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8.	Sınıf	|	Fen	Bilimleri

Mevsimlerin Oluşumu - I

1. Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki 
dönme hareketi ile gece ve gündüz 
oluşur.
Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanma 
hareketi ile mevsimler oluşur.
Dünya’nın farklı yarım kürelerinde 
aynı tarihte aynı mevsimler gözlenir.

Yukarıdaki ifadelerden doğru olanların ya-
nına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazılır-
sa aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?

A) D
Y
D

 B) D
D
Y

 C) Y
D
Y

 D) Y
Y
D

2. Aşağıdaki tabloda Dünya’nın belirli tarihlerdeki 
farklı yarım kürelerinde yaşanan mevsimler ve-
rilmiştir. Tablo oluşturulurken hata yapılmıştır.

Mevsim 
Kuzey Yarım 

Küre
Güney Yarım

Küre
21 Mart - 

21 Haziran
İlkbahar Sonbahar

21 Haziran - 
23 Eylül

Kış Yaz

23 Eylül -  
21 Aralık

Sonbahar İlkbahar

21 Aralık -  
21 Mart

Yaz Kış

1

3

5

7

2

4

6

8

Bu tablonun doğru hâle gelmesi için nu-
maralanmış kutucuklardan hangilerinin 
yerleri değiştirilmelidir?

A) 1 ve 2 ile 3 ve 4

B) 3 ve 4 ile 5 ve 6

C) 3 ve 4 ile 7 ve 8

D) 5 ve 6 ile 7 ve 8

3.  

1

2

3

4

Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi sı-
rasında görselde numaralanmış olarak 
verilen konumları ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) 1 konumunda Güney Yarım Küre’de yaz 
mevsimi yaşanır.

B) 2 konumunda Kuzey ve Güney Yarım Kü-
relerde aynı mevsimler yaşanır.

C) 3 konumunda Güney Yarım Küre’de kış 
yaşanır. 

D) 4 konumunda Güney Yarım Küre’de ilkba-
har yaşanır.

4. Mevsimlerle ilgili,

I. Kuzey ve Güney Yarım Kürelerde aynı ta-
rihte farklı mevsimler yaşanır.

II. Kuzey Yarım Küre’ye Güneş ışınları dik 
açıyla geldiğinde Güney Yarım Küre’ye 
eğik açıyla gelir.

III. Mevsimlerin oluşumunda en önemli etken 
Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönme 
hareketidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III

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



Mevsimlerin Oluşumu - I

5. Dünya’nın eksen eğikliği ve Güneş etrafın-
daki hareketi mevsimlerin oluşumuna ne-
den olur. Mevsimlerin başlangıcı olarak dört 
önemli tarih bulunmaktadır. Bu tarihler 21 
Haziran, 21 Aralık, 21 Mart ve 23 Eylül’dür. 
Dünya’nın farklı yarım kürelerinde aynı tarih-
te farklı mevsimler yaşanmaktadır. Bir yarım 
kürede yaz mevsimi yaşanırken diğer yarım 
kürede kış mevsimi yaşanmaktadır. 

Kuzey Kutbu

Ekvator

Güney Kutbu

Y
X

Kuzey
Kutbu

Ekvator

Güney Kutbu

Y
X

Kuzey 
Kutbu

Ekvator

Güney 
Kutbu

Kuzey Kutbu

Ekvator

Güney Kutbu

1

2

3

4

Y

Y

X

X

Şekilde belirtilen X şehrinde yaşayan Samet 
ile Y şehrinde yaşayan Halil, Dünya 1 konu-
mundan 2 konumuna gelene kadar X ve Y 
şehirlerinden ayrılmamaktadır. Dünya 2 ko-
numuna geldiğinde Samet ve Halil karşılıklı 
olarak yer değiştirmişler ve Dünya 3 konumu-
na gelene kadar bu şehirlerde bulunmuşlar-
dır. 

Buna göre, Samet ve Halil’in yaşadıkları 
mevsimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğru olur?

