
 

 
 
 
 
1) Güneş ışınlarının Dünya'ya geliş açısının değişmesi, aşağıdaki olaylardan hangisine sebep olur? 
A) Gece ve gündüzün oluşmasına. 
B) Mevsimlerin oluşmasına. 
C) Güneş tutulmasına. 
D) Ay tutulmasına. 
 
2) Dünya üzerinde kuzey yarım kürede bulunan bir şehirde L ayında kış yaşandığı bilinmektedir. 
Buna göre; 
I.   L ayında kuzey yarım küreye Güneş'ten gelen ışık, güney yarım küreye göre daha eğik gelmektedir. 
II.  L ayında Dünya, Güneş'e yaz aylarına göre daha uzaktadır. 
III. Bu şehir Türkiye'de yer alabilir. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III. 
 
3) Şekillerde Dünya'nın Güneş etrafında dolanırken oluşan iki farklı konumu, tabloda ise hangi yarım kürede oldukları belirtilmeyen eş 
yükseltilerdeki K ve L şehirlerinin ocak ve temmuz aylarındaki sıcaklık ortalamaları verilmiştir. 

 
Buna göre tablodaki verilerden ve Dünya'nın konumlarından yararlanarak K ve L şehirleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hang isine 
ulaşılabilir? 
A) I. konumundayken L şehrinde yaz mevsimi yaşanır. 
B) II. konumundayken K şehrinde kış mevsimi yaşanır. 
C) I. konumundayken L şehri, Güneş ışınlarını K şehrinden daha dik açı ile alır. 
D) II. konumundayken K şehri, Güneş ışınlarını L şehrinden daha dik açı ile alır. 
 
4) Dünya 21 Aralık tarihindeki konumundayken Ekvator'a eşit uzaklıkta ve deniz seviyesinde 
bulunan iki şehrin konumu şekil üzerinde numaralandırılarak verilmiştir. 
Buna göre bu şehirlerdeki birim yüzeye Güneş ışınları ile aktarılan enerji miktarları aşağıdaki 
grafiklerin hangisinde doğru verilmiştir? 

       
 
5) Yere dik olarak duran bir cismin gölge boyu bir yıl boyunca belirli aralıklarla ölçülerek 
şekildeki grafik elde ediliyor.  
 
Dünya'nın Güneş'e göre olan konumları aşağıdakilerden hangisi gibi olursa mart ve haziran 
ayları arasında geçen sürede gölge boyu değişimi grafikteki gibi olur? 
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6) 21 Aralıkla Dünya ve Güneşin konumu şekilde verilmiştir. 
Buna göre, 
I.   Bu tarihte Güney Yarım Küre'de yaz mevsimi, Kuzey Yarım Küre'de ise kış mevsimi yaşanmaya başlar. 
II.  Güneş ışınları Güney Yarım Küre yüzeyinde daha fazla, Kuzey Yarım Küre yüzeyinde ise daha az ısı 
oluşturur. 
III. Bu tarihte Güney Yarım Küre en kısa geceyi, Kuzey Yarım Küre ise en uzun geceyi yaşar. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız l  B) Yalnız II C) Yalnız III D) I, II ve III 
 
7) Göçmen kuşlar, oğlak dönencesi bulunan bir ülkeden yengeç dönencesinde bulunan Türkiye'ye göç ediyorsa aşağıdaki yargılardan 
hangisi söylenebilir? 
A) Yengeç dönencesinde bulunan ülkelerde kış mevsimi başlayacaktır. 
B) Oğlak dönencesinde bulunan ülkelerde ilkbahar mevsimi yaşanıyordur. 
C) Türkiye'de kış mevsimi bitiyor, ilkbahar mevsimi başlıyordun 
D) 21 Haziran oğlak ve yengeç dönencesinde yaz mevsimi başlangıcıdır. 
 
8)  I.   Güneş'ten çıkan ışınların yeryüzüne gelme açılarındaki farklılıklar 

II.  Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanımı 
III. Ay'ın Dünya etrafındaki dolanımı 

Yukarıdakilerden hangileri mevsimlerin oluşmasına sebep olan olaylardan biridir? 
A) Yalnız I  B) I ve II  C) II ve III  D) I, II ve III 
 
9) K ve L bölgelerinin Dünya'daki konumlarıyla ilgili verilen bilgiler şu şekildedir: 
• Birinin Kuzey, diğerinin Güney yarım kürede olduğu bilinmektedir. 
• Ekvator'a olan uzaklıkları bilinmemektedir. 
• Hangi ay ve gün yapıldığı bilinmeyen ancak aynı günde yapılan sıcaklık ölçümünde K bölgesindeki sıcaklığın L bölgesinden daha fazla 
olduğu bilinmektedir. 
Bu bilgilere göre K ve L bölgelerinde sıcaklık ölçümünün yapıldığı günde yaşanan mevsimlerin belirlenmesiyle ilgili aşağıdaki yargılardan 
hangisi doğrudur? 
A) K bölgesinin Güney yarım kürede olduğu bilinirse bu bölgede yaz mevsimi yaşandığı belirlenebilir. 
B) Bölgelerin bulunduğu yarım küreler bilinse de yaşanan mevsimler belirlenemez. 
C) Bölgelerin Ekvator'a olan uzaklıklarının eşit olduğu bilinirse yaşanan mevsimler belirlenebilir. 
D) L bölgesinin Kuzey yarım kürede olduğu ve sıcaklık ölçümünün yapıldığı ay ve gün bilinse de bu bölgede yaşanan mevsim belirlenemez. 
 
10) Dünya'nın; 
I.   Kendi ekseni etrafında dönmesi, 
II.  Yüzeyine düşen ışıktan kaynaklı enerji miktarının farklı olması, 
III. Dönme ekseni ile dolanma düzlemi arasında açı farkının olması  
özelliklerinden hangileri mevsimlerin oluşumunda etkilidir? 
A) Yalnız l  B) I ve II  C) II ve III  D)l, II ve III 
 
11) Dünya üzerinde bulunan ve şekilde I, II, III ve IV ile numaralanmış, yükseltileri eşit olan bölgelerden 
III. bölge Ekvator'da; II. ve IV. bölgeler Ekvator'a eşit uzaklıkta yer almaktadır. Numaralanmış bölgelerin 
herhangi birinde bulunan M şehrine, farklı bir bölgede bulunan N şehrine göre Güneş ışınlarının daha 
eğik açıyla geldiği ve bu ölçümlerin her iki şehirde de öğle saatinde yapıldığı bilinmektedir. 
Bu ölçümler sırasında Dünya'nın, Güneş etrafında ocak ayındaki konumunda olduğu bilindiğine göre 
M ve N şehirlerinin bulunduğu bölgeler aşağıdakilerin hangisindeki gibi olabilir? 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

F E
 N

 k 
a 

m
 p

 ü
 s

https://www.fenkampus.com/merkezi-sinavlarda-cikmis-sorular-f-8-1-1-mevsimlerin-olusumu/
https://www.fenkampus.com/merkezi-sinavlarda-cikmis-sorular-f-8-1-1-mevsimlerin-olusumu/

