
2 Diğer sayfaya geçiniz 

1. Bir öğretmen ve öğrenci arasında aşağıdaki diyalog geçi-
yor.

 Öğretmen: Mevsimlerin oluşma sebebi nedir?

 Öğrenci: Öğretmenim, Dünya Güneş’in etrafında dolan-
ma hareketi yapar. Dünya, hareketi esnasında Güneş’e 
bazen yakın bazen uzak olur. Mevsimler, Dünya’nın Gü-
neş’e yakın ve uzak olması sonucu oluşur.

 Öğretmen: ..................................................... .....................................................
  Buna göre öğretmenin öğrenciye verdiği cevap aşa-

ğıdakilerden hangisi olabilir?
A) Verdiğin cevap doğru çünkü mevsimlerin oluşumunda 

Dünya’nın Güneş’in etrafında dolanma hareketi sıra-
sında yakın olduğu zamanlarda yaz mevsimi yaşanır-
ken uzak olduğu zamanlarda kış mevsimi yaşanır.

B) Verdiğin cevap yanlış çünkü mevsimlerin oluşumunda 
Dünya’nın kendi ekseni etrafında yaptığı dönme hare-
keti etkilidir. Örneğin gündüz yaşanan bölgelerin daha 
sıcak mevsimleri yaşaması gibi.

C) Verdiğin cevap yanlış çünkü mevsimlerin oluşumunda 
Dünya’nın Güneş’in etrafında dolanma hareketi yap-
ması ve Dünya’nın dönme eksenindeki eğiklik etkilidir.

D) Verdiğin cevap yanlış çünkü mevsimlerin oluşumunda 
Dünya’nın yörünge düzlemi ile ekvatoral düzleminin 
tam olarak üst üste çakışık olması etkilidir. 

2. Mahallelerin ilçeleri, ilçelerin illeri, illerin de ülkeleri oluş-
turduğunu biliyorsunuz. Bir ülke ve onu oluşturan yerle-
şim birimlerinin (mahalle, ilçe, il) büyüklükleri ile kalıtsal 
özelliklerimize etki eden yapıların büyüklüklerini eşleştir-
memiz istenmiştir.

  Buna göre eşleştirme aşağıdakilerden hangisinde doğ-
ru verilmiştir?

3. Aşağıdaki tabloda bazı canlı türlerine ait kromozom sayı-
ları verilmiştir. Tabloyu inceleyen bazı öğrencilerin yaptık-
ları yorumlar verilmiştir.

 

 

  Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yoru-
mu tabloya göre yapılabileceklerden biri değildir?

A) Kromozom sayısı ile canlıların büyüklüğü arasında bir 
ilişki yoktur. Örneğin köpekten daha küçük olmasına 
rağmen denizyıldızının kromozom sayısı daha fazla-
dır.

B) Kromozom sayısı ile canlıların gelişmişliği arasında bir 
ilişki yoktur. Örneğin eğrelti otundan daha gelişmiş ol-
masına rağmen insanın kromozom sayısı eğrelti otu-
nun kromozom sayısından daha azdır.

C) Farklı canlı türlerinin kromozom sayısı aynı olabilir. Ör-
neğin soğanın ve güvercinin kromozom sayısı aynıdır 
fakat bu canlı türlerinin özellikleri birbirinden farklıdır.

D) Kromozom sayısı ile canlıların büyüklüğü arasında bir 
ilişki yoktur. Örneğin güvercin insandan daha küçük 
tür ve kromozom sayısı daha azdır.

ÜLKE İL İLÇE MAHALLE
A) Kromozom DNA Gen Nükleotit

B) DNA Kromozom Gen Nükleotit

C) Kromozom Gen DNA Nükleotit

D) Nükleotit Gen DNA Kromozom

Canlı Türü Kromozom Sayısı (2n)
Köpek 78
Soğan 16

Eğrelti otu 500
İnsan 46

Denizyıldızı 94
Güvercin 16
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1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Sınav bitiminde cevaplarınızı kontrol ediniz.



