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8. SINIF 3 

Basıncın yeryüzündek� dağılışı aynı değ�ld�r. Yerçek�m�, sıcaklık, yükselt� ve Dünya’nın günlük hareket� basınç 
türler�n�n oluşumunda etk�l�d�r. Çevres�ne göre basınç değerler�n�n düşük olduğu bölgeye alçak basınç merkez� 
den�r. Alçak basınçlar sıcaklığa ya da Dünya’nın günlük hareket�ne bağlı oluşab�lmekted�r. Bu bölgede havanın 
hareket� çevreden merkeze doğrudur. Alçak basınç merkezler�nde yüksel�c� hava hareketler� etk�l�d�r. Yükselen 
hava g�derek soğur ve yoğuşur. Bu nedenle gökyüzünde bulut, yağmur g�b� b�rçok yoğuşma ürünü görülür. 
Çevres�ne göre basınç değerler�n�n yüksek olduğu bölgeye �se yüksek basınç merkez� den�r. Bu bölgelerde 
havanın hareket� merkezden çevreye doğrudur. Yüksek basınçlar da sıcaklığa ya da Dünya’nın günlük hareket�ne 
bağlı oluşab�lmekted�r. Yüksek basınç merkezler�nde yaz aylarında hava açık, güneşl� ve bulutsuzdur.

Yukarıda ver�len metne ve görsele göre;

A bölges� B bölges�

A bölges� yüksek basınç alanıdır. Bu bölgede havanın hareket� merkezden 
çevreye doğrudur ve bulut oluşumu gözlenmez. A bölges�n�n sıcaklığı B 
bölges�n�n sıcaklığından daha fazladır.

B bölges� alçak basınç alanıdır. Bu bölgede havanın hareket� çevreden mer-
keze doğrudur ve yüksel�c� havanın etk�s� �le bulut oluşumu gözlen�r. B böl-
ges�n�n sıcaklığı A bölges�n�n sıcaklığından daha fazladır.

A bölges�nden B bölges�ne doğru yatayda meydana gelen hava akımı �le 
rüzgâr oluşumu gözlen�r. A ve B bölgeler� arasındak� basınç farkı arttıkça 
rüzgârın ş�ddet� de artar. B bölges�nde yağmur görüleb�l�r.

Sude

Buse

hang� öğrenc�ler�n açıklamalarındak� �fadeler�n tamamı doğrudur?

A ) Yalnız Buse B ) Yalnız Yağmur

C ) Buse ve Yağmur D ) Sude ve Yağmur

Yağmur
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2. Selda Öğretmen, mevs�mler�n oluşumu konusu �le 
�lg�l� bazı özell�kler sıralamıştır. Öğrenc�s� de bu 
durumların yaşandığı tar�h� aşağıdak� g�b� 
yazmıştır.

Buna göre, aşağıdak�lerden hang�s� Selda Öğ-
retmen’�n bel�rtt�ğ� durumlardan b�r� olamaz?

A ) Bu tar�h Kuzey Yarım Küre’de yaz, Güney 
Yarım Küre’de kış mevs�m� başlangıcıdır.

B ) Bu tar�hte Kuzey Yarım Küre’de en uzun 
gündüz, en kısa gece yaşanır.

C ) Bu tar�hten sonra Kuzey Yarım Küre’de Güneş 
ışınları yüzeye eğ�k gelmeye; Güney Yarım 
Küre’de �se d�k gelmeye başlar.

D ) Bu tar�hten sonra Güney Yarım Küre’de gün-
düzler kısalmaya, geceler uzamaya; Kuzey 
Yarım Küre’de gündüzler uzamaya, geceler 
kısalmaya başlar. 

3. “Eksen eğ�k olmasaydı” �s�ml� b�r şarkı �le konuyu 
daha eğlencel� hâle get�rerek öğrenmek �steyen 8. 
sınıf öğrenc�s� Sude, şarkının sözler�n� oluştur-
madan önce eksen eğ�kl�ğ�n�n olmaması durumun-
da ortaya çıkab�lecek sonuçları aşağıdak� g�b� 
defter�ne not almıştır.

Buna göre Sude’n�n, aldığı notlardan han-
g�ler�n� şarkısında kullanması uygun olmaz?

I. Yıllık sıcaklık farkı meydana gelmezd�.
II. Sürekl� aynı mevs�m yaşanırdı.
III. Güneş ışınları da�ma kutuplara d�k 

açıyla gel�rd�.
IV. Gece ve gündüz eş�tl�ğ� 

yaşanmazdı.

A ) I ve II

C ) III ve IV

B ) I ve IV

D ) II, III ve IV

4.

