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Bir öğrenci el fenerini görseldeki gibi yüzeye üç farklı konumda tutup, fenerin aydınlattığı yüzeyleri daire şeklinde çizmiştir.

Öğrencinin	yapmış	olduğu	etkinlik	ile	ilgili	aşağıdaki	soruları	cevaplayınız.
K

30 cm 30 cm 30 cm

L M

ETKİNLİK - 2

Görsel I

1 birim 2 birim 3 birim

Görsel II Görsel III

30o45o

Fen bilimleri öğretmeni mevsimlerin oluşum nedenlerini anlatırken aşağıdaki görselleri kullanmıştır.

Öğretmenin	konuyu	anlatırken	kullandığı	görsellere	göre	aşağıdaki	soruları	cevaplayınız.

1)  Öğretmen 21 Haziran tarihinde Yengeç Dönence-
si’ne düşen Güneş ışınlarını göstermek için hangi 

görseli kullanmıştır?
....................................................................................

2)  Öğretmen kış mevsiminde bir bölgeye düşen Güneş 

ışınlarını göstermek için hangi görseli kullanmıştır?

.................................................................................

3)  Görselleri inceleyerek birim 
yüzeye düşen enerji miktarı-
nın, ışınların düşme açılarına 
göre değişimini gösteren 
çizgi grafiğini çiziniz.

Işınların 
Düşme 
Açısı

Birim Yüzeye Düşen
Enerji Miktarı

4)  Işınların düşme açılarına 

bağlı olarak aydınlanan 

alanların büyüklüklerinin 

değişimini gösteren çizgi 

grafiğini çiziniz.
Işınların 
Düşme 
Açısı

Aydınlanan
Alan

ETKİNLİK - 1

1) K, L ve M yüzeylerinde el fenerlerinin oluşturacağı aydınlık alanların yarıçaplarını kıyaslayınız.

.................... > .................... > ....................

2) K, L ve M yüzeylerinde oluşan aydınlık alanlardaki birim yüzeye düşen enerji miktarlarını kıyaslayınız.

.................... > .................... > ....................

3) Aydınlık alanlara yerleştirilecek olan eşit kütledeki buz parçalarının erime sürelerini kıyaslayınız.

.................... > .................... > ....................

K

30 cm 30 cm 30 cm

L M

Şekilde	verilen	K,	L	ve	M	düzeneklerine	göre	aşağıdaki	soruları	cevaplayınız.	
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MEVSİMLERİN	BAŞLANGIÇ	TARİHLERİ
Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımı ve eksen eğikliği sonucu 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran ve 

23 Eylül gibi mevsim geçişlerinin yaşandığı tarihler oluşur. 

21 Haziran 21 Aralık

21 Mart

23 Eylül

21	Aralık	Gündönümü

Kuzey Kutup Noktası
G
ü
n
e
ş

I
ş
ı
n
l
a
r
ı

Güney Kutup Noktası

Kuzey Kutup
Dairesi

Güney Kutup Dairesi

Yengeç
Dönencesi

Oğlak Dönencesi

Ekvator

Dünya’nın	21	Aralık	tarihindeki	konumu

  • Kuzey Yarım Küre’de kış, Güney Yarım Küre’de yaz mevsimi başlangıcıdır.

  • KYK’de en uzun gece, GYK’de ise en uzun gündüz yaşanır.

  • KYK’de 21 Aralık’tan sonra geceler kısalmaya gündüzler uzamaya başlar.

  • Güneş ışınları öğle vakti Oğlak Dönencesi’ne dik gelir. 21 Aralık’ta öğle vakti saat 12.00’da Oğlak 

Dönencesi’ndeki cisimlerin gölge boyu sıfır olur.

  • Kuzeyden güneye doğru gidildikçe gündüz süresi uzar, gece süresi kısalır.

  • KYK’ye Güneş ışınları daha dar açı ile gelirken, GYK’ye Güneş ışınları daha dike yakın açılarla gelir.

NOT
Dünya’nın her yerinde 
gece - gündüz 
sürelerinin eşit olduğu 21 
Mart ve 23 Eylül tarihleri 
ekinoks, 21 Haziran 
ve 21 Aralık tarihleri 
gündönümü olarak 
adlandırılır.

BİLGİ KUTUSU
21 Aralık tarihinde 
Aydınlanma Çemberi 
kutup dairelerini teğet 
geçer.

  NOTLARIMM
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21	Haziran	Gündönümü

  • Kuzey Yarım Küre’de yaz, Güney Yarım 
21 Haziran yaz gündönümü

N Kuzey Kutbu 6 ay gündüz

Güney Kutbu 6 ay gece

Kutup dairesi (66.5°N)
24 saat gündüz

Yengeç Dönencesi (23.5°N)
13,5 saat gündüz

Oğlak Dönencesi (23.5°S)
10,5 saat gündüz

Güney Kutup Dairesi (66.5°S)
24 saat gece

Ekvator (0°)
12 saat gündüz

S

Küre’de kış mevsimi başlangıcıdır.

  • KYK’de en uzun gündüz, GYK’de ise en 

uzun gece yaşanır.

  • KYK’de 21 Haziran’dan sonra gündüzler 

kısalmaya, geceler uzamaya; GYK’de 

geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya 

başlar.

  • Güneş ışınları öğle vakti Yengeç Dönen-

cesi’ne dik gelir ve bu saatte Yengeç Dö-

nencesi üzerindeki cisimlerin gölge boyu 

sıfır olur.

  • Güney Kutbu’ndan kuzeye doğru gidildik-

çe gündüz süresi uzar.

