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Kazanımlar

F.8.1. Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren

Bu ünitede öğrencilerin; mevsimlerin oluşumunda Dünya'nın hareketlerinin, konumunun ve birim yüzeye düşen 
ışığın etkisini kavramaları; iklimlerin oluşumu ve hava olayları hakkında bilgi edinmeleri; iklim bilimi hakkında 
bilgi sahibi olmaları; küresel iklim değişiklikleri ve etkileri hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları hedeflenmek-
tedir.

F.8.1.1. Mevsimlerin Oluşumu

Önerilen Süre: 8 ders saati
Konu / Kavramlar: Dünya’nın dönme ekseni, dolanma düzlemi, ısı enerjisi, mevsimler
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.
a. Dünya’nın dönme ekseni olduğuna değinilir.
b. Dünya’nın dönme ekseni ile Güneş etrafındaki dolanma düzlemi arasındaki ilişkiye değinilir.
c. Işığın birim yüzeye düşen enerji miktarının mevsimler üzerindeki etkisine değinilir.

F.8.1.2. İklim ve Hava Hareketleri

Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu / Kavramlar: İklim, iklim bilimi, iklim bilimci, küresel iklim değişiklikleri
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar.
F.8.1.2.2. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (kli-
matolog) adı verildiğini söyler.
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1.  Görsel Sanatlar Öğretmeni Duygu, okulun bahçesinde bulunan ağacın görüntüsünün belirli zamanlardaki değişimlerinden 
yararlanarak şekilde verildiği gibi X, Y, Z ve T parçalarından oluşan bir çalışma hazırlıyor. 

X Y Z T

Duygu Öğretmen’in çizdiği X, Y, Z ve T parçaları ile ilgili ifadelerinden hangisi yanlıştır? (Çizimler her gün öğle saat 
12:00’da yapılmıştır.)

A) X parçası gündüz süresinin gece süresinden uzun olduğu bir günde çizilmiş olabilir.
B) Y parçasının çizildiği günde ağacın gölge boyu, T parçasının çizildiği gündekinden uzun olabilir. 
C) T parçası çizildiğinde güneş ışınları yeryüzüne en eğik açı ile düşmüş olabilir.
D) Ekvator düzlemi ile dolanma düzlemi çakışık olsaydı X, Y, Z ve T parçalarının görüntüsü aynı olabilir.

2.  Bir turizm tesisin açık, kapalı olduğu ve turizm tesisinde konaklayabilmek için yer ayırtma tarihleri hakkında aşağıdaki bil-
giler verilmiştir.

Açık olduğu tarih Kapalı olduğu tarih Yer ayırtma tarihleri
Gündüz süresinin gece süresin-

den uzun olduğu tarihler
Gece süresinin gündüz süresin-

den uzun olduğu tarihler
Gece ve gündüz süresinin eşit 

olduğu tarihler

Şek�l - 1

Buna göre,

I. Tesis Güney yarım küredeyse Dünya Şekil - 1  konumundayken tesis kapalıdır.
II. Tesisin bulunduğu yarım küreden farklı yarım kürede bulunan bir kişi 21 Mart’ta bu tesisten yer ayırtırsa 9 ay sonra bu 

tesiste konaklayabilir. 
III. Tesis 21 Temmuz - 21 Eylül tarihleri arasında açıksa Küzey yarım kürede bulunuyordur.

ifadelerden hangileri doğrudur?

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

Mevsimlerin Oluşumu Test 1
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3.  Azim evin bahçesindeki ağacın boyunu ve gölge uzunluğunu karşılaştırmak istiyor. Art arda 7 hafta boyunca her gün öğlen 
12:00’de ağacın ve gölgesinin boyunu şekildeki gibi ölçüp haftalık ağacın gölge boyundaki ortalama değişimini gösteren 
grafiği hazırlıyor. 

60

40

20

1. h
afta

2. h
afta

3. h
afta

4. h
afta

5. h
afta

6. h
afta

7. h
afta

0

Ağacın boyu

Ağacın gölge
boyu

Buna göre,

I. Azim 7 hafta  içinde iki mevsim yaşamıştır.
II. Azim bu ölçümü Oğlak dönencesi üzerinde bulunan bir şehirde yapmıştır. 
III. Ölçüm süresince Azim’in bulunduğu yarım kürede gündüzler sürekli artarken, gece süresi sürekli azalmaktadır. 

ifadelerden hangileri doğru olabilir? 

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

4.  Radyometre havadan etkilenmeyen fanus içine konulmuş serbest dönebilen dört kanatlı bir çarktır. Ortamdaki ışık şiddetini 
ölçer. Kanatların birim zamandaki dönme sayısı ışık şiddetiyle doğru orantılıdır. 
Burak özdeş radyometrelere şekildeki gibi farklı ışık şiddetine sahip üç el feneriyle 5 dakika boyunca aydınlatıyor.

1. düzenek 2. düzenek 3. düzenek

Gözlem: 2. radyometrenin kanatlarının dönme hızı 1. düzenektekinden az, 3. düzenektekinden fazladır. 
Burak radyometre kanatlarının dönme hızını etkileyen enerjileri şekilde Dünya üzerinde verilen öğle vakti K, L ve M konum-
larına gelen Güneş enerjisi ile eşleştiriyor.

