtimali bu-
lunuyor. Ancak Meteorolojik haritalarda, Türkiye’deki etkisi düşük seviyede gösteriliyor.

Yakın zamanda tüm dünyayı yasa boğan yangın felaketiyle mücadele eden Yunanistan ise kasırganın şiddeti-
ni azaltmadan ulaşması durumunda ciddi tehlikeyle karşı karşıya kalabilir. Kasırganın Yunanistan’da hızını kes-
meden ve yönünü değiştirmeden ilerlemesi durumunda ise Türkiye’de de etkili olabilir. 

Yukarıda, sonraki günler için beklenen hava olayından bahsedilmektedir.

Bu parçada bahsedilen bilgilerden faydalanarak hava olayları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
CCC

A) Öncesinde etkili olacağı bölgeler tahmin edilir.

B) Farklı ülkelerde benzeri etkileri görülür.

C) Olumsuz etkilerinden korunmak mümkün değildir.

D) Oluşturabileceği etkiler kesin olarak bilinemez.

2. Birbirine yakın iki bölgedeki basınç ölçümleri şekilde gösterilmiştir. Barometrelerin gösterdiği değerlere gö-
re K bölgesindeki basınç L bölgesindeki basınca göre daha büyüktür.
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Bu durumda, K bölgesi yüksek basınç, L bölgesi alçak basınç alanıdır. L bölgesindeki alçak basıncın nede-
ni K bölgesine göre hava sıcaklığının yüksek olmasıdır. L bölgesinde hava tanecikleri daha hareketli ve bir-
birinden daha uzaktır. K bölgesinde ise durum tam tersidir. Bu bölgeler arasındaki hava hareketi K bölgesin-
den L bölgesine doğrudur.

Buna göre, aşağıdaki öğrencilerden hangisinin ifadesi yanlıştır?
BBB

A)

D)C)

B)
Yüksek basınç alanlarında hava sıcak-
lığı düşüktür.

Barometre, açık hava basıncını ölçer.
Rüzgâr, yüksek basınç alanından al-
çak basınç alanına doğrudur.

Alçak basınç alanlarında hava tane-
cikleri arasındaki boşluklar daha azdır.
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3. Havanın nem oranı aşağıda belirtilen işlemle takip edilerek ölçülür.

1. Özdeş iki termometrenin hazne bölümünün çevresine aynı büyüklükte pa-
muk sarılır. 

2. Pamuklardan biri ıslatılır.

3. Yaklaşık 40 dakika sonra her iki termometredeki değer okunur.

4. Termometrelerin gösterdiği değerlerin farkı alınır.

5. Aşağıdaki tabloda, kuru pamuk sarılı termometrenin gösterdiği değer ara-
lığı ve termometrelerin gösterdiği değerlerin farkı tabloda işaretlenir. 

6. Bu iki değerin kesiştiği yerde bulunan değer, ortamın nem oranına eşittir.

Kuru Termometredeki 
Sıcaklık Değeri

Islak ve Kuru Termometreler Arasındaki Sıcaklık Farkı

1 °C 2 °C 3 °C 4 °C 5 °C 6 °C 7 °C 8 °C

10 °C - 14°C 85 75 60 50 40 30 15 5
Nem 
Oranı 
(%)

15 °C - 19 °C 90 80 65 60 50 40 30 20

20 °C - 25 °C 90 80 70 65 55 45 40 30

Bir öğrenci, bu bilgilerden faydalanarak dört gün boyunca havadaki nem oranını ölçmek istemektedir. Öğ-
rencinin dört gün boyunca yaptığı ölçümlerde kuru pamuk ve ıslak pamuk sararak yaklaşık 40 dakika bek-
lettiği termometreler aşağıda gösterilmiştir.
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Buna göre, öğrencinin ölçüm yaptığı hangi gün havadaki nem oranı en yüksektir?
CCC

A) Pazartesi B) Çarşamba C) Cuma D) Pazar
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Buna göre, öğrencinin ölçüm yaptığı hangi gün havadaki nem oranı en yüksektir?
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2. Dünya'nın dönme ekseni eğiktir. Dünya kendi etrafında bir günde 1 tur atar. Dünya aynı zamanda Güneş et-
rafında dolanır. Dünya'nın dönme ekseni ile Güneş etrafındaki dolanma düzlemi birbirine dik değildir. 

Dünya Güneş etrafında şekildeki gibi farklı konumlarda bulunur.

�����

Dünya’nın yaptığı bu hareketlerin sonuçları için,

  I. Bir bölgeye ulaşan Güneş ışınlarının öğle vakti yüzeyle yaptığı açılar her gün değişir.

 II. Yeryüzünde birim yüzeye düşen Güneş enerjisi miktarı aydan aya değişir.

III. Bir bölgede yıl içinde farklı mevsimler oluşur.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?
DDD

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III

1. 21 Haziran tarihi için Dünya yüzeyinde bulunan K, L ve M noktaları için aşağıda bazı bilgiler verilmiştir.
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Bu noktaların Dünya modeli üzerinde kesin olarak belirlenebilmesi için,

  I. M noktası hangi yarım kürededir?

 II. Noktalardan hangisi Kuzey kutbuna daha yakındır?

III. 23 Eylül'de hangi noktaya Güneş ışınları dik olarak gelir?

sorularından hangilerinin cevabının bilinmesi yeterlidir?
DDD

A) Yalnız II B) I ya da II C) I ya da III D) I ya da II ya da III
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