  • KYK’ye Güneş ışınları daha dike yakın açılarla gelirken, GYK’ye Güneş ışınları daha dar açılarla 

gelir.

21	Mart	ve	23	Eylül	Ekinoksu

21	Mart

  • KYK’de ilkbahar, GYK’de son-

bahar mevsimi başlangıcıdır.

  • 21 Mart’tan sonra KYK’de gün-

düzler uzamaya devam eder.

23	Eylül

  • KYK’de sonbahar, GYK’de ilk-

bahar mevsimi başlangıcıdır.

  • 23 Eylül’den sonra KYK’de ge-

celer uzamaya devam eder.

Güney
21 Mart (Ekinoks) 23 Eylül (Ekinoks)

Kuzey

G
ün

eş
 Iş

ın
la

rı

Güney

Kuzey

  • Dünya’nın her yerinde gece ve gündüz süreleri eşittir.

  • Güneş ışınları bu tarihlerde öğle vakti Ekvator’a dik gelir. Öğle vaktinde saat 12.00’da cisimlerin 

gölge boyu sıfır olur.

  • Aydınlanma çizgisi kutup noktalarından geçer.

  NOTLARIMM

BİLGİ KUTUSU
  • 21 Haziran tarihinde 

Aydınlanma Çem-
beri kutup dairelerini 
teğet geçer.

UNUTMAYALIM
  • 21 Mart tarihinde 

Kuzey Kutup Bölge-
si’nde 6 ay sürecek 
olan gündüz, Güney 
Kutup Bölgesi’nde 6 
ay sürecek olan gece 
başlar.

  • 23 Eylül tarihinde 
Kuzey Kutup Bölge-
si’nde 6 ay sürecek 
olan gece, Güney 
Kutup Bölgesi’nde 6 
ay sürecek olan gün-
düz başlar.
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  • Dünya’nın şeklinin geoit olması ekvator dan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklığın azalma-

sına neden olur.

21 Mart

21 Aralık21 Haziran Günöte

4 Temmuz
3 OcakGünberi

23 Eylül

  • Dünya Güneş etrafında dolanırken bazen Güneş’e yaklaşır, bazen de Güneşten uzaklaşır.

  • Dünya’nın Güneş’e en yakınlaştığı tarih 3 Ocak Günberi, Güneş’e en uzak olduğu tarih        

4 Temmuz Günöte tarihidir.

Verilen konumda;

  • Dünya üzerinde Kuzey Ya-

rım Küre’ye düşen toplam 

ışık miktarı Güney Yarım 

Küre’ye göre daha fazladır.

  • Dünya üzerindeki A noktası-

nın aydınlıkta kalma süresi 

B noktasından daha fazla-

dır.

  • Dünya üzerinde Kuzey Ya-

rım Küre’deki toplam aydınlık alan, Güney Yarım Küre’deki toplam aydınlık alandan daha 

fazladır.

Yengeç 
Dönencesi

Ekvator

B

A

UNUTMAYALIM
Dünya’nın Güneş’e 
yaklaşmasının veya 
uzaklaşmasının 
mevsimlerin oluşumunda 
etkisi yoktur. Ancak bu 
durum Dünya’nın Güneş 
etrafındaki dönüş hızını 
etkiler. Dünya, elips 
şeklindeki yörüngesinde 
dönerken Güneş’e 
yaklaştığında dönüş 
hızı artar, Güneş’ten 
uzaklaştığında ise azalır. 
Bu durum mevsim 
sürelerinin farklı olmasında 
etkilidir.

  NOTLARIMM

Oğlak
Dönencesi
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Sorular
a.	21	Mart b.	21	Haziran c.	23	Eylül d.	21	Aralık

1. Verilen tarihlerde 
Güneş ışınları öğle 
vakti Dünya’nın 
hangi bölgesine dik 
düşer?

2. Hangi mevsim 
başlar?

KYK GYK KYK GYK KYK GYK KYK GYK

3. Verilen tarihlerde 
yarım kürelerde 
gece - gündüz 
süreleri nasıldır?

KYK GYK KYK GYK

4.  Verilen tarihlerden 
sonra Güneş 
ışınlarının yer 
yüzeyi ile yaptığı 
açı nasıl değişir?

KYK GYK KYK GYK KYK GYK KYK GYK

Tarihler

ETKİNLİK - 1

Gün	dönümü	ve	gün	eşitliği	(ekinoks)	tarihlerine	göre	tabloda	boş	bırakılan	yerleri	doldurunuz.

ETKİNLİK - 2

Görsel I Görsel II Görsel III Görsel IV

Aşağıda Dünya’nın Güneş etrafında dolanımı sırasındaki bazı konumları ve bir öğrencinin farklı mevsimlerde çektiği doğa fotoğ-

rafları verilmiştir.

Verilenlere	göre	aşağıdaki	soruları	cevaplayınız.

1. Dünya I konumunda iken K şehrinde bulunan öğrenci hangi fotoğrafı çekmiştir? .........................................................

2. Dünya II konumunda iken L şehrinde bulunan öğrenci hangi fotoğrafı çekmiştir? .........................................................

3. Dünya III konumundayken K şehrinden L şehrine yolculuk yapan öğrenci K ve L şehirlerinde hangi fotoğrafları çekmiştir?  
K Æ............................     L Æ............................

4. Dünya IV konumunda iken L şehrinde bulunan öğrenci hangi fotoğrafı çekmiştir? .........................................................

5. Dünya’nın Güneş’e en yakın olduğu konumda K şehrinde bulunan öğrenci hangi fotoğrafı çekmiştir?  ..........................