İlkbahar Yaz Kış Sonbahar

A) Samet Samet Halil  Halil  
B) Halil Samet Halil Samet  

C) Halil Halil  Samet Samet 

D) Samet Halil  Samet Halil  

6. Aşağıda verilen Dünya modeli üzerinde K ve 
L şehirleri işaretlenmiştir.

K

L

K şehrinde yaşayan Suna ile L şehrinde ya-
şayan Talha bulundukları şehirde belirli tarih-
lerde yaşanan gece-gündüz süreleri ile ilgili 
aşağıdaki grafikleri çiziyorlar.

Gündüz

Gece-gündüz süreleri

Tarih

Suna’nın Grafiği

Gece
Gündüz

Gece-gündüz süreleri

Tarih

Talha’nın Grafiği

Gece

Buna göre, Suna ve Talha grafikleri seçe-
neklerde verilen tarihlerin hangisinde çiz-
miş olabilir?

Suna’nın Grafiği Talha’nın Grafiği

A) 21 Haziran 21 Aralık
B) 21 Haziran 23 Eylül
C) 23 Eylül 21 Haziran
D) 21 Aralık 21 Mart



Adı	 :	...........................................

Soyadı	:	...........................................

D
ER

S	
U
YG

U
LA

M
A
	T
ES

Tİ
	•
 0

2

8.	Sınıf	|	Fen	Bilimleri

1. Dünya’nın eksen eğikliği nedeniyle Güneş 
ışınları Dünya yüzeyine ----�  açılarla gelir.
Işığın dik açıyla geldiği yüzeye bıraktığı ısı 
enerjisi eğik açıyla geldiği yüzeye bıraktığı ısı 
enerjisinden �----.

Bu metindeki bilgilerin doğru olabilmesi 
için � ve � sembolü ile gösterilen boşluk-
lara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

� �
A) farklı fazladır

B) farklı aynıdır

C) aynı eşittir

D) aynı fazladır

2. Dünya’nın eksen eğikliğinin sonucunda;

I. mevsimler,

II. gece ve gündüz,

III. mevsimsel sıcaklık farklılıkları

durumlarından hangileri oluşur?

A) Yalnız I B) I ve II

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

3. Aşağıdaki görselde Dünya yüzeyinde bazı 
bölgeler K, L, M ve N harfleri ile gösterilmiştir.

Ekvator

M

K

N

L

Buna göre, hangi harf ile gösterilen bölge 
yıl boyu Güneş ışınlarını diğer noktalara 
göre daha dik açıyla alır?

A) K B) L  C) M D) N

4.  

Dünya, Güneş etrafındaki dolanımı sıra-
sında şekildeki konumdayken,

I. Kuzey Yarım Küre’de kış mevsimi yaşanır.

II. Güney Yarım Küre’de ilkbahar mevsimi 
yaşanır.

III. Gün dönümü yaşanır.

durumlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III

C) I ve III D) II ve III

5. Aşağıdaki sorular “Evet” ya da “Hayır” ola-
rak cevaplandırılırsa hangisinin doğru ce-
vabı diğerlerinden farklı olur?

A) Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği yerde 
sıcaklık düşük olur mu?

B) Her iki yarım kürede de aynı anda aynı 
mevsimler yaşanır mı?

C) Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı 
Dünya’nın eksen eğikliğine bağlı mıdır?

D) Dünya’nın kendi etrafındaki dönme hare-
keti mevsimlerin oluşumunda etkili midir?

6. Dünya kendi ekseni etrafında saat yönünün 
tersine yani batıdan doğuya doğru döner.

Dünya’nın bu hareketi sonucunda aşağı-
dakilerden hangisi oluşmaz?

A) Gece ve gündüz

B) Mevsimler

C) Rüzgâr

D) Günlük sıcaklık farkları

Mevsimlerin Oluşumu - II



7. Dünya’nın eksen eğikliği ve Güneş etrafında-
ki hareketi sonrası mevsimler oluşurken aynı 
zamanda gece ve gündüz süreleri de deği-
şime uğramaktadır. 21 Mart ve 23 Eylül ta-
rihlerinde gece ve gündüz eşitliği yaşanırken 
21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinde gece ile 
gündüz arasındaki fark en fazla olmaktadır.

