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FEN BİLİMLERİ
1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

A

1. Deneme

1. Bir ülkenin mevsimleri ile ilgili görsel aşağı-
daki gibidir.

21 Mart
21

Haziran

23 Eylül

21
AralıkSonbahar Yaz

Kış İlkbahar

Bu ülke ile ilgili,
I. Güney Yarım Küre’de bulunur.
II. 21 Mart-23 Eylül tarihlerinde gece ve 

gündüz süreleri birbirine eşittir.
III. 10 Temmuz tarihinde yaz mevsimi yaşa-

maktadır.
IV. 21 Mart tarihinden, 21 Haziran tarihine 

kadar geceler uzamaya gündüzler kısal-
maya başlar.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) I ve II. B) II ve III.
C) I, II ve IV. D) I, II, III ve IV.

2. Mevsim geçişlerinin yaşandığı bir tarihte 
gerçekleşen olaylarla ilgili bilgiler aşağıda 
verilmiştir.
  Bu tarihte eksen eğikliği etkisi ortadan 

kalktığı için Güneş ışınları öğle vakti Ek-
vator çizgisi üzerindeki noktalara dik açı 
ile düşer.

  Bu tarihte her iki yarım kürede gece ve 
gündüz süreleri eşitlenir. 

  Güneş ışınları, bu tarihten itibaren Güney 
Yarım Küre yüzeyinde giderek daha az, 
Kuzey Yarım Küre yüzeyinde ise giderek 
daha fazla ısı enerjisi oluşturur.

Buna göre bu tarihte Dünya’nın konumu 
ve Güneş ışınlarının geliş açısı aşağıda-
kilerden hangisinde doğru olarak göste-
rilmiştir?

A) B)

C) D)



14 8. SINIF

1. DenemeFEN BİLİMLERİ
A

A
nk

ar
a 

Y
ay

ın
cı

lık

ANK-0801-2020  www.ankarayayincilik.com.tr

3. Dünya’nın Güneş çevresindeki hareketi sırasında, eksen eğikliği nedeniyle Güneş ışınları, Dünya 
yüzeyindeki farklı bölgelere farklı açılarda gelir. Güneş ışınlarının dik geldiği bölgelerde birim yüzeye 
düşen enerji miktarı fazla olduğu için hava sıcaklığı daha fazla; eğik geldiği bölgelerde birim yüzeye 
düşen enerji miktarı ise az olduğu için hava sıcaklığı daha azdır. Ayrıca Dünya’nın eksen eğikliği 
ve Güneş etrafındaki hareketine bağlı olarak mevsimlerin oluşumu ve gece-gündüz süreleri yarım 
kürelere göre farklılık göstermektedir.
Türkiye’de yaşayan Harun, yurt dışında bulunan arkadaşları Buket ve Ömer ile aşağıdaki gibi me-
sajlaşıyor.
Harun: Şu an kar tatilinin keyfini çıkarıyorum, kış aylarını seviyorum!
Buket: Harun çok şanslısın. Bizim burada hem kar yok hem de geceler gündüzlerden daha uzun 
olduğundan hemen akşam oluyor.
Ömer: Burada son 10 yılın en sıcak yaz günlerini yaşıyoruz. Karda oynamayı ve kızakla kaymayı 
çok özledim.
Bu ifadelere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Harun’un yaşadığı yerde gündüzler gecelerden daha uzundur.
B) Harun ve Buket aynı mevsimi yaşarken Ömer ise farklı bir mevsim yaşamaktadır.
C) Harun Kuzey Yarım Küre’de, Buket ve Ömer ise Güney Yarım Küre’de yaşamaktadır.
D) Güneş ışınları, öğle vakti Ömer’in yaşadığı yere Harun ve Buket’in yaşadığı yere göre daha eğik 

açıyla gelmektedir.

4. İki çocuğun farklı mevsimlerde fotoğraf çektirdiği anda Dünya’nın Güneş etrafındaki konumu aşağıda 
gösterilmiştir.