K
L

K
L

K
L

K
L

I

II

III

IV
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ÜNİTE - 1 • ETKİNLİK ÜNİTE - 1

ETKİNLİK - 3

 Bir araştırmacı ışığın yer yüzeyi ile yaptığı açının gölge boyuna etkisini 
araştırmak için yandaki etkinliği tasarlamıştır.

  •  Aynı uzunluktaki üç çubuğu yere dik şekilde sabitleyip, özdeş el fener-
lerini farklı açılarla çubuklara şekildeki gibi tutmuştur. 

  • Oluşan gölge boylarını ölçerek kaydetmiştir.

Detayları	verilen	etkinliğe	göre	aşağıdaki	soruları	cevaplayınız.

1)  Etkinlikteki bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen de-
ğişkenler nelerdir?

2)  Gölge boyunun, Güneş’ten gelen ışınların yüzeyle 
yaptığı açıya bağlı değişim grafiğini çiziniz.

4)  21 Haziran tarihinde Oğlak Dönencesi’ne öğle vakti 
dikilen çubuğun gölge boyu etkinlikte verilen hangi 
durum ile benzerlik gösterir?

   ...................................................................................

3)  21 Haziran tarihinde Yengeç Dönencesi’ne öğle vakti 
dikilen çubuğun gölge boyu etkinlikte verilen hangi 
durum ile benzerlik gösterir?

   ...................................................................................

Gölge Boyu

Işığın yüzeyle 
yaptığı açı

Bağımlı	Değişken ..............................................

..............................................

Bağımsız	Değişken ..............................................

..............................................

Kontrol	Edilen	
Değişken

..............................................

..............................................

I. Durum II. Durum III. Durum

ETKİNLİK - 4

Bitkilerin ışık alma süresi bitkinin çiçeklenmesini etkiler.

 Tabloda K, L ve M bitkilerinin çiçeklenmeleri için ih-
tiyaç duydukları güneşlenme süreleri, görselde ise 
Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımı ile A ve B şe-
hirlerinin Dünya üzerindeki konumları verilmiştir.

Tablo	ve	görseli	inceleyerek	aşağıdaki	soruları	cevaplayınız.

Bitkiler Çiçeklenme Süresi
K 13 saat
L 9 saat
M 12 saat

A
B IV

A
BIII

A
B I

A
B

II

1.	 K bitkisinin Güney Yarım Küre’de çiçeklenebilmesi için Dünya hangi konumda olmalıdır?

2.		Dünya III numaralı konumunda iken, hangi bitki A şehrinde çiçeklenebilir?

3.		K bitkisinin Kuzey Yarım Küre’de çiçeklenebilmesi için Dünya hangi konumda    
     bulunmalıdır?

4.		Dünya I numaralı konumda iken B şehrinde hangi bitki çiçeklenebilir?

5.		Hangi bitki türü Ekvator’da yıl boyunca çiçeklenebilir?

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................
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ETKİNLİK - 5

Yansıma kanunlarına göre yüzeye dik gelen ışınlar kendi üzerinden geri yansır.

Tabloda	verilen	tarihlerde,	Dünya’nın	hangi	enleminde	öğle	vak-
ti	yer	düzlemine	yatay	yerleştirilen	aynaya	gelen	Güneş	ışınları	
kendi	üzerinden	geri	yansır?

Tarih
Aynanın	yerleştirileceği	

yer

21 Haziran ..................................................

23 Eylül ..................................................

21 Aralık ..................................................

21 Mart ..................................................

ETKİNLİK - 6

Grafikte K, L, M ve N şehirlerinin aynı tarihteki gündüz süreleri gösterilmiştir.

Verilen	grafiğe	göre	aşağıdaki	soruları	cevaplayınız.

K

12

Gündüz Süresi (sa)

Şehirler
L M N 

1) Hangi şehirler aynı yarım kürede bulunur?

...... - ......., ...... - ....... 

2) Grafik 22 Ocak tarihine ait ise hangi şehirler Güney Yarım Küre’de bulunabilir?

................................................................................................................................

3) Grafik 21 Haziran tarihine ait ise hangi şehir daha kuzeyde bulunur?

................................................................................................................................

4) Ölçümün yapıldığı hangi şehirde Güneş daha erken doğar?

................................................................................................................................

5) Grafik 21 Aralık tarihine ait ise hangi şehirde Güneş ışınlarının yer yüzeyi ile yaptığı açı en küçüktür?

................................................................................................................................



17
Mozaik Yayınları8. SINIF • iNTRO • FEN BiLiMLERi
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ETKİNLİK - 7

Hicri takvim, Hicret’i başlangıç kabul eden ve Ay’ın Dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir. 1 yılı 354 
veya 355 günden oluşur.

Yukarıdaki bazı yıllara ait hicri yılbaşı tarihlerini gösteren tablo ile mevsim çarkı verilmiştir.

2000 2010 2015 2020

Hicri
Yılbaşı
Tarihi

5
Nisan

8 
Aralık

14 
Ekim

20 
Ağustos

Verilen	tablo	ve	mevsim	çarkına	göre	aşağıdaki	soruları	cevaplayınız.

İlkbahar

Yaz

Kı
ş

S
onbahar

Mevsim
Çarkı

Portakal

Bakla

Erik

Çilek

Kestane

Mandalina

Kuşburnu

Muz Karpuz

Karadut

Patlıcan

Pırasa

1) 2020 hicri yılbaşı günü Kuzey Yarım Küre’de hangi meyve ve sebze toplanır?

.........................................................................................................................................................................................

2) Güney Yarım Küre’de mandalina toplayan çiftçi hangi yılın hicri yılbaşındadır? 

