
S O R U  B A N K A S I
8. SINIF FEN BİLİMLERİ

Sevgili öğrenciler, 
Daha çok soru yerine; nitelikli sorular, zeka etkinlikler ve kişisel gelişim desteği 
sunan, kısaca başarıyı isteyen herkesin yanında olan bu ürünü daha yakından 

tanımak için bu sayfayı incelemeden geçmeyiniz lütfen!

HÜCRELENMİŞ
ADIM TESTLERİ

Dergi Konseptinde 
Yeni Nesil Defter 
ürünümüzde konu 
anlatımı yapılan 
adımlara birebir 
uyumlu, ADIM testleri 
oluşturuldu.

DENEME
SINAVLARI

Ünite sonlarında, 
gerçek sınav 
deneyimi sunan 
sarmal yeni nesil 
denemeler 
yerleştirildi.

VİDEO
ÇÖZÜM

Kitabımızdaki tüm 
soruların video 
çözümleri, 
alanında uzman 
öğretmenlerce 
oluşturduğumuz 
ekibimize yaptırıldı.

DERECELENDİRİLMİŞ
SORULAR

Öğrenme kavrama 
seviyesini ölçen 
sorulardan ve analiz 
sentez düzeyini ölçen 
“Yeni Konsept 
Sorular”  dan oluşan 
farklı düzeylerde 
testler hazırlandı.

PSİKOLOG 
KONUŞUYOR

Ünite başlarında, 
üniteye özgü soru 
çözme teknikleri; stres 
yönetimi ve zamanı 
verimli kullanma gibi 
konularda en yakın 
rehberiniz olacak 
“Psikolog Konus .uyor” 
sayfaları oluşturuldu.
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KONUŞUYOR

1.ÜNİTE

Merhaba Genç

Küre biçiminde olan dünya doğduğu günden beri hiç yorulmadan dönüyor.  Güneş,  her sabah doğuyor her akşam 
batıyor.  Mevsimler birbirini takip ediyor… Bu kadar zamandır bu ritmi devam ettiren Dünya’nın bazı özellikleri bu 
ünite sorularında incelenecektir.  Ayrıca bu ünitede dikkat etmen gereken iki yeni kavram var ki bunlar da klima-
toloji ve meteorolojidir.

Bu ünitede her biri hareketli olan Güneş ve Dünya’nın kendi etraflarında dönerken Dünya’nın Güneş etrafında 
dolanma hareketi yaptığını aklından çıkarmazsan soruların çoğunda rahat edersin. Bu özelliği söylemek kolay 
ama akılda tutmak zor diyorsan ilk başlarda eline bir maket ya da model alarak soru çözümü yapman veya 
Dünya’nın oluşumu ve hareketi ile ilgili belgesel tarzı videolar izlemen işini oldukça kolaylaştıracaktır.  İklim ve 
hava olayları sorularında kitaplardan öğrendiklerinin yanında sana destek verecek bir diğer husus ise bu konu ile 
ilgili bilimsel veri paylaşan güvenilir sitelerdeki rüzgâr, sıcaklık dalgaları, iklim tipleri vb. bilgilerdir. 

“Dünya sonsuzluk içinde küçük bir parantezdir.” Bu cümleyi okuduğunuzda ne hissettiniz? İşte o küçük parantezin 
içinde küçücük ömürlü insanlar kocaman evreni anlamaya ve bir şeyler üretmeye çalışıyor. Sen de bu kervana 
katıldın, hayatın boyunca bir şeyler keşfedecek ve bir şeyler üreteceksin. “ Ben bu kadar kısacık zamanda ne 
yapabilirim ki.” diye düşünme çünkü zamanın uzunluğu değil derinliği önemlidir. Beynin,  şimdiye kadar yaptıkların 
neden daha iyi olmadı ile ilgili mazeretler sunabilir. Geçmiş yıllardaki başarısızlıklarını bir kenara bırak. Şimdi yeni 
bir döneme başlıyorsun. Onun için sana sözüm şu olsun: “ Ne geriye bak kızgınlıkla ne de ileriye korkuyla… 
Sadece etrafına bak, ‘farkındalıkla’.”

ÜNİTE

01
MEVSİMLER 
VE İKLİM
ADIM - 01: Mevsimlerin Oluşumu 
   Syf. 6 - 13

ADIM - 02: İklim ve Hava Olayları 
   Syf. 14 - 21

DENEME 01 : Syf. 22 - 31
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1. 
İfadeler 3 / 7

Dünya, Güneş etrafında eliptik bir yörüngede 
dolanmaktadır.

Dünya’nın dönme ekseni 23°27’ lık bir açı ile eğik 
durmaktadır.

Dünya, Güneş etrafındaki dolanımını 30 günde 
tamamlar.

Yukarıda verilen ifadelerden doğru olanların karşısındaki 
kutucuğa 3 işareti, yanlış olanların karşısındaki kutucuğa 
7 işareti konuluyor.

Buna göre, kutucukların doldurulmuş hâli hangi seçe-
nekte doğru verilmiştir?

A) 
3

7

3

 B) 
3

3

7

 C) 
7

3

7

 D) 
7

7

3

2.  

Güneş

1

2A
B

Yukarıda Dünya’nın kendi etrafında dönüşü ve Güneş etra-
fında dolanımı verilmiştir.

Bu hareketlerin yönleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

   Kendi Etrafında   Güneş Etrafında 

A)            A            2

B)            A            1

C)            B            1

D)            B            2

3.  X: Gece ve gündüz oluşumu
Y: Mevsimlerin oluşumu

Yukarıda Dünya’nın yaptığı X - Y hareketleri ve bu hare-
ketler sonucu oluşan durumlar verilmiştir.

Buna göre, X ve Y hareketleri için aşağıdakilerden han-
gisi doğrudur?

A) X, Dünya’nın Güneş etrafında dolanma hareketidir.

B) Y, Dünya’nın kendi etrafında dönüş hareketidir.

C) Y hareketini Dünya yaklaşık 12 ayda tamamlar.

D) X hareketi 1 ayda tamamlanır.

4.  

YD

YD YD

Aynı anda Dünya üzerinde 
her iki yarım kürede farklı 

mevsimler yaşanır.

Güneş ışınları yeryüzü-
nün farklı noktalarına 
farklı açılarla ulaşır.

Kutup bölgeleri 
Ekvator’dan daha 

sıcaktır.

YAZ KIŞ İLKBAHAR SONBAHAR

Yukarıda verilen ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y takip 
edilirse hangi mevsime ulaşılır?

A) YAZ B) KIŞ

C) İLKBAHAR D) SONBAHAR

5.  I. Yağışların oluşması

II. Mevsimlerin oluşması

III. Güneş ışınlarının Dünya’ya farklı açılarda gelmesi

Yukarıda verilenlerden hangileri Dünya’nın eksen eğikli-
ği ile açıklanabilir?

A) I ve II B) I ve III

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

Mevsimler in Oluşumu
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6. Ortalama sıcaklık

Bölge

I
II

K L M III

Yukarıda verilen ortalama sıcaklık ve Dünya üzerindeki 
konum eşleştirmeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru 
olarak verilmiştir?

      K                   L                  M     

 A) II    I    III

 B)  III    I    II

 C)  II    III    I

 D) I    II    III

7. Ali : Dünya’nın eksen eğikliği ile Güneş etrafında dolan-
ması sonucu mevsimler oluşur ve bu dolanma bir yılda 
tamamlanır.

Yukarıda Ali’nin mevsimlerin oluşumu ile ilgili söylediği bir 
cümle vardır.

Buna göre, Ali için aşağıdaki değerlendirmelerden han-
gisi yapılabilir?

A) Cümlesinde verdiği bilgilerin tamamı doğrudur.

B) Mevsim oluşumunu doğru biliyor fakat süresini yanlış 
biliyor.

C) Mevsim oluşumunu bilmiyor fakat Dünya’nın Güneş et-
rafında dolanım süresini doğru biliyor.

D) Cümledeki verdiği bilgilerin tamamı yanlıştır.

8. Mevsim → 1 yıl
     ?      → 24 saat

Mevsim ile 1 yıl arasında olan ilginin bir benzeri 24 saat 
ile hangi kavram arasında vardır?

A) Gel - Git olayı B) Ay tutulması

C) Ekinoks D) Gece-Gündüz

9.  

K

L

M

N

Yukarıda Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımı şematik 
olarak gösterilmiştir.

Buna göre, Dünya K, L, M ve N harfleriyle gösterilen 
konumlardan hangisinde iken Türkiye’de kış mevsimi 
yaşanır?

A) K B) L C) M D) N

10. K ve L şehirlerinden K Kuzey Yarım Küre’de, L Güney Ya-
rım Küre’de bulunmaktadır.

Buna göre 21 Haziran tarihinde K ve L şehirlerinde hangi 
mevsimler yaşanmaktadır?

      K                   L     
A) Yaz Kış

B) İlkbahar Yaz

C) Kış Yaz

D) Sonbahar Kış

11.  
21 Haziran l l Kış

21 Mart l l Yaz

21 Aralık l l İlkbahar

Yukarıda bazı mevsimler ve Kuzey Yarım Küre’de bu mev-
simlerin başlama tarihleri karışık olarak verilmiştir.

Buna göre, doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisidir?

 A) 
l l

l l

l l

 B) 
l l

l l

l l

 C) 
l l

l l

l l

 D) 
l l

l l

l l

Mevsimlerin Oluşumu
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  Mevsimler in Oluşumu

1. 

K

L

M

N

Yukarıdaki şekilde 21 Mart tarihinde Güneş ışınlarının Dün-
ya’ya gelişi gösterilmiştir.

Buna göre, bu tarihte öğle vaktinde Güneş ışınları K, L, M 
ve N noktalarından hangisine daha dik gelir?

A) K B) L C) M D) N

2. Dünya üzerinde kutuplarda olmayan bir bölgede, Güneş 
ışınlarının yeryüzüne dike en yakın açıyla geldiği saat 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 03:00 B) 08:00

C) 10:00 D) 12:00

3.  

L

K

Güneş

Yukarıda Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımı şematik 
olarak gösterilmiştir.

Buna göre, Dünya belirtilen konumda iken K ve L şehir-
leri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) K şehrinde yaz mevsimi yaşanır.

B) K şehrinde ilkbahar mevsimi yaşanır.