1. çocuk

Dünya Güneş DünyaGüneş

2. çocuk

Buna göre çocuklar fotoğraf çektirme anında hangi yarım kürelerde bulunmaktadır?

1. çocuk 2. çocuk

A) Kuzey Yarım Küre Kuzey Yarım Küre

B) Kuzey Yarım Küre Güney Yarım Küre

C) Güney Yarım Küre Kuzey Yarım Küre

D) Güney Yarım Küre Güney Yarım Küre
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5. Bir öğrenci tüm Dünya’yı etkileyen güncel 
bir konuya dikkat çekmek için arkadaşlarına 
aşağıdaki fotoğrafı gösteriyor.

Bu fotoğraftaki olaya neden olan etki;
I.  kutuplarda buzulların erimesine,
II.   bitki ve hayvan türü neslinin azalması-

na,
III. çığ, sel ve taşkın gibi doğa olaylarında 

artışa,
IV. beklenmedik fırtınalara

olaylarından hangilerine de neden olur?

A) I ve II. B) II ve III.
C) I, II ve IV. D) I, II, III ve IV.

6. İklimlerin yayılışlarını, insan ve çevre üzeri-
ne etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde 
inceleyen bilim dalına  denir. Bu alanda 
çalışmalar yapan bilim insanına ise  denir.
Bir kurumda  olarak çalışan Ahmet, yaptığı 
araştırmalarla ilgili sunum yapmaktadır.
Buna göre Ahmet,

I.  Atmosferdeki bazı gazların miktarında 
önemli değişiklikler olduğu ve bu deği-
şikliklerin etkileri olarak da Dünya’daki 
sıcaklığın giderek arttığı gözlemlenmiş-
tir.

II.  Uzun yola çıkacak olan sürücüler yol-
ların durumunu öğrenmek için benim 
görüşlerimi ve önerilerimi dikkate alırlar.

III. Oldukça geniş bir bölgede uzun yıllar 
boyunca değişmeyen ortalama hava 
şartlarını gözlemlerim.

ifadelerinden hangilerini sunum yaparken 
söylememiştir?

A) Yalnız II. B) I ve III.
C) II ve III. D) I, II ve III.
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7. Dünya’nın Güneş çevresindeki hareketi sırasında, eksen eğikliği nedeniyle Güneş ışınları, Dünya 
yüzeyindeki farklı bölgelere farklı açılarda gelir. Işığın dik geldiği yüzeye bıraktığı ısı enerji miktarı, 
eğik geldiği yüzeye bıraktığı ısı enerji miktarından fazladır. Güneş ışınlarının geliş açısına ve aydın-
lanan bölgelere göre aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanır. Mevsimlerin başlan-
gıcı olarak dört önemli tarih bulunmaktadır. Bunlar, 21 Aralık ve 21 Haziran solstis (gün dönümü), 21 
Mart ve 23 Eylül ise ekinoks (gece-gündüz eşitliği) tarihleridir. Kuzey Yarım Küre için 21 Haziran 
tarihi yaz solstisi iken 21 Aralık ise kış solstisidir.
Hüseyin, okuldaki Dünya küresine şekildeki gibi el 
fenerinden ışık tutarak “Mevsimler ve İklim” ünitesi ile 
ilgili arkadaşlarına açıklamalar yapmaktadır.

Buna göre Hüseyin’in yaptığı aşağıdaki açıkla-
malardan hangisi yanlıştır?

A) Şu an Türkiye için kış solstisi olduğu düşünülürse bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de yaz 
mevsimi, Kuzey Yarım Küre’de ise kış mevsimi yaşanmaya başlar.

B) Şu an Türkiye için kış solstisi olduğu düşünülürse Güneş ışınları, Güney Yarım Küre’de bulunan 
Oğlak Dönencesi üzerindeki noktalara öğle vakti dik açı ile düşer.

C) Şu an 21 Aralık tarihi olduğu düşünülürse bu tarihte Kuzey Yarım Küre en kısa geceyi, Güney 
Yarım Küre ise en uzun geceyi yaşar.