.........................................................................................................................................................................................

3) 2010 yılı hicri yılbaşının yaşandığı mevsimde Kuzey Yarım Küre’de hangi meyve ve sebzeler toplanır?

.........................................................................................................................................................................................

4) Kuzey Yarım Küre’de çilek toplayan çiftçi hangi yılın hicri yılbaşındadır?

.........................................................................................................................................................................................

5) 2015 yılında hicri yılbaşının yaşandığı tarihte Kuzey Yarım Küre’de hangi meyve ve sebzeler toplanır?

.........................................................................................................................................................................................

6) Hangi hicri yılbaşının yaşandığı tarihte Kuzey Yarım Küre’ye Güneş ışınları daha büyük açıyla düşer?

.........................................................................................................................................................................................

7) Güney Yarım Küre’de zemine dik olarak sabitlenen çubuğun gölge boyu tabloda verilen hangi hicri yılbaşı tarihinde en 

büyük olur?

.........................................................................................................................................................................................
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ETKİNLİK - 8

HaYdi bitişe ulaşalım!
Oyunun	Amacı: 
Başlangıç çizgisinden başlayarak sağlam ku-
tulara basarak bitişe ulaşmak.

Oyunun	Yönergesi:
•  Her grupta 3 kutu bulunur.
•  Kutuların üstünde bazı ifadeler yazmaktadır.
•  Yanlış olan ifadenin altında boyalı kutu, doğ-

ru olan ifadenin altında ise sağlam kutu bu-
lunmaktadır.

•  Kutular üzerinde düz ya da çapraz ilerlene-
bilir.

A1: Dünya dönme ekseni etrafında doğudan batıya dönerek günlük hareketini yapar.

A2: Dünya Güneş’in etrafında elips şeklinde bir yörüngede dolanır.

A3: Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 365 gün 6 saatte tamamlar.

B1: Kuzey ve Güney Yarım Küre olarak Dünya’yı paralel iki eş parçaya bölen hayali çizgiye Ekvator denir.

B2: Ekvator düzlemi ile Dünya’nın dolanma düzlemi arasında 45o’lik bir açı vardır. 

B3: Eksen eğikliği gece ve gündüz sürelerinde bir değişikliğe neden olmaz.

C1: Dönme ekseninin eğik olması, yıl içerisinde Güneş ışınlarının yer yüzeyine düşme açılarında farklılığa neden olur.

C2: Mevsim oluşumunun nedeni sadece eksen eğikliğidir.

C3: Güneş ışınlarının yer yüzeyi ile yaptığı açı arttıkça gölge boyu artar.

D1: Eksen eğikliği, birim yüzeye aktarılan ısı enerjisinde değişimler yaşanmasına neden olur.

D2:	Gün dönümü tarihlerinde farklı yarım kürelerde aynı mevsim yaşanır.

D3: Güneş ışınları, yeryüzüne dik veya dike yakın açılarla düştüğünde daha az ısı enerjisi aktarır.

E1: Mevsim geçiş tarihleri 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran ve 21 Eylül’dür.

E2:	Dik ve dike yakın açılar ile düşen Güneş ışınları yüzeyde daha fazla ısı enerjisi oluşturur.

E3: 21 Aralık tarihinde Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsimi başlar.

F1: 21 Mart tarihinden itibaren Güney Yarım Küre’de gündüz süreleri uzamaya başlar.

F2:	21 Haziran tarihinde eksen eğikliği ortadan kalkar.

F3: Gün eşitliği tarihleri 21 Mart ve 23 Eylül’dür.

G1:	Kuzey Yarım Küre için 21 Haziran kış gün dönümüdür.

G2: 21 Haziran tarihinden itibaren Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsimi yaşanmaya başlar.

G3:	Güneş ışınları dönencelere yılda ikişer kez dik açıyla düşer.

Numaralandırılmış kutuların üzerlerinde yazan ifadeler aşağıda verilmiştir.

A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1

B
A
ŞL

A
N
G
IÇ

A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2

Ç
IK
IŞ

A3 B3 C3 D3 E3 F3 G3

A B C D E F G

Verilen	ifadelerin	doğru	ya	da	yanlış	olduğuna	karar	vererek	çıkışa	ulaşan	bir	yarışmacı	sırasıyla	hangi	kutulara	basmıştır?
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1.	 Görselde Dünya’nın Güneş etrafındaki gün dönümü ve 

gün eşitliği konumları verilmiştir.

I

II

III

IV

21 Mart

21 Aralık
23 Eylül

21 Haziran

Verilen	görsele	göre,

 I. Dünya, Güneş etrafındaki dolanımını saat yönünün 

tersine gerçekleştirir.

 II. Dünya, III konumundan IV konumuna geçerken Kuzey 

Yarım Küre’de yaz mevsimi yaşanır.

 III. Dünya, IV konumundayken Ekvator’a dikilen bir çubu-

ğun öğle vakti gölge boyu sıfırdır. 

ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve III

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

2.	 Görselde Dünya’nın gün dönümü tarihinde Güneş karşı-

sındaki konumu verilmiştir.

Yengeç D.

Ekvator

Oğlak D.

Buna	göre	verilen	gün	dönümü	tarihinde;

 I. Kuzey Yarım Küre’de en uzun gündüz, Güney Yarım 

Küre’de en uzun gece yaşanır.

 II. Ekvatordan kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi artar.

 III. Güney Yarım Küre’de kış mevsimi başlar.

hangilerinin	gerçekleştiği	söylenebilir?