C) L şehrinde yaz mevsimi yaşanır.

D) L şehrinde sonbahar mevsimi yaşanır.

4. “Dünya’nın Güneş çevresinde hareketi sırasında eksen 
eğikliği nedeniyle Güneş ışınları Dünya yüzeyinde fark-
lı bölgelere farklı açılarla gelir. Işığın dik geldiği yüzeye 
bıraktığı ısı enerjisi eğik geldiği yüzeye bıraktığı enerji mik-
tarından fazladır.” Bu bilgiler doğrultusunda öğretmen 
öğrencilerinden yorum yapmalarını ister.

Buna göre hangi öğrenciler doğru yorum yapmıştır?

Aynı anda farklı yarım kürelerde aynı 
mevsim yaşanır.

Ekvator bölgesi kutuplara göre daha 
sıcaktır.

Kuzey Yarım Küre’de kış mevsimi 
yaşanırken Güney Yarım Küre’de yaz 
mevsimi yaşanır.

Aliye

Metin

Ayşe

A) Aliye ve Metin B) Metin ve Ayşe

C) Aliye ve Ayşe D) Aliye, Metin ve Ayşe

5.  

23 Eylül

21 Mart

21 Aralık21 Haziran
IV

III

III

Yukarıdaki şekil Dünya’nın, Güneş etrafında dolanması 
sonucu Kuzey Yarım Küre’de meydana gelen mevsimsel 
değişimleri şematize etmektedir.

Bu bilgiler doğrultusunda Kuzey Yarım Küre ile ilgili ola-
rak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?

A) 21 Haziran’da en uzun gündüz yaşanır.

B) 21 Aralık’ta en uzun gündüz yaşanır.

C) Dünya’nın Güneş’e en yakın olduğu zaman yaz mevsimi 
yaşanır.

D) II numaralı aralıkta görülen mevsim yaz mevsimidir.ÖRNEK
Tİ
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Test  02Mevsimlerin Oluşumu

6. Aşağıdaki görselde Dünya’nın Güneş etrafında hareketi sı-
rasında 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran ve 23 Eylül mevsim 
başlangıcı konumları verilmiştir.

23 Eylül

21 Mart

21 Aralık21 Haziran

K

R

O

P
M

N

S

L

Buna göre, Dünya üzerinde verilen bölgelerde aşağıdaki 
durumlardan,

I. 21 Aralık’ta P şehrinde en uzun gündüz en kısa gece 
yaşanır.

II. 21 Mart’ta R ve S şehirlerinde 12 saat gündüz 12 saat 
gece yaşanır.

III. 21 Haziran’da K şehrinde yaz mevsimi yaşanır.

IV. 23 Eylül’de N şehrinde sonbahar mevsimi yaşanır.

hangileri gerçekleşir?

A) I ve II B) II ve III

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

7.  

I

II

III

Yukarıda verilen I, II ve III numaralı bölgelerdeki orta-
lama sıcaklıklarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

A) I nolu bölgede ortalama sıcaklık en fazladır.

B) III nolu bölgede ortalama sıcaklık en azdır.

C) Ekvatora yaklaştıkça ortalama sıcaklık artar.

D) Kutuplara yaklaştıkça ortalama sıcaklık artar.

8. Bir cismin gündüz oluşan gölgesinin boyu Güneş ışınlarının 
Dünya’ya geliş açısına bağlıdır. Güneş ışınları Dünya’ya ne 
kadar eğik gelirse cisimlerin gölge boyu da o kadar uzun 
olur.

 

Gölge Boyu

Tarih

21 
Mart

21 
Haz

ira
n

23
 Eylü

l

21 
Aral

ık

K şehrinde belirli bir noktada sabit duran bir cismin 21 Mart, 
21 Haziran, 23 Eylül ve 21 Aralık tarihlerinde Güneş tam 
tepedeyken gölge boylarının uzunluklarını gösteren grafik 
yukarıdaki gibidir. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) K şehri Kuzey Yarım Küre’de bulunur.

B) 21 Aralık Güneş ışınlarının K şehrine dike en yakın geldi-
ği tarihtir.

C) 23 Eylül’de K şehrinde ilkbahar mevsimi başlar.

D) 21 Haziran’dan sonra Güneş ışınları K şehrine daha dik 
gelmeye başlar.

9. Aşağıda bazı kavramlar ve ilişkili olduğu durumlar veril-
miştir.

Buna göre, verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 23º 27ı  →  Dünya’nın eksen eğikliği

B) 1 Ay  →  Dünya’nın kendi etrafında dönüş süresi

C) 21 Mart  →  İlkbaharın başlaması (Kuzey Yarım Küre’de)

D) 1 gün  →  Gece gündüz oluşum süresi

10. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönüş ve Güneş et-
rafında dolanma süreleri aşağıdakilerden hangisinde 
doğru verilmiştir?

  Kendi Etrafında   Güneş Etrafında 
A)      1 Ay 12 Ay

B)      1 Gün 365 gün 6 saat

C)      24 saat 1 Ay

D)      1 yıl 1 yılÖRNEK
Tİ
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Test  03 Mevsimlerin Oluşumu

1.  

21 Aralık

21 Mart

21 Haziran

Güneş

23 Eylül

Yukarıda Dünya’nın, Güneş etrafındaki dolanımı sırasında belirtilen tarihlerdeki konumları verilmiştir. Aşağıda ise, K ve L şehirle-
rine ait birer fotoğraf verilmiştir.

 K şehri L şehri

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) K şehri Kuzey Yarım Küre’de yer alır ve fotoğraf 21 Haziran tarihinde çekilmiştir.

B) K şehri Güney Yarım Küre’de yer alır ve fotoğraf 1 Ocak tarihinde çekilmiştir.

C) L şehri Güney Yarım Küre’de yer alır ve fotoğraf 21 Aralık tarihinde çekilmiştir.

D) L şehri Kuzey Yarım Küre’de yer alır ve fotoğraf 1 Ocak tarihinde çekilmiştir.

2. Kuzey Yarım 
Küre’de en uzun 

gündüz

Güney Yarım 
Küre’de 

en uzun gece

Gece-gündüz 
eşit

Kuzey Yarım 
Küre’de 

yaz başlangıcı

Güney Yarım 
Küre’de 

yaz başlangıcı

21 Haziran 1 2 3 4 5

21 Mart 6 7 8 9 10

23 Eylül 11 12 13 14 15

21 Aralık 16 17 18 19 20

Bazı olayların ve tarihlerin verildiği yukarıdaki tablo 20 kutucuktan oluşmuş olup tabloda her bir kutucuk bir sayı ile gösterilmiştir.

Buna göre, bu olayların gerçekleştiği tarihlerin kutucuk numaraları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) 1, 2, 4, 8, 13, 20 B) 1, 4, 5, 8, 13, 17 C) 2, 4, 7, 12, 14, 18 D) 2, 5, 8, 13, 17, 19ÖRNEK
Tİ

R
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Test  03Mevsimlerin Oluşumu

3.  Kuzey Kutup Noktası

Kuzey Kutup D.

Güney Kutup D.

Yengeç D.

Ekvator

Oğlak D.

Kuzey Kutup D.

Güney Kutup D.

Yengeç D.

Ekvator

Oğlak D.

Kuzey Kutup Noktası

Güney Kutup Noktası Güney Kutup Noktası

21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde Güneş ışınları ekvatora dik olarak gelmektedir.

Buna göre, bu tarihlerde gerçekleşen olaylarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kuzey Yarım Küre’de en uzun gündüz yaşanır.

B) Güney Yarım Küre’de en kısa gece yaşanır.

C) Tüm Dünya’da gece - gündüz süreleri eşittir.

D) Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsimi başlar.

4.  

Arjantin

GYK

KYK

Almanya
Türkiye

Türkiye’de yaşamakta olan İbrahim ve Selim kardeşlerden İbrahim, Temmuz ayında Almanya’ya, Selim ise Ocak ayında Arjan-
tin’e gitmişlerdir.

Buna göre,

I. Selim’in gittiği tarihte Almanya’da yaz mevsimi yaşanır.

II. İbrahim’in gittiği tarihte Güneş ışınları Arjantin’e, Almanya’ya göre daha dik açıyla gelir.

III. İki kardeş de gittikleri yerlerde aynı mevsimi yaşamışlardır.

Yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

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

R
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Test  03 Mevsimlerin Oluşumu

5. 

Ekvator Düzlemi

Dolanma Düzlemi

Dönme
Ekseni

Eksen
Eğikliği

Güney Kutup Noktası

Kuzey Kutup Noktası

“Dünya, Güneş’in etrafında elips şeklinde bir yörüngede 
dolanarak yıllık hareketini gerçekleştirir. Yörünge; gök 
cisimlerinin başka bir gök cismi çevresinde dolanırken 
izlediği yola denir. Yörüngenin oluşturduğu düzleme ise 
yörünge düzlemi ya da dolanma düzlemi adı verilir. Ku-
zey ve Güney Yarım Küre olarak Dünya’yı paralel olarak 
iki eş parçaya böldüğü varsayılan hayali çizgiye Ekvator 
çizgisi, Ekvator çizgisinin oluşturduğu düzleme de Ekva-
tor düzlemi denir. Ekvator düzlemi, dolanma düzlemi ile 
çakışık değildir. Bu nedenle Dünya, dolanma düzleminde 
biraz eğik bir şekilde yol alır. Ekvator düzlemi ile Dün-
ya’nın dolanma düzlemi arasında 23° 27ı lık bir açı vardır. 

Bu durum “eksen eğikliği” olarak tanımlanır.”
Fen Bilimleri dersinde öğretmen, öğrencilerine yukarıdaki bilgileri verip görseli göstererek onlara “Dünya’nın Güneş etrafındaki 
dolanma hareketi ve eksen eğikliğinin sonuçları nelerdir?” sorusunu yöneltiyor.
Öğrencilerin verdikleri cevaplar aşağıdaki gibi oluyor:

Aynı anda farklı yarım kürelerde farklı 
mevsimler yaşanır.

Gece ve gündüzün art arda yaşanması ve 
günlük sıcaklık farklarının oluşması gerçekleşir.

Yıllık sıcaklık farkları oluşur ve yıl içerisinde 
birim yüzeye düşen enerji miktarı değişir.

Emre Ayça

Gökhan

Buna göre, hangi öğrenciler öğretmenin sorduğu soruya doğru cevap vermiştir?

