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FEN BÝLÝMLERÝ TESTÝ

Bu testte 20 soru vardýr.

Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýna iþaretleyiniz.
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1. 

Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesi elips şeklindedir. Ancak bu şekil daireye yakın olduğu için yörünge hareketi sırasında 
Dünya'nın Güneş’e en yakın ve en uzak olduğu mesafeler arasındaki fark çok azdır. Dünya’nın eksen eğikliği ise yaklaşık 23 de-
recedir. Eksen eğiklikleri yaklaşık 3 derece olan Jüpiter ve Venüs’te mevsimler arasındaki fark çok azdır. Bir günü ile bir yılı ne-
redeyse birbirine eşit olan (Güneş etrafında iki kere döndüğü sürede kendi etrafında 3 kere dönen) Merkür’de ise bir mevsimin 
bittiğini ve diğerinin başladığını fark etmek mümkün değildir. Farklı gezegenlerdeki mevsim uzunlukları da birbirinden çok fark-
lıdır. Güneş etrafındaki hareketini yaklaşık 365 günde tamamlayan Dünya’da ortalama 90-93 gün olan mevsim süreleri, Güneş 
etrafındaki hareketini yaklaşık 690 günde tamamlayan Mars’ta yaklaşık yedi aydır. Güneş etrafındaki tek bir devrini tamamlama-
sı 29.4571 Dünya yılı süren Satürn’de ise mevsimlerin yaşanma süresi yedi yıla çıkabilir.

Yukarıda Güneş sisteminde yer alan gezegenlerde mevsimlerin oluşması ile ilgili bir yazı verilmiştir.

Parçaya göre,

  I. Tüm gezegenlerde mevsimler belirgin olarak hissedilir.

 II. Mevsimlerin oluşmasında temel etken eksen eğikliğidir.

III. Gezegenlerin Güneş etrafındaki hareket süreleri, mevsimlerin uzunluklarının oluşmasında etkilidir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

2. Hava sıcaklığında çeşitli etkiler sonucu oluşan değişimler, yüzeyde alçak veya yüksek basınç alanlarının oluşmasına neden olur. 
Isı alarak sıcaklığı artan havanın yoğunluğu azalır. Bu durumda havanın yeryüzüne yaptığı basınç da azalır ve alçak basınç alanı 
oluşur. Isı vererek sıcaklığı azalan havanın yoğunluğu artar. Bu durumda ise havanın yeryüzüne yaptığı basınç artar ve yüksek 
basınç alanı oluşur. Isınma ve soğuma gibi çeşitli etkenler sonucunda yeryüzünde oluşan basınç farklılıkları, havanın yer değiş-
tirmesine neden olur. Hava daima basıncın yüksek olduğu yerden, basıncın düşük olduğu yere doğru hareket eder. Yatay yön-
lü yer değiştiren bu hava hareketlerine rüzgâr denir.

Rüzgar

KK bölgesi L bölgesi

Yukarıdaki şekilde K ve L bölgeleri arasında meydana gelen rüzgâr oluşumu gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) L bölgesi yüksek basınç alanı, K bölgesi alçak basınç alanıdır.

B) K bölgesindeki hava sıcaklığı, L bölgesindeki hava sıcaklığından düşüktür.

C) K bölgesinde yükseltici hava hareketleri gözlenir.

D) L bölgesinde bulut oluşumu gözlenmez.
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4. Dört öğrenci, hava olayları ile ilgili aşağıdaki kutular için-
de verilen bilgilerde boş bırakılan yerlere yazılacak ifade-
ler yönünde ilerliyor. Her bir öğrenci ulaştığı çıkışa isminin 
yazılı olduğu kartı yerleştiriyor.

Havadaki su buharı miktarına ..........denir.

Sıcaklık .......... havadaki 
nem miktarı artar.

Nemli havanın yeryüzü-
ne yakın yerde yoğuş-
masıyla ..... oluşur.