D) 21 Aralık’ta Güneş ışınları, Güney Yarım Küre yüzeyinde daha fazla, Kuzey Yarım Küre yüzeyinde 
ise daha az ısı enerjisi oluşturur.

8. Mevsimlerin başlangıç tarihleri 21 Haziran, 21 Aralık, 21 Mart ve 23 Eylül’dür. 21 Haziran’da Kuzey 
Yarım Küre’de en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır ve bu tarihten sonra gündüzler kısalmaya, 
geceler uzamaya başlar. Ayrıca bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsimi yaşanır. Aynı 
tarihte Güney Yarım Küre’de bu durumların tam tersi yaşanır.
Bir spor haberinde spiker aşağıdaki ifadeleri kullanıyor.

Üç gün sonra Güney Amerika Dünya Kupası eleme müsabakası için karşı karşıya gelecek olan 
Uruguay-Paraguay millî takımlarının mücadelesi için Galatasaray’ın da kalecisi olan Muslera bu-
gün ülkesine gitti. Kendisine maçta başarılar diliyor ve Türkiye’nin iklimine alıştığı için orada dik-
kat etmesini, sıkı giyinip hasta olmamasını temenni ediyoruz. Maç Türkiye saati ile 14.30’da baş-
layacak ve aynı zamanda maçın oynanacağı gün Uruguay’da yılın en uzun gecesi yaşanacak.

Bu haberin televizyonda yayınlandığı gün aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) 18 Haziran B) 18 Aralık
C) 21 Haziran D) 21 Aralık

Türkiye
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9. Aşağıdaki görselde 21 Haziran tarihinde 
Dünya’nın Güneş karşısındaki durumu gös-
terilmiştir.

Ekvator

YengeçDönencesi

OğlakDönencesi

Buna göre 21 Haziran’da,
I.  Güneş ışınları, Yengeç Dönencesi üze-

rindeki noktalara öğle vakti dik açı ile 
düşer.

II.  Güney Yarım Küre’de kış, Kuzey Yarım 
Küre’de ise yaz mevsimi yaşanmaya 
başlar.

III. Güney Yarım Küre en kısa geceyi, Ku-
zey Yarım Küre ise en uzun geceyi ya-
şar.

durumlarından hangileri yaşanır?

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

10. Fen bilimleri öğretmeni mevsimler ve iklim 
konusu ile ilgili laboratuvarda hazırladığı dü-
zeneklerde özdeş ışık kaynaklarının önüne 
ilk sıcaklıkları eşit olan özdeş termometreleri 
farklı açılarla yerleştirmiştir.

10 cm

1. Düzenek

Termometre

El feneri

10 cm

El feneri

Termometre

2. Düzenek

Buna göre öğretmen 1 ve 2. düzeneklerini 
kullanarak, 

I.  Güneş’ten çıkan ışınların yeryüzüne 
düşme açılarındaki farklılıklar, mevsim-
lerin oluşma nedenleri arasındadır.

II.  Güneş ışınları, dik veya dike yakın bir 
açı ile düştüğü yarım küre yüzeyine da-
ha fazla ısı enerjisi aktardığı için sıcak-
lıklar yüksek olur.

III. Yıl içinde Ekvator’a Güneş ışınları dik ve 
dike yakın açılarla düştüğü için sıcak, 
kutup dairelerine Güneş ışınları eğik 
açılarla düştüğü için soğuktur.

bilgilerinden hangilerini öğrencilerine 
uygulamalı bir şekilde göstermek iste-
miştir?

A) Yalnız I. B) I ve III.
C) II ve III. D) I, II ve III.
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11. Aşağıdaki görselde Dünya’nın Güneş etrafında mevsimlerin başlangıç tarihlerindeki konumları nu-
maralandırılarak gösterilmiştir.

1

2

3

4

Dünya’nın bu konumlarının tarihleri ve özellikleri ile ilgili bazı açıklamalar içeren tablo aşağıdaki gibi 
hazırlanmış ancak tabloda bir hata yapıldığı fark edilmiştir.

