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No Text Content! Eyüp GENGEÇ FEN BİLİMLERİ SORU BANKASI 8. SINIF LGS5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca bu kitabın her hakkı saklıdır ve TETRA YAYINLARI VE EĞİTİM HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.ne aittir. Kitabın tamamının veya bir kısmının yayınevinin önceden yazılı izni
alınmadan kısmen de olsa çoğaltılması, yayımlanması, internet ortamına aktarılması yasaktır. TETRA YAYINLARI VE EĞİTİM HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Genel Yayın Yönetmeni Gürdal Can YILMAZ Yayın Koordinatörü Saner EKİN Yazar Tetra Yayınları Fen Bilimleri Yayın Kurulu Görsel Tasarım ve Dizgi
Zeynep YÜRÜK Baskı ve Cilt Soylu Matbaa Yayın Kırtasiye San. Tic. Ltd. Şti Maltepe Mah Litros Yolu, 2. Matbaacılar Sitesi B Blok (ZB23) Topkapı 34010 Zeytinburnu - İSTANBUL Tel: +90 212 544 34 34 Faks: +90 212 544 98 20 Matbaa Sertifika No: 18889 Yayınevi Sertifika: 46614 ISBN: 978-605-
69992-5-3 www.tetrayayinlari.comSunuş Sevgili Öğrenciler, TETRA Yayınları tarafından yayımlanan Fen Bilimleri Soru Bankası, 8. sınıf öğrencilerinin okul derslerinde ve LGS’de daha başarılı olması için özenle hazırlanmıştır. İçeriğinde bulunan özgün, yeni nesil sorularla eminiz ki Fen Bilimleri dersini
daha çok seveceksiniz. Hedefimiz, MEB tarafından her ay yayımlanan “Örnek Sorular” ve sınav mantığı göz önüne alınarak hazırlanan bu kitaptaki soruları çözdükten sonra LGS’de çözeceğiniz Fen Bilimleri sorularının size tanıdık gelmesi, bu sayede soruları daha rahat ve kendinizden emin çözmenizdir.
Alanında uzman yazarlar tarafından hazırlanan bu kitap, Millî Eğitim Bakanlığının Fen Bilimleri dersi 8. sınıf öğrencilerine yönelik tüm konu kazanımlarını içermekte olup sınavda karşınıza çıkabilecek her türlü soru tipini bünyesinde barındırmaktadır. “Gelişime Hazır mısın?“ parolasıyla yola çıkan TETRA
Yayınları olarak amacımız, hem konu odaklı sorular- da hem de yeni nesil sorularda yetkinliğinizi ve başarınızı arttırmak, LGS’de Fen Bilimleri dersinde soruların tamamını yanıtlamanıza yardımcı olmaktır. Yayınevimizin adı neden TETRA? Yayınevimizin adı, kitaplarımızdaki şemanın dört ana bölümden
oluşması nedeniyle TETRA olarak belirlenmiştir. TETRA, Latince “dört, dört bileşenden oluşan” anlamına gelmektedir. TETRA Yayınları 8. Sınıf Fen Bilimleri Soru Bankası, şu dört ana bölümden oluşmaktadır: • Kazanım Pekiştirme Testleri • Ünite Değerlendirme Testleri • Yeni Nesil Örnek Sorular • Süreç
Değerlendirme Sınavları Bu bölümlerde yer alan sorular ve soru mantıkları bir sonraki sayfamızda geniş bir şekilde açıklanmaktadır. Bu bakımdan sonraki sayfalardaki bilgileri de mutlaka okumanızı öneririz. Kitabımızın siz değerli öğrencilerimize, gerek okul derslerinde gerek LGS’de başarınıza başarı
katması dileğiyle…Bu Kitapta Neler Var? TETRA 8. Sınıf Fen Bilimleri Soru Bankası kitabı, soru mantıkları ve kazanımları doğrultusunda dört ana bölüme ayrılmıştır: Kazanım Pekiştirme Testleri: Her ünitede iki sayfa bulunan, rengini TETRA logosunun “mavi”sinden alan bu bölümde öğrencilerimizin
