
8. SINIF 1. ÜNİTE MEVSİMLERİN OLUŞUMU 2 ÇALIŞMA KAĞIDI 

 

 

A) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi getiriniz.  

 

1) ( Y ) Aynı yarım kürede fakat farklı konumlarda bulunan şehirlerde farklı mevsimler yaşanır. 

2) ( D ) Dünya’nın kendi etrafında yaptığı hareket dönme, Güneş etrafında yaptığı hareket dolanmadır. 

3) ( Y ) Dönme ekseni ile dolanma düzlemi birbirinin aynısıdır. 

4) ( Y ) Dünya’nın dolanma düzlemi 23,5 derecedir. 

5) ( Y ) Dönme ekseni ile dolanma düzlemi arasındaki açı 23 derece 27 dakikadır. 

6) ( Y ) Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı yıl içerisinde değiştiği için mevsimler oluşur. 

7) ( D ) Kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanıyorsa 6 ay sonra kış mevsimi yaşanacaktır. 

8) ( Y ) Güney yarım kürede kış mevsimi yaşanıyorsa 3 ay sonra güneş ışınları daha dik açıyla gelecektir. 

9) ( D ) Güneş ışınlarını dik açıyla alan bir bölgede birim alana düşen enerji miktarı fazladır. 

10) ( D ) Yengeç dönencesi Kuzey Yarım Küre’de, Oğlak dönencesi Güney Yarım Küre’dedir. 

 

B) Aşağıda verilen boşluklara kelime kutusundan seçtiğiniz uygun kelimeleri yazınız.  

 

 

1) Dünya’nın eksen eğikliğinden dolayı 21 Haziran’da Kuzey Yarım Küre’de YAZ mevsimi yaşanırken; Güney 

Yarım Küre’de KIŞ yaşanır. 

2) 25 Temmuz Tarihinde Güney Yarım Küre’de KIŞ mevsimi yaşanmasının sebebi;  Güneş ışınlarının Kuzey Yarım 

Küre’ye göre daha EĞİK açıyla gelmesindendir. 

3) Güneş ışınlarını daha DİK açıyla alan bölgelerde yaz mevsimi yaşanır. 

4) İlkbahar ve sonbahar mevsimlerinde Güneş ışınları Kuzey ve Güney Yarım Küreye AYNI açı ile düşer. 

5) 21 Mart tarihinden sonra Kuzey Yarım Küre’de İLKBAHAR mevsiminin yaşanmasının sebebi; Kuzey Yarım 

Küre’ye bu tarihten sonra Güneş ışınlarının daha DİK açıyla gelmesindendir. 

6) 23 EYLÜL ve 21 MART ekinoks tarihleridir. Ekinoks tarihlerinde gece – gündüz süreleri birbirine EŞİT olur. 

7) Güneş ışınlarının geliş açısı ile gölge boyu arasında TERS orantı vardır. 

8) 21 Hazirandan sonra Kuzey Yarım Küre’de gündüz süreleri AZALIR; gece süreleri ise ARTAR 

9) Kuzey Yarım Kürede 21 Aralıkta en uzun GÜNDÜZ yaşanmasına rağmen 21 Aralıktan sonra GÜNDÜZ süreleri 

azalır. 

10) Dünya’nın karanlık yarısı ile aydınlık yarısını birbirinden ayıran çembere AYDINLANMA ÇEMBERİ denir. 

 

C) Dünya’nın eksen eğikliği olmasaydı, 23,5 dereceden daha büyük olsaydı ve 23,5 dereceden daha küçük 

olsaydı Türkiye için hangi sonuçlar ortaya çıkardı işaretleyiniz. 

 Eksen eğikliği 
olmasaydı 

Eksen eğikliği 23,5 
dereceden daha 
büyük olsaydı 

Eksen eğikliği 23,5 
dereceden daha 
büyük olsaydı 

Her zaman gece gündüz eşitliği olurdu. X   

Yaz mevsimi daha sıcak, kış mevsimi daha 
soğuk olurdu 

  X 

Yaz mevsimi daha serin, kış mevsimi daha 
ılık olurdu.  

 X  

Mevsimler oluşmazdı X   

Sürekli aynı mevsim yaşanırdı. X   

 

Aydınlanma çemberi, kış, dik, eğik, gece, aynı, farklı, ters, azalır artar, yaz, ilkbahar, kış, sonbahar, dik,               

21 Haziran, 23 Eylül, 21 Aralık, 21 Mart, eşit, gündüz, gece,   

EKSEN EĞİKLİĞİ 23,5 derecedir. 

Aynı yarım kürede 

ise konumları farklı 

olsa bile aynı 

mevsim yaşanır. 

Dönme ekseni ile 

dolanma düzlemi 

arasındaki açı 66,5 

derecedir.  EKVATOR 

DÜZLEMİ İLE YÖRÜNGE 

DÜZLEMİ ARASINDAKİ 

AÇI 22,5 DERECEDİR. 
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D) Aşağıda eksen eğikliği ile ilgili bir deney yapılmıştır. Deneyde 20 C’yi gösteren 3 adet özdeş termometre ve 

3 adet özdeş el feneri kullanılmıştır. 5 dakika boyunca farklı açılarla zemine ışık gönderen özdeş el 

fenerlerinin aydınlattığı zeminlerin sıcaklıkları 1,2 ve 3 numaralı özdeş termometreler ile ölçülerek son 

sıcaklıkları not edilmiştir. (Tüm ortamların ilk sıcaklıkları eşittir.) 

