
Songül öğretmen'in “Çocuklar size göre yaz ve kış
aylarındaki büyük sıcaklık farkı neden
kaynaklanmaktadır? Açıklayınız.” sorusuna öğrencilerin
verdiği cevaplar aşağıdaki gibidir.
Zülal: Dünya'mızın Güneş'e olan uzaklığından
kaynaklanmaktadır.
Mert: Güneş ışınlarının farklı zamanlarda yere farklı
açılarla düşmesinden kaynaklanmaktadır.
Aylin: Yaz ve kış aylarında görülen gece ve gündüz, yani
aydınlanma sürelerinin farklı olmasından
kaynaklanmaktadır.
Bekir: Dünya’nın Güneş çevresinde dolandığı, yörünge
düzlemiyle Ekvator düzleminin çakışık olmamasından
kaynaklanmaktadır.
Öğrencilerin verdiği cevaplardan hangileri doğrudur?
A) Zülal ve Mert                         B) Mert ve Aylin
C) Mert, Aylin ve Bekir              D) Zülal, Aylin ve Bekir

TEMMUZ AYI DYK DEĞERLENDİRME MEB SORULARIwww.fenusbilim.com

1

2

5

4Yandaki
görselde
Dünya’nın
Güneş’e göre
konumu
verilmiştir.

Serhan, Kuzey yarım kürede bulunan Bakü ve Konya ile
Güney yarım kürede bulunan Buenos Aires ve Santiago
şehirlerine aşağıda verilen tarihlerde seyahat edecektir.
28 Eylül 2019: Bakü 
28 Aralık 2019: Konya 
25 Ocak 2020: Buenos Aires 
22 Mart 2020: Santiago
Verilen bilgilere göre Serhan sırasıyla hangi mevsimi
yaşayan şehirlere seyahat edecektir?
A) Sonbahar - Kış - Kış - İlkbahar 
B) Sonbahar - Kış -Yaz - Sonbahar
C) İlkbahar -Yaz - Kış - Sonbahar
 D) Sonbahar - Sonbahar - Kış - İlkbahar

3 İsviçre’de bulunan bir laboratuvara bilim gezisi için
giden fen bilimleri öğretmenleri 3 Ocak tarihinde 3 oC
ortalama gündüz sıcaklığı ve 0 0C ortalama gece
sıcaklığı ile karşılaşmışlardır. Bu öğretmenler bilim
gezisini haziran ayında yapsalardı 3 Haziran günü 30
oC ortalama gündüz sıcaklığı ve 14 oC ortalama gece
sıcaklığıyla karşılaşacaklardı.
Bu gezi kapsamında verilen bilgilere göre yapılan
yorumlardan hangisi yanlıştır?
A) İsviçre ve Türkiye coğrafi olarak aynı yarım kürede
yer alır.
B) İsviçre’nin bulunduğu yarım kürede 23 Eylül'de
sonbahar mevsimi başlar.
C) İsviçre'de haziran ayında Güneş ışınları aralık ayına
göre daha dik gelir.
D) Gezinin yapıldığı dönemde Güney yarım kürede kış
mevsimi yaşanmaktadır.

İstanbul'da yaşayan Kağan 23 Nisan 2019 tarihinden
itibaren takvimde bazı işaretlemeler yapacaktır. Derste
mevsimler konusunu öğrenen Kağan 23 Nisan tarihinden
sonra 2019 yılı bitimine kadar yaşayacağı ekinoks
(gece - gündüz eşitliği) tarihlerine mavi renkli, gün dönümü
yaşadığı günlere yeşil renkli işaret koyacaktır.
Kağan 2019 yılı sonuna kadar takvimine kaç tane mavi, kaç
tane yeşil renkli işaret koyacaktır?
A) Yeşil: 2 Mavi: 1
B) Yeşil : 1 Mavi: 3
C) Yeşil: 1 Mavi: 2
D) Yeşil: 2 Mavi: 3

Evinin salonunda oturan Seldanur evin havasız kaldığını
düşünerek camı açar. Camı açar açmaz perdelerin
camdan dışarıya doğru hareketlendiğini görür.
Perdelerin dışarıya doğru hareket etmesi gözlemine
dayanarak,
I. Salonun sıcaklığının, dışarıdaki hava sıcaklığından daha
fazla olduğu,
II. Salonda yüksek basınç, dışarda ise alçak basınç alanı
oluştuğu,
III. Salondan dışarıya doğru bir hava akımı oluştuğu
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.             B) Yalnız II.                 C) I ve II.        D) II ve III.

