FEN BİLİMLERİ DENEME - 1
1.
2.
3.
4.

(ÜNİTE)

Bu testte 20 soru vardır.
Sınav süresi 40 dakikadır.
3 yanlış 1 doğruyu götürecektir.
Cevaplarınızı optikte kutucukların dışına taşırmadan ve kurşun kalemle işaretleyiniz.

1.

İstanbul

28E755FB

Emir, Adana’da yaşamaktadır ve bulunduğu bölgede Akdeniz iklimi görülmektedir. Liselere Giriş
Sınavı sonucuna göre İstanbul’da bir liseyi kazanmıştır. Lise hayatını artık İstanbul’da geçireceği için
iklim özelliklerini araştırmaya karar vermiştir.

Adana

Emir, yaptığı araştırma sonucu aşağıdaki bilgilere ulaşmıştır.
İstanbul
• Yıllık ortalama sıcaklığı 15 °C’dir.
• Yıllık yağış miktarı ise 620 - 788 mm
aralığındadır.

• Yağışların %40’ı kış, %20’si ilkbahar aylarında olur.
• Genel olarak yazlar sıcak ve kurak, kışlar yağışlı ve
ılık geçer.

Aşağıdaki grafikte ise İstanbul’un 2016 yılına ait ocak ayından aralık ayına kadar ölçülen aylık ortalama
sıcaklık değerleri ve yağış miktarları verilmiştir.
İstanbul, Türkiye
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1 yıl boyunca gözlenen değerler
Toplam yağış miktarı (mm)
632 mm
Ortalama Sıcaklık (°C)
15

Elde edilen bilgiler ve grafiğe göre;
I. Yıl boyunca bazı aylarda ortalama en yüksek sıcaklık değeri 24 °C civarı iken ortalama en düşük
sıcaklık değeri 7 °C civarıdır.
II. “İstanbul’un yazları sıcak ve kurak, kışları yağışlı ve ılık geçer.” bilgisi meteoroloji uzmanları tarafından belirlenmiştir.
III. Klimatologlar, sadece 2016 yılına ait bu grafikte verilen bilgileri kullanarak İstanbul bölgesinin iklim
özelliklerini belirleyebilirler.
verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A)   Yalnız  I

B)   I  ve  II

C)   I  ve  III
1

D)   II  ve  III
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2. Yiğit, el feneri ve Dünya modeli ile aşağıdaki

4. Dünya, Güneş etrafında dolanırken aynı za-

deneyi hazırlamıştır.

K

manda kendi etrafında da döner ve bu dönme
ekseninde şekilde görüldüğü gibi 23° 27’’ (23
derece 27 dakika) ait eğimle hareket eder.

M

23°27 II

Ekvator

L

Dönme Ekseni

N

Bu deney ile gözlemde aşağıdaki sorulara
cevaplar aranmaktadır.
I. Soru: K ve L bölgelerindeki birim yüzeylere
düşen ışık enerjisi miktarları arasında nasıl bir ilişki vardır?
II. Soru: M ve N bölgelerindeki gece süreleri
arasında nasıl bir ilişki vardır?

Ekvatoral
Düzlem

Buna göre, bu soruların cevapları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

İhsan, bu bilgileri kullanarak sorulan bir soruya
“Gece ve gündüz oluşumu” cevabı vermiştir.

A) K > L
C) M > N

İhsan’ın verdiği cevap doğru olduğuna
göre, sorulan soru aşağıdakilerden hangisi olabilir?

B) K = L
D) N > M

A) Dünya’nın Güneş etrafında dolanması sonucu hangi olay meydana gelir?

B) Dünya’nın eksen eğikliği hangi olayın gerçekleşmesine neden olur?

3. Aşağıdaki modelde K, L, M ve N bölümleri

C) Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi

ve mevsimler Kuzey Yarım Küre’ye göre verilmiştir.

sonucu hangi olay meydana gelir?

D) Dünyanın eksen eğikliğinin değişmesi sonucu nasıl bir değişiklik meydana gelir?

N

5. Ümit; iklim ve hava olayları ile ilgili yaptığı bir

M

K

etkinlikte aşağıdaki bilgiler ile karşılaşmıştır:

I. Meteoroloji bilimi ilgilenir.
II. Geniş bir alanda yapılan gözlemlere göre
kesinlik bildiren bilgiler içerir.
III. Klimatologların araştırma alanına girer.
IV. Kısa süreli tahminler içeren bilgiler sunulur.