Kuzey Kutbu

Ekvator

Güney Kutbu Kuzey Kutbu

Ekvator

Güney Kutbu

Kuzey Kutbu

Ekvator

Güney Kutbu Kuzey Kutbu

Ekvator

Güney Kutbu

I

II

III

IV

Kuzey ve Güney Yarım Kürelerdeki gece ve 
gündüz süreleri ile ilgili aşağıdaki ifadeler kul-
lanılmaktadır.

Ayla

Yaren

Osman

Kuzey ve Güney Yarım Kürelerde
gece ve gündüz süreleri eşit oldu-
ğunda Dünya IV konumunda olabilir.

Kuzey Yarım Küre’de en uzun 
gece en kısa gündüz yaşandığı 
tarihte Dünya I konumundadır.

Güney Yarım Küre’de en uzun 
gündüz en kısa gecenin yaşandı- 
ğı tarihte Dünya III konumundadır.

Buna göre, öğrencilerin ifadelerinden han-
gileri doğrudur?

A) Yalnız Osman 

B) Ayla ve Osman

C) Ayla ve Yaren 

D) Ayla, Osman ve Yaren

8. Farklı ülkelerde bulunan iki arkadaş Ahmet ve 
Nejla’nın konuşmaları aşağıda verilmiştir.

Ahmet

Bugün benim bulunduğum ülkede 
gece ve gündüz süresi eşit olacak
ve bu benim yaşadığım ülkede
nadir görülen bir olaydır.

Benim ülkemde bugün gece ve
gündüz süreleri eşit olacak fakat
bugünden sonra geceler uzayıp 
gündüzler kısalacaktır.

Nejla

Ahmet’in yaşadığı şehir X, Nejla’nın ya-
şadığı şehir Y şehri olduğuna göre, ko-
nuşmanın gerçekleştiği tarihte Dünya’nın 
Güneş’e göre konumu ile X ve Y şehirleri-
nin Dünya üzerindeki yeri aşağıdakilerden 
hangisi gibi olabilir?
A)

C) D)

Kuzey Kutbu

Y
X

Güney Kutbu

Kuzey Kutbu

X
Y

Güney Kutbu
Kuzey Kutbu

Y
X

Güney Kutbu

Kuzey Kutbu

X
Y

Güney Kutbu

B)

Mevsimlerin Oluşumu - II
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8.	Sınıf	|	Fen	Bilimleri

İklim ve Hava Hareketleri

1. 

Ayşe

Merve

Ahmet

Cuma günü Bolu’da yoğun sis
bekleniyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde  
her mevsim yağışlı geçer.

İstanbul’da yarın havanın az 
bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Öğrencilerin yapmış oldukları açıklamalar 
aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgili-
dir?

Ayşe Merve Ahmet

A) Hava 
olayları

Hava 
olayları

İklim

B) İklim İklim Hava 
olayları

C) Hava 
olayları

İklim Hava 
olayları

D) İklim Hava 
olayları

Hava 
olayları

2. Dünya’nın oluşumundan itibaren pek 
çok kez iklim değişiklikleri olmuştur.

İnsan faaliyetleri sonu- 
cunda ortaya çıkan ha- 
va kirliliği iklim değişik- 
liğine neden olabilir.

İklim, uzun yıllar bo- 
yunca yapılan göz- 
lemlerle belirlenir.

Y

1. çıkış 2. çıkış 3. çıkış 4. çıkış

D Y

D YD

Yukarıdaki ifadelerden doğru olanlar için 
“D”, yanlış olanlar için “Y” yolu izlenerek 
ilerlenildiğinde kaçıncı çıkışa ulaşılır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

3. 
İklim

Hava 
Olayları

I.
Bu alanda çalışma yapan 
bilim dalı meteorolojidir. �

II.
Bu alanda çalışan bilim insa-
nına meteorolog denir. �

III.
Geniş bölgelerde uzun süre 
aynı kalan ortalama hava 
şartlarıdır.

�

IV. Günlük gözlemlerle belirlenir. �

Yukarıdaki tabloda kaç numaralı satırda 
yanlış işaretleme yapılmıştır?

