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Der�n, küresel �kl�m değ�ş�kl�ğ� �le �lg�l� yaptığı b�r 
araştırmada aşağıdak� b�lg�lere ulaşmıştır.

Aşağıda sarı ve yeş�l tohumluluk karakter� açısın-
dan bazı bezelyelere a�t soy ağacı ver�lm�şt�r.

Küresel �kl�m değ�ş�kl�ğ�; endüstr�yel, tarımsal ve 
b�l�nçs�z enerj� tüket�m� g�b� faal�yetler�n sonucu 
olarak atmosferdek� sera gazının m�ktarının ve 
yoğunluğunun artmasına bağlıdır.

Bu �kl�m değ�ş�kl�kler� kuraklık, çölleşme, 
yağışlardak� denges�zl�k, su baskınları, tayfun, 
fırtına, hortum g�b� meteoroloj�k olaylarda 
artışlara sebep olur.

Der�n'�n ulaştığı bu b�lg�lere göre aşağıdak�ler-
den hang�s� doğrudur?

A ) Sadece küresel �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n sebeb�ne 
ulaşmıştır.

B ) Sadece küresel �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n sonuçları-
na ulaşmıştır.

C ) Küresel �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n sebepler� ve so-
nuçlarına ulaşmıştır.

D ) Küresel �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n sonuçları ve önlen-
mes� �ç�n yapılması gerekenlere ulaşmıştır.

2. B�r köyde yaşayan dört farklı ç�ftç�, bezelyelerle 
yaptıkları çaprazlamalar �le en fazla genot�p çeş�-
d�n�n oluşacağı ata bezelyeler� seçmek �st�yorlar. 
Yapacakları deneylerde kullanacakları ata bezel-
yeler�n mor ve beyaz ç�çekl�l�k özell�ğ�n� d�kkate 
alarak bu bezelyeler�n genot�pler�n�  aşağıdak� 
tabloya kayded�yorlar. 

1. Ç�ftç�

Ata bezelye Ata bezelye

2. Ç�ftç�

3. Ç�ftç�

4. Ç�ftç�

Ç�ftç�ler�n tabloda kullandıkları bezelye geno-
t�pler�nden taralı genot�pler melez döl (hetero-
z�got) olduğuna göre, hang� ç�ftç�n�n çapraz-
lamasında oluşacak genot�p çeş�d� daha 
fazladır?

A ) 1. Ç�ftç�

C ) 3. Ç�ftç�

B ) 2. Ç�ftç�

D ) 4. Ç�ftç�

1 2

3

Soy ağacında 1 ve 2 numaralı 
bezelyeler�n çaprazlanması so-
nucu oluşan taralı kutu �le gös-
ter�len bezelye yeş�l tohumlu-
dur.

Bu yeş�l tohumlu bezelye 3 numaralı bezelye �le 
çaprazlanmış ve oluşan bezelye y�ne yeş�l 
tohumlu olmuştur.

Bezelyelerde yeş�l tohumluk gen� çek�n�k oldu-
ğuna göre, soyağacında ver�len bezelyeler �le 
�lg�l�  aşağıdak�lerden hang�s� söyleneb�l�r?

(Sadece taralı bezelyeler yeş�l renkl�d�r.)

A ) 3 numaralı bezelyen�n genot�p� kes�n olarak 
tesp�t ed�l�r.

B ) 1 numaralı bezelye homoz�got sarı 
tohumludur.

C ) Taralı bezelyeler�n her �k�s� de heteroz�got 
yeş�l tohumludur.

D ) Bu soy ağacındak� bezelyeler�n tamamının 
genot�p� homoz�gottur.

4. Aşağıda 1984 ve 2012 yıllarında yaz aylarında 
Kuzey Kutbu'nun çek�len uydu fotoğrafları görül-
mekted�r. Buzul kütleler�n�n kapladığı alanlar 
fotoğrafların altlarında ver�lm�şt�r.

