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Fen Bilimleri Soruları

1. Güney yarım kürede geceler, gündüzlerden uzundur. Güneş ışınları Yengeç dönencesine dik açıyla düşer. Kuzey yarım
kürede hava sıcaklığı artmaya başlar.

Yukarıda bahsedilen mevsim, Dünya hangi konumdayken yaşanır?

A) 1. B) 2.                     C) 3. D) 4.

2. Aşağıda bir kimyasal tepkime ve modeli verilmiştir.

Bu kimyasal tepkimeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Toplam kütle değişmemiştir.

B) Yeni madde oluşmuştur.

C) Atom çeşidi azalmıştır.

D) Toplam atom sayısı değişmemiştir.

+

+2H2 O2 2H2O
4 g 32 g 36 g
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3.
      KATI SIVI GAZ

Öğretmen öğrencilerden yukarıda gösterilen kutulara, hazırladığı kartlar üzerinde yazan ve maddenin farklı halle-
rinin basınç özelliklerinin günlük yaşamdaki kullanılan örneklerini bulup atmalarını ister.

I. Vinç ve iş makinelerinin kollarının çalışması

II. Şişirilmiş bir bisiklet tekerleğinin düzgün görünmesi

III. Bıçak ya da baltaların bir yüzeyinin ince olması

IV. Otomobillerin hava yastıklarının çalışması

V. Tırların tekerlek sayısının çok olması

VI. Sanayide kullanılan lift sistemleri

Kartlar aşağıdakilerden hangisinde kutulara doğru şekilde atılmıştır?

KATI                      SIVI                         GAZ
A) I-II                         III-IV V-VI

B) II-III                       I-VI V-IV

C) I-III                        II-IV V-VI

D) III-V                       I-VI                           II-IV

4. Aşağıda, Dünya’nın Güneş çevresinde dolanırken bulunduğu konumlar numaralandırılarak verilmiştir.

Şekilde verilen kavramlara göre;

I. 1 konumunda Kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanır.
II. 4 konumunda Dünya’nın her yerinde sonbahar yaşanır.
III. 3 konumunda Güney yarım kürede gece süresi gündüz süresinden fazladır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız  I                                      B) I  ve  II

C) I  ve  III D) I, II  ve  III
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5. Yusuf, Fen bilimleri dersinde mevsimlerin oluşumu ile ilgili aşağıdaki posteri hazırlamıştır.

Postere bakan dört öğrenci aşağıdaki yorumları yapmıştır. 
Anıl:      21 Haziran tarihinde Kuzey yarım kürede yaşanan gündüz süresi gece süresinden uzundur.
Selin:    21 Aralık tarihi ekinoks tarihidir ve bu tarihte güneş ışınları Oğlak dönencesine dik gelir.
Hasan:  23 Eylül tarihinde Kuzey yarım kürede sonbahar, Güney yarım kürede ilkbahar mevsimi yaşanır.
Ece:       21 Mart tarihinden sonra Güney yarım kürede gündüz süresi uzar.

Hangi öğrencilerin yorumu doğrudur?

A) Selin ve Ece                                            B) Anıl ve Hasan

C) Anıl, Hasan ve Ece                                          D) Selin, Hasan ve Ece
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6.

 
         I. Torba                           II. Torba
Mendel’in yapmış olduğu kalıtım çalışmalarıyla ilgili sunum yapacak öğrenciler iki farklı torba hazırlıyor. I. torbaya 100 tane 
“D” yazılı kart,   II. torbaya ise 50 tane “D”, 50 tane “d” yazılı kart atıyorlar. Daha sonra torbalardan birer tane kart çekilerek 
eşleştiriliyor. Torbadaki kartlardan “D” uzun boylu bezelye genini, “d” kısa boylu bezelye genini temsil etmektedir.