L
Bu modeldeki harfler ile gösterilen bölümlerdeki Kuzey Yarım Kürelere aşağıdaki
hangi bilgi getirilirse yanlış olur?

Ümit bu etkinlikte iklim ile ilgili olan bilgilere (İ),
hava olayları ile ilgili bilgilere (H) yazacaktır.
Buna göre, sırası ile aşağıdaki hangi harfleri yazarsa etkinliği tamamen doğru yapmış olur?

A) M: 21 Aralık ve kış başlangıcıdır.
B) L: 23 Eylül ve gece-gündüz süresi eşittir.
C) K: 21 Haziran ve bu tarihten itibaren gündüz-

A) H - İ - H - İ
C) H - H - İ - İ

ler uzar, geceler kısalır.

D) N: 21 Mart ve ilkbahar başlangıcıdır.
2

B) H - İ - İ - H
D) İ - H - H - İ
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6. Temmuz ve aralık aylarında güneş ışınlarının

7. Sıcaklığın yükselmesi ile hava moleküllerinin

yeryüzüne gelme şekilleri ile ilgili yapılan bir
araştırmada saat 14.00’de aşağıdaki gözlemler yapılmıştır:

hareketi artar ve böylece moleküller birbirinden uzaklaşır. Yoğunluğu azalan hava kütlesi
yükselir yani yeryüzündeki hava basıncı azalır. Hava basıncının düşük olduğu bu alana
alçak hava basınç alanı denir.

Temmuz:

Sıcaklığın düşmesi hâlinde ise bu durumun tersi gerçekleşir. Hava basıncının yüksek olduğu
bu alana ise yüksek hava basınç alanı denir.
Oluşan bu basınç farkı sebebiyle rüzgârın yüksek hava basınç alanından alçak hava basınç
alanına doğru hareketi aşağıda görülmektedir.

Işığın
gelme
açısı
Dar alan

Rüzgâr

Aralık:
Soğuk

Sıcak

Yüksek Hava Basıncı

Işığın
gelme
açısı

Alçak Hava Basıncı

Çınar, elde ettiği bu bilgileri kullanarak elde
ettiği bir sisteme bir rüzgâr gülü yerleştirmiştir ve bu rüzgâr gülünü saat yönü tersinde
döndürmeyi başarmıştır.

Geniş alan

Güneş ışınları ile yapılan bu gözlemde şu
sonuçlara ulaşılmıştır:
• Temmuz ayında ışığın yüzeyle yaptığı açı,
aralık ayına göre daha diktir.
• Temmuz ayında güneş ışınları daha dar
bir alanda toplanırken aralık ayında güneş
ışınları daha geniş bir alana yayılmıştır.

K
A

B

K veya L bölgesinden gelen hava A veya B
noktasına çarptığı bilindiğine göre,

Yapılan gözlem ve sonuçlara göre;
I. Gözlem, Kuzey Yarım Küre’de yapılmıştır.
II. Temmuz ayında birim yüzeye düşen ışık
enerjisi miktarı daha azdır.
III. Temmuz ayında kış mevsimi yaşanırken
aralık ayında yaz mevsimi yaşanmaktadır.

I. L ortamı alçak basınç alanı iken K ortamı
yüksek basınç alanıdır.
II. L ortamının sıcaklığı, K ortamının sıcaklığından daha fazladır.

verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
C) II ve III

L

III. Rüzgâr gülünün saat yönüne dönmesi için
K ortamı sıcaklığı arttırılıp L ortamının sıcaklığı azaltılmalıdır.

B) I ve III
D) I, II ve III

verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
C) II ve III
3

B) I ve II
D) I, II ve III
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8. Kaan, el feneri ve Dünya modeli ile yaptığı bir

10. İklim ve hava olayları ile ilgili araştırma ya-

etkinlikte el feneri ışığını aşağıdaki gibi tutmuş
ve Dünya modelini saat yönü tersinde çevirmeye başlamıştır.

pan bir öğrenci aşağıdaki bilgileri yazmıştır:
1

Adana, yazları çok
sıcak oluyor.
3

K

Hafta sonu Trabzon’un
yağmurlu olması
bekleniyor.

L

2

Yarın Erzurum’da şiddetli
kar yağışı bekleniyor.
4

Uludağ’da şubat ayı
kayak yapmak için en
ideal zamandır.