3 Diğer sayfaya geçiniz 

7. “Pseudohipertrofik kan erimesi” yalnızca erkeklerde görü-
len ve resesif (çekinik) bir gen ta rafından X kromozomuy-
la taşınan bir hastalıktır. Hasta erkek bireyler üreme çağ-
ma gelmeden ölürler. Dişiler hasta er keklerle dölleneme-
diklerinden dolayı sa dece taşıyıcı olabilirler.

  Hastalık genini taşıyan kadınların ço cuklarının bu has-
talıktan ölme olasılığı aşağıdakilerden hangisinde doğ-
ru ve rilmiştir?

A) % 75 B) % 50

C) % 25 D) % 0

5. 8A sınıfından Hakan’ın deney günlüğünden bir deneyin 
uygulama aşamaları aşağıdaki gibidir.

 1.1. Özdeş iki balonu aynı anda şişirdim.

 2.2. Plastik köpüklerden birine bir tane, diğerine ise elli ta-
ne kürdan sapladım.

 3.3. Şişirdiğim balonlardan birini tek kürdan saplı olan plas-
tik tabağa bastırdım. Balonun hemen patladığını gözlem-
ledim.

 4.4. Şişirdiğim diğer balonu elli tane kürdan saplı olan plas-
tik tabağa bastırdım. Balona kuvvet uygulamama rağmen 
balonun patlamadığını gözlemledim.

  Deney ile ilgili, 

  I. Katılarda basıncın temas yüzey alanı ile ilişkisini test 
etmiştir.

 II. Kürdan sayısını elliden daha fazla kullansaydı balo-
nun patlaması kolay olurdu.

 III. Daha fazla kuvvet uygulayarak elli kürdan üzerine bas-
tırılan balon patlatılabilir.

  yorumlarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve III D) II ve III

6. Bir öğrenci cam bardağı suyla doldurmuş. Pipeti, cam bar-
daktaki suya daldırmış. Parmağı ile pipetin cam bardağın 
dışında kalan ucunu kapatmış ve pipeti bu şekilde cam 
bardaktan dışarı çıkarmıştır. Pipetin içindeki suyun dökül-
mediğini gözlemlemiştir. Parmağını pipetin ucundan kal-
dırmış ve bu kez içindeki suyun döküldüğünü gözlemle-
miştir. 

  Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Deneyde bir ucunu kapattığınız pipetten su dökülme-
mesinin sebebi havanın pipetin içindeki suya basınç 
uygulamasıdır.

B) Bir ucunu kapattığınız pipette havanın suya uyguladı-
ğı basınç, suyun havaya uyguladığı basınçtan daha 
fazladır.

C) Deneyde pipetin ucundaki parmağını kaldırdığında pi-
petteki suyun dökülmesinin sebebi pipetin üst ve alt 
deliklerinden suya etki eden gaz basıncının birbirini 
dengelemesidir.

D) Parmağını kaldırdığında pipetteki suyun dökülmesini 
pipetin alt deliğinden suya etki eden hava basıncının 
azalması sağlamıştır.

4. A vitamini eksikliğine bağlı ortaya çıkan görme kaybı özel-
likle Afrika ve Güneydoğu Asya ülkelerinde önemli bir so-
rundur. Bu sorunu önlemek isteyen bilim insanları bu böl-
gelerde sık tüketilen bir besin olan pirincin kalıtsal yapısı, 
gen aktarımı sayesinde vücutta A vitaminine dönüşen be-
ta-karoteni üretebilecek şekilde değiştirilmiştir. Beta-karo-
ten, insan vücudunda karaciğerde depolanan ve ihtiyaç 
duyulduğu anda A vitaminine dönüşen bir maddedir. Bilim 
insanları altın pirinç sayesinde A vitamini eksikliğine bağ-
lı olarak ortaya çıkan görme kayıplarını önleme umudu ta-
şımaktadır.

  Verilen metne göre  
  I. Uygulama genetik mühendisliğinin çalışma alanların-

dandır.

 II. Uygulama ile pirincin genetik yapısı değiştirilmiştir.

 III. Uygulama ile A vitamini eksikliği gibi olumsuzluklar da 
oluşabilir.

  yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve II D) I, II ve III
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4 Diğer sayfaya geçiniz 

8. Bezelyelerde sarı tohum rengi, yeşil tohum rengine bas-
kındır. Bir araştırmacı yaptığı iki ayrı çaprazlamanın so-
nuçlarını aşağıdaki gibi ifade ediyor.