Miray Eray Esin Metin

azaldıkça arttıkça çiy kar

bulut nem

Buna göre,

  I. Miray, hiç hata yapmadan çıkışa ulaşmıştır.

 II. Eray, bir hata yaparak çıkışa ulaşmıştır.

III. Esin, iki hata yaparak çıkışa ulaşmıştır.

IV. Metin, bir hata yaparak çıkışa ulaşmıştır.

verilenlerden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) II ve III

C) I ve IV D) II ve IV

5. Yeryüzündeki su kaynaklarından sıcaklığın etkisi ile buhar-
laşan su, su buharı hâline geçer. Atmosferdeki nemi oluştu-
ran su buharı, yoğuşarak yağış şeklinde yeryüzüne döner.

Isınmalar sonucu yükselen ha-
va içerisindeki su buharının, aşırı 
soğuma nedeniyle aniden don-
masıdır.

Atmosferdeki su buharının, buz 
kristalleri şekline dönüşmesi so-
nucu oluşan yağış şeklidir.

Atmosferdeki su buharının yo-
ğunlaşması sonucu oluşan yağı-
şın, sıvı şekilde yeryüzüne düş-
mesidir. Yağmur

Dolu

Kar

İpek, fen bilimleri dersi için hava olayları ile ilgili yukarıda-
ki panoyu hazırlıyor.

Buna göre İpek’in hazırladığı pano ile ilgili aşağıdaki-
lerde hangisi söylenebilir?

A) Kar ile dolu resimlerinin yerlerini değiştirmelidir.

B) Panoyu doğru hazırlamıştır. 

C) Hava olayları ile ilgili tanımları yanlış yapmıştır.

D) Dolu ile yağmur resimlerinin yerlerini değiştirmelidir.

3. Dünya'nın Güneş çevresindeki hareketi sırasında, eksen eğikliği nedeniyle Güneş ışınları Dünya üzerindeki farklı yarım küreler-
de yer alan bölgelere farklı açılarla gelir. Işığın dik geldiği yüzeye bıraktığı ısı enerjisi, eğik geldiği yüzeye bıraktığı ısı enerjisin-
den fazladır. Bu nedenle aynı anda farklı yarım kürelerdeki bölgelerde farklı sıcaklık değerleri ölçülür.

Şekildeki tabloda K ve L şehirlerinin aynı yıl içinde ölçülen aylık ortalama sıcaklık değerleri verilmiştir.
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K şehri 30 °C 32 °C 19 °C 11 °C 2 °C 0 °C 2 °C 5 °C 11 °C 20 °C 29 °C 34 °C 

L şehri −4 °C −1 °C 2 °C 10 °C 23 °C 29 °C 28 °C 30 °C 26 °C 20 °C 15 °C −5 °C

Tabloya göre,

  I. Güneş ışınları, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında K şehrine eğik açıyla düşer.

 II. Ocak ayında, Güneş ışınlarının K şehrinin yüzeyine bıraktığı ısı enerjisi miktarı, L şehrinin yüzeyine bıraktığı ısı enerjisi mik-
tarından fazladır.

III. K şehri Güney Yarım Küre'de, L şehri Kuzey Yarım Küre'de yer almaktadır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I, II ve III
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6. Meteoroloji, atmosfer içerisinde meydana gelen tüm hava olaylarını ve değişimleri inceleyen, bu olay ve değişimlerin ortaya çı-
kardığı sonuçları irdeleyerek hava tahminlerini yapan bilim dalıdır. Meteorolojik bilgilerin elde edilmesinde, hava olaylarının iz-
lenmesinde kullanılan balonlardan, uzayda bulunan uydulara kadar birçok teknolojik üründen faydalanılmaktadır. Meteorolo-
ji uzmanlarına meteorolog adı verilir. Meteorologlar, hava olaylarının tüm analizini ve tahminini yapmanın yanı sıra atmosferdeki 
hava olaylarını da inceler. İklimlerin yayılışlarını, insan ve çevre üzerine etkilerini, neden-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim 
dalına klimatoloji (iklim bilimi) denir. İklim bilimi ile uğraşan bilim insanına ise klimatolog (iklim bilimci) denir.