Buna göre, bu bilgilerin altına aşağıda verilenlerden hangisini yazarsa doğru olur?
Bu etkinliğe göre;
I. Dünya’nın kendi etrafında dönmesi ile bir
süre sonra K bölümü ışık alacaktır.
II. L bölümünün birim yüzeyine düşen ışık
enerjisi miktarı, K bölümünün birim yüzeyine düşen ışık enerjisi miktarından daha
fazladır.
III. L kış gündüzü iken K yaz gecesidir.
verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
C) II ve III

A)
B)
C)
D)

Yazılan bütün bilgiler iklim ile ilgilidir.
2 ve 3. bilgi ile meteorologlar ilgilenir.
1 ve 4. bilgi hava olayları ile ilgilidir.
Yazılan bütün bilgiler hava olayları ile ilgilidir.

B) I ve II
D) I, II ve III

11.

Eksen Eğikliği Olmasaydı Ne Olurdu?
• Mevsim çeşitleri olmazdı.
• Buna bağlı özel tarihler de olmazdı. Yani yıl içinde bir yerde en uzun gece ya da en kısa gündüz
yaşanmazdı.
• Güneş her zaman aynı saatte doğar ve batardı.
Çünkü gece ve gündüz süresi on ikişer saat sabit
olurdu.
• Dönenceler ve kutup daireleri oluşmazdı.

9. Arda, küresel iklim değişikliği için aşağıdaki
bilgilere ulaşmıştır:

I. Ortam sıcaklığı giderek artmaktadır.
II. Kuraklık artmaktadır.
III. Fosil yakıtların kullanımı azaltılmalıdır.
Arda’nın ulaştığı bilgiler doğru olduğuna
göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Eksen eğikliği ile ilgili verilen bilgilere
göre aşağıdaki hangi bilgiye ulaşamayız?

A) I ve II. bilgi, küresel iklim değişikliğinin se-

A) Eksen eğikliği, mevsim çeşitlerinin oluşması için önemli bir etkendir.

beplerindendir.
B) III. bilgi gerçekleştirilirse I ve II. bilgi daha
hızlı gerçekleşir.
C) II. bilginin olmasının sebeplerinden biri de
III. bilginin gerçekleşmesidir.
D) I. bilgideki durumu azaltmak için III. bilgideki
olayı gerçekleştirmeliyiz.

B) Eksen eğikliği, gece ve gündüz sürelerinin

yıl boyunca farklı süreler olmasında etkilidir.

C) Eksen eğikliği, Güneş’in doğma ve batma
saati için önemlidir.

D) Eksen eğikliği, gece gündüz oluşumunu
sağlayan en temel olaydır.

4
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12. Hava durumu; yaşam ve insan aktiviteleri üzerindeki etkisini de göz önünde bulunduran atmosferin

belirli bir anda, belirli bir bölgedeki hâlidir. “Hava durumu” kavramı, atmosferde kısa zaman diliminde
gerçekleşen meteorolojik değişimler ve olayların anlaşılması için kullanılır.

Aşağıdaki tabloda Antalya iline ait 5 günlük hava tahmin bilgileri bulunmaktadır.
5 GÜNLÜK TAHMİN
Geçmişte gerçekleşen

TAHMİN EDİLEN
Tarih

Hadise

Sıcaklık (°C)

Nem (%)

Rüzgâr (km/sa)

En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek

Yön

Hız

9 Ekim Salı

19

28

36

79

11

10 Ekim Çarşamba

20

28

41

78

11 Ekim Perşembe

20

28

48

12 Ekim Cuma

19

28

13 Ekim Cumartesi

20

26

Ortalama Sıcaklık (°C)
En Düşük En Yüksek
15,1

28

9

15,8

28,5

73

13

16

28,2

41

72

13

15,5

28,1

51

77

9

15,9

27,6

Tabloda verilen bilgilere göre;
I. Tabloda yer alan bilgiler Meteoroloji Müdürlüğünün İnternet sitesinden alınmış olabilir.
II. Aynı tarihlerde geçmişte gerçekleşen ve şimdi gerçekleşme ihtimali olan en yüksek sıcaklık değerleri birbirine yakındır.
III. Ölçülen sıcaklık, nem ve rüzgâr gibi değerler bir bölgenin iklimini belirlemek için klimatologlar tarafından kullanılabilecek bilgilerdir.
yargılarından hangileri doğrudur?

