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SAYISAL BÖLÜM
FEN BÝLÝMLERÝ TESTÝ
Bu testte 20 soru vardýr. Süre 40 dakikadýr.

Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýna iþaretleyiniz.
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1. Dünya genelinde tanıtım, pazarlama, insanların tanışması ve kaynaşması gibi daha pek çok amaca yönelik ulusal ve uluslara-
rası etkinlikler düzenlenir.

Aşağıda, bazı uluslararası etkinliklerin Kuzey Yarım Küre’de gerçekleşme zamanını gösteren bir tablo ile Dünya’nın Güneş etra-
fındaki konumları verilmiştir.

Etkinlikler Ay

Mevsimler
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İstanbul Maratonu Kasım 

Şampiyonlar Ligi Finali Haziran 

Uluslararası Kitap Fuarı Nisan 

Kış Olimpiyatları Şubat 

1

3

4

2

Buna göre, belirtilen etkinliklerin yapılma zamanı ile Dünya’nın Güneş etrafındaki konumları aşağıdakilerin hangisinde 
doğru eşleştirilmiştir?

A)
Etkinliğin adı Dünya'nın Konumu

İstanbul Maratonu 1

Şampiyonlar Ligi Finali 2

Uluslararası Kitap Fuarı 3

Kış Olimpiyatları 4

C)
Etkinliğin adı Dünya'nın Konumu

İstanbul Maratonu 3

Şampiyonlar Ligi Finali 2

Uluslararası Kitap Fuarı 1

Kış Olimpiyatları 4

B)
Etkinliğin adı Dünya'nın Konumu

İstanbul Maratonu 1

Şampiyonlar Ligi Finali 3

Uluslararası Kitap Fuarı 2

Kış Olimpiyatları 4

D)
Etkinliğin adı Dünya'nın Konumu

İstanbul Maratonu 4

Şampiyonlar Ligi Finali 3

Uluslararası Kitap Fuarı 2

Kış Olimpiyatları 1
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98. SINIF / FEN BiLiMLERi TESTi Diðer Sayfaya Geçiniz Y

2. Bir ortamdaki nemin ölçümü için özdeş iki termometrelerden birine ıslak diğerine kuru pamuk sarılır. 30 - 35 dakika sonra ter-
mometrelerin gösterdiği değerler ve aşağıdaki tablodan faydalanılarak ortamın nem yüzdesi tespit edilir.

Kuru Pamuk Sarılı Termo-
metredeki Sıcaklık Değeri

Islak ve Kuru Pamuk Sarılı Termometreler Arasındaki Sıcaklık Farkı

1 °C 2 °C 3 °C 4 °C 5 °C 6 °C 7 °C 8 °C 9 °C 10 °C

10 – 14 °C 85 75 60 50 40 30 15 5 0 0
Nem 
Oranı 
(%)

15 – 19 °C 90 80 65 60 50 40 30 20 10 5

20 – 25 °C 90 80 70 65 55 45 40 30 25 20

Aynı ortamda 4 gün boyunca kuru ve ıslak pamuk sarılı termometrelerin ortamda 30-35 dakika bekletilmesiyle oluşan değerler 
grafikte verilmiştir.
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Buna göre, havanın nem oranının en yüksek ve en düşük olduğu günler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru ve-
rilmiştir?

A) Pazartesi - Salı B) Pazartesi - Perşembe C) Çarşamba - Pazartesi D) Perşembe - Salı

3. Güneş'in gökyüzünde öğle vakti göründüğü yükseklik her 
mevsim aynı olmaz. Yaz aylarında öğle vakti tepede olan 
Güneş kış aylarında aynı yüksekliğe ulaşamaz.

Güneş’in yaz ve kış aylarında ulaşabilecekleri en tepe nok-
talar aşağıda verilmiştir.

Yer
Yaz Kış

Bu farklılığın oluşması aşağıdakilerden hangisinden 
kaynaklanır?