A) Emre ve Ayça B) Ayça ve Gökhan C) Emre ve Gökhan D) Emre, Ayça ve Gökhan

6. 21 Mart

21 Aralık

21 Haziran

23 Eylül

Mevsimler, Dünya’nın dönme ekseninin eğikliği ve Dünya’nın Güneş 
etrafındaki dolanımı sonucu oluşur. Dünya’nın Güneş etrafındaki 
dolanımı sonucunda Dünya’nın Güneş’e yönelen kısmında değiş-
meler olur. Bu değişmelerle birlikte Güneş’ten gelen ışınların farklı 
yarım kürelere gelme açılarında farklılıklar yaşanır. İlkbahar, yaz, 
sonbahar ve kış olmak üzere dört farklı mevsim vardır.
Yandaki görselde Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanma hareketi 
sırasında mevsimlerin başlangıç tarihlerindeki konumları gösteril-
miştir.

Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Gün dönümü tarihlerinden biri olan 21 Haziran’da Güneş ışınları Kuzey Yarım Küre’de bulunan Yengeç Dönencesi üzerindeki 
noktalara öğle vakti dik açıyla düşer. Kuzey Yarım Küre’de yaz, Güney Yarım Küre’de kış mevsimi başlar.

B) Ekinoks (gece - gündüz) tarihlerinden biri olan 23 Eylül’de Güneş ışınları Ekvator çizgisi üzerindeki noktalara dik açıyla düşer. 
Kuzey Yarım Küre’de sonbahar, Güney Yarım Küre’de ilkbahar mevsimi başlar.

C) Gün dönümü tarihlerinden biri olan 21 Aralık’ta Güneş ışınları Güney Yarım Küre’de bulunan Oğlak Dönencesi üzerindeki 
noktalara öğle vakti dik açı ile düşer. Bu tarihte Kuzey Yarım Küre’de en uzun gündüz, Güney Yarım Küre’de en uzun gece 
yaşanır.

D) 21 Haziran tarihinden sonra Kuzey Yarım Küre’de gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlarken, Güney Yarım Küre’de 
geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar.ÖRNEK

Tİ
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Test  03Mevsimlerin Oluşumu

7. 

Arjantin
Avustralya

Rusya

Türkiye

Bir telekominikasyon şirketinde üst düzey yö-
netici olarak çalışan Murat Bey Türkiye’nin 
İstanbul şehrinde yaşamaktadır. Murat Bey, iş 
gereği yurt dışına yapacağı, toplam altı ay sü-
recek olan seyahati planlamaktadır. Seyahat 
planlamasını yaparken gideceği yerlerin rota-
sını Dünya haritası üzerinde çizim yaparak 
gösteriyor.

Murat Bey, Türkiye’den 21 Haziran tarihinde yola çıkarak Arjantin’e ulaşıyor. Orada 2 ay kaldıktan sonra Avustralya’ya geçiyor. 
Avustralya’da da 2 ay kaldıktan sonra Rusya’ya geçiyor. 21 Aralık tarihinde ise Türkiye’ye geri dönüyor.

Türkiye ve Rusya’nın Kuzey Yarım Küre’de, Arjantin ve Avustralya’nın ise Güney Yarım Küre’de olduğu bilindiğine göre,

I. Murat Bey Arjantin’de bulunduğu sürede orada kış mevsimi yaşanmıştır.

II. Murat Bey’in Avustralya’da bulunduğu tarihlerin birinde Dünya’nın her iki yarım küresinde de ekinoks (gece gündüz eşitliği) 
yaşanmıştır.

III. Murat Bey’in Rusya’dan Türkiye’ye döndüğü tarihte her iki ülkede de kış mevsimi başlamıştır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

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

8. Aşağıda bir cismin, Dünya üzerinde belirli noktalarda bulunduğunda yıllık gölge boyunun değişimine ait bazı bilgiler verilmiştir.

• Gölge boyu 21 Haziran’da sıfır olduğu zaman, cisim Kuzey Yarım Küre’de, Yengeç Dönencesi üzerinde demektir.
• Gölge boyu 21 Aralık’ta sıfır olduğu zaman, cisim Güney Yarım Küre’de, Oğlak Dönencesi üzerinde demektir.
• Gölge boyu 21 Mart ve 23 Eylül’de sıfır olduğu zaman, cisim Ekvator üzerinde demektir.
• Gölge boyu 21 Haziran’da en kısa boya ulaşmış ama sıfır olmamışsa cisim Yengeç Dönencesi ile Kuzey Kutbu arasında bir 

noktada demektir.
• Gölge boyu 21 Aralık’ta en kısa boya ulaşmış ama sıfır olmamışsa cisim Oğlak Dönencesi ile Güney Kutbu arasında bir noktada 

demektir.
• Gölge boyu 21 Aralık - 21 Haziran ve 21 Haziran - 23 Eylül arasında sıfır olduğu zamanlarda, cisim Ekvator ile Yengeç Dönen-

cesi arasında demektir.
Aşağıdaki grafikte yıl içerisinde bir noktada bulunan cismin öğle saatlerinde verilen tarihlere göre gölge boyu değişimi gösterilmiştir.

21 Aralık 21 Mart 21 Haziran 23 Eylül
Tarih (Zaman)

Gölge boyu

Buna göre cisim, aşağıda verilen Dünya görselleri üzerindeki noktalardan hangisinde bulunuyor olabilir?

A) B) C) D)

ÖRNEK
Tİ
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1.  

X Y Z T

Bir bölgede uzun yıllar 
görülen ortalama hava 

olaylarıdır.

Meteorologların 
uğraş alanıdır.

Günün belirli 
saatlerinde alınan 
verilere dayanır.

İklim Hava olayları

İklim Hava olayları İklim Hava olayları

Yukarıdaki ifadelerin tamamında yanlış yönde ilerleyen 
bir öğrenci aşağıdaki çıkışlardan hangisine ulaşır?

A) T B) Z C) Y D) X

2.  I. Sıcaklık

II. Nem

III. Basınç

IV. Rüzgarın hızı

Bir meteorolog yukarıda verilen kavramlardan hangileri 
ile ilgili tahminlerde bulunur?

A) I ve II B) II ve III

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

3. Çeşitli ölçüm araçlarından elde edilen verileri inceleyerek 
atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, 
gelişimini ve değişimini nedenleri ile inceleyen ve bu ha-
va olaylarının canlılar ve Dünya açısından neden olacağı 
sonuçları araştıran bilim dalına .............................., bu alanda 
çalışan uzmanlara ise .........................

Yukarıda verilen ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla 
hangi seçenekte belirtilenler getirilmelidir?

A) Klimatoloji – Klimatolog

B) Klimatoloji – Meteorolog

C) Meteoroloji – Meteorolog

D) Meteoroloji – Klimatolog

4.  

I II

III IV

Peri bacalarının 
oluşması

Kumulların ve
çöllerin oluşması

Dağların oluşması Buzul vadilerinin
oluşması

Yukarıda fotoğrafları verilen oluşumlardan hangisi hava 
olaylarının yeryüzü şekillerine etkisine örnek verilemez?

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

5. (  )  İstanbul’daki yoğun kar yağışı birçok kazaya neden ol-
du.

(  ) Karadeniz Bölgesi her mevsim yağışlı olduğundan su 
sıkıntısı görülmez.

(  ) Ülkemizdeki en düşük sıcaklık değeri Doğu Anadolu 
Bölgesi’nde görülür.

Yukarıda verilen ifadelerden iklim ile ilgili olanların başın-
daki paranteze İ harfi, hava olayı ile ilgili olanların başındaki 
paranteze H harfi yazılıyor.

Buna göre, parantezlere yazılan harfler sırasıyla hangi 
seçenekte doğru verilmiştir?

A) 
İ

H

İ

 B) 
H

İ

İ

 C) 
İ

İ

H

 D) H

H

H

6. Aşağıda verilen meslek gruplarından hangisi günlük ha-
va tahminlerini daha yakından takip etmelidir?

A) Doktor B) Öğretmen

C) İnşaat ustası D) Pilot

İk l im ve Hava Olaylar ı

ÖRNEK
Tİ
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7. AHMET AYŞE

İklim Hava Olayları

Geniş bölgelerde ve çok 
uzun zaman içinde aynı 
kalan ortalama hava şart-
larıdır.

Belirli bir yerde ve kısa 
süre içinde etkili olan 
hava şartlarıdır.

Değişkenlik azdır. Değişkenlik fazladır.

Kurak, yağışlı, soğuk, sıcak 
gibi ifadeler kullanılır.

Güneşli, rüzgârlı, yağmur-
lu gibi ifadeler kullanılır. 

Bilim dalına klimatoloji denir.
Bilim dalına meteoroloji 
denir.

Ahmet ile Ayşe’nin vermiş olduğu bilgiler bizlere iklim ve 
hava olayları arasındaki farkları ifade etmektedir. Tübitak 
Genç Bilim Dergisi’nin Türkiye geneli yapmış olduğu fotoğ-
raf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar sergileniyor.

Bu fotoğraflardan hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) B)

C) D)

Kar yağışı

Sisli hava Çöl ortamı

Fırtınalı ve 
yağmurlu bir gün

8. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde görülen iklim çeşitle-
rinden biri değildir?

A) Karadeniz iklimi B) Karasal iklim

C) Akdeniz iklimi D) Muson iklimi

9.  I. Turizm

II. Tarım

III. Yerleşim

IV.  Ulaşım

Yukarıda verilen alanlardan hangileri bulunduğu bölge-
nin ikliminden etkilenir?

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

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

10.        BALIKÇILARA BÜYÜK ŞOK!
Karadeniz’li balıkçılar bugüne oldukça 
neşeli başlamışlardı. Ta ki öğle 
saatlerindeki yağmur yağışı başlayın-
caya dek. Oysa hava tahminlerinde
günün oldukça sıcak ve yağışsız 
geçeceği söylenmişti.

Ana haber programında sunulan bir haberin içeriği yuka-
rıdaki gibidir.

Buna göre, bu haberden hava olayları ile ilgili aşağıdaki 
yorumlardan hangisi çıkarılabilir?

A) Küçük bir bölgede etkili olduğu

B) Değişkenlik göstermediği

C) Tahminlere dayandığı

D) Uzun yılların birikimi ile oluştuğu

11. Küresel iklim değişikliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Bulunduğu bölgede olumsuz etkileri olur.

B) En önemli nedeni küresel ısınmadır.