Ezgi, fen bilimleri dersinde “İklim ve Hava Olayları Arasındaki Farklar” konusu ile ilgili bir meteorolog ve klimatologla yaptığı rö-
portaj sonucu aşağıdaki tabloyu hazırlıyor. 

Meteorologdan aldığım hava olayları ile ilgili bilgiler

a Özellikleri dar bir bölgede geçerlidir.

b
Günün belirli saatlerinde yapılan gözlem sonuçları-
nın yorumlanmasıdır.

c Kesin sonuçlardır.

d Bilim dalı meteorolojidir.

Klimatologdan aldığım iklimle ilgili bilgiler

Özellikleri geniş bir bölgede geçerlidir. 1

Uzun sürede meydana gelen hava olaylarının 
ortalamasıdır.

2

Tahminî sonuçlardır. 3

Uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama ha-
va şartlarıdır.

4

Tabloda hata yaptığını fark eden Ezgi hangi ifadelerin yerlerini değiştirirse tabloyu doğru şekilde hazırlamış olur?

A) a ile 1 B) b ile 2 C) c ile 3 D) d ile 4

7. Güneş’ten çıkan ışınların yeryüzüne düşme açılarındaki 
farklılıklar, mevsimlerin oluşma nedenleri arasındadır. Gü-
neş ışınları, dik veya dike yakın bir açı ile düştüğü yarım 
küre yüzeyine daha fazla ısı enerjisi aktarırken, eğik açıy-
la düştüğü yarım küre yüzeyine daha az ısı enerjisi akta-
rır. Bu durum yüzey sıcaklıklarının farklı miktarda artması-
na neden olur.

21
Haziran

21
Aralık

21
Mart

23
Eylül

Yukarıda Dünya'nın Güneş etrafındaki konumları verilmiştir.

Güneş ışınlarının, Kuzey Yarım Küre ve Güney Yarım 
Küre yüzeyine en fazla ısı enerjisi aktardığı tarihler sı-
rasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) 21 Haziran – 21 Aralık

B) 21 Aralık – 21 Haziran

C) 23 Eylül – 21 Mart

D) 21 Mart – 23 Eylül

8. 

İklim sistemi, Yerküre'nin yaklaşık 4.5 milyar yıllık tarihi bo-
yunca doğal olarak değişme eğilimi göstermiştir. Ancak 
19. yüzyılın ortalarından beri, doğal değişebilirliğe ek ola-
rak, ilk kez insan etkinliklerinin de iklimi etkilediği yeni bir 
döneme girilmiştir. Günümüzde iklim değişikliği, sera ga-
zı birikimlerini artıran insan etkinlikleri de dikkate alınarak 
tanımlanabilmektedir. 

Aşağıdakilerden hangileri yukarıda bahsedilen küresel 
iklim değişikliğinin sonuçlarındandır?

  I. Dünya'nın sıcaklık ortalamasının yükselmesi

 II. Deniz suyu seviyesinin yükselmesi

III. Canlı çeşitliliğinin artması

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve II D) I, II ve III
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9. Dönme ekseninin eğik olması, Güneş ışınlarının yıl içerisinde Dünya yüzeyine düşme açılarının farklı olmasına neden olmakta-
dır. Dönme ekseninin eğikliği; gece ve gündüz sürelerinde değişiklikler olmasında neden olmaktadır.

  I. konum: Kuzey Yarım Küre en kısa geceyi, Güney Yarım Küre ise en uzun geceyi yaşar.

 II. konum: Her iki yarım kürede gece ve gündüz süreleri eşitlenir.

III. konum: Güney Yarım Küre en kısa gece, Kuzey Yarım Küre ise en uzun gece yaşanır.

IV. konum: Ekvator üzerinde on iki saat gece, on iki saat gündüz yaşanır.

Öğretmen Murat Bey, Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sırasında meydana gelen konumları numaralandırmış ve bu konum-
lar ile ilgili yukarıdaki bilgileri tahtaya yazmıştır. Öğrencilerden tahtaya yazdığı konumları gösteren şekilleri önlerindeki karton-
lara çizmelerini istemiştir.