A) Dünya’nın kendi etrafında dönmesi

B) Dünya’nın küre şeklinde olması

C) Dünya’nın Güneş etrafında ekseni eğik bir şekilde do-
lanması

D) Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığının değişmesi

4. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan hava hareke-
tine rüzgâr denir.

Ayşe, rüzgârın oluşumunu ve hareket yönünü gözlemle-
mek için aşağıdaki deney düzeneğini tasarlamıştır.

Ayşe, deneyi için dört mum, ip ve çocuk balonu kullanmıştır.

K L M N

İp

Balon

Buna göre Ayşe'nin balonu ok yönünde hareket etme-
sini sağlamak için hangi mum ya da mumları söndür-
mesi yeterli olmaz?

A) Yalnız K B) Yalnız L

C) K ve L D) L ve M
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10 8. SINIF / FEN BiLiMLERi TESTi Diðer Sayfaya Geçiniz Y

6. DNA'yı oluşturan yapı birimlerine nükleotid adı verilir. Nükleotidler organik baz, fosfat ve şekerden oluşmaktadır. Fosfat ve şe-
ker tüm nükleotidlerin yapısında ortak olarak bulunurken, organik bazlar ise farklılık gösterir.

Nükleotidler, içerdikleri organik baza göre isimlendirilir ve organik bazlar nükleotidlerin birbirinden farklı olmasını sağlar. DNA'da 
bulunan organik bazlar; adenin, timin, sitozin ve guanindir. DNA çift zincirinde adenin ile timin, guanin ile sitozin nükleotidleri 
karşılıklı bağlanmaktadır. 

Bir öğrenci kartondan kestiği aşağıdaki geometrik şekiller ile basit bir DNA modeli hazırlamak istiyor.

A P
(20 tane)

G
(30 tane)(50 tane)

C T
(15 tane)

D
(70 tane)(15 tane)

Öğrenci tüm nükleotid çeşitlerinden bulunduracak şekilde en fazla kaç nükleotidli bir DNA modeli hazırlayabilir?

A) 40 B) 50 C) 60 D) 70

5. Dünya’nın dönme ekseni, Güneş etrafındaki dolanma düzlemine dik değildir. Bu nedenle Güneş ışınları bir noktaya yıl içinde 
farklı açılarla gelir. Bu durum gölge boylarının değişiminden anlaşılabilir.

İstanbul’da yaşayan Aylin, düzgün bir çubuğun gölge boyunun yıl içinde nasıl değiştiğini merak etmiş ve gözlem yaparak so-
nuçlarını bir grafik üzerine aktarmıştır.

Aylin’in yere dik bir şekilde sapladığı çubuğun öğle vakti ölçülen gölge boylarının aylara göre değişimi aşağıdakilerin 
hangisindeki gibi olabilir?

Zaman
(Ay)

AralıkOcak Haziran AralıkOcak Haziran

AralıkOcak Haziran AralıkOcak Haziran

A) Gölge boyu

Zaman
(Ay)

B) Gölge boyu

Zaman
(Ay)

C) Gölge boyu

Zaman
(Ay)

D) Gölge boyu
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7. Aşağıda mutasyon ve modifikasyona ait özelliklerin karşılaştırıldığı bir tablo verilmiştir. Tablonun doğru işaretlenmiş hali aşağı-
da verilmiştir.

Mutasyon Modifikasyon

K ✓

L ✓

M ✓

Buna göre K, L ve M özellikleri aşağıdaki tabloların hangisinde doğru yerleştirilmiştir?

Genlerin yapısında değişme meydana gelir.

Oluşan değişmelerin hiç biri kalıtsal değildir.

Işık, ısı, nem ve sıcaklık etkisiyle oluşur.

Işık, ısı, nem ve sıcaklık etkisiyle oluşur.

Oluşan değişmelerin hiç biri kalıtsal değildir.

