
Dünya ve Evren Ünitesi

Oktay Hoca ile LGS Hazırlık
Yeni müfredata uygun özgün sorular ve içerikler için iletişime geçin.
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8. Sınıf FEN BİLİMLERİ Test No: 3
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Mevsimlerin Oluşumu 3

     3.

         X konumu    Y konumu 

Dünya’nın 1 yıllık süre içinde Güneş etrafında 
dolanması esnasındaki X ve Y konumları yukarıda 
verilmiştir.

Buna göre;

1. Dünya X konumuna 21 Haziran’da gelirken Güney 
Yarım Küre’de yaz mevsimi görülmeye başlar.

2. Y konumuna Dünya 21 Aralık tarihinde gelirken 
Kuzey Yarım Küre’de kış mevsimi görülmeye başlar.

3. Dünya X konumunda iken Kuzey Yarım Küre’ye 
gelen Güneş ışığının ısıtma etkisi, Güney Yarım 
Küre’ye göre daha azdır.

4. Y konumunda iken Dünya’nın Kuzey Yarım 
Küre’sindeki güneşlenme süresi, Güney Yarım 
Küre’ye göre daha fazladır.

yukarıdaki hangi yorumlar doğru değildir? 

A) 1 ve 3                                              B) 3 ve 4     
C) 1, 2 ve 4                                          D) 1, 2, 3 ve 4

Fen bilimleri öğretmeni mevsimlerin oluşumu 
konusunu değerlendirmek için aşağıdaki soruları 
öğrencilerine sorar.

I .   Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanma hareketi ve 
eksen eğikliği sonucunda hangi olay oluşur?

II .  21 Aralık tarihinde Güney Yarım Küre’de hangi 
mevsim görülür?

III.   Dünya’nın dönme eksenindeki eğiklik  Güneş 
ışınlarının Dünya’ya gelme açısını etkiler mi?

IV. 21 Mart tarihinde Kuzey Yarım Küre’de hangi 
mevsim görülmeye başlar?
  
Esma,  yukarıdaki sorulara sırasıyla ‘mevsim, kış 
mevsimi, hayır, ilkbahar’ cevaplarını veriyorlar.

Her doğru sorunun 20 puan ile değerlendirildiği 
çalışmadan Esma toplam kaç puan alır?

A) 20                    B)  40             C)60                 D) 80

      2. 

1. Fen bilimleri öğretmeni, öğrencilerine mevsimlerin 
oluşumunu anlatmak için aşağıdaki deney düzeneğini 
hazırlar. Bunun için eğik olarak tutulan Dünya 
maketine belirli uzaklıktan ışık kaynağı tutulur. Bir 
süre sonra maketin kuzey ve güney bölgelerindeki 
sıcaklık değerlerindeki artış termometre sayesinde 
ölçüldüğünde güney bölgelerinin daha sıcak olduğu 
tespit edilmiştir.

 
Buna göre aşağıdaki hangi yorum doğru değildir?

A) Maket ve ışık kaynağının temsil ettiği durumda 
Dünya’nın Kuzey Yarım Küre’sinde kış mevsimi 
şartlarının; Güney Yarım Küre’sinde ise yaz mevsim 
şartlarının yaşandığı anlaşılabilir.

B) Dünya maketinin eğikliği olmasaydı; Dünya’nın 
Kuzey ve Güney Yarım Küre’lerindeki sıcaklık artış 
miktarları aynı olabilirdi.

C) Deney düzeneğindeki Dünya maketine ışık kaynağı 
tam tersi yönünde gönderilseydi; maketin kuzey ve 
güney bölgelerindeki sıcaklık artışları aynı şekilde 
gerçekleşirdi.

D)  Işık kaynağının yaklaşması, uzaklaşması ve 
ışığının şiddetinin değiştirilmesi deneyin sonucunu ve 
amacını etkilemez.

Berke ve ailesi 21 Aralık tarihinde vefat eden ba-
baannelerin cenazelerine yaşadıkları Kuzey Yarım 
Küre’deki Avustralya’nın güney kenti Melbourne’den 
Trabzon’a İstanbul aktarmalı uçak seyahati ile gelirler. 
Avustralya’da okulların yaz tatilinde olmasından 
dolayı 3 hafta süre ile Trabzon’da kaldıktan sonra geri 
dönerler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A)  Bu tarihte Trabzon’da kış mevsim şartları 
yaşamaktadır.

B) Berke’nin yaşadığı Avustralya’da okullar yaz 
tatiline Türkiye’ye güneş ışınlarının eğik geldiği 
zamanlarda girmektedir.

C)  Berke ve ailesinin Trabzon’da kaldığı her geçen 
gün gündüz süresi uzar, gece süresi ise kısalır.