Aşağıda dört öğrencinin numaralandırılmış konumlar ile ilgili yaptıkları çizimler gösterilmiştir.

Ece

Mert

Can

İpek

Murat Bey, öğrencilerin hazırladığı posterleri sınıf panosuna astıktan sona sınıfa dönüp "Arkadaşlarınızın yaptığı çizimler ile ilgi-
li yorum yapar mısınız?" diye soruyor.

Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yaptığı yorum doğrudur?

Arda

İpek, Dünya'nın I. konumu ile ilgili çizim 
yapmış olabilir.

Mert, Dünya'nın II. konumu ile ilgili çi-
zim yapmış olabilir.

Müge

Ece, Dünya'nın III. konumu ile ilgili çizim 
yapmış olabilir.

Sefa

Lale

A)

C)

B)

D)

Can, Dünya'nın IV. konumu ile ilgili çizim 
yapmış olabilir.
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10. Dünya’da birbirinden farklı birçok iklim yaşanmaktadır. Dünya’nın oluşumundan bu yana iklimler her zaman aynı kalmamış, za-
manla değişimlere uğramıştır. Dünya, milyonlarca yıl öncesinden günümüze kadar aşırı soğuk ve aşırı sıcak iklimleri geçirerek 
gelmiştir. Ülkemizde ise başlıca üç büyük iklim çeşidine rastlanır. Bunlar; Karadeniz iklimi, Karasal iklim ve Akdeniz iklimidir.

Öğretmen İpek Hanım, yukarıdaki bilgileri verdikten sonra dört öğrencinin önüne Türkiye haritası bırakıyor. Karadeniz ikliminin 
görüldüğü yerleri yeşile, Karasal iklimin görüldüğü yerleri turuncuya, Akdeniz ikliminin görüldüğü yerleri ise mor ile boyamala-
rını istiyor.

Buna göre aşağıdaki öğrenci haritalarından hangisi doğru boyanmıştır?

A) B)

C) D)

12. Aşağıda DNA'nın bir parçası gösterilmiştir.

Nükleotitler K, L, M ve N harfleriyle gösterildiğine gö-
re, bu DNA molekülüyle ilgili olarak aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?

A) L ve M nükleotidi bilinirse, diğer nükleotidlerin de han-
gisi olduğu belirlenebilir.

B) DNA'nın tamamında M ve L sayısı kesinlikle birbirinden 
farklıdır.

C) DNA'nın tamamında K ve L sayısı kesinlikle birbirine 
eşittir.

D) K ve N nükleotidi bilinirse, diğer nükleotidlerin de han-
gisi olduğu belirlenir. 

11. Bir hücrenin çekirdeğinde bulunan kalıtsal yapılar arasın-
daki ilişki şematik olarak aşağıda gösterilmiştir.

Çekirdek

Hücre

K
L

M
PA

C
T

G

Şekilde K, L, M ve P ile işaretlenmiş olan yapılar hak-
kında;

  I. L, geni, M nükleotidi ve P organik bazı ifade etmekte-
dir.

 II. P'yi oluşturan moleküller tüm canlıların DNA'larında or-
taktır.

III. Bir hücredeki K sayısı farklı canlı türlerinde genellikle 
ortak değildir.

açıklamalarından hangileri doğru bilgi içerir?

A) Yalnız I B) I ve II

C) I ve III D) II ve III
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13. DNA, hücrenin yönetici molekülüdür ve yaşamsal faaliyetleri (solunum, beslenme, büyüme, gelişme, üreme gibi) yönetir.