Ekvator

Yengeç
Dönences�

Oğlak
Dönences�

K
L
M

Buna göre Burak’ın yapacağı eşleştirme aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

A) 1. düzenek - K, 2. düzenek - L, 3. düzenek - M B) 1. düzenek - M, 2. düzenek - K, 3. düzenek - L
C) 1. düzenek - K, 2. düzenek - M, 3. düzenek - L D) 1. düzenek - L, 2. düzenek - K, 3. düzenek - M

Mevsimlerin Oluşumu Test 1
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5.  Fen bilimleri öğretmeni Fırat, “Mevsimler ve İklim” ünitesine ilişkin kullanabileceği bir çalışma kağıdı hazırlıyor. Güney 
yarım kürede bulunan bir şehirde sırayla yaşanan X, Y, Z ve T tarihlerinde meydana gelen değişimleri gösteren bu etkinlik 
kağıdında boyalı kısımları boş bırakmıştır.

X Tarihi Y Tarihi Z Tarihi T Tarihi

Cismin boyu > Cismin gölge boyu Cismin boyu < Cismin gölge boyu

Gece:Gündüz:   (Birim kareler eşittir.)

Fırat Öğretmen’in hazırladığı tablo ve boş bıraktığı kısımlarla ilgili öğrenciler aşağıdaki yorumları yapıyor.
Gülcan: Bu şehirde X tarihinden önce ilk mevsim kış, T tarihinden sonra yaz mevsimi yaşanır. 
Gülşen: X ve Z tarihleri arasındaki toplam gündüz süresi, Y ve T tarihleri arasındaki toplam gündüz süresinden fazladır.
Özlem:  Y tarihinde Güneş ışığının yerle yaptığı açı, X tarihinden küçük, T tarihinden büyüktür.
Canan:  Z tarihinde cismin gölge boyu Y ve T tarihlerinden büyüktür.
Buna göre hangi öğrencilerin yorumu doğru olabilir?
A) Gülcan ve Canan            B) Gülşen ve Canan             C) Gülşen, Özlem ve Canan            D) Özlem, Gülşen ve Gülcan

6.  Eksen eğikliğine ve Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketine bağlı olarak Güneş ışınlarının bir merkeze geliş açısı yıl bo-
yunca değişir. 
Aşağıda Dünya’nın Güneş etrafındaki K ve L konumları verilmiştir.

Yengeç Dönences�

Ekvator
Oğlak Dönences�

K konumu L konumu

G
ün

eş
 ış

ın
la

rı

G
ün

eş
 ış

ın
la

rı

Dünya’nın K konumundan L konumuna doğru hareketi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

E) Küzey yarım kürede bulunan bir şehirde Güneş her gün bir önceki güne göre geç doğar erken batar. 
F) Güney yarım kürede bulunan bir şehirde Güneş enerjisinden yararlanma süresi sürekli azalır. 
G) Sabit bir noktaya dikilen bir çubuğun gölgesi Küzey yarım kürede sürekli artar.
H) Yengeç dönencesinde ışığın atmosferde aldığı yol önce azalır sonra artar.

Mevsimlerin Oluşumu Test 1
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7.  Bir öğrenci Dünya modeli üzerine şekildeki gibi 10 g kütleli özdeş iki mum yerleştirip iki aşamalı bir deney tasarlıyor.

Yengeç Dönencesi

Oğlak Dönencesi
Ekvator

1. Aşama: 21 Haziran tarihinde farklı yarım kürelere yerleştirilen mumlardaki kütle değişimini karşılaştırmak için şekildeki 
gibi ısıtıcı Dünya modelinin karşısına konuluyor.

10 cm

Ölçüm: Küzey yarım küreye yerleştiren mumun erime miktarı 5 g Güney yarım küreye yerleştirilen mumun erime miktarı 
2 g olarak belirlendi. 
2. Aşama: 21 Aralık tarihinde farklı yarım kürelere yerleştirilen mumlardaki kütle değişimini karşılaştırmak için şekildeki gibi 
aynı ısıtıcı Dünya modelinin karşısına konuluyor.

10 cm

Ölçüm: Güney yarım küreye yerleştiren mumun erime miktarı 5 g Küzey yarım küreye yerleştirilen mumun erime miktarı 
2 g olarak belirlendi. 

Deney ve ölçüm sonuçlarına göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Güneş ışığının yeryüzüne geliş durumu farklı yarım kürelerde ısı enerjisinde farklılıklara neden olur.
B) 21 Haziran tarihinde Küzey yarım kürede yaşanan mevsim 21 Aralık’ta Güney yarım kürede yaşanan mevsimle aynı olur. 
C) Ekinoks tarihlerinde mumların erime miktarları eşit olur.
D) Aynı yarım kürede yıl içinde bir noktaya düşen enerji miktarı değişir. 

Mevsimlerin Oluşumu Test 1
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8.  K, L ve M şehirleri için aşağıdaki tablo veriliyor.

K Şehri L Şehri M Şehri
Aynı gün içinde gündüz süresi L 

şehrinde azdır.
Güneş ışınları yıl içinde gelebilecek en 

dik açıyla gelmiş.
Yıl içinde yaşanabilecek en uzun 

geceyi yaşamış.

Dünya’nın Güneş etrafındaki konumları şekilde gösterilmiştir.

III.

II.

I.

IV.