Metinde verilen bilgilere göre;

I. Yapılan eşleştirmelerin hepsinde fenotip olarak uzun boylu bezelye elde edilir.
II. Yapılan eşleştirme sonucu hem uzun boylu hem kısa boylu fenotipte bezelye elde edilir.
III. Eşleştirme sonucu 50 tane homozigot, 50 tane heterozigot bezelye elde edilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A)  Yalnız I                               B)  I ve II                 

C) I ve III                    D)  II ve III

100 tane D
50 tane D
50 tane d

7. Meteoroloji uzmanı Ali Bey, meslek tanıtım günlerinde gittiği bir ortaokulda kendi mesleğiyle ilgili öğrencilere bilgi vermek-
tedir.  
Ali Bey’in mesleği için kullandığı ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Belirli bir alanda belirli ve kısa süre içerisinde etkili olan hava şartlarını inceleriz.

B) Günün belirli saatlerinde yapılan gözlem sonuçlarının yorumlarız.

C) Elde ettiğimiz veriler tahmini sonuçlardır.

D) Bir bölgedeki yağış ve kuraklığın yıllara bağlı değişimini inceleriz.
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8. Aşağıdaki şekilde bir yıl içerinde Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanma hareketi çizilmiştir.

Dünya’nın Güneş’e en yakın olduğu tarih 3 Ocak tarihi olmasına rağmen şekle baktığımızda 21 Aralık’ta Kuzey yarım kürede 
kış mevsimi başlar, Güney yarım kürede ise yaz mevsimi başlar. 

Bu durumun sebebi olarak;
I. Dünya’nın eksen eğikliği ile birlikte Güneş etrafında dönmesi
II. Güney yarım kürenin Güneş’e daha yakın olması
III. Kuzey yarım kürenin Güneş’e daha uzak olması

İfadelerinden hangileri gösterilebilir?

A) Yalnız I                                       B) Yalnız II    

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

9. Araştırmacı yaptığı kontrollü deneylerle saf döl baskın ve çekinik karakterlerin 2. kuşakta oluşturdukları döllerin ¼ oranında 
çekinik özellikte olduğunu ispatlamak istiyor. 

Bu araştırmacı;
I.    1. Kuşakta elde ettiği tohumları yetiştirmelidir.
II.   Saf döl mor çiçekli bezelye bitkisi ile beyaz çiçekli bezelye bitkisini tozlaştırmalıdır.
III.  Çiçekleri renklerine göre sınıflandırmalıdır.
IV.  1. Kuşakta yetişen bitkilerden rastgele seçtiklerini tozlaştırmalıdır.

İşlemleri hangi sırayla takip ederse amacına ulaşmış olur?

A) II- I- IV- III                                   B) II-IV-I-III

C) I-II-IV-III                                     D) I-III-II-IV
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10. Aşağıdaki model Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketini temsil etmektedir. K, L, M ve N konumları ise mevsimlerin başlan-
gıcını göstermektedir.
           
      

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) M–N aralığında Güney yarım kürede sonbahar yaşanmaktadır.

B) L konumunda Güneş ışınları yengeç dönencesine dik açı ile gelir.

C) N konumundan itibaren Kuzey yarım kürede gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar.

D) K konumunda her iki yarı kürede gündüz süreleri gece sürelerinden uzundur.

11. Fen Bilimleri Öğretmeni Nejmettin Bey, her ikisi de heterozigot özellikte olan uzun boylu bezelyeleri laboratuvar 
ortamında çaprazlıyor. Yaptığı çaprazlama sonucunda elde ettiği bezelyeler arasında, aşağıda verilen bezelye tip-
lerinden hangisi oluşmaz? (Bezelyelerde uzun boylu olma geni, kısa boylu olma genine baskındır.) 

A) Homozigot Uzun Boylu (UU) 

B) Heterozigot Kısa Boylu (Uu)

C) Homozigot Kısa Boylu (uu)

D) Heterozigot Uzun Boylu (Uu)
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12.

Çekirdek içerisinde bulunan genetik materyal yukarıdaki görselde verilmiştir. Verilen yapılarla ilgili olarak hangisi 
yanlıştır?

A) Bu yapıların büyüklük sıralaması; Kromozom> DNA> Gen> Nükleotid şeklindedir.

B) DNA hücrenin yönetici molekülü olup yaşamsal faaliyetleri (solunum, beslenme, üreme) yönetir.

C) Nükleotidler isimlerini yapısında bulundurdukları adenin, timin, guanin ve sitozin organik bazlarından alırlar.