Genlerin yapısında değişme meydana gelir.

Oluşan değişmelerin hiç biri kalıtsal değildir.

Genlerin yapısında değişme meydana gelir.

Işık, ısı, nem ve sıcaklık etkisiyle oluşur.

Oluşan değişmelerin hiç biri kalıtsal değildir.

Işık, ısı, nem ve sıcaklık etkisiyle oluşur.

Genlerin yapısında değişme meydana gelir.

A)

C)

B)

D)

8. Aşağıda DNA'nın yapısında bulunan birimlerden dördü K, 
L, M ve P ile gösterilmiştir.

K

P M

L

Şekilde işaretlenen birimlerle ilgili olarak aşağıda ve-
rilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Bir DNA'daki M ve L sayısı eşit olur.

B) Her DNA'da K'den dört çeşit bulunabilir.

C) Her DNA'da P'nin karşılıklı eşleneceği birim bellidir.

D) Her DNA'daki P ve M sayısı eşittir.

9. Bir ailedeki bireylerin saç renginin kalıtımını gösteren soy 
ağacı aşağıda verilmiştir. Siyah kutular siyah saçlı, sarı ku-
tular sarı saçlı bireyleri göstermektedir.

K

M S R

V Z

L

T

Baskın özelliğe sahip olan bireylerden baskın ya da çeki-
nik özelliğe sahip olan döller oluşabilirken, çekinik özel-
liğe sahip olan bireylerden sadece çekinik özelliğe sahip 
döller oluşur.

Belirtilen ailedeki bireylerden hangilerinin heterozigot 
genotipe sahip olduğu kesindir?

A) K ve L B) M, S ve R

C) K, L, V ve Z D) K, L, T, V ve Z
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12 8. SINIF / FEN BiLiMLERi TESTi Diðer Sayfaya Geçiniz Y

10. İnsanlarda göz rengi, saç rengi, kan grubu ve boy uzunluğu gibi özellikler genetik olarak belirlenmektedir. Genetik özelliklerin 
oluşmasında erkek ve dişi atadan gelen birer alel gen etkili olur. 

Aşağıdaki soy ağacı ilişkisinde bir ailedeki göz renginin kalıtım durumu verilmiştir.

Anne
Baba

Leyla SultanMehmet

Mavi gözlü Kahverengi gözlü Mavi gözlü

Kahverengi gözlü Kahverengi gözlü

G

T

A

G

C

T

T
A

A

C

C G

T

G

G

G

A

A

C
C

T

C

C G

G

T

A

G

C

T

T
A

A

C

C G

T

G

G

G

A

A

C
C

T

C

C G

T

G

G

G

A

A

C
C

T

C

C G

T

G

G

G

A

A

C
C

T

C

C G

Buna göre soy ağacındaki göz rengi kalıtımıyla ilgili olarak;

  I. Anne ve baba heterozigot (melez döl) genotipe sahiptir.

 II. Kahverengi göz geni baskın, mavi göz geni ise çekiniktir.

III. Mehmet'ten tüm çocuklarına tek çeşit alel gen aktarımı gerçekleşir.

yorumlarından hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
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11.	 Aşağıda,	saf	sarı	ve	saf	yeşil	tohumlu	bezelyelerin	çaprazlanmasıyla	oluşturulan	(birinci	kuşak	döller)	bir	bahçeden	alınan	iki	sa-
rı	tohumlu	bezelye	bitkisinin	çaprazlanması	ve	oluşan	ikinci	kuşak	döl	durumları	verilmiştir.

Sarı tohumlu
bezelye

Sarı tohumlu
bezelye

Sarı tohumlu
bezelye

Yeşil tohumlu
bezelye %100 sarı renkli tohum oluşur

%75 sarı renkli, %25 yeşil renkli tohum oluşur

Çimlendirilir

Çaprazlanır

Çaprazlanır

Yukarıda	verilen	çaprazlama	ile	ilgili	olarak	dört	öğrenci	aşağıdaki	yorumları	yapıyor.