Buna göre,

I. Dünya IV. konumdayken tablo hazırlandıysa K ve M şehirleri Küzey yarım kürede L şehri Güney yarım kürededir. 
II. Dünya I ve III. konumdayken K, L ve M şehirlerinin yerlerinin tespit edilebilmesi için tabloda verilen bilgiler yeterlidir. 
III. Dünya II. konumdayken tablo oluşturulduysa, Dünya II. konumdan III. konuma doğru hareket ederken M şehrinde gece 

ile gündüz arasındaki süre farkı azalıp, K ve L şehirlerinde ise artacak. 

ifadelerden hangileri yanlıştır?

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

9.  Ceylin Dünya’nın eksen eğikliği sonuçları ile ilgili aşağıdaki grafikleri hazırlıyor.

Güneş ışığının yüzeye
düşme açısı

Zaman

Gündüz Süres�

Zaman

Gölge boyu

Zaman

Mevs�m

Yer
KYK

GYK

Ekv
ato

r
Yaz

Sonbahar

Kış

Şek�l - I Şek�l - II Şek�l - III Şek�l - IV

Ceylin’in hazırladığı grafiklerden hangileri doğrudur?

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

Mevsimlerin Oluşumu Test 1
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10. Barajların maksimum ve minimum doluluk oranı yaşanılan bölgenin en az ve en fazla yağış aldığı mevsimle doğrudan 
ilişkilidir. Bölgede yağışların fazla olduğu tarihlerde barajlarda su miktarı artarken, yağışların az olduğu tarihlerde ise su 
miktarında düşüş yaşanmaktadır. Aşağıda X ve Y barajları ile ilgili bilgilerin yer aldığı tablo verilmiştir.

Baraj X Y

En fazla doluluk oranı (%) 70 80

En az doluluk oranı (%) 30 40

En fazla yağış alan mevsim İlkbahar Kış

En az yağış alan mevsim Sonbahar Yaz

Dünya’nın Güneş etrafında dolanma hareketi şekilde gösterilmiştir.

III.

II.

I.

IV.

X barajının doluluk oranı %66, Y barajının doluluk oranı %42 olduğu tarihlerde Dünya’nın konumu ile barajların 
bulunduğu yarım küreler aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

Baraj Yarım Küre Dünya’nın Konumu

A) X Güney yarım küre IV
B) Y Güney yarım küre I
C) X Kuzey yarım küre III
D) Y Kuzey yarım küre II

Mevsimlerin Oluşumu Test 1
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1.  Güneş enerjisi ile çalışan trafik lambaları gün geçtikçe artmaktadır. Issız yollarda uyarı yapmak ama-
cıyla bu trafik lambaları kullanılmaktadır. Bu yolların çoğunda şehir şebekesi bulunmadığı için elektrik 
enerjisinin karşılanması Güneş enerjisi ile sağlanmaktadır. Güneş paneli ile gündüz elde edilen enerji 
depolanarak bütün gün trafik ışığının çalışması için kullanılmaktadır.
Bir elektrik mühendisi yaptığı araştırmaya göre “Ülkemiz Kuzey yarım küre’de yer aldığı için güneş 
panelleri Güney yönüne doğru yönlendirilir. Herhangi bir noktanın ekvatora uzaklığına enlem adı verilir. 
Ülkemizde şehirler farklı bir enlem değerine sahiptir. Güneş panellerinin eğim açısı sistemin kurulacağı 
konuma göre değişiklik gösterir. Enlem değeri arttıkça eğimde artmaktadır.” bilgilerini elde etmiştir. Trafik 
ışığının daha uzun süre ışık verebilmesi için bu bilgilerden yararlanarak panelleri monte etmiştir. 

Hatay

Samsun

Ankara

Konya

41. Enlem

36. Enlem

Aşağıda verilen illerden hangisinde güneş panelinin eğimi en fazladır?

A) Ankara B) Hatay C) Konya D) Samsun

2.  Bir uluslararası güneş enerjisi şirketinde çalışan Kamil Bey A, B ve C ülkelerindeki eşit büyüklükteki tesislerinde ürettiği 
elektrik miktarını rapor edecektir. 

A

B

C

Yengeç Dönences�

Ekvator

Oğlak Dönences�

Kamil Bey’in raporunda hangi tesisin hangi tarihte ürettiği elektrik miktarı fazladır?  (Üretilen elektrik sadece Gü-
neş’ten gelen ışık miktarı ile değiştiği varsayılacaktır.)

A) 21 Mart A tesisi B) 23 Eylül C tesisi C) 21 Mart B tesisi D) 21 Temmuz C tesisi

Mevsimlerin Oluşumu Test 2
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3.  Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanma hareketi ve eksen eğikliğinden dolayı Dünya üzerindeki aynı noktada genellikle gece 
gündüz süreleri değişir.  

III.

II.

I.

IV.

X
Y

X ve Y şehirlerinde verilen tarihlerdeki gece ve gündüz süreleri aşağıdaki seçeneklerden hangisi gibi olur?

Gündüz
Gece

X Y

Zaman (saat)

Şeh�r

(IV. konum)

A)

Gündüz
Gece

X Y

Zaman (saat)

Şeh�r

(I. konum)

B)

Gündüz
Gece

X Y

Zaman (saat)

Şeh�r

(II. konum)

C)

Gündüz
Gece

X Y

Zaman (saat)

Şeh�r

(III. konum)

D)

Mevsimlerin Oluşumu Test 2

4.  Dünya kendi ekseni etrafında ve Güneş etrafında hare-
ket eder. Kendi ekseni etrafında dönmesi ile gece gün-
düz birbirini takip ederken, Güneş etrafında dolanma-
sıyla mevsimler oluşur. Dünya üzerinde her yerde dört 
mevsim yaşanmaz. Ekvator bölgesinde sürekli hava sı-
caktır, kış mevsimi görülmez. 