A) Yalnız I B) I ve III

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

3.	 Dönme ekseninin eğik olması, Güneş ışınlarının düşme 

açılarında farklılıklar yaşanmasına neden olur. Bu durum 

sonucunda Dünya’nın farklı bölgelerine dikilen çubukların  

gölge boyları da farklı olur.

Grafikte Dünya üzerinde K, L ve M bölgelerine dikilen bir 

çubuğun öğle vakti gölge boyları gösterilmiştir.

Gölge Boyu

BölgelerK L M

K,	L	ve	M	bölgelerindeki	çubukların	gölge	boylarının	
grafikteki	gibi	olabilmesi	için	bu	bölgelerin	Dünya	üze-
rindeki	yeri	ve	Dünya’nın	Güneş	etrafındaki	konumu	
aşağıdakilerden	hangisi	gibi	olmalıdır?

A)

Yengeç D.

Oğlak D.
Ekvator

K
L

M

B)

Yengeç D.

Oğlak D.
Ekvator

K

L
M

C)

D)

Yengeç D.

Oğlak D.
Ekvator K

L
M

Yengeç D.

Oğlak D.
EkvatorK

M
L

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 
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4. Dik veya dike yakın açılar ile yüzeye düşen Güneş ışınları

yüzeyde daha dar alana yayılırken eğik açılar ile yeryü-

züne düşen Güneş ışınları ise daha geniş alana yayılır.

Görselde Dünya’nın 21 Aralık tarihindeki Güneş’e göre

konumu ile K, L ve M şehirlerinin Dünya üzerindeki ko-

numları verilmiştir.

Yengeç D.

K
L

M
Ekvator

Oğlak D.

Verilen	bilgi	ve	görsele	göre	K,	L	ve	M	şehirlerine	dü-
şen	Güneş	ışınlarının	durumları	aşağıdakilerden	han-
gisi	gibi	olabilir?

K L M

A) 

1 birim

1 birim

1 birim

1 birim

1,5 birim

1,5 birim

1,5 birim

1,5 birim

2 birim

2 birim

2 birim

2 birim

B) 

C)

D) 

5. Hangi yarım kürede olursa olsun bir bölgenin kış ve ilkbahar 
mevsimini yaşadığı tarihlerde gündüz süreleri uzar, gece 
süreleri kısalır. O bölgede yaşanan yaz ve sonbahar mev-
simlerinde ise gündüz süreleri kısalır, gece süreleri uzar.

Verilen	bilgiye	göre,	Dünya	üzerinde	bulunan	K	böl-
gesi	 için	aşağıda	verilen	konum	ve	tarih	aralıklarının
hangisinde	gündüz	süreleri	uzar,	gece	süreleri	kısalır?

K	bölgesi Tarih	Aralığı

A) Kuzey Yarım Küre 21 Haziran-23 Eylül

B) Kuzey Yarım Küre 23 Eylül-21 Aralık

C) Güney Yarım Küre 21 Aralık-21 Mart

D) Güney Yarım Küre 23 Eylül- 21 Aralık

6. Yerküre üzerinde bulunan K, L, M ve N noktalarına ait bil-

giler aşağıda verilmiştir.

  • Haziran ayında birim yüzeye aktarılan enerji miktarı en

fazla olan bölge K noktasıdır.

  • M noktasına yıl boyunca Güneş ışınları dik ve dike ya-

kın açılarla düşer.

  • N noktası 21 Aralık tarihinde en uzun gündüzü yaşar.

  • L ve N noktaları aynı yarım kürede bulunur.

Verilen	bilgilere	göre	K,	L,	M	ve	N	noktalarının	yerküre	
üzerindeki	 konumları	 aşağıdakilerden	 hangisi	 olabi-
lir?

A)

B)

C)

D)

N

M
K

L
Ekvator

N

L

MK Ekvator

N
L

M

K

Ekvator

L

N
M

K
Ekvator

L
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2

1. Yerkürede bulunan K ve L şehirlerine ait aylık ortalama

sıcaklık değişimini gösteren grafikler aşağıda verilmiştir.

Sıcaklık

L Şehri

A
yl
ar

O
cak

Ş
ubat

M
art

N
isan

M
ayıs

H
aziran

Tem
m
uz

A
ğustos

E
ylül

E
kim

K
asım

A
ralık

Sıcaklık

A
yl
ar

O
cak

Ş
ubat

M
art

N
isan

M
ayıs

H
aziran

Tem
m
uz

A
ğustos

E
ylül

E
kim

K
asım

A
ralık

K Şehri

Verilen	grafik	incelendiğinde	K	ve	L	şehirleriyle	ilgili,
I. Farklı yarım kürelerde bulunur.

II. 21 Haziran tarihinde Güneş ışınları K şehrine daha bü-
yük açıyla düşer.

III. İki şehrin 21 Mart tarihindeki gündüz süreleri birbirine
eşittir.

ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II

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

2. Bir bölgede Güneş’in gökyüzünde görünebildiği süreye 
güneşlenme süresi denir.

Grafikte K noktasına ait güneşlenme süresinin aylara göre

değişimi verilmiştir.

Güneşlenme Süresi

12

AylarO
cak

Ş
ubat

M
art

N
isan

M
ayıs

H
aziran

Tem
m

uz

A
ğustos

E
ylül

E
kim

K
asım

A
ralık

Grafik	incelendiğinde	K	noktasıyla	ilgili	aşağıdaki	de-
ğerlendirmelerden	hangisi	yapılamaz?

A) K noktası Güney Yarım Küre’de bulunmaktadır.

B) 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gün eşitliği yaşanır.

C) K noktasında yer yüzeyine dik olarak konumlandırılan
bir çubuğun öğle vakti gölge boyunun en uzun olduğu
tarih 21 Aralık’tır.

