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- Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunacaksınız.

Etkinlik 1  Yapboz

Yapboz parçalarının üzerine bazı ifadeler yazılmıştır. Bu ifadelerden ilişkili olanların yazılı 
olduğu parçalar birleştirilerek aşağıdaki gibi yapbozlar tamamlanıyor.

Buna göre aşağıda verilen yapboz parçalarının üzerine renklerini veya numaralarını yazınız.

Bu Bölümde;FEN BİLİMLERİ 8. SINIF ÇALIŞMA SAYFALARI

Yazarlar

Ali AYDIN

Hakan DAĞLI

Serkan YILMAZ

Editör Serkan YILMAZ

Dil Uzmanı Esra İLHAN

Rehberlik Uzmanı Ayşe AKBIYIK

Görsel Tasarım Uzmanı Fatih GÖNÜL

Grafik Tasarım Uzmanı Suat AYDIN

Mevsimlerin Oluşumu 3



Etkinlik 2 Doğru mu, Yanlış mı? Göster!

1 Eksen eğikliği, Dünya üzerindeki bir bölgeye yıl içerisinde ışık ışınlarının farklı 
açılarla düşmesine sebep olur.

2
Bir bölgede gece-gündüz sürelerinin yıl boyunca değişmesinde Dünya’nın kendi 
ekseni etrafındaki dönme hareketi etkilidir.

3
Dünya’nın dönme ekseni eğikliği ve Güneş etrafındaki dolanma hareketi 
mevsimlerin oluşmasına neden olur.

4 Aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanır.

5 Işığın gelme açısının değişmesi, birim yüzeye aktarılan enerji miktarını değiştirir.

6 21 Aralık’tan sonra Güney Yarım Küre’de gece süreleri kısalmaya başlar.

7 Kuzey Yarım Küre’de 21 Mart’tan sonra gece süresi, gündüz süresinden daha 
kısa olmaya başlar.

8 Güneş ışınları Ekvator’a bir yıl içerisinde iki kez dik düşer.

9 21 Haziran’da Güney Yarım Küre’de yaz mevsimi başlar.

10 Mevsimlerin oluşumunda Güneş’in Dünya’ya uzaklığı etkilidir.

11 Bir dönenceye Güneş ışınları bir yıl içerisinde iki kez dik düşer.

12 Temmuz ayında Kuzey Yarım Küre’de gündüzler gecelerden daha uzundur.

13 21 Aralık’ta Güney Yarım Küre’de bulunan yerler yıl içindeki en uzun geceyi 
yaşar.

14 Ocak ayında Kuzey Yarım Küre’ye Güneş’ten gelen ışık ışınları, Güney Yarım 
Küre’ye göre daha eğik düşer.

15 Yengeç Dönencesi’nde yılın sadece iki gününde gece ve gündüz süreleri 
birbirine eşittir.

16 23 Eylül’de bir bölgenin gece ve gündüz süreleri kıyaslanarak içinde bulunduğu 
yarım küre belirlenebilir.

17 Işığın yere düşme açısı küçüldükçe cisimlerin gölge boyu kısalır.

Aşağıda verilen ifadeleri “Doğru” ya da “Yanlış” olarak 
değerlendiriniz. İfadeye ait göstergenin ibresini uygun 
yönde çiziniz.
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Aşağıda verilen ipuçları yardımıyla bulmacayı çözünüz.

SOLDAN SAĞA

2.

3.

5.

6.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1.

4.

7.

Etkinlik 3 Bulmaca Çözelim
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7
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6

1

4
3
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Görselde A, B, C, D ve E olmak üzere beş farklı nokta 
belirtilmiştir. Dünya’nın konumları ve Dünya üzerin-
de gösterilen bu noktalar ile ilgili olarak verilen la-
birent bulmacayı çözünüz.

Labirentin baş langıç noktasında “Oğlak” ve “Yengeç”  
beklemektedir. Oğlak yanlış cevabın bulunduğu, Yen-
geç ise doğru cevabın bulunduğu yola gidecektir.

Buna göre Oğlak ve Yengeç labirentin hangi çıkışla-
rına ulaşırlar? Bulunuz.

Yanda Dünya’nın Güneş etrafında 
dolanımını anlatan bir görsel yer 
almaktadır.

Etkinlik 4   Çıkışı Bul

Çıkış 

Yılın herhangi bir gününde fark-
lı mevsimlerin yaşandığı nokta-
lar hangileridir?