D) Genler DNA’nın en küçük yapı taşı olup genetik bilgi taşırlar.                     

13. Ege İç Anadolu Karadeniz               Akdeniz Doğu Anadolu

Aşırı sıcak ve nem-
den dolayı  çok 

bunaldık.

Yazlar sıcak ve kurak, 
kışlar soğuk ve yağışlı 

geçer.

Şiddetli esen rüz-
garlar tarım arazile-
rine çok zarar verdi .

Bu hafta sonu 
yağmur beklendiği 
için denize gire-

meyeceğiz.

Bizim buralarda gün 
erken başlar erken 

biter.

Fatma Ayşe Ebru Yunus Gökhan
Tabloda isimleri verilen öğretmenler ülkemizin coğrafi bölgeleriyle ilgili bilgiler içeren kartlar hazırlamışlardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Fatma ve Ebru öğretmenlerin kartları bölgelerinin hava durumundan bahsetmektedir.

B) Yunus Öğretmenin kartında bölgenin iklimi hakkında bilgi verilmiştir.

C) Ayşe Öğretmenin kartındaki bilgi bölgenin iklimi hakkında bilgi vermektedir.

D) Gökhan Öğretmenin kartındaki bilgi Dünya’nın günlük hareketi sonucu oluşur.
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14. Periyodik tablonun bir bölümü aşağıda verilmiştir.

Buna göre periyodik tablo ile ilgili;
I. Aynı grupta bulunan tüm elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir.
II. Bir periyotta soldan sağa gidildikçe atom numarası artar.
III. Aynı grupta bulunan elementlerin son katmanlarında aynı sayıda elektron vardır.

Yapılan yorumlardan hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I                                          B) Yalnız II

C) I - II                                               D) II - III

15. 1. Her mevsim yağış alabilen, yaz ve kış ayları arasında sıcaklık farkının az olduğu iklim türüdür. Doğal bitki örtüsü orman-
lardır.
2. 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 bozkırdır.
3. Kışları yağışlı ve ılık, yazları ise sıcak ve kuraktır. Doğal bitki örtüsü ise genellikle bodur ağaç ve çalılardan oluşan makilerdir.

K

L

M

Yukarıda açıklaması verilen iklim tipi ile bölge eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A)1. L
2. K
3. M

B)1. K
2. M
3. L

C)1. K
2. L
3. M 

D)1. M
2. K
3. L
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16.

Berk, babasının aldığı yeni tabletine bir şifre oluşturarak başka birinin, onun izni olmadan tabletini kullanmasını engellemek 
istiyor. Kimsenin aklına gelmeyecek bir şifre oluşturmak için de Fen bilimleri dersinde DNA zincirinin kendini eşlerken organik 
bazların eşlenme kuralını kullanıyor. DNA nükleoditini oluşturan organik bazlardan (A:Adenin, T:Timin, G:Guanin, S:Sitozin) 
yukarıdaki şekilde olduğu gibi bir DNA molekülü oluşturuyor. 

Şekildeki eksik organik bazların dizimi Berk’in tablet şifresini oluşturduğuna göre bu şifre aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) T  C  G  C  A                                                             B) A  C  G  G  T

C) A  C  G  C  T                                                              D) T  G  C  G  A

17. BELİRTEÇ ASİT BAZ
Turnusol Kırmızı Mavi

Metil oranj Kırmızı Sarı
Fenolftalein Renksiz Pembe

Yukarıdaki tabloda asitlerin ve bazların belirteçlerde aldığı renkler gösterilmiştir. 
Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) CH3COOH çözeltisine batırılan turnusol kağıdının rengi maviye döner. 

B) H2SO4 çözeltisine fenolftalein damlatılırsa renk değişimi olmaz.

C) Çamaşır suyuna metil oranj damlatılırsa sarı renk alır.

D) Amonyağın sulu çözeltisine fenolftalein damlatılırsa pembe renk alır. 
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18.

 
Çift zincirli sarmal yapıya ve kendini eşleme yeteneğine sahiptir.  

 Canlılara ait saç rengi, göz rengi ve tohum şekli gibi kalıtsal özelliklerin 
şifrelendiği kısımdır. 

 
DNA ve bazı proteinlerden oluşan kalıtım maddesidir. 