konuyla ilgili temel yeterlilik düzeyleri ölçülmektedir. Bundan ötürü sorularımız diğer bölümlere göre daha kısadır ve konuyla ilgili temel kazanımlar yer almaktadır. LGS’de bu tarz soruların da bulunduğu göz ardı edilmemelidir. Ünite Değerlendirme Testleri: Her ünitede genellikle dört sayfa bulunan, rengini
TETRA logosunun “sarı”sın- dan alan bu bölümde öğrencilerimizin konuyla ilgili daha detaylı ve yoruma açık sorulara karşı yeterlilik düzeyi ölçülmektedir. Bundan ötürü sorularımız mavi bölümde yer alan “Kazanım Pekiştirme Testleri”ne göre boyut olarak genelde daha büyüktür. Bu tipteki sorular LGS’de
son dönemde hatırı sayılır bir şekilde tercih edilmektedir.Yeni Nesil Örnek Sorular: Her ünitede sayfa başına bir soru olmak kaydıyla 8 sayfa bulunan, rengini TETRA logosunun “pembe”sinden alan bu bölümde, MEB’in her ay yayımlanan örnek sorularında mutlaka yer alan infografik tarzda ve okuduğunu
anlamlandırma, muhakeme yeteneğini ölçen sorular yer almaktadır. Geçmiş yıllarda uygulanmış olan LGS’lerde de yer alan bu soru tipi dikkatli ve doğru okuma üzerine kurulmuş bir mantığa sahiptir. Türkiye’de değişen sınav mantığının en önemli ayağı olan bu soru tipleri Fen Bilimleri dersinde olduğu gibi
diğer branşlarda da tercih edilmektedir. Bu açıdan bu soru tipinde kendini geliştirmiş öğrencilerin diğer branşlarda da daha başarılı olacakları muhakkaktır. Süreç Değerlendirme Sınavları: 1. ünite hariç diğer tüm ünitelerde bulunan, rengini TETRA logosunun “siyah”ından alan bu bölümde öğrencilerin söz
konusu üniteye kadar işlenen ve yer alan tüm konularda kendini sınama fırsatı bulunmak- tadır. Ünite sonlarında yer alan ve sarmal bir mantıkla ilerleyen bu bölümlerde öğrenciler, söz konusu ünite de dahil geçmiş tüm üniteleri kapsayan sorularla karşılaşacaktır. Bu açıdan geçmişte işlenen konuların
üzerinden geçme ve bu konuları tekrar etme şansına sahip olacaktır. Bu testlerin içinde “Kazanım Pekiştirme Testleri”, “Ünite Değerlendirme Testleri”, “Yeni Nesil Örnek Sorular” bölümlerinde yer alan tüm soru tipleri bir arada bulunmaktadır. LGS’de Fen Bilimleri dersi için belirlenen süre 40 dakikadır. Bu
açıdan test girişlerinde öğrencilere bu testi 40 dakika süre belirleyerek çözmesi önerilmekte- dir.İSTİKLAL MARŞI Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı, Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı, Sönmeden
yurdumun üstünde tüten en son ocak. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda, Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal? Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal… Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal. Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne
namahrem eli. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli, Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım, Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. O zaman vecdile bin
secde eder, varsa taşım, Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım, Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Fışkırır ruhumücerret gibi yerden naaşım, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, “Medeniyet”
dediğin tek dişi kalmış canavar? Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın, Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; Doğacaktır