Yılın herhangi bir gününde aynı 
mevsimlerin yaşandığı noktalar 
hangileridir?

Yıl boyunca gece-gündüz süre-
leri hangi noktada eşittir?

Dünya III. konumdayken sonba-
har hangi yarım kürede başlar?

Kuzey Yarım Küre’deki bir noktaya 
Güneş ışınlarının dik geldiği bir günde 
A noktasında hangi mevsim yaşanır?

1

2

3

4

5

Buna göre yapılan değerlendirmelerin doğru olup olmadığını belirlemekte Cengiz’e yardımcı olunuz.
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Cengiz, mevsimlerin oluşumu konusunda model hazırlamadan önce aşağıdaki taslak çizimi yapmıştır.

Etkinlik 5 Doğruyu Söyleyen Kim?

Cengiz’in çizimini inceleyen arkadaşları; 

Demet: “Dünya’nın dönme eksenini yanlış çiz-
mişsin, düzeltmelisin.”

Mahmut: “Dünya’nın Güneş etrafında dolanma 
yönünü doğru çizmişsin, tebrik ederim.”

Güzide: “IV. konumda Dünya’nın Güneş’e bak-
mayan kısmının karanlık olduğunu belirtmeyi 
unutmuşsun, o bölgeyi karanlık yapmalısın.”

Mehmet: “Güneş elips şeklin tam ortasında ol-
malı, fakat Güneş’i I. konuma yakın çizmişsin.”

şeklinde bazı değerlendirmelerde bulunur.

 
 

Mahmut’un  
yorumu doğrudur / yanlıştır.

Çünkü ......................................
....................................................
....................................................
.................................................

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

 
 

Güzide’nin  
yorumu doğrudur / yanlıştır.

Çünkü ......................................
....................................................
....................................................
.................................................

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

 
 

Mehmet’in  
yorumu doğrudur / yanlıştır.

Çünkü ......................................
....................................................
....................................................
.................................................

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

 
 

Demet’in  
yorumu doğrudur / yanlıştır.

Çünkü ......................................
....................................................
....................................................
.................................................

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

Buna göre yapılan değerlendirmelerin doğru olup olmadığını belirlemekte Cengiz’e yardımcı olunuz.
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Etkinlik 6 Konumları Kodlayalım
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Görseller ile açıklamaların kesiştiği yüz 
ifadelerini bulunuz. Bu yüz ifadelerini 
yandaki çemberlere çiziniz.

Aşağıdaki görsellerde Dünya’nın Gü-
neş etrafındaki 4 özel konumu yuka-
rıdan aşağıya doğru takip eden tarih 
sırasına göre sırayla verilmiştir. Yanda 
ise bu konumlara ait bazı açıklamalar 
bulunmaktadır.
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I. Sıra

II. Sıra

III. Sıra

IV. Sıra

I. Sıra II. Sıra III. Sıra IV. Sıra
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Etkinlik 7 Tarihleri Belirle

Gece ve gündüz süresinin yıl boyunca değişmesinin nedeni Dünya’nın eksen eğikliğine sahip 
olarak Güneş etrafında dolanmasıdır. Gece-gündüz süreleri yıl boyunca uzayıp kısalmakta bazen 
de eşit olmaktadır.

Gece-gündüz süresine ilişkin grafik aşağıdaki gibi çiziliyor.

K L M N K Tarih

Y Süresi (Saat)

12

Yarım Küre Y K L M N

Kuzey Gece 

Kuzey Gündüz 

Güney Gece 

Güney Gündüz 

Yarım Kürenin Kuzey/Güney ve zamanın gece/gündüz olmasına göre farklı durumları 
düşününüz. Grafikteki harflerin hangi tarihleri temsil edebileceğini tabloda ilgili kutucuklara 
yazınız.
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Etkinlik 8 Bizde Boşluk Yok

eksen eğikliği
21 Aralık

sonbahar

21 Mart

21 Haziran

mevsimlerin

ilkbahar

azalır

yaz

ekinoks

Yengeç

artar

23 Eylül

Oğlak

kış

Numaralandırılmış ifadeleri bulutların içinde yazan uygun kavramlarla tamamlayınız.