 
DNA’yı oluşturan en küçük yapı birimidir.  

                                  
                                                      Şekil I                                                                                                      Şekil II

Şekil I’de tanımları verilen ifadelerin Şekil II’deki kavramlarla büyüklük-küçüklük ilişkisine göre eşleştirilmesi han-
gi seçenekte doğru verilmiştir?

A)

DNA Gen Kromozom Nükleodit
Evren Uzay Galaksi Güneş Sistemi

B)

Kromozom Gen DNA Nükleodit
Evren Galaksi Uzay Güneş Sistemi

C)

DNA Gen Kromozom Nükleodit
Uzay Galaksi Evren Güneş Sistemi

D)

Gen DNA Kromozom Nükleodit
Evren Uzay Galaksi Güneş Sistemi
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19.

Dünya günlük hareketini yaparken aynı zamanda Güneş’in etrafında elips şeklinde bir yörüngede dolanarak yıllık hareketini 
de gerçekleştirir. Dünya 21 Aralık konumuna geldiğinde Güneş’e yaklaşmış olmasına rağmen Türkiye’nin de bulunduğu Ku-
zey yarım kürede kış mevsimi yaşanmaya başlar.
Bu durum:
I. Bu tarihte gece süresinin gündüz süresinden daha uzun olması
II. Dünya’nın 23 derece 27 dakikalık eksen eğikliğine sahip olması
III. Dünya’nın 21 Aralık’taki konumunda Kuzey yarım küreye güneş ışınların daha eğik olarak gelmesi      

Yargılarından hangileriyle açıklanabilir?

A) I  ve  II                                          B) I  ve  III 

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

20.

Yukarıdaki şekilde Dünya’nın Güneş etrafındaki bir yıllık hareketi gösterilmektedir. 
IV. Durumda K şehrinde kış G şehrinde ise yaz yaşandığı bilindiğine göre;
I. K şehri Kuzey yarım kürededir.
II. Dünya I. konumdayken K şehrinde sonbahar yaşanmaktadır.
III. Dünya II. konumdayken G şehrinde kış yaşanmaktadır.

Yargılarından hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A) Yalnız II                                           B) I ve II 

C) II  ve  III                                             D) I, II  ve  III
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21. Tüm sıvılar, içinde bulundukları kabın her tarafına yoğunlukları ve derinlikleri ile doğru orantılı olarak basınç uygular. 

Y sıvısı Z sıvısı

Özdeş kaplara Y ve Z sıvılarından belirtilen miktarda konulmuştur. 

Kap tabanlarındaki K ve L noktalarındaki sıvı basınçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A Basınçlar eşit ise Z sıvısının yoğunluğu Y sıvısının yoğunluğundan büyüktür. 

B) K noktasındaki basınç büyük ise Y sıvısı Z sıvısından yoğun olabilir.

C) Y sıvısının yoğunluğu 2d, Z sıvısının yoğunluğu 4d ise K ve L noktalarındaki basınçlar eşittir.

D) L noktasındaki basınç büyük ise, Z sıvısının yoğunluğu Y sıvısının yoğunluğundan küçüktür. 

22.

Türkiye’nin coğrafi konumu ve yer şekilleri farklı özellikte iklim tiplerinin oluşmasına yol açmıştır. Kıyı bölgelerinde denizlerin 
etkisiyle daha ılıman iklim özellikleri görülür. Dağların yüksekliği ve uzanışı deniz etkilerinin iç kesimlere ulaşmasını engeller. 
Bu nedenle ülkenin iç kesimlerinde karasal iklim özellikleri görülür.
Türkiye üzerindeki iklim özelliklerini araştıran Ahmet, iklim özelliklerini inceleyen bir bilim dalı olduğunu öğrenir. 

Daha geniş alanlarda uzun süreli hava olaylarını inceleyen bu bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klimatolog                                                         B) Meteoroloji                    

C) Meteorolog                                           D) Klimatoloji   
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23. Özden öğretmen, DNA konusundaki temel kavramlar  ile ilgili bir oyun tasarlar. 