sana vadettiği günler Hakk’ın, Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal. Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın. Mehmet Akif Ersoyİçindekiler 5. ÜNİTE: BASİT MAKİNELER 1. ÜNİTE: MEVSİMLER VE İKLİM Kazanım Pekiştirme Testi.......................................160-161 Ünite Değerlendirme Testi-
1...............................162-165 Kazanım Pekiştirme Testi-1......................................... 9-10 Ünite Değerlendirme Testi-2...............................166-169 Kazanım Pekiştirme Testi-2....................................... 11-12 Ünite Değerlendirme Testi-3...............................170-173 Ünite Değerlendirme Testi-
1................................... 13-16 Yeni Nesil Örnek Sorular Testi.............................174-181 Ünite Değerlendirme Testi-2................................... 17-22 Süreç Değerlendirme Sınavı................................183-193 Ünite Değerlendirme Testi-3................................... 23-26 Yeni Nesil Örnek Sorular
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Sınavı.................................... 61-68 7. ÜNİTE: ELEKTRİK YÜKLERİ VE ELEKTRİK 3. ÜNİTE: BASINÇ ENERJİSİ Kazanım Pekiştirme Testi-1....................................... 70-71 Kazanım Pekiştirme Testi-1...................................231-232 Kazanım Pekiştirme Testi-2....................................... 72-73 Kazanım
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113 Ünite Değerlendirme Testi-2...............................114-117 Ünite Değerlendirme Testi-3...............................118-121 Yeni Nesil Örnek Sorular Testi.............................122-129 MADDE VE ENDÜSTRİ-2 Kazanım Pekiştirme Testi-1...................................130-131 Kazanım Pekiştirme Testi-
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1 9 MEVSİMLER VE İKLİM KAZANIM PEKİŞTİRME TESTİ - 2 11 ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ - 1 13 ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ - 2 17 ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ - 3 23 YENİ NESİL ÖRNEK SORULAR 27KAZANIM PEKİŞTİRME TESTİ-1 MEVSİMLER VE İKLİM 1. ÜNİTE 1. Güneş
ışınları yılda iki defa ekvatora dik düşer. Güneş 4. Dünya’nın dönme ekseninin eğik olması ve Güneş çev- ışınlarının ekvatora dik düştüğü tarihler ekinoks tarihleri resinde dolanma hareketi sonucunda Güneş ışınlarının olarak adlandırılır. gelme açısı yıl içerisinde değişkenlik gösterir. Buna bağlı olarak
Dünya’da bazı bölgelerde sıcaklık fazla iken bazı Buna göre, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde eki- bölgelerde sıcaklık daha az olabilir. noksun yaşandığı tarihler doğru verilmiştir? Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında Dünya A) 21 Mart - 23 Eylül yüzeyinde bulunan aşağıdaki bölgelerden hangisi
Güneş ışınlarını yıl içerisinde en fazla büyük açılarla B) 21 Haziran - 21 Aralık alan bölgedir? C) 21 Mart - 21 Aralık A) Kutup noktaları D) 21 Haziran - 23 Eylül B) Ekvator çizgisi C) Oğlak dönencesi D) Yengeç dönencesi 2. Dünya’nın Güneş çevresinde dolanma hareketi ve ek- sen eğikliği sonucunda; I.