  Araştırmacı:  Yeşil tohumlu iki bezelyeyi çaprazladığımda 
elde ettiğim bezelyelerin tümü yeşil tohumlu oldu. Sarı to-
humlu iki bezelyeyi çaprazladığımda ise elde ettiğim be-
zelyelerin %25’i yeşil tohumlu oldu.

  Araştırmacının çaprazlamalarına göre,  

  I. Çaprazladığı yeşil tohumlu bezelyelerin genotipleri ‘aa’ 
şeklindedir.

 II. Çaprazlanan sarı tohumlu bezelyelerin her ikisinde de 
yeşil tohumluluk geni yer alır.

 III. Sarı tohumlu bezelye ile yeşil tohumlu bezelye çap-
razlandığında her iki fenotipte bezelyeler oluşabilir.

  ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I B) I ve II

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

11. Çin’de 10. yy.da başlayıp 20. yy.a kadar devam eden yay-
gın bir geleneğe göre beş altı yaşlarındayken kız çocuk-
larının ayakları bir bandajla bağlanır ve kızlara özel me-
talden bir ayakkabı giydirilirdi. Bu uygulamanın yapıldığı 
kızların ayakları daha küçük olurdu. Daha sonraki nesille-
re bakıldığında ise doğan çocukların ayaklarının yine nor-
mal büyüklükte olduğu görülmüştür.

 Bu durumu araştıran öğrenciler aşağıdaki sonuçlara ulaş-
mıştır.

 Ali: Canlının dış görünüşü kalıtım ve çevrenin etkisi ile or-
tak oluşur.

 Haticenur: Çevrenin etkisi kalıtsal değildir.

 Emre: Vücut hücrelerinde oluşan değişiklikler sonraki ne-
sillerde ortaya çıkar.

 Abdullah: Buradaki değişim bir mutasyon örneğidir.

  Buna göre, öğrencilerden hangisi doğru sonuca ulaş-
mıştır? 

A) Ali B) Haticenur

C) Emre D) Abdullah

9. Nötr cam bir çubuk ile nötr ipek kumaş birbirine sürtüle-
rek üzerindeki yük dengesi bozulabilir. Bu olay sırasında 
cam çubuğun pozitif, ipek kumaşın ise negatif elektrik yü-
kü ile yüklenmesi sağlanmıştır.

  Etkinlikte kullanılan cam çubuk ve ipek kumaş ile ilgi-
li aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Sürtünme sonrası ipek kumaştaki pozitif elektrik yükü 
sayısı, cam çubuktaki negatif elektrik yükü sayısına 
eşittir.

B) Sürtünme sonrası ipek kumaştaki pozitif elektrik yükü 
sayısı, cam çubuktaki pozitif elektrik yükü sayısından 
fazladır.

C) Sürtünme sonrası cam çubuktaki pozitif elektrik yükü 
sayısı, negatif elektrik yükü sayısından fazladır.

D) Sürtünme sonrası ipek kumaştaki pozitif elektrik yükü 
sayısı, sürtünme öncesindeki pozitif elektrik yükü sa-
yısından azdır.

10. DNA mollekülünde karşılıklı olarak nükleotitier birbirine 
bağlanmaları hidrojen bağları ile gerçekleşir. Örneğin Ade-
nin ile Timin arasında ikili bağlar kurulurken Guanin ile Si-
tozin arasında ise üçlü bağlar kurulur. 

  Bir bilim adamı aşağıdaki DNA zincirleri ni inceliyor.

 

  Buna göre,

 I. 1. parçada zinciri ayırmak 2. parça dan daha kolaydır. 

 II. 2. parçada daha çok şeker molekülü vardır.

 III. 1. parçanın eşlenmesi esnasında daha fazla fosfat kul-
lanılır.

 bilim adamının buluşlarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) I ve II

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

A G
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S S

S A

G T

T S

A

1. parça 2. parça
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5 Diğer sayfaya geçiniz 

12. Öğretmen, enerji dönüşümleri konusuna geçtiğinde aşa-
ğıdaki gibi iki farklı düzeneği hazırlamış ve öğrencilerine 
verilen uygulamaları yapmıştır.