DNA model� yaptırmak �steyen Tahs�n Öğretmen 
öğrenc�ler�nden yeterl� sayılarda aynı büyüklükte 
özdeş maden� para, aynı büyüklükte özdeş rapt�ye 
ve 4 farklı renkte plast�k p�pet get�rmeler�n� 
�stem�şt�r.

4 farklı renkte p�pet

Maden� para

Rapt�ye

Öğrenc�ler�n yapacakları DNA model� �ç�n yapı-
lan yorumlardan hang�s� kes�nl�kle doğrudur?

A ) Maden� para,  şeker molekülünü tems�l eder.

B ) Rapt�ye, fosfat molekülünü tems�l eder.

C ) Kırmızı p�pet aden�n organ�k bazı �se sarı p�pet 
t�m�n organ�k bazıdır.

D ) P�pet reng�n�n tems�l ett�ğ� organ�k baz 
nükleot�dlere �s�m ver�r.

5. Aşağıda farklı türdek� canlılar ver�lm�şt�r.

Bakter� Mol� balığı

Eğrelt� otu İnsan

Buna göre res�mlerdek� canlılarla �lg�l�;

I. Kromozom sayıları aynıdır.

II. Nükleot�d d�z�l�şler� aynıdır.

III. DNA'nın hücredek� yerler� aynıdır.

IV. DNA’larındak� nükleot�d çeş�d� aynıdır.

�fadeler�nden hang�ler� kes�nl�kle doğrudur?

A ) Yalnız IV

C ) I ve III

B ) III ve IV

D ) II ve IV
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6. Aşağıdak� şek�lde b�r hücre çek�rdeğ�ndek� yapılar 
göster�lm�şt�r.

Gen

DNA

Yukarıda ver�len yapılarla �lg�l� aşağıda ver�len 
�fadelerden hang�s� yanlıştır?

A ) Genler nükleot�dler�n farklı sıra ve sayıda 
d�z�lmes� �le oluşur.

B ) DNA'nın yapısındak� yapı b�r�mler�ne gen, 
görev b�r�mler�ne �se nükleot�d adı ver�l�r.

C ) Her canlı türü, hücreler�nde kend�ne özgü 
sayıda kromozom bulundurur.

D ) Her b�r nükleot�d�n yapısında üç farklı yapı 
bulunur.

7. Aşağıdak� tabloda ver�len tanımlarla ter�mler�n 
eşleşt�rmeler� yapılacaktır.

Tanım Ter�m

a) Kromozomlarda kalıtsal  
    b�r karakter�n oğul döllere 
    aktarılmasını sağlayan   
    bölümüne den�r.

b) CanIının b�r karakter özel-
     l�ğ� �le �lg�l� sah�p oIduğu
     genIer�n tümüne den�r.

c) Canlılardak� benzerl�k ve
    farklılıkların ortaya çıkma-
    sını sağlayan faktörler�, bu 
    faktörler�n nes�lden nesle
    nasıl geçt�ğ�n� araştıran
    b�l�m dalına den�r.

1- Genet�k

2 - Gen

3 - Genot�p

Buna göre, yeterl� b�lg�ye sah�p b�r öğrenc� 
doğru eşleşt�rme yaptığında sonuç aşağıdak�-
lerden hang�s� g�b� olur?

A ) 1-c, 2-b, 3-a                  

C ) 1-c, 2-a, 3-b                 

B ) 1-b, 2-c, 3-a

D ) 1-a, 2-c, 3-b

a

b

8. Aşağıda Dünya’yı tems�l eden semazen�n, Güneş’� 
tems�l eden ışık kaynağı etrafındak� hareket� �le 
mevs�mler�n oluşumu modellenmek �stenm�şt�r.

Buna göre,

I. Semazen ver�len konumda �ken Kuzey Yarım 
Küre’de yaz mevs�m� başlayab�l�r.

II. Semazen�n a �le göster�len bu hareket� mev-
s�mler�n oluşumunda etk�l�d�r.

III. Semazen bu konumda �ken kaynaktan çıkan 
ışınlar Kuzey Yarım Küre’ye d�k açılarla 
düşmekted�r.

ver�lenlerden hang�ler� doğru olur?

A ) Yalnız I

C ) I ve II

B ) Yalnız II

D ) I, II ve III

9. Bazı bezelye b�tk�ler�n�n ayrı ayrı çaprazlanması �le 
yapılan farklı �k� deney sonucu oluşab�lecek fenot�p 
oranları aşağıdak� grafiklerde göster�lm�şt�r.

Mor ç�çekl� bezelye

Beyaz ç�çekl� bezelye

Buna göre;

I. I. deneyde çaprazlanan bezelyelerden en az 
b�r�s�n�n genot�p� homoz�gottur.

II. II. deneyde çaprazlanan bezelyeler�n her 
�k�s�n�n de genot�p� heteroz�gottur.

III. I. deneyde çaprazlanan bezelyeler�n 
genot�pler�nde çek�n�k gen yoktur.

�fadeler�nden hang�ler� kes�nl�kle doğrudur?