Mevsimler oluşur. II. Yıllık sıcaklık farkları oluşur. III. Gece - gündüz süreleri değişir. Verilen olaylardan hangileri gerçekleşir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 5. mm °C 300 35 3. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönme hareketi sonu- 250 30 cunda gece - gündüz oluşur. Dünya’nın Güneş
çevresinde 200 25 dolanma hareketi sonucu mevsimler oluşur. 20 Dünya’nın hareketleri ile ilgili; 150 15 100 10 50 5 I. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönüş yönü batıdan 0 OŞMNMH T A E E K A 0 doğuya doğru olduğundan Güneş doğudan doğar, batıdan batar. Sıcaklık Yağış II. Dünya’nın küresel
şekli ve dönme hareketinden do- Yukarıdaki grafik bir bölgeye ait ortalama yağış ve sıcaklık layı aynı anda bir bölgede gece yaşanırken başka bir değerlerinin aylara göre dağılımını göstermektedir. bölgede gündüz yaşanabilir. Türkiye’nin bölgelere göre iklim özellikleri dikkate III. Dünya’nın dolanma
hareketi batıdan doğuya doğru- alındığında verilen grafik aşağıdaki şehirlerden han- dur. gisine ait olabilir? verilenlerden hangileri doğrudur? A) Bayburt B) Afyon A) I ve II B) I ve III C) Kütahya D) Antalya C) II ve III D) I, II ve III 9MEVSİMLER VE İKLİM KAZANIM PEKİŞTİRME TESTİ-1 6. Dünya’nın
Güneş çevresinde dolanma hareketi ve eksen 9. Dünya’nın dönme ekseni ile yörünge düzlemi arasında eğikliği sonucunda mevsimler oluşur. 23°27ı (Yaklaşık 23,5°) lik bir açı vardır. 23°27ı lık açıdan Buna göre mevsimlerin oluşumu ile ilgili aşağıdaki dolayı oluşan eğikliğe eksen eğikliği denir. bilgilerden
hangisi yanlıştır? Buna göre aşağıdakilerden hangisi eksen eğikliğinin A) Türkiye’de dört mevsim belirgin bir şekilde yaşanır. sonuçlarından biri değildir? B) Ekvator çizgisi üzerinde kış mevsimi yaşanmaz. A) Aynı anda farklı Yarım Kürelerde farklı mevsimler ya- şanır. C) Dünya’nın Güneş’e uzaklığı
mevsimlerin değişmesine sebep olur. B) Bir bölgeye farklı tarihlerde güneş ışınları farklı açılarla düşer. D) Aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimler ya- şanır. C) Aynı tarihte farklı yarım kürelerdeki sıcaklık ortalama- larının farklı olmasını sağlar. D) Bir bölgede aynı gün içinde sıcaklık farkları
oluşur. 7. I. İç Anadolu Bölgesi’nde çarşamba ve perşembe gün- 10. Dünya’nın Güneş çevresinde dolanma hareketi sonucun- leri yağış görülecektir. da oluşan dört konum aşağıdaki görselde verilmiştir. II. Erzurum ve çevresinde kışlar soğuk ve kar yağışlı ge- 21 Mart çer. II I III. İstanbul güne yağmur ile
başlayacak ve gün boyu de- vam edecektir. IV. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde en fazla yağış sonba- harda en az yağış ilkbaharda görülür. Yukarıdaki örneklerden hangileri hava olayları ile il- gilidir? A) I ve II B) II ve IV C) I ve III D) II, III ve IV 21 III 21 Haziran Aralık IV 8. ★ Atmosfer içerisinde meydana