D) K noktasında kış ve ilkbahar mevsimlerinde gündüz
süreleri uzamaktadır.

3. Ekvator bölgesi yıl boyunca güneş ışınlarını dik ve dike 
yakın açıyla alır.

Görselde Ekvator çizgisi üzerinde bulunan ülkeler veril-
miştir.

Ekvador
Kolombiya
Brezilya

Gabon

Güney Amerika’da

Kongo
Uganda

Kongo Demokratik C. Malezya
Kenya
Somali

Afrika’da Asya’da

Ekvator

Fen bilimleri öğretmeni görselde verilen ülkelerin yıl bo-

yunca aylık ortalama sıcaklıklarını gösteren bir tablo çiz-

mek istemektedir.

Buna	göre	öğretmenin	çizeceği	tablo	aşağıdakilerden	
hangisi	gibi	olabilir?

A) 
Aylar

O
ca
k

Ş
ub

at

M
ar
t

N
is
an

M
ay
ıs

H
az
ir
an

Te
m
m
uz

A
ğu

st
os

E
yl
ül

E
ki
m

K
as
ım

A
ra
lık

Sıcaklık	
(oC)

25 26 28 29 28 28 27 27 29 28 26 25

B) 

Aylar

O
ca
k

Ş
ub

at

M
ar
t

N
is
an

M
ay
ıs

H
az
ir
an

Te
m
m
uz

A
ğu

st
os

E
yl
ül

E
ki
m

K
as
ım

A
ra
lık

Sıcaklık	
(oC)

2 1 0 -2 -3 -3 -4 -5 -3 1 0 1

C) 

Aylar

O
ca
k

Ş
ub

at

M
ar
t

N
is
an

M
ay
ıs

H
az
ir
an

Te
m
m
uz

A
ğu

st
os

E
yl
ül

E
ki
m

K
as
ım

A
ra
lık

Sıcaklık	
(oC)

30 27 25 23 20 15 12 10 15 20 25 28

D) 

Aylar

O
ca
k

Ş
ub

at

M
ar
t

N
is
an

M
ay
ıs

H
az
ir
an

Te
m
m
uz

A
ğu

st
os

E
yl
ül

E
ki
m

K
as
ım

A
ra
lık

Sıcaklık	
(oC)

4 8 10 16 18 22 26 27 21 17 12 8

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 
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4. Fen bilimleri öğretmeni gün dönümü ve gün eşitliği tarih-

lerinde gece-gündüz sürelerini daha iyi öğretebilmek için

aşağıdaki oyunu tasarlamıştır.

Oyunun	Uygulanması:

1. Dünya’nın gün dönümü ve gün eşitliği tarihlerinde Gü-
neş etrafındaki konumlarını görseldeki gibi tahtaya çiz-
miştir.

I

II

III

IV

2. Bir küpün dört yüzüne Dünya’nın konumlarının numara-
larını iki yüzüne de yarım küreleri yazmıştır.

1

2

3Kuzey

Yarım
 

Küre
Güney

Yarım
 

Küre

4

3. Öğrencilerin küpü iki defa atmalarını istemiştir. Oyuna
başlayan Ege, Bilge, Tuna ve Aziz zarları attığında ulaş-
tığı sonuçlar aşağıda verilmiştir.

1. AtışÖğrenci 2. Atış

 Ege  Kuzey Yarım Küre        1

 Bilge  Kuzey Yarım Küre        3

 Tuna  Güney Yarım Küre        2

 Aziz  Güney Yarım Küre        1

4. Küpler atıldığında en uzun gündüz süresini bulan öğren-
cinin oyunu kazanacağını belirtmiştir.

Buna	göre	öğrencilerden	hangisi	bu	oyunu	kazanmış-
tır?

A) Ege B) Bilge

C) Tuna D) Aziz

5. Aşağıda verilen grafikte Akdeniz ve Karadeniz’in 2019

yılında deniz suyu sıcaklığının aylara göre değişimi veril-

miştir.

Sıcaklık

Aylar

Akdeniz

Karadeniz

O
cak

Ş
ubat

M
art

N
isan

M
ayıs

H
aziran

Tem
m
uz

A
ğustos

E
ylül

E
kim

K
asım

A
ralık

Verilen	 grafik	 değerlendirildiğinde	 aşağıdaki	 değer-
lendirmelerden	hangisi	yapılamaz?

A) Akdeniz ve Karadeniz Kuzey Yarım Küre’de bulunur.

B) Karadeniz ve Akdeniz’e aynı saatte açılan özdeş tek-

nelerin gölge boyu, Karadeniz’de daha büyüktür.

C) Akdeniz ve Karadeniz’e düşen Güneş ışınlarının yü-

zey ile yaptığı farklı açılar denizlerdeki sıcaklık farklı-

lıklarını ortaya çıkarmıştır.

D) Aynı tarihte Karadeniz’de birim yüzeye düşen enerji

miktarı daha fazladır.
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İKLİM	VE	HAVA	HAREKETLERİ

Dünya’yı çevreleyen, kalınlığı ortalama 
78

Azot

%78

Diğer gazlar
%1

Oksijen
%21

10.000 km olan gaz tabakasına atmosfer denir. 

Atmosferde yaşamımız için gerekli olan gazlar 

bulunur. Bu gazların oranı %78 azot, %21 oksi-

jen ve %1 diğer gazlar (CO2, su buharı, vb.) şek-

lindedir. Atmosferde bulunan su buharı hava 

olaylarının oluşmasını sağlar.