Yaklaşık 30 yılda meydana gelen bu değ�ş�m�n 
nedenler� arasında aşağıdak�lerden hang�s�n�n 
etk�s� olduğu söylenemez?

A ) Yen�leneb�l�r enerj� kaynakları yer�ne yen�lene-
mez enerj� kaynaklarının terc�h ed�lmes�.

B ) T�caret ve ulaşım g�b� d�ğer �nsan akt�v�teler�n 
artması.

C ) Dünya’ nın yıllık hareket� esnasında Güneş’ e 
yaklaşıp uzaklaşması.

D ) Orman yangınları ve kerestec�l�k faal�yetler�n�n 
yaygınlaşması.

1984 2012

1

16 m�lyon km2 15 m�lyon km2



u
lt

ra
 L

G
S
 d

e
n

e
m

e

             Deneme  Sınıf8. 8 

2

5. İpek Suna, yaşadığı şeh�rde ocak, haz�ran ve 
temmuz aylarının �lk 7 gününe a�t b�r�m yüzeye  
düşen ortalama Güneş enerj�s� m�ktarlarını tabloda 
verm�şt�r.

1

Ocak
(Wh/m )

2

3

4

Haz�ran
(Wh/m )

Temmuz
(Wh/m )

GÜNLER

5

6

7

1270,2

683,0

216,6

411,4

527,4

253,0

1471,0

6690,0

6814,7

7563,4

4148,7

8002,5

7974,8

7340,7

7851,1

7747,1

6036,9

7124,0

6606,2

7907,3

7883,0

Bu tabloya göre;

I. İpek Suna Kuzey Yarım Küre’de yaşamaktadır.

II. İpek Suna'nın yaşadığı bölge haz�ran ayında 
bazı günlerde temmuz ayındak� bazı günlere 
göre daha fazla Güneş enerj�s� düşmüştür.

III. İpek Suna, ocak ayında �lkbahar mevs�m�n� 
yaşamaktadır.

Yukarıda şek�l - 1' de ver�len kap yarı yüksekl�ğ�ne 
kadar su �le doldurulmuştur.

A) Yalnız I

C) II ve III

B) I ve II

D) I, II ve III

Kap
ters

çevr�l�yor.

h

h

Şek�l - 1 Şek�l - 2

Su

A) Yalnız II

C) I ve III

B) Yalnız III

D) II ve III

6.

Kap ters çevr�lerek şek�l - 2' dek� hale get�r�-
l�rse;

ver�len b�lg�lerden hang�ler� doğrudur?

I. Kabın tabanına etk� eden sıvı basıncı 
değ�şmez.

II. Kabın tabanına etk� eden sıvı basıncı artar.

III. Kabın zem�ne uyguladığı basınç artar.

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?

7. Tarık ve Ebru mevs�mler�n oluşumu �le �lg�l� aşağı-
dak� poster� hazırlıyor.

K M

N

L

Tarık ve Ebru farklı zamanlarda bulunacakları 
konumlar �le �lg�l� şu b�lg�ler� verm�şlerd�r.

Tarık: Ben�m �k� hafta sonra bulunacağım 
konumda en uzun gece yaşanacak.

Ebru: Ben�m bulunacağım bölgeye yarın en d�k 
açı �le Güneş ışınları düşecek.

Tarık' ın yengeç dönences� üzer�nde, Ebru' nun 
oğlak dönences� üzer�nde olduğu b�l�nd�ğ�ne 
göre, Tarık ve Ebru aşağıdak� hang� konumlar 
hakkında bu b�lg�ler� verm�şlerd�r?

A) M - M

C) M - N

B) K - M

D) L - N

8. Görselde 1 ve 2 numaralar �le göster�len b�r DNA 
bölümü bulunmaktadır. Bu DNA bölümünün normal 
eşlenmes� �le oluşan yen� 1-A ve B-2 z�nc�rler�nden 
oluşan DNA bölümler�  görseldek� g�b�d�r.