gelen tüm hava olayla- 23 Eylül rını ve değişimlerini inceleyen bilim dalıdır. Buna göre verilen tarih aralıklarında Güney Yarım ● Bu bilimle uğraşan bilim insanına meteorolog denir. Küre’de yaşanan mevsimler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? ■ Dünya’nın herhangi bir bölgesinde
uzun süre gözlem- lenen tüm hava olaylarının ortalama veri sonuçlarıdır. I II III IV A) Yaz Sonbahar Kış İlkbahar ▲ Günün belirli bir saatinde yapılan gözlem sonuçlarının B) Kış İlkbahar Yaz Sonbahar yorumlanmasıdır. C) İlkbahar Sonbahar D) Sonbahar Yaz İlkbahar Kış Yukarıda verilen bilgilerden
hangisi meteoroloji bili- Kış Yaz miyle ilgili değildir? A) ▲ B) ■ C) ● D) ★ 10KAZANIM PEKİŞTİRME TESTİ-2 MEVSİMLER VE İKLİM 1. ÜNİTE 1. 3. Geniş bir bölgede uzun bir süre boyunca gözlemlenen tüm hava olaylarının ortalamasına iklim denir. DY Avusturalya / Ocak Türkiye / Ocak Ocak ayında
çekilen yukarıdaki fotoğraflara bakıldığın- İklim bilimi ile uğraşan Ülkemizde başlıca üç da Türkiye’de kış mevsimi yaşanırken Avustralya’da yaz bilim insanlarına büyük iklim tipine mevsimi yaşanmaktadır. meteorolog denir. rastlanır. Bunlar; Karadeniz iklimi, Bu durumun sebebi aşağıdaki seçeneklerin
hangisin- DY Karasal iklim ve de doğru verilmiştir? Akdeniz iklimidir. A) Avustralya ve Türkiye’nin farklı Yarım Kürelerde yer alması DY B) Avustralya ve Türkiye’nin farklı kıtalarda yer alması 1. çıkış 2. çıkış 3. çıkış 4. çıkış C) Avustralya ve Türkiye’nin komşu ülke olmamaları İklim ile ilgili yeterli bilgiye
sahip bir öğrenci ifadelerin doğru (D) veya yanlış (Y) olma durumlarına göre ka- D) Avustralya ve Türkiye’nin ekvator çizgisine olan uzak- rar verip ilerlediğinde aşağıdaki çıkışlardan hangisine lıklarının farklı olması ulaşır? A) 4. çıkış B) 3. çıkış C) 2. çıkış D) 1. çıkış 2. GÜNEŞ IŞINLARI 4. • Çok küçük su
damlacıklarının yoğuşmasıyla oluşan yüzey bulutlarına sis denir. Yengeç DönencesiYakışmak I Ekvator • Havadaki su buharının yoğuşması sonucu oluşan su Oğlak Dönencesi damlacıklarının yeryüzüne düşmesine yağmur denir. Yukarıdaki şekilde Dünya’nın Güneş çevresindeki dolanı- II mı sırasında
bulunduğu konumlardan biri verilmiştir. Dünya şekildeki konumda iken aşağıdaki olaylardan • Isınmalar sonucu yükselen hava içerisindeki su buha- hangisi gerçekleşmez? rı aşırı soğuma nedeniyle aniden yoğunlaşır ve donar. A) Güney Yarım Küre’de en kısa gölge boyu oluşur. Bu yağış şekline kar denir.
B) Güney Yarım Küre’de en uzun gece, Kuzey Yarım Kü- III re’de en uzun gündüz yaşanır. C) Kuzey Yarım Küre’de kış mevsimi yaşanır. • Yeryüzüne yakın yerlerde sıcaklık donma noktasının D) Güney Yarım Küre’de Oğlak Dönencesine Güneş ışın- altına düştüğünde su buharının sıvı hâle geçmeden
direkt buz kristallerine dönüşmesiyle oluşan bu olaya ları dik açıyla gelir. kırağı denir. IV Yukarıda bazı hava olaylarına ait açıklamalar verilmiştir. Buna göre altı çizili hava olaylarından hangisinin tanı- mı yanlış verilmiştir? A) IV B) III C) II D) I 11MEVSİMLER VE İKLİM KAZANIM PEKİŞTİRME TESTİ-1 5.