C) Bazı canlıların neslinin tükenmesine yol açar.

D) İklimler kalıcı hava olaylarıdır, günümüze kadar hiç de-
ğişmemiştir.

12. 1. Tahminidir.

2. Kesinlik bildirir.

3. Özellikleri dar bir bölgede geçerlidir.

4. Özellikleri geniş bir bölgede geçerlidir.

Yukarıda verilen özelliklerden hangilerinin hava 
olaylarına, hangilerinin iklime ait olduğu aşağıdaki seçe-
neklerden hangisinde doğru verilmiştir?

   Hava olayları      İklim   

A)        1 - 4       2 - 3

B)        1 - 3       2 - 4

C)        2 - 3        1 - 4

D)        2 - 4        1 - 3

İklim ve Hava Olayları

ÖRNEK
Tİ

R
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02 İk l im ve Hava Olaylar ı

1. 1.  İklim özelliklerini inceleyen bilim insanlarına ne ad veri-
lir?

2.  İklim özelliklerini inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

Yukarıdaki soruların cevapları hangi seçenekte doğru 
verilmiştir?

           1                 2        

A) Meteorolog Meteoroloji

B) Klimatolog Meteoroloji

C) Meteorolog Klimatoloji

D) Klimatolog Klimatoloji

2. Aşağıda ülkemizde görülen iklim çeşitlerinden iki tanesi 
hakkında bilgiler verilmiştir.

I. Ülkemizin büyük bir kesiminde etkili olan, kışları soğuk 
ve kar yağışlı, yazları ise kurak geçen iklim türüdür. 
Doğal bitki örtüsü bozkırdır.

II. Kışları yağışlı ve ılık, yazları sıcak ve kuraktır. Doğal 
bitki örtüsü makidir.

Buna göre bilgileri verilen iklim çeşitleri aşağıdakilerden 
hangisidir?

             I                     II          

A) Akdeniz iklimi Karasal iklim

B) Karadeniz iklimi Akdeniz iklimi

C) Karasal iklim Akdeniz iklimi

D) Karasal iklim  Karadeniz iklimi

3. 
Klimatoloji l l

Dünyadaki ortalama 
sıcaklığın artması

Hava olayı l l Günlük verilere dayanır

Küresel ısınma l l İklim bilimi

Yukarıdaki kavramların ve açıklamalarının doğru eşleşti-
rilmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) 
l l

l l

l l

 B) 
l l

l l

l l

C) 
l l

l l

l l

 D) 
l l

l l

l l

4. 
İFADE D Y

Küresel ısınma iklim değişikliğine neden olur.

Bugün havanın kaç °C sıcaklıkta olacağı iklim 
bilimcinin ilgi alanıdır.

Bölgenin deniz seviyesine uzaklığı iklimini etki-
ler.

Yukarıdaki sorular uygun ifadelerle cevaplandırılırsa 
tablo aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

A) 
3

7

3

 B) 
3

7

7

C) 
7

3

3

 D) 
7

3

7

5.  

Yukarıdaki görsel kutuplarda yaşayan canlılardan biri 
olan kutup ayısına aittir. Gelecekte kutup ayılarının yaşam 
alanlarının giderek azalacağı ve nesillerinin tükenerek yok 
olacağı belirtilmektedir.

Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kutuplarda yeni yaşam alanlarının kurulması

B) Buzulların akıntı nedeniyle yer değiştirmesi

C) Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin azalması

D) Fosil yakıtların kullanımının artmasıÖRNEK
Tİ

R
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6. Türkiye’de yaz ayları Karadeniz Bölgesi’nde yağışlı ve so-
ğuk geçerken, Akdeniz Bölgesi’nde sıcak ve nemli geçer. 
Sıcaklık ve nem doğru orantılıdır.

Yukarıda belirtilen Rize ve Antalya şehirlerinden Rize’ye 
ait yaz ayları en yüksek sıcaklık ortalamaları ve nem de-
ğerleri tablodaki gibidir.

Haziran Temmuz Ağustos

Nem % 45 % 45 % 50

Sıcaklık 22 25 28

Buna göre aynı aylarda Antalya şehrine ait sıcaklık-nem 
tablosu hangi seçenekteki gibi olabilir?

Haziran Temmuz Ağustos

A) Nem %40 %46 %42

Sıcaklık 24 27 29

B) Nem %60 %54 %50

Sıcaklık 30 28 29

C) Nem %55 %58 %60

Sıcaklık 30 34 36

D) Nem %60 %55 %60

Sıcaklık 33 38 40

7. 1.  Çiftçinin ürünlerine yapacağı ilaçlamanın zamanlaması-
nı belirlemesinde 

2. Uçak ve gemilerin güzergâhlarının belirlenmesinde

3. Kar yağışlarından önce yolların kapanmaması için ge-
rekli önlemlerin alınmasında

Yukarıda verilen durumlardan hangilerinde hava tah-
minlerinden yararlanılır?

A) Yalnız 1 B) Yalnız 2

C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3

8. 

Zaman

Gün

25
18
15

1040
1020
1000

Sıcaklık (°C)

Atmosfer 
Basıncı (mb)

Salı Çarş. Perş. Cuma

Öğle Öğle Öğle Öğle

Yukarıdaki tabloda K şehrinin dört günlük sıcaklık ve at-
mosfer basıncı değerleri verilmiştir.

Buna göre, tablo ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle-
nebilir?

A) K şehrinin iklimini belirtir. Çünkü K şehrinde kısa süre 
içinde etkili olan hava şartları ile ilgili bilgiler içerir.

B) K şehrindeki dört günlük hava durumunu belirtir. Çünkü 
K şehrinde kısa süre içinde etkili olan hava şartları ile 
ilgili bilgiler içerir.

C) K şehrinin iklimini belirtir. Çünkü K şehrinde uzun zaman 
içinde aynı kalan ortalama hava şartları ile ilgili bilgiler 
içerir.

D) K şehrindeki dört günlük hava durumunu belirtir. Çünkü 
K şehrinde uzun zaman içinde aynı kalan ortalama ha-
va şartları ile ilgili bilgileri içerir.

9. 1600’lerin başında Peru’da patates çiftçileri Haziran ayının 
sonlarına doğru And Dağları’na çıkıyorlardı. Gece yarısı 
olduğunda Süreyya Takımyıldızı kümesine bakıyorlardı. 
Eğer yıldız parlaksa Ekim - Mart ayı arasının yağışlı, sö-
nük ve az sayıda yıldız belirmişse kurak geçeceğini tahmin 
ediyorlardı. Bu tahminlerine göre patates ekim miktarına 
ve zamanına karar veriyorlardı. Sonraları bu tahminlerin 
genel olarak nasıl doğru çıktığını araştıran bilim insanları 
farklı bilgiler elde etmiş ve patates çiftçilerinin yöntemini 
destekleyen (çiftçiler bilmese de) önemli kanıtların oldu-
ğunu bulmuştur.

Patates çiftçilerinin kullandığı yöntem için hangisi söy-
lenemez?

A) Tüm hava olaylarına dair çıkarımlar yapmışlardır.

B) Ekim- Mart ayları için hava durumu tahmini yapmışlar-
dır.

C) Sadece gözlem yaparak yıldız parlaklığı ve yağış ara-
sında bir ilişki bulmuşlardır.

D) Kuraklık felaketi için önlem almalarına yardımcı olmuş-
tur.ÖRNEK
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Test  03 İklim ve Hava Olayları

1.  Bir Yanda Kar, Bir Yanda Yaz! Tek Günde Dört Mevsim...
 Hava Durumu Haberleri
Türkiye sık sık dört mevsimin aynı anda yaşanabileceği bir ülke olarak anılır ve bu durum bugün tam anlamıyla gerçek oldu. 
Yurdun doğusundan kar haberleri gelirken, Türkiye’nin güneyinde hava sıcaklıkları 25 derece dolaylarına ulaştı. Kars, Ardahan ve 
Erzurum’da 0 derecelik bir havada kar yağışı beklenirken, İskenderun Körfezi’nde deniz suyu sıcaklığı 20 dereceyi geçti...
Türkiye’nin her köşesinden farklı hava olaylarına dair haberler geliyor. Kars’ta gece saatlerinde yoğun kar yağışı etkisini gös-
terirken, Erciyes Dağı da beyaza büründü. Güney Ege ve Akdeniz’de ise hava sıcaklıkları 25 dereceye kadar ulaştı, deniz suyu 
sıcaklığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ölçümlerine göre 20 derecenin üzerine çıktı. Doğu bölgeler karlı bir gün yaşarken 
Güneyde ise denize girilecek hava dikkat çekti. Güney Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nde ise yağmur bekleniyor. Marmara 
Bölgesi ve İstanbul dolaylarında ise 19 derece civarında rüzgarlı bir hava hakim olacak...

Yukarıda verilen hava durumu haberlerine göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kars, Ardahan ve Erzurum’da don olayı yaşanabilir.

B) Güney Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nde buharlaşma azdır.

C) Güney Ege ve Akdeniz alçak basınç alanının etkisindedir.

D) Marmara Bölgesi ve İstanbul’da havada basınç farkı yoktur.

2.  

Yapılan bir araştırma, Antarktika’daki yıllık buz kütlesi kaybının 40 yıl öncesine göre 6 kat arttığını gösteriyor. ABD’deki Kaliforniya 
Üniversitesi’nde çalışan Prof. Dr. Eric Rigmot ve arkadaşları Antarktika’daki 18 bölgedeki son 40 yıldaki değişimi incelediler. So-
nuçlar 1979 - 1990 arasında Antarktika’nın yıllık ortalama 40 milyar ton buz kaybettiğini gösteriyor. 2009 - 2017 yılları arasındaki 
yıllık ortalama buz kaybıysa 252 milyar ton. Elde edilen sonuçlar, en çok buz kütlesi kaybının sıcak okyanus sularına komşu olan 
bölgelerde yaşandığını gösteriyor.

Bu bilgiler doğrultusunda yapılan yorumlardan hangisi doğru değildir?

A) Antarktika’daki toplam buz kütlesi 40 yıl önce 6 kat daha büyük bir alan kaplamaktaydı.

B) 2009 - 2017 yılları arasındaki buz kaybı 1979 - 1990 arasındakinden yaklaşık 6 kat daha fazladır.