Ekvator

Güneş
ışınları

Buna göre Ekvator bölgesinde yıl boyu sıcaklığın 
yüksek olmasının ve değişmemesinin sebebi,
I. Ekvatorda birim alana düşen güneş enerjisi miktarı-

nın fazla olması
II. Güneş ışığının Ekvator’a daima dik ve dike yakın açı 

ile gelmesi
III. Dünya’nın Güneş etrafındaki yıllık hareketi
hangileri olabilir?

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

5.  Dünya şekildeki konumdayken I, II, III ve IV  numaralı 
yerlere özdeş cisimler konulmuştur.

I
II

IV
III

Yengeç
dönences�

Ekvator

Güneş
ışınları

  

Öğlen saat 12:00’de hangi numaralı konumdaki cis-
min gölge boyu en uzun olabilir?

A) I B) II 
C) III D) IV
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6.  Ali’nin geniş penceresi olan Güney cepheli odası bulunmaktadır. Ali odasından baktığında Güneş’in her zaman aynı yerden 
doğup batmadığını fark etmiştir. Bunu test edebilmek için odasının penceresinden Güneş’in hareketlerini cam üzerine tahta 
kalemi ile çizmiştir. Farklı tarihlerde çizdiği Güneş’in konumları resimde verilmiştir.

A

B

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)  Ali’nin bulunduğu şehir Kuzey yarım kürededir.          B) Cisimlerin gölge boyu A tarihinde B’den azdır.
B)  Birim alana düşen enerji A tarihinde B’den daha fazladır.          D) A tarihi 20 Kasım ise B tarihi 30 Mart olabilir.

7.  Konya’da farklı tarihlerde Güneş’in en tepede olduğu öğle vaktinde dikilen çubuğun gölge boyu ölçülmüştür.

I

30 cm

II III

} 20 cm} 10 cm}

Bu tarihlerle ilgili olarak çizilen grafiklerden hangisi yanlıştır?

I II III I II III I II III I II III

Gündüz süres�

Tar�h

A) Güneş ışınlarının
yere düşme açısı

Tar�h

B) B�r�m alana düşen
güneş enerj�s�

Tar�h

C) Güneş ışınlarının
düştüğü alan

Tar�h

D)

Mevsimlerin Oluşumu Test 2
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8.  

Güneş Işığı

21 Aralık

Güneş Işığı

21 Haz�ran

Güneş Işığı

21 Aralık

Güneş Işığı

21 Haz�ran

50˚ 85˚ 82˚ 52˚

A şehr� B şehr�

Öğle saatinde A ve B şehirlerine güneş ışığının düşme açıları verilmiştir.  

I. A Şehri Kuzey yarım küre’dedir.
II. B şehri Yengeç dönencesindedir.
III. A şehri Ekvator çizgisi Oğlak dönencesi arasında yer almaktadır.

A ve B şehirleri için verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 

A) Yanlız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III 

Mevsimlerin Oluşumu Test 2

9.  Aşağıdaki takvimde Ankara’da Güneş’in doğuş ve batış 
saatleri verilmiştir. 

Güneşin
Doğuşu: 

05.39

Güneşin
Batışı: 
20.13

Günün
Kısalması: 

2 dk

Magma Takv�m

Günün sözü: Eğ�t�m kafayı gel�şt�rmek demekt�r, belleğ� 
doldurmak değ�l...

Ankara Ankara

Verilen bilgilerden yola çıkıldığında, takvim üzerin-
deki tarih aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 30 Aralık B) 30 Temmuz
C) 30 Ekim D) 30 Mayıs

10. Dünya’nın Güneş etrafında dolanması ve eksen eğik-
liğinden dolayı Dünya üzerinde gece - gündüz süreleri 
değişmektedir.
Bir şehre ait gündüz ve gece süreleri ile ilgili grafik aşa-
ğıda verilmiştir.

Gündüz
Gece

A B C D
Tar�h

Saat

12

Bu şehirde A, B, C ve D tarihleri aşağıda verilenler-
den hangisi olabilir?

A B C D
A) 21 Mart                     10 

Haziran                
30 

Kasım       
15 Aralık

B) 23 Eylül          15 
Haziran                

23 
Ağustos         

20 Kasım       

C) 23 Eylül          10 Aralık                 10 Mart          20 Mayıs
D) 21 

Aralık                      
21 

Haziran                
20 

Kasım       
15 Mart          
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1.  Azra üç özdeş kaba eşit miktarda kaynama noktasındaki suları koyuyor. 2. kabın tabağına köz, üçüncü kabın tabağına buz 
bırakıyor. Özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtma işlemini tamamladıktan sonra kaplardaki değişimi gözlemliyor.

100 ºC
(1 saat) 

BuzKöz

100 ºC
(1 saat) 

100 ºC
(1 saat) 

Şek�l - 1 Şek�l - 2 Şek�l - 3

Tabak Tabak Tabak

Azra’nın deneyi ile ilgili olarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

A)  Kaplardaki su taneciklerinin birim zamanda ısıtıcıdan aldıkları ısı enerjileri eşittir. 
B)  Kaplardaki su buharının yoğuşma hızları arasındaki ilişki 3 > 1 > 2’dir.
C)  Bu deneyle yağmurun oluşumu için soğumanın önemi araştırılmıştır. 
D)  1 ve 3. düzenekte sadece alçalıcı, 2. düzenekte sadece yükselici hava hareketi görülür. 