1. Işığın yüzeyle yaptığı açı dike yaklaştıkça birim alana aktardığı enerji miktarı ............... 

2. Kuzey Yarım Küre’de en kısa gece ............... tarihinde yaşanır.

3. Güney Yarım Küre’de en uzun gündüz ............... tarihinde yaşanır.

4. ............... gününde Güney Yarım Küre’de sonbahar mevsimi başlar.

5. ............... gününden sonra Kuzey Yarım Küre’de gündüzler gecelerden daha kısa 
olmaya başlar.

6. 21 Aralık’ta Güneş ışınları ............... Dönencesi’nde yer alan düz bir zemine dik düşer.

7. Ekim ayında sonbaharı yaşayan bir bölge ............... Dönencesi’ndedir.

8. Her iki yarım kürede de gece-gündüz sürelerinin eşit olduğu tarihler ............... olarak 
adlandırılır. 

9. Güneş ışınlarının yeryüzündeki bir bölgeye dik veya eğik gelmesi ............... oluşumunda 
etkilidir.

10. 21 Aralık - 21 Haziran günleri arasında Güney Yarım Küre’de gündüz süreleri ............... 

11. ..............., mevsimlerin oluşmasına etki eden faktörlerden biridir.

12. 23 Eylül gününden itibaren Güney Yarım Küre’de ............... mevsimi yaşanmaya başlar.

13. Ekim ve kasım aylarında ülkemizde ............... mevsimi yaşanır.

14. Her yıl ocak ayında Dünya Güneş’e en yakın olduğu konuma (günberi) gelir. Bu tarihte 
Güney Yarım Küre’de ............... mevsimi yaşanır.
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a) Aşağıdaki bulmacada bir yağış türünün tanımı yer almaktadır. 81 kareden 
oluşan bulmaca 9 parçaya ayrılmıştır. Parçalarda yer alan harfleri uygun 
şekilde ana bulmacaya yerleştiriniz ve soldan sağa doğru okuyunuz.

Etkinlik 1 	 Yağış	Türünü	Bul

- İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklayabileceksiniz. 
- İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara 
iklim bilimci (klima- tolog) adı verildiğini öğreneceksiniz.

A L E
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Y Ü Z
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S I V
G E

B U Z

Y E R
Y A K
B U H

L E R
Ö N Ü
İ R

Ü N E
S U
N I N

T A L
D

S İ D

İ N E
Ş M E

b) Bulmaca 
tamamlandığında 
elde edilen 
tanıma ait görseli 
işaretleyiniz.

Bu Bölümde;
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Bir grup meraklı öğrenci rüzgâr oluşumunu daha iyi anlayabilmek için aşağıda verilen etkinliği 
tasarlamışlar ve etkinlik sonucunda bir kodlama yapmışlardır.

Etkinlik 2 	 Dumanın	Yönü

Etkinlik Malzemeleri
• 1 adet tütsü
• 1 adet şeffaf cam boru
• Kibrit
• 5 adet mum
• İzole bant
• 1 adet demir çubuk
• 1 adet kıskaç

Aşamalar
• Tütsü kibrit yardımıyla yakılır.
• Cam boru demir çubuk ve kıskaç yardımıyla yatay eksende sabitlenir.
• Tütsüden çıkan dumanın cam boru içine birikmesi sağlanır.
• Duman sızmaması için cam borunun her iki ucu bant yardımıyla kapatılır.
• Yakılan mumlardan biri cam borunun soluna, diğerleri de cam borunun sağına 

yerleştirilir.
• Cam borunun uçlarındaki bantlar aynı anda çıkarılır.
• Cam borudaki dumanın hareketi gözlemlenir. 

 Sonuç ve Çıkarımlar
A- 1. Duman sola doğru hareket etmiştir.

2. Duman sağa doğru hareket etmiştir.
B- 1. Dört mumun olduğu bölgede yüksek basınç alanı oluşmuştur.

2. Bir mumun olduğu bölgede yüksek basınç alanı oluşmuştur.
C- 1. Cam borunun solundaki bölge daha sıcaktır.

2. Cam borunun sağındaki bölge daha sıcaktır.
D- 1. Cam borunun sağındaki bölgede yükselici hava hareketi gözlenmiştir.

2. Cam borunun solundaki bölgede yükselici hava hareketi gözlenmiştir.

Sonuç ve çıkarımlar bölümünde A, B, C ve D bölümleri için uygun 
olan ifadeleri seçiniz ve numaralarını aşağıya kodlayınız.

