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MEVSİMLERİN OLUŞUMU

ÜNİTE 1: MEVSİMLER VE İKLİM
TEST - 2

1

1. Aşağıda Dünya’nın 21 Haziran tarihinde Güneş karşı-
sındaki konumu ve A, B ve C şehirleri verilmiştir.

Yukarıdaki şekle göre:
I) B şehri yaz mevsimini, A şehri kış mevsimini yaşıyor
olabilir.
II) C şehrindeki gündüz süresi A şehrindeki gündüz süre-
sinden fazladır.
III) Bu tarihte B şehrinde gündüzler gecelerden uzun
olmasına rağmen bu tarihten sonra gündüzler kısalmaya 
başlayacaktır.

öncüllerden hangisi veya hangileri doğrudur?

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

2. · Güney Yarım Küre’de ilkbahar, Kuzey Yarım
Küre’de sonbahar mevsimi başlangıcıdır.

· Tüm Dünya’da gece gündüz eşitliği yaşanır.
Yukarıda verilen olaylar aşağıdaki tarihlerden hangi-
sinde yaşanır?

A) 21 Mart B) 21 Haziran
C) 23 Eylül D) 21 Aralık

3. Dünya’nın hareketleri ile ilgili:
I) Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesiyle gece -
gündüz oluşur.
II) Dünya hem kendi hemde Güneş etrafında saat yönün-
de döner.
III) Dünya’nın Güneş etrafında dolanması ile yıllık sıcaklık
farkları oluşur.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğru-
dur?
A) Yalnız II B) I ve II
C) I ve III D) I, II ve III

4. Dünya’nın eksen eğikliğine sahip olması aşağıda-
kilerden hangisine sebep olmaz?
A) Kyk yaz yaşarken Gyk’nin kış yaşamasına.
B) Günlük sıcaklık farklarının oluşmasına.
C) Gece - gündüz süresinin yıl içerisinde değişmesine.
D) Türkiye’nin ortalama yıllık toplam güneşlenme
süresinin 2.741 saat olmasına.

5. Aşağıdaki şekilde Dünya’nın 21 Haziran tarihinde
Güneş’e göre konumu ve X, Y, Z şehirleri verilmiştir.

Verilen şekle göre:
I)  X şehri Güneş ışınlarını Z şehrine göre daha dik 
açıyla almaktadır.
II) Öğle vakti Güneş tam tepedeyken Y şehrindeki gölge 
boyu X ve Z şehirlerine göre daha kısadır.
III) Bu tarihten sonra X şehrinde gündüzler kısalırken, Z 
şehrinde gündüzler uzayacaktır.
Yukarıdaki öncüllerden hangisi veya hangileri doğ-
rudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve III D) I, II ve III

6. Çınar Dünya’nın eksen eğikliği ile ilgili aşağıdaki şekli
çiziyor.

Çınar’ın çizdiği şekil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?
A) Eksen eğikliği değerini doğru biliyor fakat açısını
yanlış yere çizmiş
B) Dönme eksenini yanlış biliyor.
C) Yörünge düzleminin diğer adını doğru biliyor fakat
yanlış yere çizmiş.
D) Dünya’nın kendi etrafında dönerken izlediği yolu
doğru çizmiş, ismini de doğru yazmış.
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7. Aşağıdaki görselde 21 Haziran tarihinde Dünya’nın 
Güneş karşısındaki durumu gösterilmiştir.

Buna göre 21 Haziran’da:
I. Kuzey yarım küre en kısa geceyi, Güney yarım küre 
en uzun gündüzü yaşar.
II. Bu tarihten sonra ekvator Güneş ışınlarını daha dik 
açıyla almaya başlar.
III. Güney yarım kürede sonbahar mevsimi sona erer, 
kış mevsimi başlar.
durumlarından hangileri yaşanır?
A) Yalnız II   B) I ve II 
C) II ve III   D) I, II ve III

8. Aynı tarihte saat 13.00’te X, Y ve Z şehirlerinde gü-
neş ışınlarının geliş açısı ölçülerek tabloya kaydediliyor.

ŞEHİR SAAT AÇI
X 13:00 90
Y 13:00 78
Z 13:00 90

Buna göre yapılan ölçüm işlemine göre aşağıdaki 
yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Ölçüm ekinoks tarihinde yapıldıysa Y şehri ekvator 
üzerinde olamaz.
B) Ölçüm 21 Aralık tarihinde yapıldıysa X ve Z şehirleri 
oğlak dönencesi üzerindedir.
C) Ölçüm hangi tarihte yapılırsa yapılsın birim yüzeye 
düşen enerji miktarı sıralaması X = Z > Y şeklinde olur.
D) Ölçüm 21 Mart tarihinde yapıldıysa X ve Y şehirleri 
ekvator üzerindedir.

9. Dünya 21 Aralık konumundayken Ekvator’a eşit 
uzaklıkta deniz kıyısında bulunan A ve B şehirleri 
aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Buna göre A ve B şehirleri ile ilgili aşağıdaki gra-
fiklerden hangisi yanlış çizilmiştir? (Gölge boyu ve 
sıcaklık ölçümleri saat 13:00’te yapılmıştır.)