Aşağıdaki posterde bir hücrede bulunan DNA'nın molekül yapısı verilmiştir.

P

P

D
T

D

P

D
G

P

P

D
C D

P

P

D
T D

P

D

P

P

D
A

D

P

D
C

G
P

P

D D

P

P

D
T D

P

D

Posterde verilenlerle ilgili olarak fen bilimleri öğretmeninin aşağıdaki sorularından hangisine öğrenciler cevap veremez?

Bu DNA molekülünün nükle-
otid dizilişini tahtaya yazabilir 
misiniz?

Bu DNA'nın yapısında kaç ta-
ne gen bulunduğunu söyleye-
bilir misiniz?

Bu DNA'da bulunan adenin, gu-
anin, sitozin ve timin molekülü 
sayısını söyler misiniz?

Bu DNA'nın kendisini eşleye-
bilmesi için gerekli olan toplam 
nükleotid sayısını söyleyebilir 
misiniz?

A)

C)

B)

D)
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14. Bir hücredeki DNA da aşağıdaki şekilde gösterilen yaşam olayı gerçekleşiyor.

CG

A

A

A

T

T

T

CG

A

A

A

T

T

T

+

CG

A

A

A

T

T

T

CG

A

T

T

A

A

T

CG

1. DNA
2. DNA

Serbest nükleotidler

3. DNA

Eşlenme

T

T

A
T

A

A

Bu olayla ilgili;

  I.  Hücre sitoplazmasından 1. DNA'daki kadar serbest nükleotid alınarak eşlenmede kullanılır.

 II. 2. DNA'nın ve 3. DNA'nın birer zinciri 1. DNA'dan gelir.

III.  1. DNA ile 3. DNA'nın nükleotid dizilişi (genetik kodu) aynı olur.

açıklamalarından hangileri söylenebilir?

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

15. Kalıtsal özellikler aşağıda verilen genotip durumlarından herhangi birisine sahip olabilir.

• AA: Homozigot saf baskın özellik

• Aa: Heterozigot melez baskın özellik

• aa: Homozigot saf çekinik özellik

Aşağıda dört farklı ailenin göz rengi genotipleri verilmiştir.

Aa

Dağ ailesi Göl ailesi

Irmak ailesi Bulut ailesi

Aa AA aa

AA Aa aa Aa

Bu ailelerden hangilerinde göz rengi özelliği bakımından anne ve babalarından farklı genotipe sahip çocuklar meyda-
na gelebilir?

A) Dağ ailesi ve Göl ailesi B) Yalnız Dağ ailesi C) Irmak ailesi ve Bulut ailesi D) Yalnız Göl ailesi



Y
a

n
ıt

 Y
a

y
ın

la
rı

DENEME SINAVI - 1 A
kitapçýðý

Sayýsal Bölüm

158. SINIF / FEN BiLiMLERi TESTi Diðer Sayfaya Geçiniz Y

16. Yapılan yazı - tura etkinliğinde paraların yazı ve tura gelme olasılıkları şematik olarak aşağıda anlatılmıştır.

YAZITURA
Havaya

atılır
Havaya

atılır

1/4 oranında gelir. 1/4 oranında gelir.

1/4 oranında gelir. 1/4 oranında gelir.

Havaya atılan paranın yazı ya da tura gelme olasılığı 1/2'dir. Paranın tura - tura ya da yazı - yazı gelme olasılıkları da 1/4 olmuştur.

Yapılan bu etkinlik aşağıda verilen kalıtım durumlarından hangisini açıklamada kullanılabilir?

A) Bir ailede doğacak olan çocukların erkek ya da kız olma durumu

B) Farklı ailelerde doğacak çocukların siyah saçlı ve siyah gözlü olma durumu

C) Farklı ailelerde doğabilecek olan çocukların sayısı

D) Bir ailede doğacak olan çocukların sağlıklı ya da genetik hastalıklı olma durumu

17. Bir öğrenci belli bir canlı özelliğiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilendirme şemasını hazırlıyor. Ancak şemada hata yaptığını 
fark ediyor.