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

4. Yüksek basınç alanından alçak basınç ala-
nına doğru yatay yönde hareket eden hava 
akımına rüzgâr denir. Aşağıdaki görselde de-
niz kıyısındaki bir yerleşim yerinde meydana 
gelen hava hareketi gösterilmiştir.

Bu görsel ile ilgili,

I. Karadaki hava sıcaklığı, denize göre daha 
fazladır.

II. Deniz üzerinde yüksek basınç alanı oluş-
muştur.

III. Kara üzerindeki hava tanecikleri deniz 
üzerindeki hava taneciklerine göre daha 
sıkışık durumdadır.

yargılarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I B) I ve II

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



İklim ve Hava Hareketleri

5. Küresel iklim değişikliklerini önlemek için,

I. Yeşil alan sayısı artırılmalıdır.

II. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı 
artırılmalıdır.

III. Atmosfere verilen karbondioksit miktarı 
azaltılmalıdır.

durumlarından hangileri yapılabilir?

A) I ve II B) I ve III

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

6. Hava olaylarının günden güne ya da bölgeden 
bölgeye farklılık göstermesinin nedeni sıcak-
lık, nem ve hava basıncının farklı olmasıdır. 
Günlük gözlemlenebilen bazı hava olayları; 
sis, kar, kırağı, rüzgâr, yağmur ve doludur.

Fen bilimleri dersinde dört öğrencinin hava 
olayları ile ilgili yaptığı tanımlar aşağıdaki gi-
bidir.

Nisa

Hızır

Esma

Enes

Yerle temas eden hava içindeki
su buharının yoğuşması sonucu
bitki yaprakları üzerinde toplanan
su damlacıklarının oluşmasıdır.

Havadaki su buharının havanın 
sıcaklığının düşmesi sonucunda
yoğuşarak çok küçük su dam-
lacıklarının oluşup birleşerek 
ağırlaşması sonucu yeryüzüne
 inmesi olayıdır.

Yüksek basınç alanından alçak 
basınç alanına doğru yatay yönde
hareket eden hava akımıdır.

Bulutlardaki su damlacıklarının
soğuk hava etkisiyle minik buz
taneciklerine dönüşmesi olayıdır.

Buna göre, öğrencilerin yaptığı tanımlar içe-
risinde aşağıdaki hava olaylarından hangi-
leri yoktur?

A) Rüzgâr  - dolu B) Sis - kar

C) Yağmur - kırağı D) Kırağı - dolu

7. Fen bilimleri dersinde alçak basınç alanı, 
yüksek basınç alanı kavramlarını ve bu alan-
lardaki hava hareketlerini öğrenen bir öğrenci 
grubu için akıllı tahta etkinliği aşağıdaki gibi 
hazırlanmıştır.

Hava 
tanecikleri-
nin hareket
yönü

Bulut

2 Rüzgâr yönü
I. Alan II. Alan

X 

Y

Nemin fazla
olduğu bölge
Alçak basınç 
alanı

Hava 
tanecikleri-
nin hareket
yönü

1 Rüzgâr yönü

Yüksek basınç 
alanı

Etkinlikte I. Alan ve II. Alan’ın orta kısmında 
yazılan özellikler I. Alan ve II. Alan’a doğru bir 
şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir.

Buna göre, I ve II. Alan’a özelliklerin doğru 
bir şekilde yerleştirilmiş hâli aşağıdakiler-
den hangisidir?

X Y

I. Alan II. Alan
2

X Y

I. Alan II. Alan
1

Y

I. Alan II. Alan
2

X Y

I. Alan

A)

C) D)

B)

II. Alan

X 

1
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8.	Sınıf	|	Fen	Bilimleri

1.  