A)   B)

C)   D)

BA

SICAKLIK

BAA B

BA

GÖLGE BOYU

10. Kardeş okul projesi kapsamında Dünya’nın farklı 
ülkelerden öğrenciler 19 Mayıs Gençlik ve Spor 
Bayramı için ülkemize gelmiştir. Birbirleriyle tanışan 
öğrencilerin aralarındaki konuşmalar aşağıdaki gibidir:

Hürrem: Yaşadığım yerde yılda iki kere gece gündüz 
eşitliği yaşanmaktadır.
Çınar: Benim yaşadığım yerde yılda bir kere öğle 
vakti gölge boyu sıfır olur.
Cemre: Benim yaşadığım yerde ise 23 Eylül’de ilkba-
har mevsimi başlar.
Avesta: Yaşadığım yerde 21 Hazirandan sonra gün-
düzler kısalır geceler uzamaya başlar.
Bu bilgilere göre hangi öğrencinin yaşadığı yer 
kesinlikle Kuzey yarım kürededir?

A) Avesta  B) Cemre
C) Çınar  D) Hürrem
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11. Aşağıdaki şekilde Dünya’nın 21 Haziran’daki konu-
mu gösterilmiştir.

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

A) A, C ve D şehirleri yaz mevsimine girer.
B) Öğle vakti saat 13:00’te birim yüzeye aktarılan enerji 
A şehrinde en fazladır.
C) Gündüz ve gece süresi arasındaki fark en fazla C 
şehrindedir.
D) B şehrindeki gündüz süresi gece süresinden daha 
fazladır.
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12. Aşağıda bir şehre ait gölge boyu değişim grafiği 
verilmiştir.

Bu grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisi 
yapılamaz?

A) Grafiğe bakılarak şehrin hangi yarım kürede olduğu 
bilinebilir.
B) Grafiğe bakılarak şehirdeki en uzun gece bulunabilir.
C) Grafiğe bakarak şehirdeki yağış türleri bilinebilir.
D) Bu şehre seyahat edecek bir kişi bu grafiğe bakarak 
giysi seçimini yapabilir. 

13. Aşağıda X ve Y şehirlerinin A ve B tarihlerine ait 
Güneş’in doğuş ve batış saatleri verilmiştir.

X ŞEHRİ Y ŞEHRİ
DOĞUŞ BATIŞ DOĞUŞ BATIŞ

A tarihi 05:48 20:39 08:00 17:50
B tarihi 08:25 17:54 05:37 20:06

Yukarıdaki grafiğe bakarak aşağıdaki yorumlardan 
hangisi yapılamaz?
A) X şehri Kuzey yarım küredeyse A tarihi 21 haziran, B 
tarihi 21 aralık olabilir.
B) Y şehri Güney yarım küredeyse A tarihi 21 Aralık, B 
tarihi 21 haziran olabilir.
C) A tarihinde öğle vakti ölçülen gölge boyları karşılaş-
tırması X < Y olabilir.
D) X şehri 21 martta ilkbahar mevsimine giriyorsa Y 
şehri 23 eylülde ilkbahar mevsimine girer.

14. Dünya üzerinde Güney yarım kürede bulunan bir 
ülkede X ayında yaz mevsimi yaşandığı biliniyor.

Buna göre:
I) X ayı aralık, ocak, şubat veya mart aylarından biri 
olabilir.
II) X ayında Güneş ışınlarını dik ve dike yakın açılarla 
alıyor olabilir.
III) Bu ülke Türkiye’nin bulunduğu yarım kürede değildir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

15. 21 Haziran tarihinde K, L ve M şehirlerindeki gece 
gündüz süreleri aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlış-
tır?
A) M şehri ekvator üzerindedir.
B) K şehri Yengeç dönencesi üzerindeyse L şehri 
Kuzey kutup noktası ile yengeç dönencesi arasındadır.
C) M şehri ekvator ile yengeç dönencesi arasındadır.
D) K ve L şehri aynı yarım kürededir.
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16. Güneş ışınlarının gelme açısı değiştikçe birim yüzeye düşen ışık miktarı da değişir. Birim yüzeye düşen Güneş
ışınlarının miktarı fazlaysa sıcaklık yüksek, az ise sıcaklık düşük olur.

Aşağıda Dünya üzerinde bulunan X ve Y bölgelerinin A ve B tarihlerinde birim yüzeyine düşen güneş ışığı miktarları 
temsili olarak karelerle gösterilmiştir.

Yukarıdaki şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) X ve Y bölgeleri farklı yarım kürelerdedir.
B) A tarihinde X bölgesi yaz, Y bölgesi kış mevsimini yaşıyor olabilir.
C) B tarihi 21 Haziran ise X bölgesi yaz, Y bölgesi kış mevsimini yaşıyor olabilir.
D) A tarihi 21 Aralık ise X bölgesi kış, Y bölgesi yaz mevsimini yaşıyor olabilir.

A tarihi

B tarihi

17. Güneş ışınlarının Dünya’ya geliş açısı ile ilgili yapılan deneyde el feneri Güneş’i, kareli kağıtlar ise Dünya’yı tem-
sil etmektedir.
Bu etkinlikte el feneri ile kareli kağıt arasındaki mesafe değiştirilmeden, kareli kağıdın el fenerine karşı duruşu I, II ve 
III konumlarına getirilmiştir. Ardından aydınlanan alanlar çizgi ile çizilerek içleri boyanmış, şekiller X, Y ve Z olarak 
adlandırılmıştır.

     Defterler Üzerinde Boyanan Bölgeler
Yapılan bu etkinlik ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kareli kağıt I konumundayken Z şekli, II konumundayken X şekli çizilmiş olabilir.
B) Kareli kağıdın II ve III konumları arasındaki mesafe sonbahar mevsimini simgeliyor olabilir.
C) Kareli kağıt III konumundayken X şekli çizilmiş olabilir.
D) Kareli kağıdın I ve II konumları arasındaki mesafe yaz mevsimini simgeliyor olabilir.

X

Y

Z
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