2.  Seher iklim ve hava olayları ile ilişkili cümlelerin yazılı olduğu kâğıtları katlayıp kese kağıdını içine koyuyor. Kese kağıdını 
iyice karıştırdıktan sonra bu kâğıtları tek tek çekip, Ceren ve Cemile’den birine okuyor.  Ceren ve Cemile Seher’in okuduğu 
cümlelere, “Hava Olayı” ya da “İklim” ile ilişkilendirirken hiç hata yapmıyor. Ceren ve Cemile’nin cümlelere verdiği cevaplar 
aşağıdaki gibidir.

Cümlelere Cevap Verme Sırası Cümlelerin İlişkili Olduğu Kavram

Ceren İklim

Cemile İklim

Ceren Hava olayı

Cemile Hava olayı

Ceren ve Cemile’ye tablodaki cümleler sırasıyla okunmuştur.

Buna göre,

I. İlk çekilen kâğıda “Uzun süreli atmosfer olaylarının ortalamasıdır.” yazılmış olabilir. 
II. İkinci çekilen kâğıda “Dar alanlarda gerçekleşen kısa süreli değişimlerdir.” yazılmış olabilir.
III. Üçüncü çekilen kâğıda “Meteoroloji bilim dalı inceler.” yazılmış olabilir.
IV. Dördüncü çekilen kâğıda “Karadeniz bölgesi her mevsim yağışlıdır.” yazılmış olabilir. 

ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II  B) I ve III  C) III ve IV  D) II ve IV

İklim ve Hava Hareketleri Test 3
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3.  Kışlık tahılların ekim zamanının belirlenmesinde en önemli kriterler, çimlenme dönemindeki tohum yatağındaki toprak sı-
caklığı ve suyun bulunmasıdır. Bu uygun zamandaki ekim, soğuğa ve kurağa karşı dayanıklılığı artırır. Erken ekimde, geç 
ekimde kış dönemindeki şiddetli soğuklardan bitkinin zarar görmesine neden olacağı için sakıncalıdır. Aşağıda Türkiye’nin 
toprak sıcaklığı değerlerine göre kışlık tahılların uygun ekim tarihlerine ilişkin harita verilmiştir.

01
-10

 Ek�m

11
-20

 Ek�m

21
-30

 Ek�m

01
-10

 Kas
ım

11
-20

 Kas
ım

21
-30

 Kas
ım

01
-10

 Aral
ık

11
-20

 Aral
ık

21
-30

 Aral
ık

Türk�ye’de Toprak Sıcaklığı Değerler�ne Göre Kışlık Tahılların Uygun Ek�m Tar�hler�

Bilgi ve harita incelendiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur?

A)  Kışlık tahılların uygun ekim tarihleri belirlenirken bölgelerin bir aylık toprak sıcaklığı dikkate alınmıştır. 
B)  Harita meteoroloji istasyonlarında uzun yıllar yapılan gözlemlerin ortalaması alınarak hazırlanmıştır. 
C)  Kışlık tahılların ekim tarihleri değişkenlik gösterdiği için oluşturulan harita hava olayları ile ilişkilidir. 
D)  Haritada yeşil alanların arttırılması için ağaçlandırma çalışmaları yapılmalıdır. 

4.  İnsanlar farklı doğal ortamlarda yaşar. Yaşadıkları ortam onların yaşam şekillerini de etkiler. Doğal ortam ve insan yaşamı-
nın farklı olmasının temel faktörlerinden biri iklimdir. Farklı iklim tiplerinde farklı etkileri görmek mümkündür. Çöl iklim tipinde 
insanlar göçebe olarak, çadırlarda yaşamakta ve en önemli sorunları susuzluktur.

Kutuplarda insanlar ayaklarına ve üzerlerine kürk giyer. Hayatları soğukla mücadele ile geçer. Ulaşım aracı olarak köpek-
lerin çektiği kızakları kullanırlar. Çöllerde olduğu gibi kutuplarda da tarım yapmak oldukça zordur.

Buna göre,

I. İklim barınak tipini ve insanın yaşam tarzını etkiler. 
II. İklimdeki farklılıklar yaşanılan ortamda mücadele edilecek etkeninde farklılaşmasına neden olur.
III. Bir bölgenin sahip olduğu iklim özellikleri tarımsal ürün çeşitliliğini etkiler.
IV. İklim insanların gelir düzeyini etkiler. 

çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir?

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

İklim ve Hava Hareketleri Test 3
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5.  Bilgi: Karalar denizlere göre erken ısınır ve soğur. Bu nedenle gece ve gündüz oluşabilecek rüzgârın yönü değişir. Şekil - A 
ve Şekil - B’de mavi ok soğuk hava yönünü, kırmızı ok sıcak hava yönünü temsil etmektedir.

Şek�l - A Şek�l - B

Buna göre,

I. Şekil - A gece vakti oluşan rüzgârın yönü, Şekil - B gündüz vakti oluşan rüzgârın yönünü temsil ediyor. 
II. Şekil - A’da deniz üzerindeki havanın yoğunluğu, kara üzerindeki havanın yoğunluğundan fazladır.
III. Şekil - B’de karanın sıcaklığı, denizin sıcaklığından azdır. 
IV. Şekil - A ve Şekil - B’de karalarda yükselici, denizde alçalıcı hava hareketi görülür.

ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II  B) II ve III  C) III veIV  D) II, III ve IV

6. Sıcaklık farkları, yağmur ve rüzgâr gibi unsurlar, yeryüzünün görüntüsünü devamlı değiştirmektedir. Kayalar sıcaklık, su ve 
rüzgâr etkisiyle aşınarak parçalanır. Kayaların mekanik çözünmesi ile oluşan parçaların farklı biçimlerde birikmesi sonucu 
kumul tepeleri gibi farklı yüzey şekilleri oluşabilir. Kumullar, çöllerdeki kumların rüzgârla taşıması sonucunda belirli yerlerde 
toplanmasıyla oluşur. Aşağıda kumul tepesine ait bir görsel verilmiştir.

A

B

DoğuBatı

Buna göre,

I. Hava olayları yeryüzü şekillerinin oluşumunda etkilidir.
II. Doğu yönünden esen rüzgârın şiddeti batı yönünden esen rüzgârın şiddetinden fazladır. 
III. Bölgenin iklimi kumulların oluşumunda etkilidir.

çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir?

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

İklim ve Hava Hareketleri Test 3
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7.  Antalya’ya ait 5 günlük hava tahmin raporu verilmiştir.

Tahm�n Ed�len

18

17

16

16

17

78

86

94

92

86

10

8

21

22

15

Tar�h Hava
olayları Sıcaklık (ºC)

Yön Hız
Nem (%) Rüzgar (km/sa)

13 Mart Cumartes�

14 Mart Pazar

15 Mart Pazartes�

16 Mart Salı

17 Mart Çarşamba

Bu rapora ilişkin bir öğrenciye aşağıdaki sorular soruluyor.

1.  Farklı günlerde rüzgâr yönü değişebilir mi?
2.  Benzer hava olayları yaşandığı günlerde sıcaklık değerleri arasında ilişki var mı?
3.  Nem oranının en yüksek olduğu gün rüzgâr hızı nem oranının en düşük olduğu günün rüzgâr hızından fazla mı?
4.  Hava olayları değişkenlik gösterir mi?

Öğrenci 3 soruya doğru, 1 soruya ise yanlış cevap verdiğine göre, öğrenci sorulara nasıl cevap vermiş olabilir?

A)  1. soru Evet

2. soru Hayır

3. soru Evet

4. soru Evet

 B) 1. soru Hayır

2. soru Hayır

3. soru Evet

4. soru Evet

 C) 1. soru Evet

2. soru Hayır

3. soru Hayır

4. soru Hayır

 D) 1. soru Hayır

2. soru Hayır

3. soru Evet

4. soru Hayır

8.  Fen bilimleri öğretmeni Erkan yağış türleri ile ilgili tahtaya cümleler yazıyor ve yazdığı cümlelerin boş kalan kısmını öğren-
cilerin doldurmasını istiyor. 

………….. havadak� su buharının soğuyarak yoğunlaşması ve �nce su damlaları hal�ne gelmes� 
ve yeryüzüne düşmes�yle oluşur. 
Sıcak havalarda rüzgarın esmes�yle yeryüzüne yakın hava kütleler�n�n an�den yükselmes� ve 
soğuk b�r hava tabakası �le karşılaşarak bünyes�ndek� nem�n yoğunlaşıp donması �le ……….. 
den�len buz küreler� oluşur. 
Havadak� su buharı yeryüzüne çok yakın olarak yoğunlaşırsa ……….adı ver�len olay meydana 
gel�r. 
Hava sıcaklığının 0 °C'n�n altında olduğu zamanlarda havadak� su buharının soğuk yüzeylere 
çarparak donması sonucu ………..oluşur.

Öğrenciler boşlukları sırasıyla aşağıdaki gibi doldurduğuna göre hangi öğrencinin verdiği cevap tamamen doğru-
dur?

A) Vedat: Çiy, Kar, Bulut, Dolu  B) Murat: Yağmur, Kar, Sis, Kırağı
C) Mehmet: Yağmur, Dolu, Sis, Kırağı D) Fırat: Çiy, Dolu, Bulut, Kar

Test 3İklim ve Hava Hareketleri
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9.  Cennet eşit hacimde su bulunan özdeş iki kabı aynı anda, eş yükseltide, aynı iklim özelliklerine sahip ve aynı yarım kürede 
bulunan A ve B şehirlerine bırakıyor. İki saat sonra kaplardaki su seviyesi Şekil - 1 ve Şekil - 2’deki gibi oluyor.

A Şehri B Şehri

2 saat sonra 2 saat sonra

Şek�l-1 Şek�l-2

Buna göre,

I. A şehrinde hava yoğunluğu, B şehrinden fazladır. 
II. A ve B şehirleri arasında oluşabilecek rüzgârın yönü B’den A’ya doğrudur.
III. A şehrinde yağış görülme ihtimali B şehrinden fazladır.

ifadelerden hangileri doğrudur? 

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

10. Savurma yöntemi: Yoğunlukları farklı katı - katı heterojen karışımların ayrılmasında kullanılan bir yöntemdir. Bir çiftçi elin-
deki özdeş üç çuval buğday saman karışımını birbirinden ayırmak için şekildeki gibi aynı günün farklı saatlerinde savurma 
yönteminden yararlanarak ayırıyor.

