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1. Çınar: Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsimi yaşanır-
ken Güney Yarım Küre’de ........... mevsimi yaşanır.

Çınar’ın ifadesine göre boş bırakılan yere aşağıda-
kilerden hangisi gelmelidir?

A) Yaz   B) Kış

C) İlkbahar  D) Sonbahar

2. Fen Bilimleri dersinde Deniz Öğretmen 
“mevsimlerin oluşumunun sebepleri nelerdir?” soru-
sunu sormuş ve öğrenciler:

Mehmet: Dünya Güneş’e yaklaştığında yaz, Gü-
neş’ten uzaklaştığında kış yaşanır.
Ahmet: Güneş ışınları farklı zamanlarda farklı yarım-
kürelere dik geldiği için mevsimler oluşur.
Sıla: Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanma hareketi 
ve Dünya’nın eksen eğikliği mevsimlerin oluşmasının 
asıl sebebidir.

Öğrencilerden hangisinin veya hangilerinin ifade-
leri doğrudur?

A) Mehmet   
B) Ahmet ve Sıla
C) Mehmet ve Sıla
D) Mehmet, Ahmet ve Sıla

3. Aşağıdaki şekilde Dünya üzerinde bazı doğrular 
gösterilmiştir.

Yukarıdaki verilen şekle göre aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?

A) D Dünya’nın dönme eksenini gösterir.
B) C Ekvator Düzlemi, E Yörünge Düzlemidir. Bu ikisi-
nin çakışmaması sonucu eksen eğikliği oluşur.
C) B açısı 23 derece 27 dakikadır.
D) A Dünya’nın kutup noktalarından geçtiği kabul 
edilen hayali çizgidir.

4. Avesta aşağıdaki doğru yanlış sorularının hepsini 
doğru cevaplamıştır. 

Avesta’nın verdiği cevaplar aşağıdakilerden han-
gisi olabilir?
A) B) C) D)
1 - D 1 - D 1 - Y 1 - Y
2 - Y 2 - D 2 - Y 2 - D
3 - D 3 - Y 3 - D 3 - Y
4 - D 4 - D 4 - D 4 - D

5. Aşağıda Dünya’nın 21 Aralık tarihinde konumu 
gösterilmiştir. Dünya üzerindeki A, B ve C noktaların-
dan öğle vakti C noktasının Güneş ışınlarını dik açıyla 
aldığı bilinmektedir.

Yukarıdaki açıklamaya ve şekle göre aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?

A) C noktası Oğlak Dönencesi, B noktası Ekvator ve A 
noktası Yengeç Dönencesi olabilir.
B) A noktasından Kuzey Kutbuna gidildikçe Güneş 
ışınlarının geliş açısı artar.
C) Bu tarih ve saatte en sıcak bölge C noktası olabilir.
D) Bu tarihte C noktasında en uzun gündüz, A nok-
tasında en uzun gece ve B noktasında gece-gündüz 
eşitliği yaşanıyor olabilir. 
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6 . Aşağıdakilerin hangisinde gündönümü ve gece 
gündüz eşitliği yaşanan tarihler doğru verilmiştir?

Gündönümü Ekinoks
A) 21 Haziran- 23 Eylül 21 Mart - 21 Aralık

B) 21 Mart - 23 Eylül 21 Haziran - 21 Aralık

C) 21 Haziran - 21 Aralık 21 Mart - 23 Eylül

D) 23 Eylül - 21 Aralık 21 Mart - 21 Haziran

7. Fen Bilimleri dersinde Güneş ışınlarının geliş açı-
sının sıcaklığı nasıl etkilediği ile ilgili deney yapılıyor.
Özdeş el fenerleri ile ilk sıcaklıkları 20 derece ölçülen
3 düzeneğin son sıcaklıkları 5 dakika sonra ölçülüyor
ve sonuç aşağıdaki gibi oluyor.

Yukarıda verilen deneye göre aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?

A) Düzenek 1’in daha sıcak olmasının sebebi el fene-
rinin ortama daha fazla ısı vermesidir.
B) Düzenek 2’de aydınlanan alan en fazladır.
C) Aydınlanan alan arttıkça ısınma miktarı azalır.
D) Geliş açısı 90’a yaklaştıkça sıcaklık değişimi azalır.

9. Emre sabit ısıda çalışan sobanın karşısında 1. ve
2. konumlarda ikişer dakika bekliyor. 1. konumda 2.
konuma göre daha az terlediğini farkediyor.

Yukarıda verilen olaya göre aşağıdaki yorumlar-
dan hangisi doğru olabilir?

A) 1. konumda birim yüzeye düşen enerji daha fazla
olduğu için daha az terlemiştir.
B) 2. konumda ısıtıcı daha fazla enerji verdiği için
terleme miktarı artmıştır.
C) 1. Konumda ısıtıcıdan gelen ışınlar daha eğik oldu-
ğu için terleme miktarı azdır.
D) 2. konumda ısıtıcıdan gelen ışınların açısı daha
düşük olduğu için terleme miktarı daha fazladır.

8. Aşağıda Dünya’nın 1 yıl boyunca Güneş etrafın-
daki dolanma hareketi gösterilmiştir.

Yukarıdaki şekle göre aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

A) 1. tarih aralığında KYK’de yaz yaşanır.
B) 2. tarih aralığında GYK’de sonbahar yaşanır.
C) 3. tarih aralığında KYK’de sonbahar yaşanır.
D) 4. tarih aralığında GYK’de yaz yaşanır.