A B C D
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-1- 
Uzun zaman 
aralığındaki 

sıcaklık 
ortalamasıdır.

-6- 
Dar bir alanda 

görülür.

-4- 
Hava 

olaylarını 
raporlayan 

bilim 
dalıdır.

-5- 
Anlık hava 
sıcaklığı 

değişikliklerini 
inceleyen 
uzmandır.

-7- 
İklimi oluşturan 

etmenleri araştıran 
ve analizlerini 

yapan bilim dalıdır.

-8- 
Uzun yıllar boyunca 
gerçekleşen hava 
olaylarını inceleyip 
değerlendiren ve 

genellemeler yapan 
uzmandır.

-9- 
İklimin canlılar 

üzerindeki 
etkilerini araştırıp 
inceleyen bilim 

dalıdır.

-10- 
Kısa zamanda 
görülen hava 

şartlarıdır.

-2- 
Bu alanda 

çalışan bilim 
insanlarına 
klimatolog 

denir.

-3- 
Bu alanda 

çalışan bilim 
insanlarına 
meteorolog 

denir.

Etkinlik 3 	 Haydi	Eşleştir

Yukarıdaki balonlarda “İklim ve Hava Hareketleri” konusundaki bazı kavramlara ait ifadeler 
yer almaktadır.

İklim ve Hava Olayları 13



Etkinlik 4 	 Sebep-Sonuç

Öğrencilerine etkinlik hazırlamak için araştırma yapan Ramazan Bey, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
internet sitesinde aşağıdaki bilgilerle karşılaşmıştır.

Bu bilgileri derste öğrencileri ile paylaşan Ramazan Bey, öğrencilerinden bu görselleri sebep-sonuç 
bağlamında değerlendirmelerini istemiştir.

a) Siz de kendinizi Ramazan Bey’in öğrencisi olarak hayal ediniz ve öğretmeninizin isteğini 
yerine getiriniz.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

b) “Buzulların Erimesi” görselindeki beyaz alanların daha fazla küçülmemesi için neler 
yapılabilir?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

c) Yıllara göre karbondioksit miktarını gösteren grafikte 1900’lü yıllardan itibaren görülen 
hızlı yükselmenin sebepleri neler olabilir?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
d ve e maddelerini aşağıdaki grafiğe göre cevaplayınız. 

d) Yıllara göre karbondioksit miktarı grafiğinin yukarıdaki gibi olması için yapılması 
gerekenlere üç örnek yazınız.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

e) Yıllara göre karbondioksit miktarı grafiği yukarıdaki gibi olursa bu durumun önümüzdeki 30 
yıl içinde ortaya çıkarabileceği sonuçlardan üçünü yazınız.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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Yapboz parçalarının üzerine bazı ifadeler yazılmıştır. 

Bu ifadelerden ilişkili olanların yazılı olduğu parçalar 

birleştirilerek aşağıdaki gibi yapbozlar tamamlanıyor.

Buna göre aşağıda verilen yapboz parçalarının üzerine 
renklerini veya numaralarını yazınız.

Açıkta kalan kavramları açıklayan birer cümle yazınız.

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

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

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

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

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

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

Etkinlik 5 	 Yapboz
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1 2 3 4

X Y M N K L A B

Etkinlik 6 	 Karar	Ver

Görselleri inceleyiniz. Harflerin temsil ettiği alanlara (+) işareti koyarak aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
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Etkinlik 7 	 Haydi	Yorumla

Hissedilen sıcaklık, termometrenin ölçtüğü sıcaklıktan farklı olarak, insan vücudunun hissettiği 
sıcaklıktır. Bağıl nem, havanın belirli bir sıcaklıkta taşıyabileceği nem miktarının yüzde kaçını 
taşıdığını belirtir. Yukarıdaki grafikleri inceleyerek soruları cevaplayınız. 

• Hissedilen hava sıcaklığı ile rüzgâr hızı arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

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

• Hissedilen hava sıcaklığı ile bağıl nem arasında nasıl bir ilişki vardır? 

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

• Rüzgâr oluşumu düşünüldüğünde rüzgâr hızının artmasının nedenleri neler olabilir? İki 
tanesini yazınız.