C) En çok buz kaybı sıcak okyanus sularına sahip bölgelerde meydana gelmektedir.

D) Küresel ısınmanın etkisiyle erime hızı artarak, buzul oluşum miktarı artış göstermiştir.

ÖRNEK
Tİ
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Test  03İklim ve Hava Olayları

3. 1992’de “Kaygılı Bilim İnsanları Birliği” ismiyle farklı alanlardan bilim insanları birleşerek tüm dünya için bir uyarı bildirisi yayınla-
mıştı. Ozon tabakasındaki incelme, temiz su kaynaklarının azalması, insan nüfusunun artması vb. gibi konularda Dünya’nın önlem 
alması gerektiğini bildirmişlerdi. İklim değişikliği de bu bildiride  yer alan uyarılardan biriydi.
25 yıl sonra bu bildirinin 2. si yayınlandı ve Dünya için en büyük tehlikenin küresel ısınma olduğu belirtildi. Küresel ısınma, iklim 
değişikliği ve ozon tabakasındaki incelme ile birlikte gelen büyük bir tehlikeydi. İlk uyarıdan bu yana hava sıcaklığının yarım de-
rece, yıllık karbondioksit atıklarının ise %62 oranında arttığı belirtildi.

Buna göre verilen bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Bu birlik içerisinde iklim bilimciler de bulunmaktadır.

B) Bilim insanlarının ilk uyarısı sonucu tehlikeler önlem alınarak atlatılmıştır.

C) Dünya’nın çevre sorunları birbirlerine sebep olan zincir şeklinde ilerler.

D) Çevre sorunlarının çözümü için birçok farklı bilim dalına başvurulur.

4. İklim, bir yerde uzun bir süre boyunca gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgar, yağış, yağış şekli gibi meteorolojik olayla-
rın ortalamasına verilen addır. Hava durumundan farklı olarak iklim; bir yerin meteorolojik olayları uzun süreler içinde gözlemler. 
İnsanlar farkında olsunlar veya olmasınlar, hayatları üzerinde iklimin önemli bir etkisi vardır. İnsanlar, çağlar boyunca uygun iklim 
koşulları olan yerlere yerleşmişlerdir. İklim şartlarının değişmesi, örneğin bir bölgenin kuraklaşması, insanları bu bölgeleri terk 
etmeye zorlamıştır. İklimin sadece insanlar üzerinde değil diğer canlılar ve çevre üzerinde de etkileri olduğu söylenebilir. Bitki 
örtüsü çeşitliliği, yeryüzü şekillerinin oluşumu, kayaların çözünme türü bunlardan bazılarıdır.

Aşağıda iklimin insan ve çevre üzerindeki etkilerinden bazıları karışık olarak numaralandırılarak verilmiştir.

1. İklim, tarım, turizm ve kültür faaliyetlerini etkiler.

2. İklim; yeryüzüne dağılış, ekonomik faaliyetler, yiyecek ve giyecekler, fizyolojik gelişim, ulaşım faaliyetleri, konut tipi ve malze-
meleri gibi unsurları etkiler.

3. İklim; toprak oluşumu ve verimlilik derecesini, göllerin oluşumu ve göl sularının kimyasal özelliklerini, erozyonu, denizlerin 
tuzluluk oranını etkiler.

4. İklim; akarsu debilerini ve rejimlerini, kalıcı kar sınırı yükseltisini etkiler.

Buna göre; iklimin insan ve çevre üzerindeki etkileri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru gruplandırılmıştır?

İklimin insan üzerindeki etkileri İklimin çevre üzerindeki etkileri

A) 3 ve 4 1 ve 2

B) 1 ve 3 2 ve 4

C) 1 ve 2 3 ve 4

D) 2 ve 4 1 ve 3ÖRNEK
Tİ
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Test  03 İklim ve Hava Olayları

5. 
Hava Olayları İklim

I
Belirtilirken; kurak, yağışlı, sıcak, soğuk gibi ifadeler 
kullanılır.

a
Belirtilirken; güneşli, rüzgarlı, yağmurlu, karlı gibi ifa-
deler kullanılır.

II Değişkenlik fazladır. b Değişkenlik azdır.

III
Dar bir alanda kısa süre içinde görülen atmosfer 
olaylarıdır.

c
Geniş bir alanda uzun yıllar devam eden atmosfer 
olaylarının ortalamasıdır.

Yukarıdaki tabloda iklim ve hava olayları arasındaki farklar tabloda gösterilirken hata yapılmıştır.

Hatanın düzeltilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) II ile b yer değiştirmelidir.

B) I ile a yer değiştirmelidir.

C) II ile c yer değiştirmelidir.

D) III ile c yer değiştirmelidir.

6. Atmosferde meydana gelen değişmeler “hava olayları” olarak adlandırılır. Hava olaylarının oluşumunda, atmosferde bulunan 
gaz molekülleri etkilidir. Atmosferde bulunan gazlar, ağırlıklarından dolayı yeryüzünde basınç oluşmasına neden olur. Yeryü-
züne uygulanan basınç, bölgelere göre farklılık gösterir. Bunun nedeni, bu bölgelerdeki havanın günlük veya mevsimlik olarak 
farklı ölçülerde ısınmasıdır. Isınmalar sonucunda sıcaklığı artan havanın yoğunluğu azalır ve hava yükselir. Bu olaya en iyi örnek 
sıcak hava balonlarıdır.
Hava sıcaklığında çeşitli etkiler sonucu oluşan değişimler, yüzeyde alçak veya yüksek basınç alanlarının oluşmasına neden olur. 
Isınarak sıcaklığı artan havanın yoğunluğu azalır. Bu durumda havanın yeryüzüne yaptığı basınç da azalır ve “alçak basınç alanı” 
oluşur. Soğuyarak sıcaklığı azalan havanın yoğunluğu artar. Bu durumda ise, havanın yeryüzüne yaptığı basınç artar ve “yüksek 
basınç alanı” oluşur. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay yönlü hava hareketine de “rüzgar” denir.
Aşağıda K ve L bölgeleri gösterilmiş ve bu bölgeler arasında oluşan rüzgarın yönü belirtilmiştir. 

 

Rüzgar

K bölgesi L bölgesi

Buna göre, aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) K bölgesinin hava sıcaklığı, L bölgesinin hava sıcaklığından fazladır.

B) K bölgesinde havanın bulutlu ve yağışlı olması beklenirken, L bölgesinde açık bir hava beklenir.

C) K bölgesi yüksek basınç alanı, L bölgesi alçak basınç alanıdır.

D) K bölgesinde yükselici hava hareketleri görülürken, L bölgesinde alçalıcı hava hareketleri görülür.ÖRNEK
Tİ
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Test  03İklim ve Hava Olayları

7. Atmosferin içerdiği su buharı miktarına “nem” adı verilir. Hava sıcaklığı, hava basıncı, rüzgar ve nemin yanı sıra yağışlar da hava 
olaylarını belirleyen unsurlardır. Yeryüzündeki su kaynaklarından sıcaklığın etkisi ile buharlaşan su, su buharı yani gaz hâle ge-
çer. Atmosferdeki nemi oluşturan bu su buharı, yoğunlaşarak yağmur, kar, dolu, çiy veya kırağı olarak tekrar yeryüzüne döner.

Yukarıda atmosferde gerçekleşen bazı hava olayları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Aşağıda ise, bu hava olaylarının birer unsuru olan 
bazı yağışların açıklamaları ve tanımları belirtilmiştir.

• Isınmalar sonucu yükselen hava içerisindeki su buharı, aşırı soğuma nedeniyle aniden yoğunlaşır ve donar. Yağış olarak yer-
yüzüne iner.

• Yeryüzüne yakın su buharının soğuk nesneler üzerinde yoğunlaşması sonucu su damlacıklarının oluşmasıdır.

• Atmosferdeki su buharının, buz kristalleri şeklinde yoğunlaşması sonucu oluşan yağış şeklidir.

Buna göre, açıklama ve tanımları verilen yağışlardan biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Çiy B) Dolu C) Kar D) Kırağı

8.  

İklim, oldukça geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama 
hava şartlarıdır. 

Hava olayları, belirli bir alanda belirli ve kısa süre içerisinde etkili olan hava 
şartlarıdır.

Fen bilimleri dersinde öğretmen öğrencilerine yukarıdaki tanımlamaları yaptıktan sonra iklim ve hava olayları arasındaki farkları 
tablo hâlinde tahtaya yazıyor.

İklim Hava Olayları

1.
Günlük hava olaylarının 35 -40 yıllık ortalama 
veri sonuçlarıdır.

a.
Günün belirli saatlerinde yapılan gözlem sonuçlarının yorum-
lanmasıdır.

2. Kesin sonuçlardır. b. Tahmini sonuçlardır.

3. İlgilenen bilim dalı meteorolojidir. c. İlgilenen bilim dalı klimatolojidir.

4.
Bu alanda çalışma yapan bilim insanına mete-
orolog denir.

d. Bu alanda çalışma yapan bilim insanına klimatolog denir.

Buna göre, öğretmenin yazdığı tablo ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Öğretmen, tablodaki bilgilerin tamamını doğru yazmıştır.

B) Öğretmen, 1 ile a’da yazan bilgilerin yerini değiştirirse tablo tamamen doğru olur.

C) Öğretmen, 2 ile b’de yazan bilgilerin yerini değiştirirse tablo tamamen doğru olur.

D) Öğretmen, 3 ile c’de ve 4 ile d’de yazan bilgilerin yerini değiştirirse tablo tamamen doğru olur.ÖRNEK
Tİ
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1. Dünya’nın dönme ekseninin 23° 27ı eğik olması, Güneş ışınlarının yıl içerisindeki düşme açılarında farklılıklar yaşanmasına neden 
olmaktadır. Ayrıca dönme ekseninin eğikliği; gece ve gündüz sürelerinde değişiklikler olması, sıcaklık farklılıklarının oluşması, 
gölge boylarının değişmesi ve birim yüzeye aktarılan ısı enerjisinde değişmeler yaşanması gibi birçok etkiye neden olmaktadır. 
Mevsimler, Dünya’nın dönme ekseni eğikliği ve Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımı sonucunda, Dünya’nın Güneş’e yönelen 
kısmında değişmeler ile olur. Bu değişmelerle birlikte Güneş’ten gelen ışınların farklı yarım kürelere gelme açılarında farklılıklar 
yaşanır.
Aşağıda, Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımı sırasındaki konumlarından biri gösterilmiştir.