+

1 2 1 A B 2

A) Yalnız II

C) II ve III

B) I ve III

D) I, II ve III

Buna göre;

I. A ve B z�nc�rler�n�n nükleot�d d�z�l�m� aynıdır.

II. 1 ve 2 z�nc�rler� aynı çeş�t nükleot�d �çermek-
ted�r.

III. A z�nc�r�ndek� fosfat sayısı, 2 z�nc�r�ndek� şeker 
sayısından fazladır.

ver�len b�lg�lerden hang�ler� yanlıştır?

2 2 2 21 Aralık21 Haz�ran

21 Mart

23 Eylül
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9. Hücre �çer�s�nde bulunan bazı genet�k yapılar ve bu 
genet�k yapılara a�t b�lg�ler aşağıdak� numaralar �le 
göster�len bardaklarda  ver�lm�şt�r.

11. Katı basıncını etk�leyen faktörlerden b�r�ne a�t 
olarak yapılan b�r deneydek� değ�şkenler aşağıdak� 
g�b�d�r.

1 2 3 4

DNA’nın 
görev 

b�r�m�d�r.

DNA ve 
prote�n 

kılıflardan 
meydana 
gelm�şt�r.

DNA’nın 
yapı 

b�r�m�d�r.

Ç�ft 
z�nc�rl� ve 
sarmal 
yapıdır.

Genet�k yapıların kapsam büyüklüğüne göre en 
büyük olan en dışta, en küçük olan en �çte kalacak 
şek�lde bardaklar �ç �çe geç�r�l�yor.

Bu �şlemler sonucu en �çte ve en dışta kalan 
bardaklar sırasıyla aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A) 2 - 3

C) 2 - 1

B) 3 - 2

D) 4 - 3

10. Katı haldek� c�s�mler, ağırlıkları neden�yle bulun-
dukları yüzey üzer�ne kuvvet uygular ve bu kuvvet 
etk�s�yle o yüzeyde b�r basınç oluşur. Katı haldek� 
c�s�mler�n ağırlıkları neden�yle b�r�m yüzeye d�k 
olarak uyguladıkları kuvvete basınç den�r. Günlük 
hayatta bazı durumlarda basıncı artırmak, bazı 
durumlarda �se basıncı azaltmak �ster�z. 

Aşağıdak� durumların hang�s�nde d�ğerler�n-
den farklı b�r amaç söz konusudur?

A)

C)

B)

D)

Buz paten� ayakkabısı

Krampon

Kar ayakkabısı

Kar z�nc�r�

Bağımlı değ�şken         Katı basıncı 

Bağımsız değ�şken      Ağırlık

Sab�t tutulan değ�şken Yüzey alanı

:

:

:

Kullanılan c�s�mler özdeş olduğuna göre yapı-
lan deneyde hang� �k� düzenek kullanılmıştır?

I II III IV

A) I ve II

C) II ve III

B) I ve III

D) II ve IV

12. El�f Öğretmen, özdeş tuğlaları 1. şek�ldek� 
konumdan 2. şek�ldek� konuma get�r�yor ve 
tuğlaların özdeş süngerlere batma m�ktarlarını 
kıyaslıyor.

1. şek�l 2. şek�l

Buna göre, El�f Öğretmen�n katı basıncıyla �lg�l� 
hang� soruya cevap aradığı söyleneb�l�r?

A ) Katı basıncı c�sm�n ağırlığına bağlı mıdır?

B ) Katı basıncı c�sm�n yere temas eden yüzey 
alanına bağlı mıdır?

C ) Katı basıncı yer çek�m�ne bağlı mıdır?