Konum Tarih Açıklama

1 21 Aralık Bu tarihte Güney Yarım Küre en kısa geceyi, Kuzey Yarım Küre ise en uzun 
geceyi yaşar.

2 21 Mart

Bu tarihte eksen eğikliği etkisi ortadan kalktığı için Güneş ışınları öğle vakti Ekvator 
çizgisi üzerindeki noktalara dik açı ile düşer ve Güneş ışınları bu tarihten itibaren 
Kuzey Yarım Küre yüzeyinde giderek daha az, Güney Yarım Küre yüzeyinde ise 
giderek daha fazla ısı enerjisi oluşturur.

3 21 Haziran Bu tarihte Güneş ışınları, Kuzey Yarım Küre’de bulunan Yengeç Dönencesi 
üzerindeki noktalara öğle vakti dik açı ile düşer.

4 23 Eylül
Bu tarihte her iki yarım kürede gece ve gündüz süreleri eşitlenir ve bu tarihten 
itibaren Güney Yarım Küre’de sonbahar mevsimi, Kuzey Yarım Küre’de ise ilk-
bahar mevsimi yaşanmaya başlar.

Buna göre tabloda hangi değişiklik yapılırsa bu hata kesin olarak düzeltilmiş olur?

A) 1 ve 3. konum numaralarının yerleri değiştirilmeli
B) 2 ve 4. konumlardaki tarihlerin yerleri değiştirilmeli
C) 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerindeki açıklamaların yerleri değiştirilmeli
D) 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerindeki açıklamaların yerleri değiştirilmeli
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12. Bir öğretmen anlatacağı konu için aşağıdaki slaytı hazırlamıştır.

Ekvator düzlemi, dolanma düzlemi ile çakışık değildir. Bu nedenle Dünya, dolanma düzleminde 
biraz eğik bir şekilde yol alır. Ekvator düzlemi ile Dünya’nın dolanma düzlemi arasında 23°27'lık (23 
derece 27 dakika) bir açı vardır. Bu açı, Dünya’nın kutup noktalarını birleştiren, dönme ekseninin de 
23°27'lık bir açı ile eğik durmasına sebep olur. Bu durum eksen eğikliği olarak adlandırılır.

Eksen
eğikliği

Kuzey kutup
noktası

Güney kutup
noktası

Dönme ekseni

Ekvator düzlemi

Dolanma düzlemi

23° 27'

Dönme ekseninin eğik olması, Güneş ışınlarının yıl içerisindeki düşme açılarında farklılıklar yaşan-
masına neden olmaktadır. Ayrıca dönme ekseninin eğikliği; gece ve gündüz sürelerinde değişiklik-
ler olması, sıcaklık farklılıklarının oluşması, gölge boylarının değişmesi ve birim yüzeye aktarılan ısı 
enerjisinde değişmeler yaşanması gibi birçok etkiye neden olmaktadır.

Öğretmen konuyu anlattıktan sonra öğrencilerine “Dünya’nın eksen eğikliği olmasaydı neler olabi-
lirdi?” sorusunu yöneltiyor.
Buna göre öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir?

A) Zeynep: Dünya’nın her yerinde Güneş ışınlarının geliş açısı aynı olurdu.
B) Ahmet: Kuzey ve Güney kutup noktalarında 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanırdı.
C) Elif: Dünya’daki tüm bölgelerde sıcaklık farkları oluşmaz ve mevsimler değişmezdi.
D) Ali: Bir bölgede yıl içinde her gün, günün aynı saatinde cisimlerin gölge boyu hep aynı ölçülürdü.
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13. İklim ve hava olayları ile ilgili bazı cümleler 
aşağıdaki şemaya bir kurala göre yerleştiril-
miştir.
Ankara’da
bugün önce
yağmur yağdı
ardından kar
yağışı başladı.

Marmara
Bölgesi’nde
kuvvetli
lodos
görülecek.