Buna göre, Dünya bu konumdayken aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?

A) Dünya bu konumdayken tarih 21 Haziran olabilir ve Güneş ışınları Kuzey Yarım Küre’ye dik, Güney Yarım Küre’ye eğik olarak 
gelir.

B) Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsimi, Güney Yarım Küre’de kış mevsimi yaşanmaktadır.

C) Dünya bu konumdayken, öğle vakti Kuzey Yarım Küre’de gölge boyunun en uzun, Güney Yarım Küre’de gölge boyunun en 
kısa olduğu tarih yaşanıyor olabilir.

D) Kuzey Yarım Küre’de gündüzler gecelerden daha uzun iken, Güney Yarım Küre’de geceler gündüzlerden daha uzundur.

2.  
B

B

A

Güneş ışınları

Güneş ışınları

Güneş ışınları A B

Güneş’ten gelen ışınların yeryüzüne düşme açılarındaki farklılıklar, mevsimlerin oluşma nedenleri arasındadır. Güneş ışınları, dik 
veya dike yakın bir açı ile düştüğü yarım küre yüzeyine daha fazla ısı enerjisi aktardığı için sıcaklıklar yükselirken, eğik açıyla 
düştüğü yarım küre yüzeyine daha az ısı enerjisi aktardığı için sıcaklıklar düşük olur. Dik veya dike yakın açılar ile düşen Güneş 
ışınları, yüzeyde toplu hâlde oldukları için yüzeyde daha fazla ısı enerjisi oluşturur. Eğik açılar ile düşen Güneş ışınları ise yüzey-
de dağınık hâlde oldukları için yüzeyde daha az ısı enerjisi oluşturur.

Buna göre,

I. Güneş’ten gelen ışınlar, Dünya’nın eksen eğikliği sebebiyle bir yarım küreye dik veya dike yakın açılarla gelirken, diğer yarım 
küreye eğik açılarla gelir.

II. Güneş ışınlarının dik veya dike yakın geldiği bölgelerde sıcaklığın yüksek olduğu mevsimler yaşanırken, eğik açılarla geldiği 
bölgelerde daha soğuk mevsimler yaşanır.

III. Güneş ışınları yüzeyde toplu hâlde oldukları zaman yüzeyde daha az, dağınık oldukları zaman yüzeyde daha fazla ısı enerjisi 
oluşturur.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve IIIÖRNEK
Tİ
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3. “23 Eylül tarihinde;
• Eksen eğikliği etkisi ortadan kalktığı için Güneş ışınları öğle vakti Ekvator çevresi üzerindeki noktalara dik açı ile düşer.

• Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’de sonbahar, Güney Yarım Küre’de ise ilkbahar mevsimi yaşanmaya başlar.

• Güneş ışınları, bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre yüzeyinde giderek daha az, Güney Yarım Küre yüzeyinde ise giderek 
daha fazla ısı enerjisi oluşturur.

• Bu tarihte her iki Yarım Küre’de gece ve gündüz süreleri eşitlenir.”

Fen Bilimleri Öğretmeni, öğrencilerine yukarıdaki bilgileri veriyor ve daha sonra öğrencilerinden Dünya’nın bu tarihte Güneş 
etrafında dolanma hareketi sırasında bulunduğu konumu çizmelerini istiyor.

Bazı öğrencilerin çizimleri aşağıdaki gibi olduğuna göre, hangi öğrenci doğru çizim yapmıştır?

Elif’in çizimi Orhan’ın çizimi

Kaan’ın çizimi

A) B)

C) D)

Duygu’nun çizimi

4. I

II

III

IV

Dünya’nın dönme ekseninin eğik olması ve Gü-
neş etrafındaki dolanma hareketi sırasında 
Kuzey Yarım Küre ve Güney Yarım Küre’de ge-
ce gündüz sürelerinde değişiklikler meydana 
gelir.
Yanda, Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanma 
hareketi sırasında bazı konumları verilmiştir.

Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya I numaralı konumundan II numaralı konumuna geçerken Kuzey Yarım Küre’de gündüz süresi uzayıp gece süresi kısa-
lırken, Güney Yarım Küre’de gece süresi uzayıp gündüz süresi kısalır.

B) Dünya I numaralı konumdayken Kuzey Yarım Küre’de gece süresi gündüz süresinden uzunken Güney Yarım Küre’de gündüz 
süresi gece süresinden uzundur. III numaralı konumdayken ise durum tam tersi şeklindedir.

C) Dünya III numaralı konumdan, IV numaralı konumuna geçerken Kuzey Yarım Küre’de gece süresi uzayıp gündüz süresi kısa-
lırken, Güney Yarım Küre’de gündüz süresi uzayıp gece süresi kısalır.

D) Dünya IV numaralı konumundan I numaralı konumuna geçerken Kuzey Yarım Küre’de gece süresi kısalıp gündüz süresi 
uzarken, Güney Yarım Küre’de gece süresi uzayıp, gündüz süresi kısalır.ÖRNEK
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5.  

21 Mart

23 Eylül

21 Aralık21 Haziran

Gündüz
Gece

Gündüz
Gece

Dünya’nın duruşunun eğik olduğu bilinmektedir. Sabah, erken uyanıp doğuya baktığımızda Güneş’in doğuşunu görebiliriz. Gü-
neş’in doğudan doğup, batıdan battığını söylerken Güneş’in hareket ettiğini düşünürüz. Ancak, aslında hareket eden Güneş değil 
Dünya’dır. Dünya, bu dönüşünü düzenli olarak sürekli yapmaktadır. Dünya kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar. Böylece 
Dünya’nın Güneş’i görmeye başlayan kısımlarında sabah olmaya başlarken, Güneş’in kaybolmaya başladığı kısımlarında ise ak-
şam olmaya başlamıştır. Dünya kendi etrafında dönerken, Dünya’nın Güneş’i gören kısımlarında gündüz, görmeyen kısımlarında 
ise gece yaşanmaktadır.
Dünya, sadece kendi etrafında dönmez. Ayrıca Güneş’in çevresinde de dolanır. Bu dolanma sırasında mevsimler oluşur. Bu 
dolanma sırasında Güneş ışınlarının dik ya da eğik gelme durumuna göre Dünya’nın yarısı yaz mevsimini yaşaken, diğer yarısı 
kış mevsimini yaşar. Dünya, Güneş etrafındaki dolanma hareketini tamamladığında 1 yıl, 4 mevsim, 12 ay, 52 hafta 365 gün 6 saat 
meydana gelir.

Buna göre, yukarıda anlatılanlar da dikkate alındığında;

I. Gündüz olduğunda Güneş batıdan doğar, akşam olduğunda doğudan batar.

II. Dünya; kendi ekseni etrafında dönme ve Güneş’in etrafında dolanma olmak üzere iki adet hareket gerçekleştirir ve bu hare-
ketlerini sürekli olarak düzenli bir şekilde yapmaya devam eder.

III. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönme hareketi sonucunda gece ve gündüz, Güneş etrafında dolanma hareketi sonucunda 
mevsimler oluşur.

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

6. Güneş’ten Dünya yüzeyine gelen ışınlar farklı enlemleri farklı ısıtır. Aynı enerji, kutuplara yakın alanları daha az, Ekvator’a yakın 
alanları daha yoğun ısıtır. Çünkü aynı enerji miktarı kutuplara yakın bölgede daha geniş alanı, Ekvator’da ise daha dar bir alanı 
ısıtmaktadır.
Güneş’ten gelen ısı ve ışık enerjisinin mevsime olan etkisini belirleyen yardımcı faktör, yeryüzünün ısıyı soğurma oranıdır. Yeryü-
zünden yansıma miktarı düşük olan alanlar, daha fazla enerji soğuran alanlardır. Çöller, Güneş’ten gelen ışınların yaklaşık %25’ini 
yansıtmakta, geri kalanını soğurmaktadır. Bu yüksek soğurma oranı nedeniyle çöller fazla ısınmaktadır. Kutuplarda bulunan buz 
kütleleri ise, zaten eğik (küçük açılarla) gelen Güneş ışınlarını etkin olarak yansıttığı için kutuplar daha soğuk olur.

Buna göre,

I. Güneş ışınları dik açıyla geldiğinde dar bir alanı ısıtırsa o bölgenin sıcaklığı yüksek olur.

II. Çöllerin çok sıcak olmasının sebebi Güneş ışınlarını fazla soğurması, kutupların çok soğuk olmasının sebebi ise Güneş ışın-
larını fazla yansıtmasıdır.

III. Yeryüzünden yansıma miktarı düşük olan alanlar, kutuplar gibi daha fazla enerji soğuran alanlardır.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve IIIÖRNEK
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7.  

GAZETE
KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DÜNYA’NIN SONUNU HAZIRLIYOR

Akdeniz Bölgesi’nde küresel ısınma ve iklim değişikliği sebebiyle tarımsal faaliyetlerde 
son 30 yılda çok büyük oranda gerileme meydana gelmiştir. Bu süre içerisinde 
bölgede üretilen ürünlerin verimi, çeşitliliği ve üretim kapasitesi azalmıştır. Buna bağlı 
olarak tarım alanında çalışan insan gücünde %40’lık bir azalma meydana gelmiştir. Bu 
alanda çalışan ziraat mühendisleri, çiftçiler ve diğer meslek gruplarından insanlar 
farklı sektörlerde çalışmaya yönelmişlerdir. Ayrıca küresel iklim değişiklikleri bölgede 
hasta insan sayısında artışlara, bölgedeki hayvan ve bitki türlerinde azalışlara ve 
ekosistemin dengesinin bozulmasına yol açmaya başlamıştır.

Yukarıda küresel ısınma ve küresel iklim değişiklikleri ile ilgili verilen gazete haberindeki bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisine ulaşılamaz?

A) Akdeniz Bölgesi’nde etkisini gösteren küresel ısınma ve küresel iklim değişiklikleri canlılar üzerinde olumsuz etkilere neden 
olmaya başlamıştır.

B) Bölgede yaşanan küresel ısınma ve küresel iklim değişiklikleri tarım faaliyetlerini kötü yönde etkilemiştir.