CANLI ÖZELLİĞİ

1. Atalardan gelen aleller aynıdır.

2. Oluşan özellik baskındır.

3. Saf döl oluşmasını sağlar.

4. Farklı fenotiplere sahip olabilir.

5. Tek genotip çeşidine sahiptir.

1. Atalardan gelen aleller farklıdır.

2. Oluşan özellik baskın veya çekiniktir.

3. Melez döl oluşmasını sağlar.

4. Tek fenotipe sahiptir.

5. Farklı genotiplere sahip olabilir.

Homozigot Özellik Heterozigot Özellik

Öğrenci yaptığı hatayı düzeltmek için aşağıda verilen önerilerden hangisini uygulamalıdır?

A) 1 ve 3 numaralı özellikleri karşılıklı değiştirmelidir.  B)  2 ve 4 numaralı özellikleri karşılıklı değiştirmelidir.

C) 2 ve 5 numaralı özellikleri karşılıklı değiştirmelidir.  D)  3 ve 5 numaralı özellikleri karşılıklı değiştirmelidir.
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18. Bezelyelerde tohum rengiyle ilgili yapılan bazı çaprazlamalar sonucunda meydana gelebilecek döllerin ihtimalleri aşağıda gös-
terilmiştir.

SS ss

Ss ss

Ss Ss

Sarı tohumlu

Sarı tohumlu

Sarı tohumlu

Yeşil tohumlu

Yeşil tohumlu

Sadece yukarıdaki çaprazlamalara bakılarak,

  I. Homozigot bezelyelerin çaprazlanması sonucunda aynı fenotipe sahip döller oluşur.

 II. Heterozigot bezelyelerin çaprazlanması sonucunda farklı fenotipe sahip döller oluşabilir.

III. Homozigot ve heterozigot bezelyelerin çaprazlanması sonucunda baskın fenotipe sahip döller oluşabilir.

yorumlarından hangileri doğrudur?

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

19. Aralarında kan bağı olan kişiler arasında yapılan evlilikle-
re akraba evliliği denir. Akrabalar arası genetik benzerlik 
fazladır. Genetik benzerliğin fazla olması, akraba evliliği so-
nucu doğacak çocuklarda genetik hastalık görülme ora-
nını artırır. Çünkü genetik hastalıkların çoğu çekinik aleller 
ile taşınır. Hemofili (kanın damar dışında pıhtılaşmaması), 
orak hücreli anemi, Down (Davn) sendromu, renk körlüğü 
ve altıparmaklılık genetik hastalıklardandır. Bu hastalıklar 
bireyleri genellikle bebeklik döneminde etkiler. Çeşitli en-
zim eksikliğine bağlı olarak zaman içerisinde zekâ gerili-
ğine veya organ yetmezliği sonucu ölüme neden olabilir. 
Akraba olan kişilerde genetik hastalıkların görülme sıklığı 
normalden fazla olur.

Buna göre, akraba evliliği ve genetik hastalıklarla il-
gili olarak;

  I. Genetik hastalıklar insanlarda anormal vücut yapısı 
oluşumu ve ölümlere sebep olabilmektedir.

 II. Akraba evliliği yapan kişilerde hastalık genlerinin bir 
araya gelme olasılığı normalden fazla olur.

III. Her akraba evliliği sonucunda genetik hastalıklar oluşur.

yorumlarından hangileri söylenebilir?

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

20. İnsanlarda cinsiyeti belirleyen kromozomların kalıtım du-
rumu aşağıda verilmiştir.

Buna göre insanda cinsiyeti aşağıda verilenlerden han-
gisi belirlemektedir?

A) Babadan gelen eşey kromozomunun çeşidi

B) Anneden gelen eşey kromozomunun çeşidi

C) Çocuktaki eşey kromozomunun sayısı

D) Anne ya da babadan gelen eşey kromozomunun sa-
yısı