Yukarıdaki görselde verilen yapı ile ilgili,

I. DNA ve özel proteinlerden meydana gelir.

II. Farklı türe ait canlılarda aynı sayıda bulu-
namaz.

III. Canlılara ait özellikleri taşır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III

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

2. Aşağıdaki görselde kedigiller familyasından 
olan fakat farklı özelliklere sahip kediler ve-
rilmiştir.

Aynı türden olmalarına rağmen kedile-
rin birbirinden farklı görünmesinin nedeni 
aşağıdakilerin hangisinde doğru açıklan-
mıştır?

A) Kromozom sayılarının farklı olması

B) Dört farklı çeşitte nükleotit bulundurmaları

C) DNA’larındaki nükleotit dizilimlerinin farklı 
olması

D) Kromozomlarının sitoplazmada dağınık 
hâlde bulunması

3. 

1
2

3
4

Yandaki dart tahta-
sında DNA, kromo-
zom, gen ve nükle-
otid kavramları kü- 
çükten büyüğe doğ- 
ru 1’den 4’e kadar 
numaralanmıştır.

Buna göre, DNA’nın karşılık  geldiği bö-
lüme atış yapmak isteyen bir öğrenci kaç 
numaralı hedefi vurmalıdır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

4. Yandaki DNA molekül- 1.
İplik

2.
İplik

C
C

G
G

T
G

A
▲

C
A

■
T

T
A

●
T

ünde; �, � ve � sembol-
leri ile gösterilen yerlere 
aşağıdakilerden hangisi 
yazılmalıdır?

� � �
A) A C G
B) T G C
C) A G G
D) T A C

5. Genler �
----  meydana gelir. Bir nükleotidde; 

�
---- , fosfat ve şeker bulunur.

Bu ifadede “�” ve “�” yerine aşağıdakiler-
den hangisi yazılmalıdır?

� �

A) nükleotidlerden gen
B) kromozomlardan organik baz
C) nükleotidlerden organik baz
D) kromozomlardan gen

DNA ve Genetik Kod - I



DNA ve Genetik Kod - I

6. • DNA molekülünde timin nükleotidi ile aynı 
sayıda  olan nükleotidin adıdır.

• DNA’nın temel yapı birimidir.

• DNA’ya adını veren şekerdir.

Bu açıklamalarla seçeneklerdeki kavram-
lar eşleştirildiğinde hangi kavram dışta 
kalır?

A) Gen B) Deoksiriboz

C) Nükleotid D) Adenin

7. DNA, nükleotid adı verilen küçük birimler-
den oluşur. Her nükleotidde şeker, fosfat ve 
azotlu organik baz bulunur. DNA’da dört çeşit 
azotlu organik baz bulunur. Organik bazlar; 
adenin, guanin, sitozin ve timindir. DNA’da 
adenin nükleotidi ile timin nükleotidi, guanin 
nükleotidi ile sitozin nükleotidi karşılıklı olarak 
bağlanır. DNA çift zincirli ve sarmal yapıdadır.

Bir DNA modeli oluşturmak isteyen öğrenci 
evinde bulunan bazı maddeleri aşağıdaki gibi 
sınıflandırmıştır. 

 

Bilye
20 adet

Düğme
30 adet

Sarı tahta
5 adet

Beyaz tahta
10 adet

Yeşil tahta
7 adet

Mavi tahta
8 adet

Öğrencinin elindeki malzemelerin miktarları 
yukarıdaki kadardır ve öğrenci yapabildiği en 
büyük DNA modelini yapmıştır. Bilyeleri fos-
fat, düğmeleri şeker ve tahta parçalarını da 
organik baz yerine kullanmıştır.

Buna göre, öğrencinin elindeki bilye, düğ-
me ve tahta parçalarından kaçar tane art-
mıştır?

Bilye Düğme Tahta
A) 0 10 4

B) 5 15 15

C) 2 12 12

D) 0 10 10

8.  
I II

III

IV
Fen bilimleri dersinde yukarıdaki şekli tah-
taya çizen öğretmen I, II, III ve IV numaralı 
yapılarla ilgili öğrencilerin yorum yapmalarını 
istemektedir.

Beyda

Şeyma

Taha

Elif

II numaralı yapının kısalıp kalın-
laşması ve protein kılıfla kaplan-
ması sonucu I numaralı yapı
oluşur.