10. Aşağıdaki şekilde Dünya’nın 21 Aralıktaki konumu
gösterilmiştir.

Yukarıdaki şekle göre A, B, C, D ve E şehirleri ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) D şehrinde en uzun gece yaşanır.
B) B şehrinde gece ve gündüz süreleri eşittir.
C) E şehrinde en uzun gece yaşanır.
D) A’da yaşanan gece süresi C’de yaşanan gece 
süresinden uzundur.
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11. Aşağıdaki şekilde Dünya’nın 21 Haziran’daki 
konumu gösterilmiştir.

Yukarıdaki şekle göre A, B, C ve D  şehirleri ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) A şehrinde gece yaşanmaktadır.
B) B şehrinde sabah yaşanmaktadır.
C) C şehrinde Güneş doğmak üzeredir.
D) D şehrinde saat öğleden sonra 4’ü gösteriyor 
olabilir.

12. Aşağıdaki şekilde Dünya’nın 21 Haziran’daki 
konumu gösterilmiştir.

A, B, C ve D  şehirleri ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi doğrudur? (Tüm şehirlerin yükseltileri 
eşit kabul edilmektedir.)

A) A şehri Güneş ışınlarını D şehrine göre daha eğik 
açıyla alır.
B) D şehrindeki gündüz süresi A şehrindekinden fazla 
sürer.
C) C şehri en uzun gündüzü yaşar.
D) A şehrinin gece sıcaklığı C şehrinin gece sıcaklı-
ğından azdır.

13. Hürrem Fen Bilimleri dersinde öğrendiklerini 
pekiştirmek için aşağıdaki deneyi yapmıştır. Deneyde 
aynı feneri farklı açılarla tutarak ışığın geliş açısı ile 
gölge boyu arasındaki ilişkiyi gözlemlemiştir.

Yapılan bu deneye göre aşağıdaki yorumlardan 
hangisi yapılabilir?

A) Gölge boyu azaldıkça sıcaklık artar.
B) Işığın geliş açısı ile gölge boyu arasında ters orantı 
vardır.
C) Işığın geliş açısı azaldıkça gölge boyu azalır.
D) Bu deneye bakarak ışığın geliş açısı ile sıcaklık 
arasındaki ilişki gözlemlenebilir.

14. Aşağıda bir şehre ait gölge boyu değişim grafiği 
verilmiştir.

Bu grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisi 
doğrudur?

A) Şehir yengeç dönencesindedir.
B) Şehir yengeç dönencesi ile kuzey kutup noktası 
arasındadır.
C) Şehir ekvator ile yengeç dönencesi arasındadır.
D) Şehir oğlak dönencesi ile güney kutup noktası 
arasındadır.
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15. Aşağıda iki farklı şehre ait gölge boyu grafikle-
ri verilmiştir.

Yukarıdaki şekle göre aşağıdaki yorumlardan han-
gisi yanlıştır?
  
A) K ve L şehri aynı dönence üzerinde değildir.
B) 21 Haziranda gölge boyu sıfır olmadığı için L şehri 
yengeç dönencesi ve kuzey kutup noktası arasında-
dır.
C) K şehrindeki en uzun gündüz süresi L şehrindeki 
en uzun gündüz süresinden fazladır.
D) 21 Haziranda gölge boyu sıfır olduğu için K şehri 
Yengeç dönencesindedir.      

16. Üç farklı şehrin gölge boyları yıl boyunca aynı 
saatte ölçülmüş ve grafik haline getirilmiştir.

Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan 
hangisi yanlıştır?
  
A) A ve B şehirleri 21 Aralık tarihinde yaz mevsimini 
yaşar.
B) 21 Haziran tarihinde gölge boyu sıfır olduğu için C 
şehri Yengeç Dönencesi üzerinde bir yerdedir.
C) A şehrinde ölçülen gölge boyu 21 Aralık tarihinde 
en az olduğu için bu şehir Oğlak Dönencesi üzerinde 
bir yerdedir.
D) C şehri Yengeç Dönencesinde, B şehri Oğlak 
Dönencesinde, A şehri de Oğlak Dönencesi ile Güney 
Kutup noktası arasında bir yerdedir.      

17. ve 18. soruları aşağıdaki şekle bakarak 
cevaplayınız. 

Aşağıda Dünya’nın Güneş etrafındaki konumları 
gösterilmiştir.

17. Yukarıdaki şekle göre aşağıdaki yorumlardan 
hangisi doğrudur?
  
A) KYK’de 3 zaman aralığında gündüz süreleri artar.
B) GYK’de 1 zaman aralığında gece süreleri artar.
C) KYK’de 4 zaman aralığında geceler gündüzlerden 
kısadır.
D) GYK’de 2 zaman aralığında gündüzler kısalır.    

18. Yukarıdaki şekle göre aşağıdaki yorumlar-
dan hangisi yanlıştır?

A) 1 zaman aralığında GYK’de gündüz süresi gece 
süresinden uzun olmasına rağmen gündüzler kısalır.
B) 2 zaman aralığında KYK’de gündüzler gecelerden 
daha uzundur ve gündüzler uzar.
C) 3 zaman aralığında KYK’de gündüzler gecelerden 
daha uzundur ve gündüzler kısalır.
D) 4 zaman aralığında GYK’de gündüzler uzar fakat 
gündüz süresi gece süresinden kısadır.      
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