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      Yukarıdaki tabloda bezelye bitkisine ait 
bazı  özellikleringenotipleri verilmiştir. Verilen  
genotiplerden hangileri saf döldür? 

A) Yalnız 2. B) 1. ve 3.
C) 1. ve 2. D) 1., 2. ve 3.
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Aşağıdaki etkinlikte hakkında bilgi verilen yağış 
türünün adının bulunduğu ok takip edilerek çıkışa 
ulaşılacaktır. 

Doğru okları takip ederek ilerleyen öğrenci hangi 
sembole ulaşır? 

A)Daire
B)Üçgen
C)Kare
D)Yıldız
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Aşağıdaki şekilde bir deniz kasabasında 
gündüz saatlerinde oluşan rüzgarın yönü 
gösterilmiştir. 

Buna göre; 
I. X noktası yüksek basınç bölgesidir.

II. Y noktasında yükselen hava bulutları oluş-
turur.

III. Bulutlar yağış toplar ve yağmur yağmasına
sebep olabilir.

yargılarından hangileri doğrudur? 

Numaralarla verilen yapılardan hangileri hava 
olaylarının etkisiyle oluşmuş yeryüzü şekille-
rindendir? 

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

Fen bilimleri dersinde, Ayşenur, Songül ve 
Sultan basınç alanları ile ilgili aşağıdaki 
yorumları yapıyorlar. 

Buna göre, hangi öğrencilerin yorumları 
doğrudur? 

A) Yalnız Ayşenur
B) Ayşenur ve Songül
C) Ayşenur ve Sultan
D) Songül ve Sultan



18 

19 

20 

21 

22 

Aşağıda bazı hava durumlarının sembolleri gös-
terilmiştir. 

Buna göre, sembolleri gösterilen hava durum-
ları aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Açık / Sisli / Bulutlu

B) Az bulutlu / Yağmurlu / Karlı

C) Güneşli / Karlı / Yağmurlu

D) Açık / Çok bulutlu / Yağmurlu

Aşağıdaki olaylardan hangisinde madde 
dışarıdan ısı alır? 

A) Yoğuşma
B) Buharlaşma
C) Kırağılaşma
D) Donma

İklim ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Geniş bölgelerde ve çok uzun zaman içinde
aynı kalan ortalama hava şartlarına iklim denir.
B) İklimi meydana getiren meteorolojik etkenlerin
analizi ile uğraşan bilim dalına klimatoloji denir.
C) Klimatoloji ile uğraşan bilim insanlarına iklim
bilimci denir.
D) Dünya’nın oluşumundan bu yana iklimler hep
aynı kalmıştır

Sıcak hava alanlarında hızlı bir şekilde kendi 
ekseni etrafında dönen rüzgarların en küçüğüne 
…………..A……………., ortancasına 
…………B………….., en büyüğü ve en 
kuvvetlisine ise …………C…………..denir. 

Verilen bilginin doğru olabilmesi için A, B ve C 
sembollerinin yerine aşağıdakilerden hangisi 
yazılmalıdır? 

A) kasırga / şeytan kulesi / hortum
B) şeytan kulesi / kasırga / hortum
C) şeytan kulesi / hortum / kasırga
D) hortum / şeytan kulesi / kasırga

Nemli havanın yoğuştuğu yere ve sıcaklığa 
göre farklı yağış şekilleri oluşur. 

Yağış türlerini oluşum yerine göre, “yeryüzüne 
yakın yerlerde” veya “gökyüzüne yakın yerlerde” 
olarak gruplandırdığımızda aşağıdakilerden 
hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır? 

A) Çiy
B) Dolu
C) Kırağı
D) Sis
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Günlük yaşamdaki bazı alanlarda 
meteorolojik verilerden yararlanılır. 

Buna göre, 

I. kara, hava ve deniz ulaşımı,

II. tarım,

III. rüzgar türbini kurma

faaliyetlerinden hangileri buna örnek 
gösterilebilir? 

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

   Aşağıdakilerden hangisi olası bir küresel 
iklim değişikliğinde ortaya çıkacak 
sorunlardan birisi değildir? 

A) İçme ve kullanma suyu temininin
zorlaşması
B) Kuraklık ve çölleşmenin erozyonu
hızlandırması
C) Tarımsal üretim potansiyelinin artması
D) Deniz akıntılarındaki değişimin deniz
canlılarını olumsuz etkilemesi

İklimi meydana getiren meteorolojik 
etkenlerin analizi ile uğraşan bilim dalına 
ne ad verilir? 

A) Klimatoloji
B) Meteoroloji
C) Jeoloji
D) Meteorolog