A 
bölges�

B 
bölges�

11.00 - 12.00 13.00 - 14.00 15.00 - 16.00

A 
bölges�

B 
bölges�

A 
bölges�

B 
bölges�

Çiftçi ayırma işlemini yaptıktan sonra biriken buğdayı incelemiş her işlemde de bir miktar samanın buğday içinde kaldığını 
fark etmiştir. İçinde bir miktar saman kalan buğdayı çuvala koyup ayrı ayrı aynı terazi ile tartıp aşağıdaki tabloya hazırlıyor.

11.00 - 12.00 13.00 - 14.00 15.00 - 16.00

İşlem öncesi 60 kg 60 kg 60 kg
İşlem sonrası 40 kg 41 kg 42 kg

Saat
Çuvalların 
kütlesi

Buna göre,

I. Saat 11:00 - 12:00’da A ve B bölgelerindeki sıcaklık farkı,  saat 15:00 - 16:00’dan fazladır. 
II. Çuvalların işlem sonrası hesaplanan kütlelerinin birbirinden farklı olmasının nedeni zamanla A ve B bölgeleri arasındaki 

basınç farkının azalmasından kaynaklı olabilir. 
III. Zamanla A bölgesinde yükselici hava hareketi azalmış, B bölgesinde ise alçalıcı hava hareketi artmıştır.  

ifadelerden hangileri doğrudur? (Çiftçinin her üç çuval için hızı sabit ve birim zamanda yaptığı işler eşittir.)

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

Test 3İklim ve Hava Hareketleri
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1.  Bilim insanları iklim değişikliğine karşı uyarmaktadır. Küresel ısınma acilen maksimum 2 ºC ile sınırlandırılması gerekmek-
tedir. Aksi takdirde gezegenimiz için geri döndürülemez kötü sonuçları olacaktır. Küresel ısınma ile buzulların erimesine, 
deniz seviyelerinde artışa sebep olmaktadır. Mevsimsel değişiklikler ile beraber sel, kasırga gibi doğal afetler daha sık 
yaşanmaktadır. Bu etkiler sonucu milyonlarca insan yerleşim yerlerinden olacaktır.

Buna göre verilenlerden hangisi küresel ısınmanın sonuçları arasında yer almaz?

A) Deniz seviyesinin artması  B) Doğal afetlerin artması
C) İnsanların göç etmesi  D) Mevsim tarihlerinin değişmesi

2.  

I II III IV

 Helikopter pistlerinde, helikopterlerin iniş ve kalkış esnasında, pilotların rüzgârın yönünü ve şiddetini anlayabilmeleri için 
rüzgâr tulumu adı verilen ikazcıların kullanılması zorunludur. Rüzgâr tulumunda yatay konumdaki halka sayısının artması 
rüzgârın ne kadar hızlı estiğini göstermektedir.

Trabzon /10 ˚C

Kayser�
12 ˚C

Mers�n
25 ˚C

İstanbul /15 ˚C

B

A

C

D

Yukarıda verilen şehirler arasında oluşan rüzgârların rüzgâr tulumu ile eşleştirmesi aşağıdaki seçeneklerin hangi-
sinde doğru verilmiştir?

I II III IV
A) B D A C
B) A D C B
C) B C D A
D) C A D B

Test 4İklim ve Hava Hareketleri
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3.  Evimizin ısıtılması için kalorifer petekleri kullanılmaktadır. Petek içerisinde bulunan sıcak hava ısınarak genleşir ve yoğun-
luğu azalır. Yoğunluğu fazla olan soğuk hava ile sıcak hava yer değiştirerek oda içerisinde havanın hareketi gerçekleşir.

B

A İp

Buna göre,

I. A bölgesinde hava yoğunluğu azdır.
II. A bölgesinden B bölgesine dikey hava hareketi gerçekleşir.
III. Kâğıttan yapılmış spiral dönme hareketi gerçekleştirir.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

4.  Havanın soğuk olduğu yerlerde hava tanecikleri daha yoğundur. Bu yerlerde yüksek basınç alanı meydana gelir. Yüksek 
basınç alanında rüzgârlar merkezden çevreye doğrudur. Alçalıcı hava hareketleri görülür, hava açık ve bulutsuzdur.

A şehr� B şehr� C şehr�

DoğuBatı

Güney

Kuzey
 

Görselde A, B, C şehirlerinde gerçekleşen hava olayları verilmiştir.

Buna göre,

I. B şehrinin hava sıcaklığı A şehrinin hava sıcaklığından daha fazladır.
II. B şehrinde rüzgârın yönü doğudan batıya doğrudur.
III. A şehrinde yükselici, C şehrinde alçalıcı hava hareketleri görülür.

ifadelerden hangileri doğrudur?

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

Test 4İklim ve Hava Hareketleri
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5. Ersin internetten uçak bileti alarak İstanbul’dan Erzurum’a gidecektir. Bilet alırken aşağıdaki uyarı yazısını okumuştur.

Havacılık sektöründe, hava olaylarına bağlı olarak uçuş güvenl�ğ�n� etk�leyeb�lecek durumlar 
görüleb�l�r. Bu tür durumlarda uçuşlar rötara uğrayab�leceğ� g�b� uçuş �ptal� de gerçekleşeb�l�r. 
Meteoroloj�k b�lg�ler ışığında uçuş programını düzenleyen hava yolu f�rmaları; kasırga, görüş 
açısını etk�leyecek şek�lde yoğun s�s vb. hava olaylarında uçuş �ptal� hakkını saklı tutar. 
Güvenl� ve huzurlu b�r yolculuk �ç�n bu durum gerekl�d�r.