A ) Yalnız I

C ) II ve III

B ) I ve II

D ) I, II ve III

1. Deney 2. Deney

GÜNEŞ

Kromozom

Hücre

Nükleot�d
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10. Aşağıda Bursa �l� �ç�n 22.10.2018 Salı gününe a�t anlık ve sonrak� dört güne a�t hava olaylarını gösteren b�r tablo 
ver�lm�şt�r.(Kaynak: https://www.mgm.gov.tr/)

Tabloda ver�len b�lg�lerle �lg�l� olarak;

I. Tablodak� ver�ler b�r meteorolog tarafından hazırlanmıştır ve 22.10.2018 de 21.00' a a�t olan ver�ler 
Bursa �l� �ç�nde değ�şkenl�k göstereb�l�r.

II. 22.10.2018 tar�h�nden sonrak� dört güne a�t ver�ler, meteoroloj�k olayların gözlem ve anal�zler�ne 
dayanılarak önceden öngörülme çalışmaları �le yapılan tahm�nler� göstermekted�r.

III. 22.10.2018 tar�h�nden sonrak� dört güne a�t ver�ler Bursa’nın �kl�m özell�kler� d�kkate alınarak tahm�n 
ed�lm�şt�r.

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?

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

22.10.2018 / Salı
Saat : 21.00

11. Aşağıda hava olayları �le �lg�l� b�r kavram har�tası 
ver�lm�şt�r.

Hava
Olayları

�nceleyen b�l�mörnekt�r

oluşum sebeb�

1 3
2

Ver�len kavram har�tası �le �lg�l� olarak;

I. 1 numaralı kutuya yağmur, kar, dolu, rüzgâr, 
fırtına yazılab�l�r.

II. 2 numaralı kutuya sıcaklık, basınç veya nem 
yazılab�l�r.

III. 3 numaralı kutuya kl�matoloj� yazılab�l�r.

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?

A ) Yalnız I

C ) I ve II

B ) Yalnız II

D ) I, II ve III

12.

Yukarıdak� kutularda ver�lenler�n �fade ett�ğ� 
doğru kavramlar yönünde �lerlend�ğ�nde hang� 
çıkışa ulaşılır?

Altıparmaklılık

S�rke s�neğ� 
larvalarının 

kanatlarının ortam 
sıcaklığına göre 

farklılık göstermes�

Vücut hücreler�nde 
meydana geld�ğ�n-

de kalıtsal değ�l �ken 
üreme hücreler�nde 
meydana geld�ğ�nde 

kalıtsaldır.

Mutasyon

Mod�fikasyon

1. çıkış 2. çıkış

A ) 1. çıkış

C ) 3. çıkış

B ) 2. çıkış

D ) 4. çıkış
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13. Aşağıdak� �fadelerden hang�s� yanlıştır?

A) Hava olaylarını �nceleyen b�l�m dalına 
meteoroloj� den�r.

B) Gen�ş b�r bölgede uzun süre etk�s�n� gösteren 
hava olaylarının ortalamasına �kl�m den�r.

C) Hava olaylarını �nceleyen b�l�m �nsanına 
kl�matolog den�r.

D) Hava olayları günün bel�rl� saatler�nde yapılan 
gözlemlere göre bel�rlen�r.

Mutasyon

Mod�fikasyon

3. çıkış 4. çıkış

Mutasyon Mod�fikasyon
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14. Uzun boylu bezelye �le kısa boylu bezelyen�n 
çaprazlanması aşağıdak� g�b� göster�lm�şt�r.

x

Buna göre aşağıda ver�len �fadelerden hang�s� 
yanlıştır?

(Bezelyelerde uzun boyluluk baskın gend�r.)

I II III IV

A ) Çaprazlanan kısa boylu bezelyen�n genot�p� 
homoz�got çek�n�kt�r.

B ) Bu çaprazlama sonucu oluşan tüm bezelye-
ler�n genot�p�nde çek�n�k gen bulunur.

C ) I numaralı bezelyen�n genot�p� Uu şekl�nde 
göster�leb�l�r.

D ) Eğer I ve II numaralı bezelyeler çaprazlanırsa 
bunun sonucunda kısa boylu bezelye oluşma 
�ht�mal� yoktur. 