Atmosfer ayrıca Güneş’ten gelen zararlı 

ışınların yeryüzüne ulaşmasını engelleyerek 

Dünya’nın aşırı ısınmasını ve soğumasını ön-

ler.

Hava	Olayları
Dünya’nın şekli, kendi etrafında yaptığı dönme hareketi ve Güneş etrafında yaptığı dolanma 

hareketi yeryüzünde sıcaklık farkı yaratır. Hava sıcaklığındaki bu değişimler hava olaylarını oluşturur.

Dar alanda, günlük hatta anlık değişen hava olayları yağmurlu, karlı, güneşli, rüzgarlı gibi ifade-

lerle tanımlanmaktadır.

Hava	Durumu
Belli bir yerde, kısa süre içinde gerçekleşen yağmurlu, soğuk, sıcak şeklinde tanımlanan atmos-

fer koşullarıdır.

Atmosferdeki su buharına nem denir.

Nem dengesini atmosfer ile yeryüzü arasında gerçekleşen yoğuşma, buharlaşma ve terleme 

olayları sağlar.

Sıcaklığın artması, buharlaşma  hızını arttıracağı için havadaki nem miktarının da artmasını sağlar.

NOT

Sıcaklık
Ø 

Termometre

Basınç
Ø

Barometre

Rüzgâr
Ø

Anemometre	

Nem
Ø

Higrometre

ile ölçülür.

Hava olaylarının taki-

bi çeşitli meslek dalları 

için önemlidir.
• Hava ulaşımı
• Deniz ulaşımı
• Kara ulaşımı
• Turizm
• Tarım
• İnşaat

gibi pek çok sektör hava 

durumunu yakından ta-

kip eder.

 NOTLARIMM

8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 
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Atmosferde oluşan sıcaklık farkı basınç farkını oluşturur. Basınç farkı nedeniyle yüksek  basınç-

tan alçak  basınca doğru oluşan yatay hava hareketine rüzgâr denir.

Sıcaklık yükseldikçe havanın yoğunluğu azalır, hava yükselir ve yükselici hava hareketi oluşur. 

Bu durum havanın yeryüzüne yaptığı basıncın azalmasına neden olur ve alçak	basınç	alanı oluşur.

Sıcaklığın azalması ise hava moleküllerini birbirine yaklaştırarak yoğunluğunun artmasına ve 

moleküllerin aşağı doğru alçalıcı hava hareketi yapmasına neden olur. Bu durum havanın yeryüzüne 

yaptığı basıncı artırır ve yüksek	basınç	alanı oluşur.

Yüksek Basınç Alçak Basınç

SICAKSOĞUK

Yüksek basınç alanı ve alçak basınç alanı

•  Yeryüzünde hava yoğunluğu fazladır.

•  Sıcaklık azalır. Bu nedenle buharlaş-
ma olayı azdır.

•  Rüzgar merkezden çevreye doğru
eser.

•  Alçalıcı hava hareketi görülür.

•  Hava genellikle açık ve güneşli, bulut-
lanma ve yağış olayları gözlenmez.

YÜKSEK	BASINÇ

•  Yeryüzünde hava yoğunluğu azdır.

•  Sıcaklığın fazla olması buharlaşma hı-
zını artırır.

•  Rüzgar çevreden merkeze doğru eser.

•  Yükselici hava hareketi görülür.

•  Bulut oluşma ve yağış görülme ihtimali
fazladır.

ALÇAK	BASINÇ

BİLGİ KUTUSU
Dünya’nın kendi ekseni 
etrafında dönmesi 
sonucunda rüzgarların 
yönlerinde sapmalar oluşur.

BİLGİ KUTUSU
Yüksek basınç ve alçak 
basınç alanları arasındaki 
basınç farkı arttıkça 
rüzgarın hızı da artar. 
Rüzgar sahip olduğu hıza 
ve çevresine yaptığı etkiye 
göre farklı isimler alır.

 NOTLARIMM
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Dolu
Bulutların içinde yuvarlak ve düzensiz buz parçalarıdır. Su damla-

cıklarının aşırı soğuma nedeniyle aniden donarak buz topları şeklinde 

yeryüzüne inmesiyle oluşur.

Sis
Yeryüzüne yakın su buharının havanın soğumasıyla birlikte yoğu-

şarak ve donarak havada asılı kalan su damlacıkları ya da buz kristal-

lerine dönüşmesine sis denir. Sis yatay görüşü engeller ve içerisindeki 

buz kristali miktarı arttıkça yoğunlaşarak görüş mesafesini kısaltır.

Kırağı
Yeryüzüne yakın su buharının yüzeyler ve cisimler üzerinde sıvı-

laşmadan doğrudan buz kristallerine dönüşmesine kırağı denir.

Kar
Sıcaklık 0 oC’nin altına düştüğünde, havadaki su buharı aniden so-

ğuyarak katı hale geçer. Küçük buz kristallerinin birleşmesiyle oluşan 

yağış türüne kar denir.

Çiy
Yeryüzüne yakın yerlerde havadaki su buharının nesneler üzerin-

de yoğuşarak oluşan su damlacıklarına çiy denir.

Yağmur

Güneş’ten gelen ısı etkisi ile yeryüzündeki su 

buharlaşır. Buharlaşan su havadaki toz tanecikleri-

ne tutunarak bulutları oluşturur. Atmosferdeki su 

buharı yoğuşarak su damlacıklarına dönüşür. Su 

damlacıklarının ağırlaşarak yeryüzüne inmesine 

yağmur denir.