  

 Bu uygulamalarla ilgili olarak, Bu uygulamalarla ilgili olarak,

 I. 2. uygulamada bobinin dönme hareketinden yararla-
nılarak elektrik enerjisi elde edilir.

 II. 2. uygulamadaki sistem günlük yaşamda mikser, mat-
kap ve vantilatör gibi araçlarda kullanılır.

 III. 1. uygulamadaki sistemin çok daha gelişmişi güç sant-
rallerinde kullanılarak elektrik üretilir.

 ifadelerinden hangileri doğrudur? ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve III D) II ve III

14. Eş merkezli ve yarıçapları farklı iki veya daha fazla silin-
dirden meydana gelen basit makine düzeneklerine çıkrık 
denir. Çıkrık sistemleri yapı olarak kullanıldığı yere göre 
farklılık gösterebilir.

 Önceden kurulmuş olan ana çıkrık sistemi ve yanında ve-
rilen dümen ve silindirler dikkate alınarak yeni çıkrıklar ku-
rulacaktır.

 Buna göre ana çıkrık ve kurulacak çıkrıklarla ilgili aşağı- Buna göre ana çıkrık ve kurulacak çıkrıklarla ilgili aşağı-
dakilerden hangisi dakilerden hangisi söylenemezsöylenemez??

A) Çıkrık, A silindiri ve L dümeni ile oluşturulursa ana çık-
rık sistemine göre daha az kuvvet ile yük kaldırılabilir.

B) Çıkrık, B silindiri ve L dümeni ile oluşturulup ana çık-
rık sistemi ile kıyaslanırsa yük kolu-kuvvet kazancı iliş-
kisi test edilebilir.

C) Çıkrık, A silindiri ve K dümeni ile oluşturulup ana çık-
rık sistemi ile kıyaslanırsa kuvvet kolu-kuvvet kazancı 
ilişkisi test edilebilir.

D) L dümeni ve A silindiri ile oluşturulan çıkrıkta dümen 
bir tur döndürüldüğünde yükün yükselme miktarı ana 
çıkrıkta dümenin bir tur döndüğündeki yükün yüksel-
mesine göre daha az olur.

mıknatıs

bobin

ampermetre 1. uygulama: 
 Mıknatısı şekildeki gibi bo-

binin içerisinde ileri geri ha-
reket ettirmiş ve elektrik akı-
mı oluşmuştur. Akımın de-
ğerini ampermetre ile ölç-
müştür.

 2. uygulama: 
 Güç kaynağını çalıştırıp bo-

binin üzerinden akım geç-
mesini sağlamış ve mıkna-
tıslar arasındaki bobinin dön-
meye başladığını görmüş-
tür.

mıknatıs

bobin

güç kaynağı

R 2R

r 3r

2r

2R

Ana çıkrık sistemi

dümen

Silindir
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13. Aşağıdakilerden hangisi asitlerle bazla rın sulu çözel-
tilerinin ortak özelliği de ğildir?

A) Turnosol kağıdının rengini değiştirme

B) Elektiği iletme

C) Metallerle reaksiyona girmeme

D) İyon bulundurma
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15. Metan, bitki ve hayvan kalıntılarının binlerce yıl toprak al-
tında sıkışması sonucu oluşan, formülü CH4 olan bir bile-
şiktir. Metan gazının oluşumu kimyasal tepkimelere örnek-
tir. Metan gazının oksijenle kimyasal tepkimeye girmesi 
sonucu oluşan ürünler X ve Y’dir. 

  Buna göre oluşan X ve Y maddeleri ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisi yanlıştır?

A) Kimyasal özellikleri başlangıçtaki metan gazından fark-
lıdır.

B) İçlerinde aynı metan gazı gibi sadece karbon ve hid-
rojen atomları bulunur.

C) Kütleleri toplamı, metan gazı ile oksijenin toplam küt-
lesine eşit olur.

D) İçlerinde karbon(C), hidrojen (H) ve oksijen (O) atom-
larından yer alabilir.

17. Aynı ortamda bulunan üç farklı bitkinin yıl içerisindeki boy 
uzunluğu artışı ve su tüketme miktarı aşağıdaki tabloda 
ver ilmiştir.