III numaralı yapı, II numaralı ya-
pının yapı birimidir.

IV numaralı yapı, II numaralı ya-
pının içinde tek çeşit bulunur.

I numaralı yapının sayısı farklı
tür canlılarda aynı olabilir.

Buna göre, öğrenci yorumlarından hangi-
leri doğrudur?

A) Şeyma ve Taha

B) Beyda ve Şeyma

C) Taha ve Elif

D) Beyda ve Elif
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8.	Sınıf	|	Fen	Bilimleri

1. Bir DNA molekülündeki  toplam
nükleotid sayısı fosfat sayısına eşittir.

Bir DNA molekülündeki 
adenin nükleotidlerinin 
sayısı, guanin nükleo-
tidlerinin sayısına ke- 
sinlikle eşittir.

Bir nükleotid; bir 
fosfat, bir şeker, 
bir organik bazdan
meydana gelir.

Y

1. çıkış 2. çıkış 3. çıkış 4. çıkış

D Y

D YD

 

Yukarıdaki ifadelerden doğru olanlar için 
“D”, yanlış olanlar için “Y” yolu izlenerek 
ilerlenildiğinde kaçıncı çıkışa ulaşılır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 

2. Aşağıdaki karta bir yapının özellikleri yazıl-
mıştır.

• Yapısındaki şekerden adını alır.

• İkili sarmal yapıdadır.

• ----

Buna göre, kartta boş bırakılan yere aşa-
ğıdakilerden hangisi yazılamaz?

A) Protein kılıfla kaplandığında kromozomu 
oluşturur.

B) Hücrenin yönetici molekülüdür.

C) Yapısındaki organik bazın adını alır.

D) Bir canlının tüm kalıtsal özelliklerini taşır.

3. DNA, hücre bölünmelerinden önce kendini 
eşleyerek miktarını iki katına çıkarır.

Aşağıdaki şekilde bir DNA molekülünden ve-
rilen kesitin eşlemesi gösterilmiştir.

1. zincir

G

A

G

T

C

A

2. zincir

C

T

C

A

G

T

K zinciri1. zincir

G

A

G

T

C

A

L zinciri 2. zincir

C

T

C

A

G

T

Buna göre, seçeneklerde verilen ifadeler-
den hangisi yanlıştır?

A) DNA’nın kendini eşlemesi hücre bölünme-
si öncesinde hazırlık evresinde görülür.

B) K zinciri ile 2. zincir aynı nükleotid dizilimi-
ne sahiptir.

C) L zinciri ile 1. zincir aynı nükleotid dizilimi-
ne sahiptir.

D) K ve L zincirleri birbiri ile aynı nükleotid di-
zilimine sahiptir.

4. DNA’nın kendini eşlemesi sırasında meydana 
gelen olaylar aşağıda karışık olarak verilmiştir.

1. Birbirinin aynısı iki DNA oluşur.

2. Fermuar gibi zincirler birbirinden ayrılır.

3. Sitoplazmadan çekirdeğe organik baz girer.

4. Nükleotidler arasındaki bağlar kopar.

Buna göre, olayların gerçekleşme sırası 
aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

A) 2 - 4 - 3 - 1 B) 2 - 3 - 4 - 1

C) 4 - 1 - 3 - 2 D) 4 - 2 - 3 - 1

DNA ve Genetik Kod - II



5. Bir DNA molekülünde adenin nükleotidi karşı-
sına timin nükleotidi, guanin nükleotidi karşı-
sına sitozin nükleotidi gelir.

TD
P

CD
P

A)

B)

C)

D)

TD
P

GD
P

AD
P

Timin nükleotidi şekildeki gibi olduğuna 
göre, tamamlayıcısı olan nükleotit aşağı-
dakilerden hangisidir?

TD
P

CD
P

A)

B)

C)

D)

TD
P

GD
P

AD
P

6. DNA eşlenirken bazı hatalar oluşabilir. Bazı 
hatalar onarılabilirken bazıları ise onarılamaz. 
Sevgi Öğretmen aşağıda verilen DNA kesitle-
rini tahtaya çizmiştir.