Oyunun kuralları şu şekildedir:
I.  Verilen açıklamaların karşılığı basitten karmaşığa doğru 1, 2, 3 ve 4 numaraları ile sıralanacaktır.
II. Tabloda bu numaralar uygun yerlere yerleştirilecektir.

a DNA molekünün görev birimine denir.
b DNA molekülünün özel proteinlerle oluşturduğu yapıdır.
c DNA’nın temel yapı birimidir.
d Hayatsal olayları yöneten yönetici moleküldür.

 DNA
 gen
 kromozom
 nükleotid

Buna göre Özden öğretmenin tahtaya çizdiği oyunu doğru şekilde oynayan öğrenciler aşağıdaki şıklardan hangi-
sine ulaşır? 

A)     

a 2
b 4
c 1
d 3

B)     

a 2
b 3
c 4
d 1

C)     

a 1
b 2
c 3
d 4

D)     

a 2
b 4
c 3
d 1
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24. BİLGİ: Karadeniz Bölgesi her mevsim yağış alabilen, yaz ve kış ayları arasında sıcaklık farkının az olduğu bir bölgedir. Yaz 
aylarında ortalama sıcaklık değeri 20 oC iken kış aylarında ortalama sıcaklık değeri 12 oC’dir.
HABER: 21 Aralık tarihinde internette hava durumu haberlerini okuyan Yıldıray, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Rize’nin 22 
Aralık günü hava sıcaklığının 17 oC olacağını görür.

Yukarıda Karadeniz Bölgesi ile ilgili verilen bilgi ile Yıldıray’ın internette okuduğu haber ile ilgili olarak;
I. Verilen bilgi Karadeniz iklimine ait olduğu için sonuçları kesindir.
II. Yıldıray’ın internette okuduğu haber Rize için tahmini sonuçları içerdiğinden meteorolojinin çalışma alanına girer.
III. Karadeniz Bölgesi ile ilgili bilgi ile Yıldıray’ın okuduğu haber birbiriyle çeliştiği için kesinlikle yanlıştır.
İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız  I B) I  ve  II

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

25. DNA molekülünden alınan bir bölüm aşağıda verilmiştir.

Buna göre numaralanmış yapılarla ilgili;
I. 1 numaralı yapı adenin nükleotidi ise 2 numaralı yapı timin nükleotididir.
II. 4 numaralı yapı DNA’ya adını veren fosfat molekülüdür.
III. Bir DNA molekülünde 3 ve 4 numaralı yapıların sayıları eşittir.

İfadelerinden hangileri yanlıştır?

A)  Yalnız II                               B)  I - II     

C) II - III D) I, II ve III
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26. Atmosferde bulunan gazlar ve bu gazların atmosferdeki oranları

Atmosferdeki nemi oluşturan su buharı, yoğunlaşarak yağmur, kar, dolu, çiy veya kırağı olarak tekrar yeryüzüne döner.
Tanım: Isınmalar sonucu yükselen hava içerisindeki su buharı, aşırı soğuma nedeniyle aniden yoğunlaşır ve donar. Bu yağış 
şekline ...... denir.

Buna göre yukarıdaki boşluğa aşağıdaki yağış türlerinden hangisi gelmelidir?

A) Yağmur                                      B) Çiy

C) Kırağı                                           D) Dolu

27. Ramazan, yaz tatilinde Samsun’daki dedesinin yanına gitmiştir. Hafta sonu dedesi ve akrabalarıyla pikniğe giderken hava 
durumuna bakmayı unutmuşlar ve piknik sırasında açık olan hava birden kapanmış ve sağnak yağış başlamıştır.

Ramazan’ın piknikte karşılaştığı bu durumu inceleyen bilim dalı ve bilim insanı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Meteoroloji → Meteorolog

B) Klimatoloji → Klimatolog

C) Klimatoloji → Meteorolog

D) Meteoroloji → Klimatolog
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28. Bir öğrenci üzerine üç paralel çizgi çekerek hazırladığı plakayı, sabit duran bir el feneri karşısında farklı açılarla tutarak Şekil I 
ve Şekil II’deki durumları gözlemliyor.

Yengeç
Dönences�

Ekvator

Oğlak
Dönences�

                                  Şekil 1                                                                                             Şekil 2 

Buna göre bu deneyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Deneyde fener güneşi, levha dünyayı, levhanın eğim ise eksen eğikliğini temsil etmektedir.