Dünya'nın görselde verilen konumunda en uzun gecenin
yaşandığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) M            B) K                   C) L                D) S
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8. sınıf öğrencisi İsmail fen bilimleri dersinde öğrendiği
hava olayları ile ilgili olarak öğrendiklerini pekiştirmek
amacı ile çeşitli ölçümler yapmış ve evinin etrafındaki
sıcaklığı ortalama 28 ⁰C, dağdaki sıcaklığı ortalama
20 ⁰C olarak ölçmüştür.
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Yaz tatilinde Dilara İzmir’den Trabzon’a yolculuk eder. İzmir
yazları 38 - 40 0C sıcaklıklara ulaşabilen, sıcak ve
kurak bir kenttir. Dilara İzmir’den Trabzon’a gittiğinde
oldukça şaşırmıştır. Trabzon’da hava sıcaklığı oldukça
düşüktür.
Bol yağışlı, nemli bir havaya sahip olan Trabzon’da sabah ve
akşam gün içindeki sıcaklıklar değişmektedir.
Dilara’nın yaz tatilinde yaşadığı durumla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangileri söylenemez?
A) Trabzon’da gün içinde sıcaklıkların değişmesi meteoroloji
biliminin konusudur.
B) İzmir’in yazları sıcak ve kurak geçmesi o bölgenin iklimi ile
ilgilidir.
C) Trabzon’un bol yağışlı ve nemli bir kent olması klimatoloji
biliminin konusudur.
D) İzmir’de gün içinde sıcaklığın 38 - 40 0C'ye ulaşması
klimatoloji biliminin konusudur.

İsmail’in ölçüm sonuçlarına bakarak yapacağı yorumlardan
hangisi doğru olur?
A) Dağ üzerinde, eve göre alçak basınç alanı oluşur.
B) Ev üzerindeki havanın yoğunluğu, dağa göre daha fazladır.
C) Oluşabilecek rüzgârın yönü batıdan doğuya doğrudur.
D) Evin üzerindeki hava kütlesi aşağı yönde hareket eder.

Aynı şehirde otururken Türkiye’nin farklı şehirlerine taşınmak
durumunda kalan arkadaşlar telefonla konferans
başlatmış ve sohbet etmişlerdir. Sohbet esnasında aralarında
şu konuşmalar geçmiştir.
Deniz: Burada kış mevsimi genellikle soğuk ve karlı geçiyor.
Görkem: Bugün mevsim normalleri dışında yağmur yağıyor.
Efe: Bugün burada yoğun bir sis var.
Yapılan konuşmalara bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangileri
yapılabilir?
A) Deniz ve Görkem iklimden bahsetmiştir.
B) Efe ve Görkem iklimden bahsetmiştir.
C) Deniz iklimden, Görkem ve Efe hava olaylarından
bahsetmiştir.
D) Efe ve Deniz hava olaylarından bahsetmiştir.
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9 Küresel ısınmanın yalnızca havanın sıcaklığını arttıracağı
düşünülebilir. Fakat küresel ısınma yalnızca sıcaklığın
artmasına neden olmaz. Çünkü sıcaklıktaki küçük bir artış bile
yeryüzünün çeşitli yerlerinde çok büyük sorunlara yol açabilir.
Bunlardan bazıları:
- Buzulların erimesi
- Kasırga ve kuraklık gibi aşırı hava olayları
- İklimlerin değişmesidir.
Oluşan bu sorunlardan kaynaklı olarak doğada
aşağıdakilerden hangisi gözlenmez?
A) Deniz seviyelerinin yükselip bazı yerlerin su altında kalması
B) Petrol, kömür gibi fosil kaynakların azalması
C) Çok büyük yıkımlar sonucu insanların can ve mal kaybı
yaşaması
D) Bazı bitki ve hayvan türlerinin yok olması