  Yukarıdaki tabloyu inceleyen bir öğrenci,

 I. Su tüketiminin artması bitkilerin boy  uzaması ile ters 
orantılıdır.

 II. Uygun şartlar altında boylan eşit olan çınar ağacı, ar-
mut ağacından daha fazla fotosentez yapar.

 III. Bu üç bitki de fotosentez yapmak tadır.

  yorumlarından hangilerini  yapamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız III

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

16. Bir deneyde önce eşit kollu terazi ile 100 g su ve 100 g 
zeytinyağı tartılıyor.Tartılan su ve zeytinyağı erlenmayer-
lere koyuluyor. Erlenmayerlerdeki sıvıların ilk sıcaklıkları 
ölçülüyor. Ölçüm sonuçları bir tabloya yazılıyor. Daha son-
ra bu erlenmayerler sacayakların üzerine yerleştirilip altı-
na koyduğumuz özdeş ispirto ocakları aynı anda yakılıyor. 
Erlenmayerlerdeki sıvılar beşer dakika ısıtılıyor. Beş da-
kika sonunda erlenmayerlerdeki sıvıların son sıcaklıkları 
yeniden ölçülüyor. Ölçüm sonuçları tabloya yeniden kay-
dediliyor. Su ve zeytinyağındaki sıcaklık değişimleri he-
saplanıyor.

  Yapılanlara göre tablodaki veriler karşılaştırıldığında 
aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Tablodan yola çıkılarak hesaplanan sıcaklık değişim-
leri birbirinden farklı olur.

B) Hesaplanan sıcaklık değişimlerinin farklı olmasının se-
bebi sıvıların öz ısılarının farklı olmasıdır.

C) ‘‘Verilen ısı miktarı maddelerin sıcaklık değişimini et-
kiler.’’ hipotezini destekler bir deneydir.

D) Deneyde sıvılarda meydana gelen sıcaklık değişimi 
bağımlı değişkendir.
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Boy uzunluğu 
artış (cm)

Su tüketimi 
(litre)

Elma 20 17
Armut 16 11
Çınar 27 24

Özellikler
Bitkiler

18. Aşağıda kapalı bir deney kabında, fer mantasyonla laktik 
asit üreten bakteriler ve bir miktar besin bulunmaktadır.

 

  Kaptaki durum ile ilgili yukarı daki grafiğin çizilebilme-
si için a anında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 

A) Deney kabına C02 (karbondioksit) ilave edilmeli.

B) Deney kabına 02 (oksijen) ilave edilmeli.

C) Deney kabına bakterileri öldüren ilaç ilave edilmeli.

D) Deney kabına besin ilave edilmeli.

Kapak

Besin ve bakteriler

Laktik asit
miktarı

Zaman
a



7 Diğer sayfaya geçiniz 

19. 8.sınıf öğrencisi Mete, makaralar, ip ve özdeş yükler kul-
lanarak aşağıdaki üç makara düzeneğini kurmuştur.

  Buna göre düzenekler ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? (makara ağırlıkları ve sürtünmeler 
önemsizdir.)

A) Verilen üç düzenekte de cisimler yerden birer metre 
yükseltildiğinde yapılan işler eşit olur.

B) Cisimleri eşit miktarda yükseltmek için 2 ve 3. düze-
neklerdeki ipler eşit miktarda çekilmelidir.

C) Cisimleri dengeleyen en büyük kuvvet 1. düzenekte 
uygulanmıştır.

D) Düzeneklerde aynı büyüklükte kuvvet uygulayarak en 
büyük yük 1. düzenekte dengelenir.

1. düzenek 2. düzenek

3. düzenek
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20. Deniz seviyesinde normal şartlar altında ısıca yalıtılmış 
bir kaptaki su içine bir parça buz atılıyor. Buzun kütlesinin 
za mana bağlı grafiği şekildeki gibi oluyor.

  Buna göre,

 I. 2. bölgede kaptaki suyun kütlesi artmaktadır.

 II. 1 ve 3. bölgede hâl değişimi gerçekleşmektedir.

 III. İlk duruma göre buzun kütlesi artmıştır.

  ifadelerinden hangileri  yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız III

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

m1

m2

Buzun kütlesi

Zaman

1 2 3