B) Aydınlanan alanların sıcaklıkları termometre ile ölçülseydi Şekil 1’de aydınlanan bölge daha sıcak olurdu.

C)  Şekil 1’deki durum güney yarım kürede yaz mevsimi ise Şekil 2’deki durum kuzey yarım kürede kış mevsimi olabilir.

D)Şekil 1’deki Dünyanın konumu 23 Eylül veya 21 Mart tarihlerinde olabilir.
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29. Güneş ışınları dik geldiği bölgeye daha çok ısı enerjisi verir.
Dünya, Güneş etrafında elips şeklinde bir yörüngede dolaşır.
                                                                                                  

GYK: Güney yarım küre

KYK: Kuzey yarım küre

Dünya, 3 Ocak tarihinde Güneş’e en yakın konumda, 4 Temmuz tarihinde ise en uzak konumdadır. 3 Ocak tarihinde Kuzey 
yarım kürede kış mevsimi yaşanırken, Güney yarım kürede de yaz mevsimi yaşanır. 4 Temmuz tarihinde Kuzey yarım kürede 
yaz mevsimi yaşanırken, Güney yarım kürede de kış mevsimi yaşanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Farklı yarım kürelerde farklı mevsimlerin yaşanması Güneş ışığının gelme açısı ile açıklanabilir.

B) 4 Temmuz tarihinde Güney yarım kürede kış mevsimi yaşanması Dünya’nın Güneş’e en uzak konumda olmasından kay-
naklanır.

C) 3 Ocak tarihinde Kuzey yarım kürede kış mevsimi yaşanması Güneş ışınlarının eğik açıyla gelmesi ile açıklanabilir.

D) Mevsimlerin oluşumunda Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığının etkisi yoktur.

Güneş

4 Temmuz

30.

Yukarıdaki şekilde 21 Aralık tarihindeki Dünya’nın Güneş’e göre konumu verilmiştir.

Verilen konuma göre;
I.   Dünya Güneş’e konum olarak yakın olmasına rağmen kuzey yarım kürede kış mevsimi yaşanmaktadır.
II.  Öğle vaktinden akşama doğru cisimlerim gölge boyunun artması
III. Güney yarım kürede en uzun gündüzün yaşanması
İfadelerinden hangisi eksen eğikliğinin bir sonucudur?

A) Yalnız I                                            B) I  ve  II 

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

3 Ocak
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31. Hipotez: Saf döle sahip düz tohumlu bir bezelye ile buruşuk tohumlu bezelyenin çaprazlanması ile %100 düz tohumlu be-
zelye oluşur.
Kurduğu hipotezi est etmek isteyen Bahar aşağıdaki tabloyu oluşturuyor.

Baskın Çekinik Baskın Çekinik

Düz 
Tohumlu

Buruşuk 
Tohumlu D d

Hipotezini test etmek için kullanacağı saf döl düz tohumlu bezelye ile buruşuk tohumlu bezelyenin çaprazlanma-
sını gösteren genotip aşağıdakilerden hangisidir?

A) DD X Dd                               B) Dd X Dd   

C) DD X dd D) dd  X dd                  

32. D

A

B

C

Yukarıdaki görselde Dünya’nın Güneş etrafındaki konumları gösterilmiştir.
Buna göre,
I.   Dünya A konumundayken Kuzey yarım kürede bulunan yengeç dönencesine güneş ışınları öğle vakti dik gelir.
II.  Dünya C konumundayken Güney yarım kürede gölge boyu Kuzey yarım küreye kıyasla daha uzundur.
III. Dünya B konumundayken Kuzey yarım kürede en uzun gece yaşanır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                                            B) I  ve  II 

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



60

CEVAP ANAHTARI

FEN BİLİMLERİ

1. C
2. C
3. D
4. A
5. B
6. C
7. D
8. A
9. A
10. B
11. B
12. D
13. B
14. B
15. C
16. B
17. A
18. C
19. C
20. A
21. D
22. D
23. A
24. B
25. B
26. D
27. A
28. D
29. B
30. C
31. C
32. A