A)   Yalnız  I

B)   I  ve  II

C)   II  ve  III

D)   I,  II  ve  III

13. Dünya’nın eksen eğikliğinin çeşitli olaylar üzerindeki etkisini gözlemlemek için aşağıdaki modeller yapılıyor. Bu modellerde Dünya’nın eksen eğikliği aşağıdaki gibi gösterilmiştir.
K K

L L
K.Y.K
K.Y.K

K.Y.K
K.Y.K

G.Y.K
G.Y.K

G.Y.K
G.Y.K

Eksen
eğikliği:
0° 0°
Eksen
eğikliği:

Eksen
eğikliği:
23°23°
Eksen
eğikliği:

Bu modellere göre, aşağıda yapılan çıkarımlardan hangisi yanlış olur?

A)
B)
C)
D)

K modelinde Kuzey Yarım Küre’de gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur.
L modelindeki Güney Yarım Küre’de, Kuzey Yarım Küre’ye göre sıcaklık artışı daha az olur.
K modelinde Kuzey ve Güney Yarım Küre’de birim yüzeye düşen ışık enerjisi miktarları eşittir.
L modelindeki Kuzey Yarım Küre’ye düşen ışınlar, K modeline göre daha eğiktir.
5
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14. İklim ve hava olayları ile ilgili aşağıdaki gibi

16. Aşağıda, iklim veya hava olayları ile ilgili

bir şema hazırlanmıştır. Bu şemada K bölümüne yazılan kavrama göre L ve M bölümleri
doldurulacaktır.
Özellik

bazı bilgiler verilmiştir:

K: Uzun yıllar gerçekleşen hava olaylarının
ortalamasıdır.
L: Yağmur, kar ve dolu gibi olaylar örnektir.
M: Klimatologlar çalışma yaparlar.
N: Meteoroloji bilimi araştırma yapar.

L

K
İnceleyen Bilim İnsanı

Onat, bu bilgileri aşağıdaki şemada iklim ile
ilgili olanları üst kısma; hava olayları ile ilgili
olanları ise alt kısma yerleştirecektir.

M

Zeynep bu şemada K bölümüne iklim yazarken Alya hava olayları yazıyor.

İklim
Hava Olayları

Buna göre, bu şemaya Zeynep veya Alya
aşağıdaki hangi bilgiyi yazarsa yanlış olur?

A) Zeynep : L bölümüne uzun süreli göz-

Onat  bu  bilgileri aşağıdakilerden hangisi
gibi yerleştirirse tamamen doğru olur?

B) Zeynep : M bölümüne klimatolog
C) Alya : M bölümüne meteoroloji
D) Alya : L bölümüne tahmini bilgiler içerir.

A)		

lemler sonucu belirlenir.

K

C)		
doğru verilen her cevap 100 puan kazandırırken yanlış verilen her cevap için 50 puan
silinmektedir. Yarışmacıların şu anki puan
durumları aşağıdaki gibidir:

17.
1

350
2

N

L

M N

3

K
L

D)

K

M N
M N

L

Mevsimlerin oluşum sebepleri nelerdir?

250

Güneş’in sorduğu soruya öğrenciler aşağıdaki cevapları vermiştir:
Ezgi : Dünya’nın eksen eğikliği
Vedat: Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanma hareketi
Banu : Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki
dönme hareketi

Yarışmada “25 Aralık tarihinde Güney Yarım
Küre’de hangi mevsim yaşanır?” sorusuna
mevcut puan durumuna sahip yarışmacılar
sırası ile cevap vermişlerdir. Verilen cevaplar
sonunda 3 numaralı yarışmacı en çok puana
sahip olurken 1 ve 2 numaralı yarışmacılar
eşit puana sahip olmuştur.

Buna göre, öğrencilerden hangileri doğru
bilgi vermiştir?

Buna göre, yarışmacılar sırası ile aşağıdaki hangi cevabı vermiş olabilirler?

A) Kış - Yaz - Yaz
C) Yaz - Kış - Kış

L

K

15. ‘‘Soruyu Bil, Puanı Kap’’ adlı bir yarışmada

200

B)

M

A)
B)
C)
D)

B) Yaz - Kış - Yaz
D) Kış - Kış - Yaz
6

Yalnız Ezgi
Ezgi ile Vedat
Vedat ile Banu
Ezgi, Vedat ile Banu
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18.