C) Bölgede gerçekleşen bu durumun sonucunda tarımsal ürün çeşitliliği ve verimi zamanla artarak ülke ekonomisine olumlu 
yönde katkılar sağlamıştır.

D) Küresel ısınma ve küresel iklim değişiklikleri, bölgede tarım alanında çalışan insanların olumsuz etkilenmesine, işlerinin sıkın-
tıya girerek farklı alanlarda çalışmaya yönelmelerine sebep olmuştur.

8. Aşağıda verilen bilgi kartlarının üzerinde bazı bilgiler yazmaktadır. Üzerinde doğru bilgilerin yer aldığı kartlar Doğru kutusuna, 
yanlış bilgilerin yer aldığı kartlar ise Yanlış kutusuna atılacaktır.

DOĞRU

YANLIŞ

Dünya’nın eksen 
eğikliği olmasaydı, 
Dünya üzerindeki 
bir noktaya Güneş 

ışınlarının geliş 
açısı yıl boyunca 

değişmezdi.

1
Dünya’nın Güneş 

etrafındaki dolanma 
hareketi sonucunda 

gece - gündüz 
oluşur ve günlük 
sıcaklık farkları 
meydana gelir.

2
21 Aralık itibariyle 

Kuzey Yarım Küre’de 
en yüksek sıcaklık 

ortalamaları 
yaşanırken, Güney 
Yarım Küre’de en 

düşük sıcaklık 
ortalamaları yaşanır.

3

21 Aralık ve 21 
Haziran gün 

dönümü tarihleri 
iken, 21 Mart ve 
23 Eylül ekinoks 

tarihleridir.

4
Güneş ışınları dik 
veya dike yakın 
açılarla gelirse 

soğuk, eğik 
açılarla gelirse 
sıcak mevsimler 

oluşur.

5
Eksen eğikliği, 

Dünya üzerinde bir 
noktada öğle 

saatlerindeki gölge 
boyunun yıl içinde 

farklı olmasına 
neden olur.

6

Buna göre, DOĞRU ve YANLIŞ kutularına atılan bilgi kartları aşağıda verilenlerden hangisi gibi olmalıdır?

DOĞRU YANLIŞ

A) 1 - 2 - 3 4 - 5 - 6

B) 1 - 4 - 6 2 - 3 - 5

C) 2 - 3 - 5 1 - 4 - 6

D) 4 - 5 - 6 1 - 2 - 3ÖRNEK
Tİ
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9. ▲	: Kuzey Yarım Küre’de kış Güney Yarım Küre’de yaz mevsiminin başlangıcıdır.
● : Kuzey Yarım Küre’de ilkbahar, Güney Yarım Küre’de sonbahar mevsiminin başlangıcıdır.

Yukarıda Dünya’nın Güneş etrafında dolanma hareketi yaparken bazı konumlarda bulunduğu tarihler ▲ ve ● sembolleriyle 
gizlenmiş ve bu tarihlerde Dünya’nın farklı yarım kürelerinde yaşanan mevsimler ile ilgili bilgi verilmiştir. 

Buna göre, sembollerle gizlenen tarihler ve bu tarihlerde gerçekleşen olaylar ile ilgili aşağıda verilen açıklamalardan han-
gisi yanlıştır?

A) ▲	sembolü ile gösterilen tarihte Güneş ışınları Yengeç Dönencesi üzerindeki noktalara öğle vakti dik açıyla düşerken, Oğlak 
Dönencesi üzerindeki noktalara eğik açıyla düşer.

B) ●	sembolü ile gösterilen tarihte her iki Yarım Küre’de ekinoks (gece gündüz eşitliği) yaşanır.

C) ▲	sembolü ile gösterilen tarihte Kuzey Yarım Küre’de en uzun gece, Güney Yarım Küre’de ise en uzun gündüz yaşanır.

D) ●	sembolü ile gösterilen tarihten sonra, Kuzey Yarım Küre’de gündüzler uzamaya geceler kısalmaya başlarken, Güney Yarım 
Küre’de geceler uzamaya gündüzler kısalmaya başlar.

10.  K

L

M

N

Yukarıdaki görselde Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanma hareketi sırasındaki bazı konumları K, L, M ve N harfleri ile gösteril-
miştir. Dünya’nın 23°27ı lık eksen eğikliğinden dolayı bir yıl içerisinde Güneş ışınları, Kuzey ve Güney Yarım Küre’ye farklı açılarla 
düşmektedir.
Türkiye, 36°-42° Kuzey paralelleri ile 26°-45° Doğu meridyenleri arasında, Ekvator’un kuzeyinde (Kuzey Yarım Küre’de) bulun-
maktadır.
Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda aşağıdaki öğrenciler bazı yorumlar yapmışlardır.

Dünya K konumunda iken, Dünya’mızın 
ekvator çizgisine Güneş ışınları tam dik 

açı ile ulaşır.

Dünya M konumunda iken tarih, 
Dünya’nın Kuzey Yarım Küresinde 23 
Eylül, Güney Yarım Küre’sinde 21 Mart 

olabilir.

Dünya L konumunda iken Güneş 
ışınları Kuzey Yarım Küre’ye eğik (dar) 
açıyla düşerken, Güney Yarım Küre’ye 

dik (geniş) açıyla düşer.

Dünya N konumunda iken Türkiye’de 
kış mevsimi yaşanmaktadır.

İlkin Oğuz

ErhanSelma

Buna göre, hangi öğrencilerin yaptıkları yorumlar doğru olabilir?

A) İlkin ve Oğuz B) İlkin ve Erhan C) Oğuz ve Selma D) Selma ve ErhanÖRNEK
Tİ
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11. Yeşim ve Özge iki yakın arkadaştır. Bir gün Özge, bulunduğu bölgeden başka bir yere iş seyahatine gitmiştir. Seyahate gittiği ye-
re ulaştıktan sonra arkadaşı Yeşim ile aralarında bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişlerdir. Telefon görüşmesinde birbirlerine 
bulundukları bölgelerle ilgili verdikleri bilgiler aşağıdaki gibi olmuştur.

Merhaba Yeşim. Seyahate geldiğim yerde hava çok 
sıcak. Güneş, etkisini oldukça fazla gösteriyor. İnsanlar 
güneşlenmek ve denize girmek için plajlara gidiyor. 
Orada havalar nasıl?

Özge

Merhaba Özge. Burada hava çok soğuk. Sıcaklık 
0°C’nin altında. Dışarıda yoğun bir kar yağışı var. 
Okullar tatil edildi. Çocuklar dışarıda kar topu oynayıp, 
kardan adam yapıyorlar.

Yeşim

Bu duruma göre;

I. Özge ve Yeşim’in bulunduğu bölgelerde gece - gündüz süreleri arasındaki fark fazladır.

II. Özge ve Yeşim telefon görüşmesini 14 Temmuz’da yapmış olabilirler.

III. Yeşim’in bulunduğu bölgede 21 Haziran tarihinde yaz mevsimi başlamaktadır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

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

12. Meteoroloji; atmosfer içerisinde meydana gelen tüm hava olaylarını ve değişimlerini inceleyen, bu olay ve değişimlerin ortaya 
çıkardığı sonuçları irdeleyerek hava tahminlerini yapan bilim dalıdır. Meteorolojik bilgilerin elde edilmesinde, hava olaylarının 
izlenmesinde balonlardan uzayda bulunan uydulara kadar birçok teknolojik üründen faydalanılmaktadır. Meteoroloji uzmanla-
rına meteorolog adı verilir. Meteorologlar, hava olaylarının tüm analizini ve tahminini yapmanın yanı sıra, atmosferdeki hava 
olaylarını da inceler. Hava olaylarının Dünya üzerindeki yaşamı nasıl etkilediğini açıklamaya çalışırlar.
İklim; Dünya’nın herhangi bir bölgesinde uzun yıllar boyunca gözlemlenen tüm hava olaylarının ortalama veri sonuçlarıdır. İklim-
lerin yayılışlarını, insan ve çevre üzerine etkilerini neden - sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim dalına klimatoloji (iklim bilimi) 
denir. İklim bilimi ile uğraşan bilim insanına ise klimatolog (iklim bilimci) denir. 

Aşağıda bazı olaylar numaralandırılarak verilmiştir.

I. Gaziantep’te yazlar sıcak ve kurak geçer.

II. Yarın sabah Muğla’da havanın yağışlı olması bekleniyor.

III. Erzurum’da kış mevsimleri çok soğuk, sert ve yoğun kar yağışlı olur.

IV. İstanbul’da önümüzdeki 2 - 3 gün boyunca havanın güneşli, hava sıcaklığının 28 - 30°C civarlarında olacağı tahmin ediliyor.

Buna göre, verilen olayları inceleyen bilim insanlarının gruplandırılmış hâli aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru ve-
rilmiştir?

Meteorolog Klimatolog

A) I ve III II ve IV

B) II ve III I ve IV

C) II ve IV I ve III

D) I ve IV II ve IIIÖRNEK
Tİ
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13. Fen Bilimleri dersinde öğrenciler, öğrendikleri “hava olayları” konusu ile ilgili bir deney yapıyorlar. İki adet termometrenin cıvalı 
kısımlarına eşit miktarda pamuk bağlayarak gölge bir yere, bunları pamuk bağlı olmayan uçlarından asıyorlar. Daha sonra ter-
mometrelerden birinin pamuk sarılı ucunu ıslatıyorlar. Belirli bir süre sonra termometreleri okuyarak görülen sıcaklık değerleri 
arasındaki farkı belirliyorlar. Bu değeri ve kuru termometredeki sıcaklık değerlerini kullanarak nem oranını belirleyerek aşağıdaki 
tabloyu oluşturuyorlar.

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 9°C 10°C

10 °C - 14 °C 85 75 60 50 40 30 15 5 0 0

N
em

 O
ra

nı
 (%

)

15 °C - 19 °C 90 80 65 60 50 40 30 20 10 5

20 °C - 25 °C 90 80 70 65 55 45 40 30 25 20

Buna göre, tablodaki verilerden yararlanarak;

I. Kuru termometredeki sıcaklık 15°C, ıslak termometredeki sıcaklık 10°C olduğunda havadaki nem oranı %50 olur.

II. Islak ve kuru termometreler arasındaki sıcaklık farkı arttıkça havadaki nem oranı azalır.

III. Islak termometredeki sıcaklık 17°C, kuru termometredeki sıcaklık 25°C olduğunda havadaki nem oranı %30 olur.

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

14.  