D ) Katı basıncı yüzey�n c�ns�ne bağlı mıdır?
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13. Buse, Efe ve Özlem sırasıyla K, L ve M barometreler�n� kullanarak bulundukları bölgelerdek� açık hava basıncını 
ölçüyorlar. Barometrelerdek� sıvı yüksekl�kler� aşağıdak� şek�lde ver�lm�şt�r.(Ölçüm yapılan noktalardak� sıcaklık 
değerler� eş�tt�r. Rakım: B�r bölgen�n den�z sev�yes�nden olan yüksekl�ğ�d�r.)

3d d2d

2h 2h

4h

K barometres� L barometres� M barometres�

Barometreler�n gösterd�ğ� değerlere göre;

Efe’n�n ölçüm yaptığı bölge, rakımın en yüksek olduğu yerd�r.I.

Buse ve Özlem’�n ölçüm yaptıkları bölgeler�n rakımları b�rb�r�ne eş�tt�r.II.

Buse, Efe ve Özlem aynı bölgede ölçüm yaparlarsa L barometres�ndek� sıvı yüksekl�ğ� daha fazla olur.III.

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?

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

14. DNA molekülünün yapısında meydana gelen b�r 
değ�ş�kl�k, ş�freler�nde değ�ş�kl�ğe yol açacağından 
hatalı prote�n üret�lmes�ne, çeş�tl� mutasyonların, 
farklı fenot�pler�n veya hastalıkların ortaya çıkma-
sına neden olur.

DNA'da meydana gelen hasar çeş�tler�; tek baz 
değ�ş�mler�, �k� baz değ�ş�m�, eşlenme hataları, 
z�nc�r kırıkları ve zıt (çapraz) bağlantılar kurulması 
olarak guruplandırılab�l�r.

DNA'da meydana gelen bu mutasyonlar göz 
önünde bulundurularak ;

A) Yalnız II

C) II ve III

B) I ve II

D) I, II ve III

I. Tek z�nc�rdek� hatalı eşleşmeler ve eks�k 
kısımlar

II. Karşılıklı �k� z�nc�rdek� eşleşme hataları

III. İk� z�nc�rdek� karşılıklı eks�k kısımlar

mutasyonlarından hang�ler� tamamlanarak 

onarılab�l�r ? 

15. Aşağıda b�yoteknoloj�k uygulamalar �le �lg�l� bazı 
örnekler�n ver�ld�ğ� kutular göster�lm�şt�r.

İnsanlar �ç�n gerekl� 
olan bazı hormon-

ların bakter�lere 
ürett�r�lmes�

K�rl� sularda 
yaşayan bakter�ler�n, 
k�rl� suları tem�zleye-

b�len b�r özell�k 
kazanması

B�tk� ve hayvan 
türler�n�n ıslah 

ed�lmes�

Genet�ğ� Değ�şt�rlm�ş 
Organ�zmaların 

(GDO) bazı 
canlılarda hastalık 

yapan mutasyonlara 
neden olması

1 2

3 4

A )

1 ve 2 numaralı kutular b�yoteknoloj�k uygula-
maların sonuçları �le �lg�l� bel�rl� b�r kurala göre 
tarandığına göre, 3 ve 4 numaralı kutuların 
taranma şekl�n�n aşağıdak�lerden hang�s� g�b� 
olması beklen�r?

3 4

B )

C )

D )
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16. Mutasyon ve mod�fikasyonun çeş�tl� etkenler 
sonucu canlıda değ�ş�kl�ğe neden olab�leceğ�n� 
öğrenen M�ray, aşağıda ver�len �fadeler� kullanarak 
mutasyon ve mod�fikasyonla �lg�l� b�lg�lend�rme 
panosu hazırlamak �st�yor. 

18. B�r tarlada yaşayan 50 faren�n, anne ve babaları 
aynı farelerd�r. 50 yavru faren�n kıl reng� özell�ğ� 
bakımından fenot�pler� aşağıdak� g�b�d�r.

Mutasyon Mod�fikasyon

U H�çb�r� kalıtsal değ�ld�r. 