A

I. DNA II. DNA III. DNA

T

G
C
G

A
T
T
G
C

G

C
A
A

C

G
T
T

C
A

A
C

G
T
T
T

Sevgi Öğretmen’in çizdiği DNA’ların ona-
rılıp onarılmadığı ile ilgili seçeneklerdeki 
bilgilerden hangisi doğrudur?

I II III
A) Onarılır Onarılır Onarılmaz
B) Onarılır Onarılmaz Onarılmaz
C) Onarılır Onarılmaz Onarılır
D) Onarılmaz Onarılır Onarılır

7. DNA, hücrenin yönetim ve kontrol merkezidir. 
DNA kalıtsal özellikleri belirleyen genleri taşı-
dığı için her hücrede bulunmalıdır. Bunun için 
yeni hücreler oluşmadan önce DNA kendini 
eşleyerek sayısını 2 katına çıkarır. Yeni hücre 
oluştuğunda DNA, her hücrede aynı olacak 
şekilde aktarılmış olur. Bu olaya DNA eşlen-
mesi denir.

A

K
zinciri

L
zinciri

G

C

C

G

T

A
A
T

T

M
zinciri

N
zinciri

P
zinciri

R
zinciri

Yukarıda bir DNA eşlenmesi verilmiştir.
Bu DNA eşlenmesi ile ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi yanlıştır?
A) M zincirindeki nükleotid sayısı, R zincirin-

deki nükleotid sayısına eşittir.
B) K zincirindeki adenin nükleotidi sayısı, 

N zincirindeki adenin nükleotidi sayısına 
eşittir. 

C) L zincirindeki guanin nükleotidi sayısı, 
R zincirindeki guanin nükleotidi sayısına 
eşittir.

D) P zincirindeki timin nükleotidi sayısı, N zin-
cirindeki timin nükleotidi sayısından azdır.

DNA ve Genetik Kod - II
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8.	Sınıf	|	Fen	Bilimleri

1. 
A 1 aa 2 B 3

BB 4 Bb Cc5 6

Numaralanmış kutucukları kullanarak öğ-
retmenin sorduğu soruya 2 ve 4 doğru ce-
vabını veren öğrenciye öğretmenin sordu-
ğu soru aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hangileri baskın geni temsil eder?

B) Hangileri çekinik geni temsil eder?

C) Hangileri saf dölü temsil eder?

D) Hangileri melez dölü temsil eder?

2. Melez döl, sarı tohumlu bezelye ile saf döl, 
sarı tohumlu bezelye çaprazlanırsa;

I. Aa,

II. AA,

III. aa

tohumlarından hangileri elde edilir? (Sarı 
tohum geni, yeşil tohum genine baskındır.)

A) I ve II B) I ve III

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

3. Melez yuvarlak tohumlu iki bezelyenin 
çaprazlanması sonucu saf döl buruşuk 
tohumlu bezelye oluşma ihtimali nedir? 
(Yuvarlak tohum geni buruşuk tohum genine 
baskındır.)

A) 
4

1  B) 0 C) 
2

1  D) 1

4. Bir çaprazlanma sonucunda oluşan tüm 
bezelyelerin melez olabilmesi için çap-
razlanan bezelye tohumlarının genotipleri 
aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Aa x aa B) Bb x BB

C) BB x bb D) Aa x Aa

5. Aşağıda eşey kromozomlarının çaprazlan-
ması sonucunda oluşacak yavruların cinsi-
yetleri gösterilmiştir.

X X

X X

X Y

X Y X X X Y

Buna göre, oluşacak yavruların kız olma 
olasılığının erkek olma olasılığına oranı 
kaçtır?