Berk, mevsimlerin oluşumuna etki eden faktörler ile ilgili yaptığı bir araştırmada “Gelen ışınların yüzeyle
yaptığı açı azalır ise birim yüzeye düşen ışık enerjisi miktarı azalır.” bilgisine ulaşıyor.

Elde ettiği bilgiyi test etmek için Berk, ilk sıcaklıkları eşit olan metal levhalar ve özdeş ışık kaynakları ile
aşağıdaki deneyleri yapacaktır.
I.Deney

Metal levhaya tam karşıdan bir ışık kaynağını, ışınlar yüzeye dik ulaşacak şekilde 30
dakika boyunca tutuyor.

II.Deney

Özdeş diğer metal levhaya aynı mesafeden aynı ışık kaynağını, ışınlar yüzeye eğik
olacak şekilde 30 dakika boyunca tutuyor.

Sıcaklık (ºC)
I. Levha
II. Levha

0

30

Yapılan deneylerin başında ve sonunda levhaların kırmızı
ile gösterilen birim yüzeyinin sıcaklıkları ölçülüyor ve yandaki grafikteki gibi bir değişim gözleniyor.

Zaman (dk)

Yapılan deney ve verilen grafiğe göre;
K: Birim yüzeye düşen ışık enerjisi miktarı I. deneyde daha fazladır.
L: II. deneydeki ışığın yüzey ile yaptığı açı daha eğik olduğu için sıcaklık değişimi daha az olmuştur.
M: Işık alan (aydınlanan) bölgenin alanının küçük olması, birim yüzeydeki sıcaklığın daha çok artmasında etkilidir.
yargılarından hangileri doğrudur?

A)   Yalnız  K

B)   K  ve  L

C)   L  ve  M

7

D)   K,  L  ve  M
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19. Yasmin, tatil için gitmeyi düşündüğü bir ülke-

20.

nin iklim koşulları ile ilgili yaptığı bir araştırmada K ve L şehirleri için aşağıdaki grafikleri
incelemiştir.

Türkiye’yi “Kırbaç Kasırgası”
endişesi sardı. Yunanistan’da etkili olmaya başlayan, “Zorbas” adı verilen kasırganın pazar günü Muğla,
Aydın, İzmir, Çanakkale ve
Balıkesir’i etkisi altına alması bekleniyor. Meteoroloji’den de yapılan uyarı üzerine etkilenebilecek kentlerin belediyeleri önlem çalışmalarına başladı. Sahil
Güvenlik Komutanlığı da tekne kaptanlarını uyardı.
Yunanistan’ın batısındaki İyon Denizi üzerinde oluşan kasırga yönünü değiştirmezse, 30 Eylül Pazar
günü Ege kıyılarına ulaşacak. Tropikal fırtınanın en
yıkıcı etkisini Muğla, Aydın, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir kıyıları hattında oluşturması bekleniyor.
Haber TÜRK / 28.09.2018 - 23:54

I. Grafik: K şehrinin yıllık hava sıcaklık
			
değişimi
Sıcaklık (ºC)

K şehri

40°
30°
20°

Aralık

Kasım

Ekim

Eylül

Ağustos

Haziran

Temmuz

Mayıs

Mart

Nisan

Şubat

Ocak

10°
0

Ay

Okunan haber metnine göre;
I. Yunanistan’da görülen kasırga bir hava
olayıdır.
II. Meteoroloji uzmanlarının hava olayları hakkındaki açıklamalarına göre Türkiye’de birçok il bu kasırgadan kesinlikle etkilenecektir.
III. Hava olayları önceden tahmin edilip gerekli önlemler alınabilir.

II. Grafik: L şehrinin yıllık hava sıcaklık
		
değişimi
Sıcaklık (ºC)
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Kırbaç Kasırgası Alarmı!
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verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
C) II ve III
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Yasmin’in  incelediği bu grafiklere göre;
I. K ve L şehirleri farklı yarım kürededir.
II. K şehrinde birim yüzeye düşen ışık enerjisi miktarı ağustos ayında en azdır.
III. L şehri, ocak ayında ağustos ayına göre
öğle vakti daha dik ışınlar alır.
verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
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A) Yalnız I
C) II ve III

B) I ve II
D) I, II ve III
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B) I ve III
D) I, II ve III