Dünya’da birbirinden farklı birçok iklim yaşanmaktadır. Dünya’nın oluşumundan bu yana iklimler her zaman aynı kalmamış, za-
manla değişimlere uğramıştır. Dünya, milyonlarca yıl öncesinden günümüze kadar aşırı soğuk ve aşırı sıcak iklimleri geçirerek 
gelmiştir. Ülkemizde ise başlıca üç büyük iklim çeşidine rastlanır. Bunlar; Karadeniz iklimi, Karasal iklim ve Akdeniz iklimidir.

Karadeniz İklimi : Her mevsim yağış alabilen, yaz ve kış ayları arasında sıcaklık farkının az olduğu iklim türüdür. Doğal bitki 
örtüsü ormanlardır.

Karasal İklim : Ülkemizin büyük bir kesiminde etkili olan, kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları ise kurak geçen iklim türüdür. Yaz 
ve kış ayları arasında sıcaklık farkı fazladır. Doğal bitki örtüsü genellikle bozkırlardır.

Akdeniz İklimi : Kışları yağışlı ve ılık, yazları ise sıcak ve kuraktır. Doğal bitki örtüsü ise genellikle bodur ağaç ve çalılardan oluşan 
makilerdir.

Buna göre, yukarıda verilen bilgiler ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

A) Verilen bilgiler, günün belirli saatlerinde yapılan gözlem sonuçlarının yorumlanmasıdır.

B) Verilen bilgiler ile ilgilenen bilim dalı meteorolojidir ve bu alanda çalışan uzmanlar meteorologlardır.

C) Verilen bilgiler kesin değil, tahmini sonuçlardır.

D) Verilen bilgiler, oldukça geniş bölgelerde uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama hava şartlarına aittir ve 35 - 40 yıllık 
ortalama veri sonuçlarıdır.ÖRNEK
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15. Öğrenciler, Fen Bilimleri laboratuvarında özdeş 5 adet mum, yapıştırıcı, 
bir adet cetvel ve kibrit kullanarak bir deney yapıyorlar.

•  Önce mumlardan 4 tanesini yan yana olacak şekilde gruplandırarak 
yapıştırıyorlar.

•  Mumlardan 1 tanesini, gruplandırdıkları mumların 10 cm önüne yapış-
tırıyorlar.

•  Mumları kibrit yardımıyla yakarak mum alevlerinin hareketlerini ince-
liyorlar.

Gözlemleri sonucunda; mum alevlerinin hareket yönünün tek mumun ol-
duğu yerden 4 adet mumun olduğu yere doğru olduğunu gözlemliyorlar.

Buna göre, rüzgarlar ile ilgili yeterli bilgiye sahip olan öğrenciler gözlemledikleri deneyden de yararlanarak aşağıdaki açık-
lamalardan hangisini yapmış olmalıdırlar?

A) Tek mumun olduğu bölge yüksek basınç alanı, 4 adet mumun olduğu bölge alçak basınç alanıdır.

B) Tek mumun olduğu bölgede hava sıcak, 4 adet mumun olduğu bölgede hava soğuktur.

C) Tek mumun olduğu bölgede havadaki gaz molekülleri yükselici hava hareketi, 4 adet mumun olduğu bölgede havadaki gaz 
molekülleri alçalıcı hava hareketi yapar.

D) Mum alevlerinin hareket yönünün tersi, o bölgede meydana gelen rüzgarın hareket yönünü gösterir.

16. Isınma ve soğumalar gibi çeşitli etkenler sonucunda yeryüzünde oluşan basınç farklılıkları, havanın yer değiştirmesine neden 
olmaktadır. Hava, daima basıncın yüksek olduğu yerden, basıncın düşük olduğu yere doğru hareket eder. Yatay yönlü yer değiş-
tiren bu hava hareketlerine rüzgar denir.

Aşağıda K ve L bölgelerine ait bazı özellikler verilmiştir.

K Bölgesi L Bölgesi

Yükselici hava hareketleri görülür. Alçalıcı hava hareketleri görülür.

Havada bulut oluşma ihtimali yüksektir. Hava genellikle açık ve güneşlidir.

Yağış görülme ihtimali fazladır. Yağış görülme ihtimali çok düşüktür.

Çevredeki alanlardan bu bölgeye hava akımı olur. Yüzeydeki hava, çevredeki alanlara doğru yayılır.

Buna K ve L bölgeleri ile ilgili aşağıda verilen;

I. Rüzgarın esme yönü L bölgesinden K bölgesine doğrudur.

II. K bölgesi yüksek basınç alanı, L bölgesi alçak basınç alanıdır.

III. K bölgesinin sıcaklığı, L bölgesinin sıcaklığından fazladır.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

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

R
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17. Çiftçiler, ekinlerini ne zaman gübreleyeceklerini ve ilaçlayacaklarını bilmek zorundadırlar. İlaçla-
nan bir tarlaya bir kaç saat sonra yağmur yağacak olursa bütün kimyasal maddeler yağmurla 
birlikte toprağa geçer. Dolayısıyla ilaçların, ürünleri koruyucu etkisi kalmaz. Bu nedenle çiftçiler, 
hava tahminlerini takip ederler.

Havanın nasıl olacağını bilmek özellikle pilotlar, kaptanlar, balıkçılar ve çiftçiler için oldukça önemlidir. Uzun yola çıkacak olan 
sürücüler de yolların durumunu öğrenmek için hava durumunu takip ederek meteorologların görüşlerini ve önerilerini dikkate 
alırlar.

Buna göre, yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak; 

I. Hava tahminlerinin günlük yaşamda ve bazı meslek dallarında etkisi ve önemi oldukça fazladır.

II. Yapılan doğru hava tahminleri insanları kötü hava şartlarına karşı uyarır.

III. Hava durumu ve hava tahminlerini önceden bilmek ve dikkate alarak hareket etmek can ve mal kaybını önleyebilir.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

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

18. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’ne (IPCC ) göre atmosferde bulunan ve miktarı giderek artan karbondioksitin en önemli 
etkeni insan faktörüdür. Sanayileşme ile birlikte artan kömür, petrol gibi fosil yakıt tüketimi ve ormanlık alanların çeşitli neden-
lerle yok edilmesi, atmosferdeki sera gazlarının miktarını artıran başlıca nedenler arasındadır. Bunun dışında nüfus artışına bağlı 
olarak artan enerji ihtiyacı ve tüketimi, atmosferdeki sera gazı miktarını artıran başka bir nedendir. Sera gazı miktarındaki artış, 
küresel ısınma ve küresel iklim değişikliklerinin yaşanmasına yol açmaktadır. Kutuplarda buzulların erimesi, deniz seviyesindeki 
yükselmeler, beklenmedik fırtınalar, uzun süreli kuraklıklar, birçok bitki ve hayvan türü neslinin azalması, yaşanan küresel ısın-
manın kanıtı olarak görülmektedir.
Ayrıca küresel iklim değişikliğinin; içilebilir su kaynaklarında azalmayı, meteorolojik afetleri, tarıma bağlı ekonomik sorunları be-
raberinde getireceği düşünülmektedir.

Buna göre, 

I. Bu olaylara temelde sebep olan ve sonucundan etkilenecek olan insanlardır.

II. Bu olayların önlenmesi, etkilerinin azaltılması amacıyla çevreye son derece zararlı olan fosil yakıt tüketimi azaltılmalı, onun 
yerine Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

III. Bu olaylara karşı gerekli önlemlerin alınması için devletlerin uluslararası boyutta iş birliği yapması gerekmektedir.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

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

R
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19. İbrahim Öğretmen, Fen Bilimleri dersinde öğrencilerine “İklim ve Hava Olayları” konusu ile ilgili doğru (D) / yanlış (Y) şeklinde bir 
değerlendirme sınavı uyguluyor. Öğrenciler bu sınavda, verilen bilgi doğru ise D, yanlış ise Y harfi koyarak soruları cevaplaya-
caklardır. 

Soru Doğru / Yanlış

1.
Hava olaylarının ölçümlerini, gözlemlerini ve değerlendirmelerini yapan bilim insanına “klimatolog” 
denir.

2. İklimsel ölçümler, değerlendirmeler ve elde edilen sonuçlar geniş bir alanı kapsar.

3.
Sıcak, kurak, yağışlı gibi kesin ifadeler içeren kelimeler, uzun süreli ortalama veri sonuçlarıyla ortaya 
çıkan iklim ile ilgilidir.

4.
Hava olayları ile ilgili günün belli saatlerinde yapılan gözlem sonuçlarını tahmini olarak yorumlayan 
bilim insanı “meteorolog”tur.

Buna göre, aşağıda verilen dört öğrencinin cevapları seçeneklerde belirtilenler gibi olduğuna göre, hangi öğrenci değerlen-
dirme sınavından en yüksek puanı almıştır?

Poyraz

1. Y

2. D

3 D

4 D

A)

Hanzade

1. Y

2. Y

3 D

4 Y

B)

Efe

1. D

2. Y

3 Y

4 D

C)

Yade

1. D

2. D

3 Y

4 Y

D)

20.  

Kırağı SisÇiy

Kar Dolu

65

2 3

4

1

Yağmur

Yukarıda atmosferdeki nemi oluşturan su buharının yoğuşarak veya donarak meydana getirdiği bazı yağışlar ve hava olaylarının 
görselleri numaralandırılarak verilmiştir.
Bazı öğrenciler, bu yağışlar ve hava olayları ile ilgili bazı açıklamalar yapmışlardır.

Buna göre, aşağıda verilen öğrencilerden hangisinin yaptığı açıklama yanlıştır?

A) Cengiz : 1, 2 ve 3 numaralı hava olayları su buharının yeryüzüne yakın bölgelerde yoğuşması veya donmasıyla meydana 
gelirken, 4, 5 ve 6 numaralı hava olayları su buharının atmosferde yoğuşması veya donmasıyla meydana gelir.

B) Efe : 2, 3 ve 5 numaralı hava olayları su buharının buz kristalleri hâline dönüşmesi sonucu meydana gelir.

C) Çiçek : 1 ve 4 numaralı hava olayları su buharının sıvı hale (su) dönüşmesi sonucu meydana gelir.

D) Şeyda : 6 numaralı hava olayı görüş mesafesini azaltıcı etki oluşturabilmektedir.ÖRNEK
Tİ

R