A) 
2

1  B) 1 C) 2 D) 4

6. AA x aa 

sonucu oluşan baskın 

birey yüzdesi

Aa x Aa 
sonucu oluşan baskın 

birey yüzdesi

Aa x aa 
sonucu oluşan çeki-

nik birey yüzdesi

%100

%50

%75

1 a

b

c

2

3

Numaralanmış çaprazlamalarla oluştur-
dukları yüzdelerinin doğru çaprazlanması 
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) 1 - a

2 - b

3 - c

 B) 1 - b

2 - a

3 - c

C) 1 - a

2 - c

3 - b

 D) 1 - c

2 - b

3 - a

Kalıtım - I



7. Fenotip:  Canlının sadece dış görünüşüyle il-
gili özelliklerine denir.

Genotip:  Canlının gen yapısıyla ilgili özellik-
lerine denir.

Gregor Mendel bezelyelerle ilgili yaptığı de-
neylerde aşağıdaki grafiklerdeki sonuçlara 
ulaşmıştır.

Hete
ro

zig
ot

ba
sk

ın
Hom

oz
igo

t
çe

kin
ik

Sarı tohumlu
bezelye

II. çaprazlamaI. çaprazlama

Genotip oranı

Genotip
çeşidi

Fenotip
çeşidi

Fenotip oranı

%50

%100

I. çaprazlama:  Çaprazlanan iki bezelyeden 
%50 oranında heterozigot bas-
kın sarı tohumlu bezelyeler ve 
%50 oranında homozigot çe-
kinik yeşil tohumlu bezelyeler 
elde edilmektedir.

II. çaprazlama:  Çaprazlanan iki bezelyeden 
%100 oranında sarı tohumlu 
bezelyeler elde edilmektedir.

Sarı tohum renginin, yeşil tohum rengine 
baskın olduğu bilindiğine göre, I ve II. çap-
razlamada kullanılan bezelyeler ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) II. çaprazlamada kullanılan bezelyelerin 
her ikisi de sarı tohumlu bezelye olabilir.

B) I. çaprazlamada kullanılan bezelyelerin 
biri sarı tohumlu, biri ise yeşil tohumludur.

C) II. çaprazlamada kullanılan bezelyelerin 
biri sarı tohumlu, biri ise yeşil tohumlu be-
zelye olabilir.

D) I. çaprazlamada kullanılan bezelyelerin 
her ikisi de sarı tohumlu olabilir.

8. Anne ve babası akraba olan Hasan sağlıklı 
bir bireydir. Fakat Hasan akraba evliliğinin 
sakıncalı olabileceğini öğrendikten sonra bir 
araştırma yapmak için internette dolaşırken 
aşağıdaki bilgileri okumuştur.
“Genler sadece saç rengi, boy uzunluğu, bu-
run şekli gibi özellikleri değil bazı hastalıkları 
da taşır. Genlerle taşınan ve dölden döle ak-
tarılan hastalıklara kalıtsal hastalıklar denir. 
Bunlardan bazıları baskın, bazıları çekinik 
genlerle taşınır. Hastalık geni taşımalarına 
rağmen bazı insanlar hasta olmayabilir. Hem 
sağlam gene hem hastalık genine sahip olan 
bu bireylere taşıyıcı denir. Hastalık, kalıtsal 
olarak aktarılıyorsa bireyin akrabalarından 
çoğu taşıyıcı olabilir. Akraba evliliği yapan-
larda taşıyıcı bireylerin yan yana gelmesi ve 
hasta birey oluşturması ihtimali oldukça yük-
sektir. Akrabalık derecesi arttıkça hastalığın 
ortaya çıkma ihtimali de o kadar artar. Akraba 
olmayan iki bireyin aynı hastalık genini taşı-
ma ve hasta birey oluşturma olasılığı ise daha 
düşüktür.”
Buna göre, Hasan ile ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlış olur?
A) Hasan herhangi bir hastalıkla ilgili geni 

annesinden alıp babasından almamış ola-
bilir.

B) Hasan herhangi bir hastalıkla ilgili geni 
annesinden ve babasından almış olabilir.

C) Hasan herhangi bir hastalıkla ilgili geni 
babasından alıp annesinden almamış ola-
bilir.

D) Hasan herhangi bir hastalıkla ilgili geni 
hem annesinden hem babasından alma-
mış olabilir.

Kalıtım - I