Hava olayları ile ilgili Ersin,

I. Uçak seferlerini sadece yağışlar etkiler.
II. Yolcular uçuşlarda farklı hava olayları ile karşılaşabilir.
III. İstanbul’dan uçağa bindiğinde kâr yağarken Erzurum’a indiğimde güneşli hava olabilir.

yorumlardan hangilerini yapabilir?

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

6.  Atmosferde bulunan, miktarı zamana ve yere göre değişen gazlardan biri de su buharıdır. Atmosferdeki nemin büyük bir 
kısmı, yeryüzündeki suların buharlaşmasıyla gerçekleşmektedir. Buharlaşma, suyun su buharı haline gelmesiyle gerçek-
leşir. Sıcaklığın artması su yüzeyindeki buharlaşmayı artırır. Ayrıca rüzgârlı havalardaki buharlaşma durgun havalara göre 
daha fazladır.
Psikrometre cihazı kuru termometre ve ıslak termometre sıcaklık farkına göre havanın nemini ölçmemizi sağlayan nem 
ölçüm cihazıdır. Islak ve kuru termometre değerleri arasındaki sıcaklık farkının az olması havadaki nemin fazla olduğunu 
gösterir.

Psikrometre Cihazı

Verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)  Kuru termometre ıslak termometreye göre yüksek bir sıcaklık değeri gösterir.
B)  Kuru ve ıslak termometre arasındaki sıcaklık farkı ile ortamın nemi ters orantılıdır.
C)  Rüzgârın esmesi ıslak ve kuru termometre arasındaki sıcaklık farkını artırır.
D)  Aynı nem miktarında, sıcaklık arttıkça ıslak ve kuru termometreler arasındaki sıcaklık farkı azalır. 

Test 4İklim ve Hava Hareketleri
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7.  Ülkemiz Dünya’nın Kuzey Yarım Küresinde bulunur. Ülkemizin orta kuşakta bulunması 4 mevsimin belirgin olarak yaşan-
masını sağlar.

Antalya Erzurum

Aynı anda ülkemizin Akdeniz’e kıyı şehirlerinden olan Antalya’da denize girilebilirken Doğu anadolu bölgesinde bulunan 
Erzurum’da kayak sporu yapılabilmektedir. 

Ülkemizde yaşanılan mevsimlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A)  Antalya ilkbahar mevsimine daha önce girer.
B)  Erzurum’da yaz mevsimi Antalya’dan kısadır.
C)  Antalya’da 21 Haziran tarihinde gündüz süresi Erzurum’dan uzundur.
D)  Antalya ve Erzurum’da aynı mevsim özellikleri belirgin görülmeyebilir.

8.  Bilgi: Sıcaklık artışı ve buharlaşma miktarı doğru orantılıdır. Buharlaşma miktarındaki artış havadaki nem miktarını artırır.
16.05.2021 tarihinde sabah saat 8.00’de deniz seviyesinde bulunan K, L ve M şehirlerinde havadaki nem ölçülmüştür.

K L M

Havadak� nem

Şeh�rler

Grafikte verilen tarih ve şehirler hakkında,

I. Sıcaklığı en fazla olan L şehridir.
II. Bu şehirler arasında en şiddetli rüzgâr L - M şehirleri arasındadır.
III. M şehrinde diğer şehirlere göre alçak basınç alanı oluşur. 

verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

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

Test 4İklim ve Hava Hareketleri
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9. 

Bundan 10 bin yıl önce Sahra Çölü yemyeşildi, ormanlarla kaplıydı. Bugün Sahra Çölü’ne baktığımızda eski halinden hiçbir 
eser görülmemektedir. Eskiden ormanlarla kaplı bu alan nasıl oldu da bu hale geldi? 
Bilim insanlarının yaptığı açıklamalara göre bunun sebebi iklim değişikliğinden kaynaklanmaktadır. Dünya’nın buzul çağı 
gibi soğuk zamanlarında buradaki iklim ormanların oluşması için uygundu. Sıcak çağlarda ise iklim değişikliği ile beraber 
buralar artık çöle dönüştü. Havanın ısınması bitki örtüsünü azalttı. Ağaçlar ve otlaklar kurumaya başladı. Günümüzdeki 
Sahra Çölü meydana geldi. Dünya üzerinde sıcaklık artışı hâlen devam etmektedir.

Yukarıda anlatılan metne göre,

I. Dünya üzerinde iklim değişiklikleri görülmektedir.
II. Bir bölgenin iklimi bölgede yaşayan insanların barınak tipini etkiler. 
III. Sahra Çölü’nde yine iklim değişikliği olabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

10. Cam boru içerisine yerleştirilmiş bir tüy parçası bulunmaktadır.

Buz 70 °C

sol sağ

Şekilde verilen deney düzeneği ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A)  Oluşacak bir rüzgâr tüyü sağ tarafa hareket ettirebilir.  
B)  Buz bulunan kapta diğer kaba göre alçak basınç alanı oluşur.
C)  70 °C su bulunan kap üzerinde hava yoğunluğu daha fazladır. 
D)  Buz bulunan kap üzerinde yükselici hava hareketi görülür.

Test 4İklim ve Hava Hareketleri