Antalya’da
yazlar sıcak
ve kurak,
kışlar ılık ve
yağışlı geçer.

Sabahleyin
bahçemizdeki
çiçeklere çiy
düştüğünü
gördüm.

?

Ülkemizde en
düşük sıcaklık
değerleri Doğu
Anadolu Bölge-
si’nde görülür.

Buna göre şemada boş bırakılan yere 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılamaz?

A) Karadeniz bölgemiz çok yağış aldığından 
zengin ormanlık alana sahiptir.

B) Yurdumuz, yarından itibaren Balkanlardan 
gelen alçak basıncın etkisi altına girecek.

C) Kaktüs sıcak havaya uyum sağladığı için 
çölde yaşar.

D) Dünya’daki en sıcak ülkeler, Ekvator böl-
gesinde yer alır.

14. Dünya’nın Güneş etrafındaki konumları aşa-
ğıda gösterilmiştir.

Başlangıç tarihi
20 Ocak 2019

Bitiş tarihi
20 Ekim 2019

Buna göre şekildeki başlangıç ve bitiş 
tarihine kadar Güneş ışınları Ekvator çiz-
gisine kaç kez dik olarak gelir?

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

15. Atmosferde meydana gelen hava olaylarının 
oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleri 
ile inceleyen bilim dalına “meteoroloji” denir. 
Hava olaylarını inceleyen bilim insanlarına da 
“meteorolog” adı verilir.
Meteorologlar, yaptıkları hava tahminleriyle 
hava olayları gerçekleşmeden kişilerin gerek-
li önlemleri almasına ve uygulamasına yöne-
lik çalışmalar yapmaları için yardımcı olurlar.
Yukarıda verilen açıklamaya,
1.  İlaçlanan bir tarlaya birkaç saat sonra yağ-

mur yağacak olursa bütün kimyasal mad-
deler yağmurla birlikte toprağa geçer ve 
ilaçların, ürünleri koruyucu etkisi kalmaz. 
Bu nedenle çiftçiler, hava tahminlerini ta-
kip ederler.

2.  Uzun yola çıkacak olan sürücüler yolların 
durumunu öğrenmek için hava durumunu 
takip ederek meteorologların görüşlerini 
ve önerilerini dikkate alırlar. Böylece can 
ve mal kaybı önlenebilir.

3. Yetkililer, yapılan tahminler ışığında henüz 
kötü hava olayları yaşanmadan ertesi gün 
için yollarda tedbirler alabilir, okulları tatil 
edebilir, görevli personeli alarma geçirebi-
lir.

ifadelerinden hangileri örnek olarak gös-
terilebilir?

A) Yalnız 1. B) 1 ve 2.
C) 2 ve 3. D) 1, 2 ve 3.
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16. Isı alarak sıcaklığı artan havanın yoğunluğu azalır. Bu durumda havanın yeryüzüne yaptığı basınç da 
azalır ve alçak basınç alanı oluşur. Isı vererek sıcaklığı azalan havanın yoğunluğu artar. Bu durumda 
ise havanın yeryüzüne yaptığı basınç artar ve yüksek basınç alanı oluşur. 
Hava daima basıncın yüksek olduğu yerden, basıncın düşük olduğu yere doğru hareket eder. Yatay 
yönlü yer değiştiren bu hava hareketlerine rüzgâr denir.
Tamer; 5 adet mum, yapıştırıcı, cetvel ve kibrit kullanarak aşağıdaki deneyi yapıyor.
Mumlardan 4 tanesini yan yana olacak şekilde gruplandırarak yapıştırıyor. Ardından mumlardan 1 
tanesini, gruplandırdığı mumların 5 cm önüne yapıştırıyor. Mumları kibrit yardımı ile yakarak mum 
alevlerinin hareketlerini inceliyor.