 
 

2) Deney yapılmadan önce hangi hipotezler kurulmuş olabilir. Kurulan hipotezlerden hangileri doğrudur 

işaretleyiniz. 

Hipotez Kurulan hipotez deneyle 
alakalı mı? 

Hipotez doğru 
mu? 

Güneş ışınlarını dik açıyla alan bölgeler daha fazla ısınır. X X 

Güneş ışınlarını dik açıyla alan bölgeler daha az ısınır. X  

Güneş ışınlarının geliş açısı ile gölge boyu arasında ters orantı vardır.  X 

Güneş ışınlarının geliş açısı 90 dereceye yaklaştıkça birim yüzeye 
düşen enerji miktarı artar. 

X X 

Güneş ışınlarının geliş açısı azaldıkça birim yüzeye düşen enerji miktarı 
artar. 

X  

Güneş ışınlarını dik ve dike yakın açılarla alan bölgelerde gündüz 
süreleri gece sürelerinden uzundur. 

  

Güneş ışınlarını daha eğik açılarla alan bölgelerde gündüz süreleri 
gece sürelerinden kısadır. 

  

 

3) Yapılan deneyde el fenerleri özdeş olarak kullanılmasaydı deneyin doğruluğu hakkında ne gibi yorumlar 

yapardınız. Bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenler açısından yorumlayınız. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1) Yapılan deneye göre  

 

Bağımlı değişken: 

IŞIK ALAN BÖLGENİN SICAKLIĞI 

Bağımsız değişken: 

FENERİN TUTULMA AÇISI 

Kontrol edilen değişken: 

ÖZDEŞ FENERLER, ÖZDEŞ 

TERMOMETRELER, ÖZDEŞ ORTAMLAR 

 

 

Yapılan deneyde el fenerleri farklı olsaydı deney doğru yapılmış olmazdı. Çünkü bilimin doğası gereği 

yapılan deneyde bir tane BAĞIMSIZ DEĞİŞKENİN olması gerekir. Eğer EL FENERLERİ de özdeş 

olmasaydı hem EL FENERLERİNİN AÇILARI hem de EL FENERLERİNİN ÇEŞİTLERİ BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN 

olacaktı. UNUTMAYINIZ YAPILAN DENEYDE BAĞIMSIZ DEĞİŞKENİN BİRDEN FAZLA OLMASI O 

DENEYİN SONUCUNU OLUMSUZ ETKİLER. 

HİPOTEZLER DOĞRUDUR FAKAT YAPILAN DENEYLE 

ALAKASIZDIR.  Güneş ışınlarını dik açılarla alan 

bögeler genellikle yaz mevsimini yaşarlar yaz 

aylarında gündüzler gecelerden daha uzundur. 

UYARI: hangi hipotez kurulmuş denilen 

sorularda HİPOTEZİN DENEY İLE ALAKALI 

OLMASI GEREKİR. HİPOTEZİN DOĞRU VEYA 

YANLIŞ OLMASINA BAKILMAZ. Hangi hipotez 

doğrudur sorularında hipotezin doğru veya 

yanlış olmasına bakılır. 

Örneğin yukarıdaki deneyde sıcaklık ve ışınların 

düşme açısı araştırılıyor, Gölge boyu veya gece 

gündüz süreleri ile alakalı hipotezlerin deney ile 

ilgisi yoktur. 
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E) Aşağıda Dünya’nın Güneş etrafında dolanması sırasındaki konumları verilmiştir. 1, 2, 3 ve 4 numara ile 

verilen zaman dilimlerinde hangi mevsimler yaşanır aşağıdaki boşlukları doldurunuz. 

 

Kuzey Yarım 
Küre 

Hangi Mevsim Yaşanır? Güney 
Yarım Küre 

Hangi Mevsim Yaşanır? 

1 KIŞ 1 YAZ 

2 İLKBAHAR 2 SONBAHAR 

3 YAZ 3 KIŞ 

4 SONBAHAR 4 İLKBAHAR 

 

F) Yere dik olarak duran bir cismin gölge boyu bir yıl boyunca aynı saatte ölçülerek elde edilen veriler grafiğe 

dönüştürülmüştür. 

 

3)  Yukarıdaki deney sonucunda gölge boyu ve sıcaklık arasında bir ilişki kurulmak istenirse deney nasıl ve hangi 

malzemeler ile tekrar edilmelidir? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Tekrar yapılan deneyden sonra ne gibi bir sonuca ulaşılır? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1) Cismin konumu hangi yarım kürededir? 

GÜNEY YARIM KÜRE çünkü 21 aralıkta en kısa gölge 

boyu oluşmuş. 

2) Aşağıdaki tarihlerde bu bölgede hangi 

mevsimler yaşanır. 

Tarih Mevsim 

30 AĞUSTOS KIŞ 

21 OCAK YAZ 

19 MAYIS SONBAHAR 

29 EKİM İLKBAHAR 

 

Yere dik olarak duran cismin yanında, termometre de kullanılarak her gün aynı saatte sıcaklık ve gölge boyları 

ölçülmeli elde edilen veriler 1 yıl sonunda yorumlanmalıdır. 

Işık ışınları dik açıyla düştükçe sıcaklıkların daha fazla olacağını biliyoruz. 1 yıl boyunca yapılan deneye bağlı 

olarak sıcaklığın yüksek olduğu zamanlarda gölge boyu daha kısa olacaktır.  Sıcaklığın daha düşük olduğu 

zamanlarda gölge boyu daha fazla olacaktır. 