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

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
44 40 42 44 46 49 52 57 61 66 71 77 83
43 39 40 42 44 47 50 54 58 62 67 72 77
42 38 39 41 43 45 48 51 54 58 62 67 72
41 37 38 39 41 43 45 48 51 55 59 63 67
40 36 37 38 39 41 43 46 48 51 55 59 62
39 35 36 37 38 39 41 43 46 48 51 55 58
38 35 35 36 37 38 40 42 44 47 50 53 56
37 34 34 35 36 37 38 40 42 44 46 49 52
36 33 33 34 34 35 36 38 39 41 43 46 48
35 32 32 33 33 34 35 36 37 39 41 43 45
34 31 31 32 32 32 33 34 35 37 38 40 42
33 31 30 31 31 32 32 33 34 36 37 39 40
32 31 30 30 30 31 31 32 33 34 35 36 38
31 30 29 29 29 29 30 30 31 32 33 34 35
30 28 28 28 28 28 29 29 30 30 31 32 33

HAVA SICAKLIĞI HİSSEDİLEN SICAKLIK BAĞIL NEM 

6 8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0 -2 -3 -3 -4 -5 -6 -6 -7 -7 -8 -8 -8

-1 -3 -4 -5 -6 -7 -7 -8 -8 -9 -9 -10 -10
-2 -4 -5 -6 -7 -8 -8 -9 -10 -10 -10 -11 -11
-3 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -10 -11 -11 -12 -12 -13
-4 -7 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -12 -13 -13 -14 -14
-5 -8 -9 -9 -11 -12 -12 -13 -14 -14 -15 -15 -15

-10 -14 -14 -15 -17 -18 -19 -20 -20 -21 -21 -22 -22
-15 -19 -20 -21 -23 -24 -25 -26 -27 -27 -28 -29 -29

HAVA SICAKLIĞI HİSSEDİLEN SICAKLIK RÜZGÂR HIZI 

RÜZGÂR HIZI ( km/sa ) 

HA
VA

 S
IC

AK
LI

ĞI
 (o C)

HA
VA

 S
IC

AK
LI

ĞI
 (o C)
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Etkinlik 8 	 Karar	Ver

İklim ve hava olayları ile ilgili tanılayıcı dallanmış ağaç etkinliği hazırlanıyor. Bu etkinlikte kutucuk 
içindeki örnek iklim ile ilgili ise “İ” yönünde, hava olayları ile ilgili ise “H” yönünde ilerlenerek 
kapılara ulaşılıyor.

l, lV, V ve Vlll numaralı kapılardan çıkabilmek için kutucuklara yazılması gereken örnekleri 
aşağıdaki ilgili alana yazınız.

Kutucuk No - Örnek Kutucuk No - Örnek Kutucuk No - Örnek
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A) GENEL KAYNAKÇA
MEB, (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (İl-
kokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar), Ankara.

B) GENEL AĞ KAYNAKÇASI
https://www.mgm.gov.tr/genel/meteorolojiyegir.
aspx?s=10 (06.04.2020)

https://www.mgm.gov.tr/genel/cocuklaricin.aspx?s=19  
(07.04.2020)

https://sozluk.gov.tr (06.05.2020)

C) GÖRSEL KAYNAKÇA  
ID Numarası yazanlar "123rf" stok fotoğr af site-
sinden alınmıştır.
Syf:1 31481177_l (03.04.2020/11.32)
Syf:2 Komisyon çalışması
Syf:3 27875881 (03.04.2020/18.15)
Syf:4 Komisyon çalışması
Syf:5 Komisyon çalışması
Syf:6 104169813 (04.04.2020/10.15)
Syf:7 104169813 (04.04.2020/11.25)
Syf:8 104169813 (04.04.2020/12.12)
Syf:9 Komisyon çalışması
Syf:10 Komisyon çalışması
Syf:11 18001466_m-48985063_m-84333236_m-
125589975_m-12772079_l (19.04.2020/10.24)
Syf:12 126914423-99713820 (19.04.2020/11.35)
Syf:13 Komisyon çalışması
Syf:14 https://nsidc.org/arcticseaicenews/ 
(12.04.2020/16.29)
Syf:15 27875881-94136274_l (19.04.2020/12.56)
Syf:16 18564730 (19.04.2020/14.23)
Syf:17 Komisyon çalışması
Syf:18 90217198 (19.04.2020/15.41)
Syf:19 Komisyon çalışması

8.
SINIF

1. ÜNİTE KAYNAKÇAMEVSİMLER VE İKLİM
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