Dünya’nın herhangi bir bölgesinde uzun yıllar boyunca
gözlenen tüm hava olaylarının ortalama veri
sonuçlarına
iklim adı verilmektedir.
Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi bir yerin
iklim özelliğini ifade etmektedir?
A) Ağrı ve çevresinde gündüz sıcaklığının 0 °C’nin
altına düşecek olması yollarda buzlanmaya sebep olur.
B) Yarın Bursa’da yoğun sis deniz ulaşımını olumsuz
etkileyecektir.
C) Muğla ve Aydın çevrelerinde çok şiddetli yağış
görülecektir.
D) İç Anadolu Bölgesi en fazla yağışı ilkbahar
mevsiminde almaktadır.



Fen bilimleri öğretmeni, özdeş mumlarla aşağıdaki
şekilleri oluşturarak öğrencilerinden tüylerin hareket
yönlerini tahmin etmelerini ister.

TEMMUZ AYI DYK DEĞERLENDİRME MEB SORULARIwww.fenusbilim.com

12 14

Ali öğretmen yalnızca bu görseli kullanarak aşağıda verilen
bilgilerden hangisini öğrencilerine anlatmış olamaz?
A) Alçak basınçta hava genellikle kapalı ve bulutludur, yağış
görülebilir.
B) Yüksek ve alçak basınç bölgeleri arasında oluşacak hava akımı,
iki yönlü de olabilir.
C) Yüksek basınçta hava moleküllerinin yoğunluğu artar, bu
yüzden moleküller alçalma hareketi yaparlar.
D) Alçak basınçta hava moleküllerinin yoğunluğu azdır, bu yüzden
moleküller yükselme hareketi yaparlar.

Buna göre aşağıda yapılan tahminlerden hangisi doğrudur?
A) İki şekilde de tüyler I yönünde hareket eder.
B) İki şekilde de tüyler II yönünde hareket eder.
C) Şekil 1'de tüy II yönünde, Şekil 2'de I yönünde hareket eder.
D) Şekil 1'de tüy I yönünde, Şekil 2'de II yönünde hareket eder

Nükleotidlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Nükleotidlerin yapısında organik baz, şeker ve
fosfat molekülü bulunur.
B) DNA’da bir zincirdeki toplam nükleotid sayısı
diğer zincirdeki nükleotid sayısına eşittir.
C) Bir gendeki nükleotid sayısı DNA daki nükleotid
sayısından fazladır.
D) Nükleotidlerin çeşidini yapısında bulunan
organik baz belirler.

Aşağıdaki görselde alçak ve yüksek basınç alanlarındaki hava
hareketleri gösterilmiştir.
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13
Fen bilimleri öğretmeni iklim ve hava hareketleri konusunun
daha iyi kavramalarını sağlamak için öğrencileri meteoroloji
merkezine götürür. Burada öğrencilere, meteoroloji merkezinde
çalışan kişiler tarafından bilgiler verilir.
Buna göre,
I. Öğrencilere meteoroloji merkezinde bilgiler veren bilim
insanlarının gelecek günlere dair verdikleri bilgiler
kesin bilgilerdir.
II. Hava tahmininin yapılması aşırı yağışlar ve felaketlere karşı
insanlar uyarılıp can ve mal kayıplarını önlemek
için önemlidir.
III. Meteoroloji merkezlerinde çalışan kişiler ölçüm araçlarından
ve uzaydan çekilen uydu fotoğraflarından gelen
verilere dayanarak hava tahminleri yaparlar.
yargılarından hangilerine ulaşılır?
A) Yalnız II. 
B) I ve III. 
C) II ve III. 
D) I, II ve III.