Sızma

Yeraltı suları
Okyanus, göller ve 
nehirler

Buharlaşma
Solunum

Yoğunlaşma

kar ve buz

1
2

3

4

 NOTLARIMM

NOT
Yağmur, kar, dolu 
gökyüzüne yakın yerde 
oluşur. Çiy, kırağı ve sis 
yeryüzüne yakın yerde 
oluşur. 

NOT
Hava olaylarının 
oluşumunda nem, basınç, 
sıcaklık değişimi gibi 
faktörler etkilidir. 
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Yandaki şekilde dünya küresi üzerinde belirlenmiş noktaların arasında belirli bir tarihte oluşan 

hava hareketlerinin yönleri verilmiştir.

EKVATOR

D
Ü

N
Y

A

A

B

C

D

E

Buna	göre	aşağıdaki	boşlukları	“>,	<,	=”	işaretlerini	kullanarak	tamamlayınız.

HAVA	SICAKLIĞI

A ................ B

B ................ C

C ................ D

D ................ E

BASINÇ

A ................ B

B ................ C

C ................ D

D ................ E

ETKİNLİK - 1

Şekilde verilen kapılar, üzerinde bilgiler yazan anahtarlarla açılacaktır.

Kilitleri	açabilecek	uygun	anahtarları	kapılarla	eşleştiriniz.

YAĞMUR KAR DOLU

Anahtar: ............... Anahtar: ............... Anahtar: ...............

SİS ÇİY KIRAĞI

Anahtar: ............... Anahtar: ............... Anahtar: ...............

1

3

5

2

4

6

Atmosferin üst kısımlarında soğuk hava ile karşılaşan su bu-
harı yoğuşarak su damlacıklarına dönüşür ve yeryüzüne iner.

Bulutlarda yer alan su buharının yoğuşup donmasıyla meyda-
na gelen buz kristalleri birleşerek yeryüzüne iner.

Havadaki su buharının soğuk nesneler üzerinde yoğuşması ile 
meydana gelir.

Su damlacıklarının aniden donmasıyla meydana gelen buz 
toplarıdır.

Yeryüzüne yakın yerlerde yoğuşan küçük su damlacıklarının 
havada asılı kalmasıyla meydana gelen yeryüzü bulutlarıdır.

Havadaki su buharının cisimler üzerinde yoğuşmadan doğru-
dan katı hâle geçmesiyle meydana gelir.

ETKİNLİK - 2

A B
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ETKİNLİK - 3

Hipotez:	İki bölge arasında sıcaklık farkı arttıkça bu bölgeler arasında meydana gelebilecek rüzgârın hızı da artar.

Yukarıdaki	hipotezi	test	etmek	isteyen	bir	öğrenci	aşağıdaki	düzenekleri	kuruyor.	(Kurdeleler	özdeştir.)	

açısı açısı

1 adet mum 3 adet mum 3 adet mum2 adet mum

Düzenek I Düzenek II

Kurdelenin mumlar yanmadan önce ve yandıktan sonraki konumları arasındaki açılar Düzenek I’de α (Alfa) ve Düzenek II’de 
β (Beta) olarak ölçülmüştür.

Açılar	arasındaki	ilişki α > β	olduğuna	göre;

Deneyin bağımlı, bağımsız ve kontrol 
değişkenlerini belirleyiniz.

Bağımlı 
değişken

Bağımsız
değişken

Kontrol
değişkeni

Kurdelelerin 
yapığı açılar

Sıcaklık
farkı

Kurdele 
uzunluğu

Yapılan deneyle bu hipotez ispatlana-
bilir mi? Açıklayınız.

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

1 2

A B
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ETKİNLİK - 4

Aşağıda belirli bir tarihte birbirine komşu olan 6 yerleşim bölgesine ait hava sıcaklıkları sütun grafiğinde verilmiştir.

Ölçümün	yapıldığı	tarihte	bu	yerleşim	bölgeleri	arasına	yerleştirilen	numaralandırılmış	rüzgar	tulumlarının	durumlarını	aşağı-
daki	tabloda	boş	bırakılan	yerlere	yazınız.

Sıcaklık (oC)

28

26

24

22

Yerleşim Bölgesi
A B C D E F

2 31

5 64

Şehir Rüzgâr	Tulumu Şehir

A ................... B

A ................... C

A ................... D

B ................... F

C ................... F

D ................... F



29
Mozaik Yayınları8. SINIF • iNTRO • FEN BiLiMLERi

ÜNİTE - 1 • ETKİNLİK 

ETKİNLİK - 5

Başlangıç

A

D

B

C

Yağmur Kar Dolu Sis Çiğ Kırağı

SORULAR

1. Isınarak yükselen hava içindeki su buharı
aşırı soğuma nedeniyle bir anda donar ve
yeryüzüne buz parçaları şeklinde iner.

2. Havadaki su buharı yoğuşarak sıvı hale ge-
çer ve yeryüzüne düşer.

3. Yeryüzü bulutları olarak da bilinir.

4. Atmosferdeki su buharı önce yoğuşur, ardın-
dan donarak buz kristalleri haline gelerek yer-
yüzüne yağar.

5. Yeryüzüne yakın yerlerdeki su buharının ci-
simler üzerinde yoğuşmasıyla oluşur.

6. Yeryüzüne yakın yerlerdeki su buharı
cisimler üzerinde doğrudan buz kristal-

 lerine dönüşmesiyle oluşur.

Bulunan Hazine

Başlangıç	noktasından	
başlayarak	sırasıyla	so-
ruların	doğru	cevaplarını	
temsil	eden	ok	yönünde	
ilerlenerek	hazinelerden	
birine	ulaşılır.

HAZİNE AVI 
OYUNU