Ali:	Birinci	çaprazlamada	kullanılan	bezelyeler	homozigot	olduğu	için,	oluşan	bezelyelerin	hepsi	aynı	fenotipe	sahip	oldu.

Veli:	İkinci	çaprazlamada	kullanılan	bezelyeler	heterozigot	olduğu	için,	iki	farklı	fenotipe	sahip	bezelye	oluştu.

Ece:	İkinci	çaprazlama	sonucunda	oluşan	sarı	tohumlu	bezelyelerin,	hepsi	heterozigot	genotipe	sahiptir.

Neşe:	Sarı	tohum	geni	yeşil	tohum	genine	karşı	baskındır.

Öğrencilerden hangisinin yaptığı açıklama yanlıştır?

A)	Ali	 B)	Veli	 C)	Ece	 D)	Neşe

12.	 Z	ve	W	bezelyelerinin	çaprazlanması	sonucunda	oluşan	bezelyelerin	döl	durumu	tablodaki	gibi	olmuştur.

K

L M

P

K  Homozigot baskın

L  Heterozigot baskın

M  Heterozigot baskın

P  Homozigot çekinik

“Z” “W”
Çaprazlanır

Yukarıdaki tabloya bakılarak;

		I.	 Z	bezelyesinin	genotip	ve	fenotip	özellikleri

	II.	 W	bezelyesinin	genotip	ve	fenotip	özellikleri

III.	 Çaprazlama	sonucu	K	ve	P	grubuna	ait	bireylerin	oluşma	sayıları	arasındaki	oran

verilenlerden hangileri ile ilgili değerlendirme yapılabilir?

A)	Yalnız	II	 B)	I	ve	II	 C)	I	ve	III	 D)	I,	II	ve	III
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14 8. SINIF / FEN BiLiMLERi TESTi Diðer Sayfaya Geçiniz Y

13. BİLGİ: Ortanca bitkisi asitli topraklarda (pH değeri 7'den düşük olan) yetiştirildiğinde çiçekleri kırmızı renkli oluyor. Aynı bitki ba-
zik topraklarda (pH 7'den yüksek olan) yetiştirildiğinde ise çiçekleri mavi renkli oluyor. 

Ortanca bitkisinde çiçek renginde oluşan farklılığın kalıtsal olup olmadığı yapılacak bir deney ile kanıtlanmak isteniyor. Bunun 
için ortanca bitkisinin tohumları farklı topraklara ekilerek gelişmesi sağlanıyor. 

Bu deneyden elde edilen;

  I. Tohumların asidik ortamda çimlendirilmesi ile oluşan bitkilerden elde edilen tohumların bazik ortamda çimlendirilmesi ile ma-
vi çiçekli bitkilerin oluşması

 II. Tohumların bazik ortamda çimlendirilmesi ile oluşan bitkilerden elde edilen tohumların asidik ortamda çimlendirilmesi ile kır-
mızı çiçekli bitkilerin oluşması

III. Tohumların asidik ortamda çimlendirilmesi ile oluşan bitkilerden elde edilen tohumların asidik ortamda çimlendirilmesi ile kır-
mızı çiçekli bitkilerin oluşması

sonuçlarından hangileri ortanca bitkisinde çiçek renginde oluşan farklılığın kalıtsal olmadığına kanıt olabilir?

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

14. Aşağıda, doğadaki bazı canlıların sahip oldukları adaptas-
yon örnekleri verilmiştir.

✹ Bazı böceklerin saldırıya uğradığında vücudundaki de-
ğişik sıvıları ortama salması

✹ Bazı kelebeklerin kanat desenlerine benzer yapraklar 
üzerinde bulunması

✹ Zehirli ok kurbağasının parlak renklenmesi nedeniyle 
düşmanları tarafından kolayca tanınıp av olmaktan kur-
tulması

✹ Zehirli arıların etrafında uçan bazı sineklerin bu arılar 
gibi sarı-siyah şeritlere sahip olması

Yukarıdaki canlı örnekleri arasında aşağıda verilen 
adaptasyon özelliklerinden hangisine ait bir örnek yok-
tur?