L Neden olan etken ortadan kalkınca canlı esk�
hâl�ne ger� dönemez. 

T Genler�n yapısında meydana gelen değ�ş�m-
lerd�r. 

R Genler�n �şley�ş�nde meydana gelen değ�ş�m-
lerd�r.  

A Arı larvalarının beslenme şek�ller�ne göre �şç�
ya da kral�çe arı olması örnek göster�leb�l�r.  

F Değ�ş�me neden olan etken ortadan kalkınca
canlı esk� hâl�ne ger� döner.  

E Üreme hücreler�nde meydana gel�rse kalıt-
saldır.  

N Van ked�s�n�n göz renkler�n�n b�rb�r�nden farklı
olması örnek göster�leb�l�r.  

M�ray' ın mutasyonla �lg�l� hazırladığı panodak� 
b�lg�ler�n tamamının doğru olab�lmes� �ç�n 
hang� b�lg� kartlarını seçmes� gerek�r?

A) U - F - E - N

C) R - A - U - F

B) L - E - T - N

D) E - R - T - N

25 tane s�yah kıllı fare        

25 tane kahvereng� kıllı fare      

Farelerde s�yah kıl reng� gen� “S”, kahvereng� 
kıl reng� gen� “s” �le göster�ld�ğ�ne göre, anne ve 
baba faren�n genot�pler�;

I. Anne: Ss, Baba : Ss

II. Anne: ss, Baba : Ss

III. Anne: SS, Baba : ss

hang�ler� olab�l�r?

A) Yalnız I

C) II ve III

B) I ve II

D) I, II ve III

Musluk

K L

19.

Yukarıda ver�len b�leş�k kabın kollarında bel�rt�len 
yüksekl�klerde su vardır. Musluk kapalı �ken L nok-
tasındak� sıvı basıncı 2P kadardır.

Musluk açılıp, sıvı denges� sağlandığında K ve L 
noktalarındak� sıvı basıncı aşağıdak�lerden 
hang�s� g�b� olur?

A) 6P P

K L

B) 6P 6P

C) 12P 6P

D) 4P 4P

17. Kulak memes� ayrık olan anne �le kulak memes� 
yapışık olan babanın dört çocuğu vardır.

Bu çocukların genot�pler� �le �lg�l� olarak aşağı-
dak�lerden hang�s� doğrudur?

( Annen�n genot�p� : EE , babanın genot�p� : ee ) 

A ) Çocuklardan �k�s� EE, �k�s� ee genot�pl�d�r.

B ) Dört çocuk da EE genot�pl�d�r.

C ) Çocuklardan �k�s� ee, b�r� EE, b�r� Ee 
genot�pl�d�r .

D ) Dört çocuk da Ee genot�pl�d�r.
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20. Aşağıda ver�len kaplarda bel�rt�len yüksekl�klerde 

sular bulunmaktadır.

6
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h

2h

x1 x2

Kapların tabanlarında bulunan özdeş musluklar 
açıldığında �lk fışkıran suların yere düşene kadar 
yatayda aldıkları yollar (fışkırma mesafeler�) X1 ve 
X2 kadardır.

Yapılan ölçüm sonucunda X2 'n�n X1 'den büyük 
olduğu görüldüğüne göre;

I. Bu deney�n yapılmasındak� amaç, sıvı 
basıncında der�nl�ğ�n etk�s�n� görmekt�r.

II. Deney�n bağımlı değ�şken� sıvı der�nl�ğ�, 
bağımsız değ�şken� �se sıvı basıncıdır.

III. Aynı deney düzeneğ� �le sıvı basıncına 
yoğunluğun etk�s�n� görmek �ç�n kaplardan 
b�r�n� farklı b�r sıvı �le tam olarak  doldurmak 
yeterl� olur.

A) Yalnız I

C) II ve III

B) I ve II

D) I, II ve III

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?

Su Su

h h
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