D)  Berke ve ailesinin Avustralya’dan ayrıldıkları 
zaman yaşadıkları kente gelen güneş  ışığının  açısı, 
Trabzon’a gelen ışığın açısına eşittir.

4.
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     7.

23 Eylül ve 21 Mart tarihlerinde Dünya’nın Kuzey 
ve Güney Yarım Küreleri’nde 24 saatlik gün süres-
inin yarısı gündüz, diğer yarısı da gece olarak 
yaşamaktadır. Fakat bu tarihlerde Dünya’nın iki yarım 
küresinde farklı mevsim şartları yaşanmaktadır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) 23 Eylül tarihinde Dünya’nın Kuzey Yarım 
Küresi’nde sonbahar mevsimi; Güney Yarım 
Küresi’nde ise sonbahar mevsimi yaşanmaya başlar.

B) 21 Mart tarihinde Kuzey Yarım Küre’de gündüz 
süresi uzamaya, gece süresi ise kısalmaya evam eder.

C) 21 Mart tarihinde ülkemizde Güneş’in ısıtma 
gücünün artması ile birlikte ilkbahar mevsiminin 
şartları yaşanmaya başlar.

D) 23 Eylül tarihinde Güney Yarım Küre’de gündüz 
süresinin artıp, gece süresinin azalmasının sebebi 
Dünya’nın kendi ekseni etrafında dolanmasından 
kaynaklanır.

      6. 

5. Aşağıda Dünya’ya Güneş ışınlarının geliş durumu 
gösterilmiştir.
 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Güneş’in ışığının Dünya’ya bu şekilde gelişi 21 
Aralık tarihinde gerçekleşir.

B) Ülkemize bu tarihte güneş ışığı daha dik bir açı ile 
geldiğinden yaz mevsimi görülür.

C) Dünya’nın eksen eğikliğinden dolayı Dünya kon-
umda iken;  Güney Kutup Bölgesi’ndeki güneşlenme 
süresi,  Kuzey Kutup Bölgesi’ne göre daha fazladır.

D) Dünya’nın eksen eğikliği olmasaydı, Kuzey ve 
Güney Yarım Küreleri’nde her zaman aynı mevsim 
şartları yaşanırdı. Çünkü güneş ışığının Dünya’ya geliş 
açılarında yıl içinde değişme olmaz.

     8. Dünya, Güneş etrafında dönerken eğik olarak 
dolanmasaydı;

1. Yıl içerisinde bir bölgeye gelen ışığın ısıtma 
gücünde değişme olmazdı.
2. Dünya’nın farklı bölgelerinde aynı anda farklı 
mevim şartları gözlenmezdi.
3. Dünya’nın bir bölgesine gelen ışığın o bölgeye 
düşme açısında değişme gözlenmezdi.
4. Gün içerisinde gölge yönünün değişimi gözlen-
mezdi

yukarıdakilerden  hangileri gerçekleşebilirdi?

A) 2 ve 3                                          B) 1 ve 4    
C) 1, 2 ve 3                                      D) 2, 3 ve 4

Dünya, Güneş etrafında dolanırken eksen eğikliğinden 
dolayı Dünya’nın bir bölgesinde meydana gelen 
yıllık sıcaklık değerleri değişmektedir. Bu değişimin 
sebebi Güneş’in ışığının eğikliğinin değişmesinden 
kaynaklanmaktadır. Bu bilgileri öğrenen Mesut, yıl 
içinde bir bölgeye aynı saatlerde gelen ışığın eğikliği ile 
ısınma etkisini gözlemlemek ister.

Buna göre Mesut aşağıdakilerden hangisini 
gözlemlemiş olamaz?

A) 21 Aralık tarihinde yaşadığı bölgeye gelen ışınların 
en eğik olarak gelmesi ile Güneş’in ısıtma etkisinin 
az olması 22 Eylül tarihine göre daha sıkı bir şekilde 
giyinir.

B) 25 Haziran’da evin dışına Güneş alan bir yere 
koyduğu su şişesindeki suyun sıcaklığının hızlı 
artarken, aynı şartlarda 30 Aralık tarihinde suyun 
ısınmasında belirgin bir artış gerçekleşmez.

C) Temmuz ayındaki günlerde gündüz sürelerinin 
fazla olması ve Güneş ışığının daha dik gelmesi bu 
tarihlerde Eylül ayına göre denize girenlerin sayısı 
daha fazladır.

D) Kasım ayında güneş ışığının Ağustos ayına göre 
daha eğik gelmesi ve gündüz süresinin kısa olması 
havanın ısınması daha ince ve beyaz renkli kıyafetlerin 
giyilmesi.
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