16 Bir DNA molekülünde adenin, guanin, sitozin, timin,
deoksiriboz ve fosfat molekülleri bulunur.

Yukarıda normal bir DNA molekülünde bulunan moleküllerin
oranları verilmiştir. Verilenlere göre aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlış olur?
A) I. ve VI. molekül kesinlikle deoksiriboz ve fosfat
molekülleridir.
B) II. molekül Adenin ise III. molekül kesinlikle Timin
molekülüdür.
C) IV. molekülün DNA’nın 1. ve 2. zincirinde sayıları kesinlikle
birbirine eşittir.
D) IV. molekül Adenin ise V. molekül kesinlikle Timin
molekülüdür.



Bezelye bitkisinde yeşil tohum zarf özelliği, sarı
tohum zarf özelliğine baskındır. Yeşil tohum zarflı
bezelyeler homozigot (safdöl) olabileceği gibi
heterozigot (melez) da olabilir. 
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DNA’nın kendini eşlemesi sırasındaki olaylar ile ilgili
verilenlerden hangisi doğrudur?
A) DNA’nın eşlenmesi sırasında var olan nükleotid sayısının 4
katı yeni nükleotid kullanılır.
B) Yeni 2 DNA oluşurken başlangıçtaki şeker ve fosfat sayılarının
4 katına ihtiyaç olur.
C) Oluşan yeni DNA’ların yarısı eski DNA’nın parçalarından
oluşur.
D) Oluşan yeni DNA’ların tüm molekülleri yeni moleküllerden
meydana gelir.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin doğruluğu
kesindir?
A) Çaprazlanan iki bezelye bitkisi de melezdir.
B) Elde edilen bitkilerin %25 i sarı tohum zarflıdır.
C) Çaprazlanan bireylerin en az birinde çekinik gen vardır.
D) Çaprazlanan bireylerin ikisinde de çekinik gen vardır.

DNA kendini eşlerken aşağıdaki şekildeki gibi zincirler birbirinden
ayrılır ve herbir zincirdeki nükleotidlerin karşısına yeni
nükleotidler gelerek 2 yeni DNA molekülü oluşturulur.
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Bezelyelerde olduğu gibi diğer canlılarda da görülen
bazı karakterler anne ve babadan aktarılan alellerin
bir araya gelmesiyle oluşur. Farklı iki aleli taşıyan
bireylerde baskın olan genin özelliği fenotipte
görülürken çekinik alelin taşıdığı özellik fenotipte
ortaya çıkmaz.
Aşağıda verilenlerden hangisi metindeki
bilgiyle açıklanamaz?
A) Sarı saçlı anne ile siyah saçlı babanın siyah
saçlı çocuklarının olması babadan gelen
baskın alel nedeniyledir.
B) Bir ailede doğacak bebeğin cinsiyeti
babadan gelen sperm hücresindeki cinsiyet
kromozomuna bağlıdır.
C) Çekinik bir karakterin çocukta oluşabilmesi için
hem annede hem baba da çekinik gen alelinin
olması gerekir.
D) Babanın kromozomlarındaki alellerin ikisi de
baskın ise çocukların çekinik fenotipli olma
ihtimali yoktur.

Watson ve Crick, DNA’nın ikili sarmal
yapıda olduğunu anladılar ve aşağıdaki
gibi yapısal bir model oluşturdular.
Bu model bir merdivene benzetilirse
aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?
A) Merdivenin basamaklarını A,G,C ve T
organik bazlarından oluşturur.
B) Merdivenin yan tarafındaki
korkulukları şeker ve fosfattan oluşur.
C) Merdivenin her bir basamağını
oluşturmak için A ile G, C ile T karşılıklı
olarak birleşir.
D) DNA molekülünde bilginin esas
olarak depolandığı yer, merdivenin
basamaklarıdır.

Sarı tohum zarflı bezelyeler
tohum zarfı özelliği yönünden
safdöl olurlar. Yeşil tohum
zarflı iki bezelye
çaprazlandığında oluşan
bireylerin genotip oranları
aşağıda verilmiştir.
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CEVAP ANAHTARI

1.D
2.B
3.D
4.C
5.A
6.D
7.C
8.D
9.B
10.C

11.D
12.B
13.C
14.C
15.C
16.C
17.C
18.C
19.C
20.B