G A T T A C A
1.z�nc�r

2.z�nc�r

15. Aşağıda b�r DNA molekülünün 1. z�nc�r�ndek� nükle-
ot�dler ver�lm�şt�r.

Buna göre 1. z�nc�rdek� nükleot�d sayısı (  ),  
�k�nc� z�nc�rde bulunması gereken aden�n 
organ�k bazı sayısı (    ) ve �k� z�nc�rdek� toplam 
aden�n nükleot�d� sayısı (  ) aşağıdak�ler�n 
hang�s�nde doğru olarak ver�lm�şt�r?

A )

C )

B )

D )

7 3 5

7 2 2

7 2 5

6 3 5

16.

Aşağıda DNA �lg�l� bazı özell�kler ver�lm�şt�r.

I. Tek yumurta �k�zler� har�ç her b�rey�n DNA 
d�z�l�m� kend�ne özgüdür. 

II. İk� canlı türünden ayrılan  DNA molekülündek� 
nükleot�d çeş�d� sayıları farklıdır.

III. DNA, zarla çevr�l� gerçek b�r çek�rdeğ� olma-
yan hücreler�n s�toplazmasında, zarla çevr�l� 
gerçek b�r çek�rdeğ� olan hücreler�n çek�rde-
ğ�nde bulunur.

Ver�len �fadeler�nden hang�ler� doğru değ�ld�r?

A ) I ve II

C ) II ve IV

B ) I ve III

D ) III ve IV

IV. DNA molekülünde sadece fosfat sayısı 
b�l�n�rse, aden�n nükleot�d sayısı da b�l�n�r.

17. Çek�rge larvaları �le �lg�l� bazı b�lg�ler aşağıda 
ver�lm�şt�r.

Çek�rge larvaları 16 °C sıcaklıkta benekl� 
olurken 25 °C sıcaklıkta beneks�z olmaktadır.

Benekl� çek�rge larvaları 25 °C sıcaklıkta 
beklet�l�rse beneks�z olmaktadır.

Beneks�z çek�rge larvaları 16 °C sıcaklıkta 
beklet�l�rse benekl� olmaktadır.

Bu b�lg�lere göre;

I. Bazı çevresel faktörler genler�n fenot�pe 
etk�s�n� değ�şt�reb�l�r.

II. Çek�rge larvalarında meydana gelen bu 
değ�ş�mler kalıtsal değ�ld�r. 

III. Farklı sıcaklık değerler� çek�rgeler�n benek �le 
�lg�l� gen�n yapısını değ�şt�r�r.

ver�lenlerden hang�ler� doğru olur?

A ) Yalnız I

C ) II ve III

B ) I ve II

D ) I, II ve III



u
lt

ra
 L

G
S
 d

e
n

e
m

e

             Deneme  Sınıf8. 3 

18. DNA eşlen�rken bazı aksaklıklar görüleb�l�r. Bu 
aksaklıklardan bazıları S�nem, Tahs�n, İzlem ve 
Murat’ın modeller�nde göster�lm�şt�r.

A
T
G
C

T

C
G

S�nem Tahs�n İzlem Murat

G
A
T

T
A

T
G
T
C

C

A
G

G
A
T
T

C

C
T

C A

Bu modellerdek� aksaklıklar ve onarılması �le 
�lg�l� aşağıdak�lerden hang�s� yanlıştır?

A ) S�nem’�n model�ndek� hata eks�k nükleot�dden 
kaynaklanmaktadır ve onarılab�l�r.

B ) Tahs�n’�n model�ndek� hata �k� �pl�kte karşılıklı 
eks�k nükleot�dden kaynaklanmaktadır ve 
düzelt�lemez.

C ) İzlem’�n model�ndek� hata yanlış eşleşmeden 
kaynaklanmaktadır ve onarılab�l�r.

D ) Murat’ın model�ndek� hata �k� �pl�kte karşılıklı ek-
s�k nükleot�dden kaynaklanmaktadır ve onarı-
lamaz.

1 2

3

5 6

4

7
19.

Yukarıda ver�len DNA molekülü �le �lg�l�; 

I. 7 numaralı yapının �sm�n� bel�rleyen 1 numaralı 
yapıdır.

II. 3 ve 4 numaralı yapılar aynı organ�k baz ola-
mazken, 2 ve 5 numaralı yapılar aynı organ�k 
baz olab�l�r.

III. 6 numaralı yapı beş karbonlu şeker� tems�l 
edeb�l�r.

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur? 

A ) Yalnız I

C ) I ve II

B ) Yalnız II

D ) I, II ve III

20. B�r Fen B�l�mler� Öğretmen�, Mers�n'�n S�l�fke �lçe-
s�nde en uzun gündüzün yaşandığı tar�hte kum-
salda güneşlenmekted�r.

Ver�len şemaya göre, Dünya'mız ver�len 
konumların hang�s�nde �ken bu durum 
yaşanmaktadır?

I III

II

IV

A ) I B ) II C ) III D ) IV
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