A) Bazı hayvanlar bulundukları ortamın zeminine fark edi-
lemeyecek kadar iyi uyum sağlar.

B) Bazı hayvanlar derilerindeki pigmentlerin (renk mad-
delerinin) dağılımlarını değiştirerek girdiği ortamın ze-
minine çok benzer desenlenmeler gösterebilir.

C) Bazı hayvanlar çevrelerinde tehlikeli olarak bilinen hay-
vanları taklit ederek düşmanlarından korunabilir.

D) Bazı hayvanlar kendilerini tehlikede hissettiğinde ses 
ya da koku oluşturarak düşmanlarını yaklaşmamaları 
konusunda uyarır.

15. ............................ Günümüzde biyoteknolojik çalışmalar 
ile üretilmiş gıdalar hakkında en önemli tartışma konula-
rından birisi de, alerjik reaksiyon tepkisinin artışıdır. Bu du-
ruma Brezilya fındığından alınan bir genin, soyaya aktarıl-
masıyla oluşan bazı sağlık sorunları örnek verilebilir.

Brezilya fındığı, alerjik özelliği bilinen bir yiyecek türüdür. 
Yapılan araştırmalar soya fasulyesine aktarılan genin sen-
tezlediği proteinlerin Brezilya fındığındaki alerjik tepkiye se-
bep olan madde olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bunun üzerine 
alerjik protein içeren soyanın geliştirilmesine son verilmiş-
tir. Yapılan test ve analizler, bir türdeki alerjik proteinlerin 
başka türlere aktarılabildiğini gösteren önemli bir örnektir.

Yukarıda verilen parçadan;

  I. Farklı türler arasında biyoteknolojik yöntemler kullanı-
larak genetik kod aktarımı yapılmaktadır.

 II. Her ne kadar alerjik bazı sorunlar oluşsa da, ülkelerdeki 
gıda yetersizliğinin önüne geçebilecek tek çare GDO'lu 
besin üretimidir.

III. Yapılan genetik deneme-yanılma çalışmaları ile daha 
sağlıklı ürünlerin oluşması sağlanır.

sonuçlarından hangileri çıkartılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve II D) II ve III
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158. SINIF / FEN BiLiMLERi TESTi Diðer Sayfaya Geçiniz Y

17. DNA’da bulunan nükleotidler belirli bir düzen içerisinde-
dir. DNA'nın yapısında meydana gelen değişmelere mu-
tasyon adı verilir.

Aşağıda 8 nükleotidden oluşan basit bir DNA modeli ve-
rilmiştir.

Yukarıdaki DNA modelinde meydana gelen;

  I. Mavi kart sayısının sarı kart sayısından fazla olması

 II. Bazı yeşil kartların DNA'dan koparak ayrılması

III. Mavi kart sayısının kırmızı kart sayısından fazla olması

durumlarından hangileri mutasyon oluşmasına örnek 
verilebilir?

A) Yalnız I B) I ve II

C) I ve III D) II ve III

16. Eşeyli üreme ile çoğalan canlılarda erkek ve dişi atadan gelen bir çift alel gen kalıtsal canlı özelliklerinin oluşmasını sağlamakta-
dır. Alel genler alfabedeki harfler ile sembolik olarak gösterilir. Baskın özelliğe sahip olan gen büyük harf ile çekinik özelliğe sa-
hip olan gen ise küçük harf ile gösterilir.

Bezelyelerde K tohum rengini, E gövde boyunu, H çiçek rengini ve G meyve rengini temsil etmektedir. Bezelyelerde sarı tohum 
rengi geni, uzun boy geni, mor çiçek rengi geni ve sarı meyve rengi geni baskındır.