Tamer yaptığı incelemede tek mumun alevinin gruplandırmış olduğu mumların tarafına doğru dal-
galandığını gözlemliyor.
Tamer’in yaptığı bu deneyle ilgili,

I. Hava sıcaklığında oluşan değişimler, yüzeyde alçak veya yüksek basınç alanlarının oluşmasına 
neden olur.

II. Deneyde 1 mum alçak basınç alanının oluştuğu bölgeyi, 4 mumun bulunduğu grup ise yüksek 
basınç alanının oluştuğu bölgeyi temsil etmektedir. 

III. Mum alevlerinin dalgalanmasına yatay yönde yer değiştiren hava hareketleri neden olmuştur.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve III.
C) II ve III. D) I, II ve III.
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17. Ankara’nın 12 saatlik hava durumu tahmin 
çizelgesi aşağıda verilmiştir.

6.00 9.00 12.00 15.00 18.00

10 °C
13 °C

20 °C
22 °C

17 °C

Çizelgeyi inceleyen bir öğrenci hava olay-
ları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi-
sine ulaşamaz?

A) Gün içerisinde hava olayları değişkenlik 
gösterebilir.

B) Farklı sıcaklıklarda farklı hava olayları 
yaşanabilir.

C) Klimatologlar tarafından hazırlanmıştır.
D) Dar bir alanda, kısa süre içinde görülen 

atmosfer olayları incelenmiştir.

18. 25 °C sınıf ortamında bir miktar su bulunan 
cam kabın üzeri şeffaf naylon poşet ile ka-
patılmış ve poşet üzerine sıcaklığı 0 °C olan 
buz parçası yerleştirilerek aşağıdaki deney 
düzeneği hazırlanmıştır.

Su
40 °C

Cam kap

Buz
0 °C

Şeffaf naylon
poşet

Bir süre sonra cam kap içerisinde aşağı-
daki hava olaylarından hangisi gözlemle-
nir?

A) Kırağı B) Kar
C) Yağmur D) Dolu

19. Fen bilimleri öğretmeni Güneş ışınlarıyla 
gelen aynı enerji miktarının Dünya yüzeyine 
düşme durumlarını göstermek için aşağıdaki 
çizimleri kullanmıştır.

Güneş ışınları

A

B

B

B

Güneş ışınları

Güneş ışınları

Güneş
ışınları

Güneş
ışınları

A

Fen bilimleri öğretmeni bu çizimleri öğ-
rencilerine gösterdikten sonra,

I. Güneş’ten çıkan ışınların yeryüzüne 
düşme açılarındaki farklılıklar, mevsim-
lerin oluşma nedenleri arasındadır.

II. Dik veya dike yakın açılar ile düşen Gü-
neş ışınları, yüzeyde toplu hâlde olduk-
ları için daha fazla ısı enerjisi oluşturur.

III. Aynı enerji miktarı kutuplara yakın böl-
gede daha geniş alanı, Ekvator’da ise 
daha dar bir alanı ısıtmaktadır.

ifadelerinden hangilerini söylemiş olabilir?

A) I ve II. B) I ve III.
C) II ve III. D) I, II ve III.
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20. Ülkemizde başlıca üç büyük iklim çeşidine rastlanır. Bunlar; Karadeniz iklimi, karasal iklim ve Akdeniz 
iklimidir.
Türkiye iklim haritası üzerinde iki iklim çeşidi ile ilgili resimler ve bilgiler aşağıda verilmiştir.

Karadeniz iklimi: Her mevsim yağış
alabilen, yaz ve kış ayları arasında
sıcaklık farkının az olduğu iklim türüdür.
Doğal bitki örtüsü ormanlardır.

Akdeniz iklimi: Kışları yağışlı ve ılık,
yazları ise sıcak ve kuraktır. Doğal
bitki örtüsü ise genellikle bodur ağaç
ve çalılardan oluşan makilerdir.

Bu resimler ve bilgilerden yola çıkarak iklim ile ilgili, 
I. Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama hava şartlarıdır.
II. Bahsedilirken kurak, yağışlı, soğuk, sıcak gibi ifadeler kullanılır.
III. İklimlerin özellikleri insanların yaşamsal faaliyetlerini etkiler.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

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

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.