Buna göre aşağıda verilen genotip durumlarına sahip olan bezelyelerden hangisi "sarı tohumlu, uzun boylu, beyaz çiçek-
li ve yeşil meyveli" fenotipine sahiptir?

A) B)

C) D)

e e E e

E E E e

K kk k

K kK K

H H h h

H h H h

G G g g

G g g g

18. Son yıllarda kuş gribi nedeniyle ülkemizde birçok kümes 
hayvanı ölmüştür. Kümes hayvanları, doğal ortamda insan-
lar için tehlikeli keneler ile beslenerek bu kenelerin sayısı-
nın aşırı derecede artmasını engellemektedir. Kümes hay-
vancılığının azalması, küresel iklim değişikliği ve bunların 
beraberindeki birçok nedenden kene sayısı aşırı artmıştır.

Türkiye’de ilk kez 2002 yılında insanlarda kene ısırmasın-
dan kaynaklanan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı or-
taya çıkmıştır. Beç tavuğu, keklik, sülün gibi canlıların kene-
lerin çoğaldığı ortamalarda çoğaltılması ile kene sayısında 
azalma sağlanmıştır.

Yukarıda anlatılanlarla ilgili olarak;

  l. Doğadaki bazı canlılar zararlı bazı canlıların aşırı çoğal-
masını önleyici adaptasyona sahiptir.

 ll. Kenelerin aşırı artması insanlara da zarar vermiştir.

lll. Çevre sorunlarının artması ve insan etkisi kenelerin do-
ğal seçilimle azalmasına engel olmuştur.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II

C) I ve III D) I, II ve III
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19. Yapılan bir araştırma ile yakın akraba olan X ve Y kertenkelelerinin yaşayıp çoğaldıkları bölgeler belirleniyor. X canlısı K ortamın-
da, Y canlısı da L ortamında bulunuyor.

K ortamı L ortamı

X canlısı
Y canlısı

X ve Y canlılarının belirtilen bölgelere adaptasyonuyla ilgili olarak;

  I. Hayvanlar renk ve desenleri sayesinde yaşam ortamlarına kamufle olur ve düşmanlarından daha iyi korunur.

 II. Hayvanlar beslenme şekliyle ilgili olan renklere sahip olur.

III. X canlısı L ortamına, Y canlısı da K ortamına konulursa daha hızlı doğal seçilime uğrayabilir.

yorumlarından hangileri doğrudur?

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

20. Bir tür mısırın normal olanı ile GDO'lu olanı, ülkenin değişik yerlerinde özdeş koşullara sahip olan 10 farklı tarlaya ayrı ayrı ekil-
miştir. Tarlaların yarısında eşit sayıda GDO'lu mısır diğer yarısında ise geleneksel mısır yetiştirilmiştir. 

Yapılan deney sonucunda tarlanın GDO'lu mısır yetiştirilen bölümünde ürün verimi fazla olurken yabani ot, böcek ve kuş sayı-
sında belirgin bir azalma gözlenmiştir. Tarlanın geleneksel mısır yetiştirilen bölümünde ise ürün verimi düşük olup, bölgede bu-
lunan yabani ot, böcek ve kuşların sayısı hemen hemen aynı olmuştur.

Yapılan bu deneyden ulaşılan sonuçlar arasında, aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?

A) Geleneksel mısır yetiştirilmesi eşit koşullarda daha çok insanın beslenmesini sağlar.

B) Geleneksel mısır üretimi doğadaki besin ağı ilişkisine zarar vermediği için sürdürülmelidir.

C) GDO'lu mısır yetiştirilmesi ürün verimini artırsa bile oluşturacağı bazı zararlar insanlara olumsuz etkide bulunabilir.

D) GDO'lu mısır üretimi doğal dengeye zarar verebilir. 