Atmosferin içerdiği su buharı Anemometre miktarına denir. Havanın nemini ölçmek için Higrometre kullanılan araçtır. Nem Rüzgârın hızını ve kuvvetini ölçmekte kullanan aletlere denir.. Yukarıdaki kavramlara ait açıklamaların doğru eşleştirmeleri hangi seçenekte verilmiştir? A) B) C) D) 6. Aşağıdaki
tabloda verilen bilgilerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olma durumuna göre “✔” işareti konularak doldurulacaktır. DY 1. Rüzgârlar sıcak bölgelerden soğuk bölgelere doğru eser 2. Rüzgârın hızını, kuvvetini ve hatta yönünü ölçmekte kullanılan aletlere anemometre denir. 3. Rüzgârlar, hızına ve çevreye
etkilerine göre farklı isimler alır. Bunlardan bazıları yel, meltem, fırtına, hortum ve kasırgadır. 4. Yüksek basınç alanlarında soğuyan hava alçalır. 5. Hava daima basıncın düşük olduğu yerden basıncın yüksek olduğu yere doğru hareket eder. Buna göre, aşağıdaki öğrencilerden hangisi tabloyu doğru
doldurmuştur? A) D Y B) D Y C) D Y D) D Y ✔ ✔ ✔ 1. ✔ 1. 1. 1. ✔ 2. ✔ 2. ✔ 2. ✔ 2. ✔ 3. 3. ✔ 3. ✔ 3. ✔ 4. ✔ 4. 4. ✔ 4. ✔ 5. 5. ✔ 5. ✔ 5. ✔ ✔ ✔ Yaşar Çağrı Yüksel Ayten 12ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-1 MEVSİMLER VE İKLİM 1. ÜNİTE 1. Dünya’nın Kuzey Yarım Küresi’nde bulunan bir bölgeye
yıl içerisinde birim yüzeye düşen enerji miktarının konumlara göre de- ğişimini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Birim yüzeye düşen enerji miktarı I. Konum II. Konum Konum III. Konum Grafik incelendiğinde I, II ve III numaralı konumlardaki tarihler seçeneklerin hangisinde verildiği gibi olabilir? I. Konum
II. Konum III. Konum A) 23 Eylül 21 Aralık 21 Mart B) 21 Mart 21 Haziran 23 Eylül C) 21 Mart 21 Aralık 23 Eylül D) 21 Haziran 23 Eylül 21 Aralık 2. Güneş ışınları doğrusal olarak yayılır. Dünya yüzeyine ulaşan Güneş ışınları eksen eğikliğinden dolayı farklı Yarım Kürelere farklı açılarla düşer. Aşağıdaki
şekilde eşit enerji taşıyan Güneş ışınlarının Dünya yüzeyine ulaştığında aydınlattığı alanların farklılaştığı gösterilmiştir. kamşıkaY K alanı L alanı Verilen görselde Dünya yüzeyinde bulunan K ve L alanları ile ilgili; I. K alanına güneş ışınları daha büyük açı ile geldiği için bu alanda sıcaklık daha fazladır. II. L
alanında birim yüzeye düşen enerji miktarı, K alanında birim yüzeye düşen enerji miktarından daha azdır. III. L alanındaki gündüz süreleri K alanındaki gündüz sürelerinden daha uzundur. yapılan çıkarımlardan hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 13MEVSİMLER VE İKLİM
ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-1 3. Pelin, “Güneş ışınlarının Dünya yüzeyine düşme açısı, Dünya yüzeyinde oluşan sıcaklık değerini etkiler.” hipotezini test etmek için bir deney yapıyor. Deneyi için 2 adet özdeş el feneri, 2 adet ilk sıcaklıkları eşit olan demir çubuk ve 2 adet özdeş termometre
kullanarak şekildeki düzenekleri kuruyor. Termometre El feneri Termometre Demir çubuk Demir çubuk El feneri Ayak I. Düzenek Ayak II. Düzenek Pelin kurduğu düzeneklerde demir çubukları yere dik olacak şekilde sabitliyor ve termometreleri demir çubuklara şekillerdeki gibi bağlıyor. I. Düzenekte el
fenerini yere paralel, II. düzenekte el fenerini eğik olacak şekilde demir çubuklara eşit mesafeli olarak sabitliyor. 10 dakika bekledikten sonra termometrelerdeki sıcaklık değerlerinin farklı olduğunu görüyor. Pelin’in yaptığı deneydeki değişkenler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken Kontrol Değişkeni A) Işınların gelme açısı Işınların taşıdığı enerji miktarı Yüzeylerin cinsi B) Işınların taşıdığı enerji miktarı Işınların gelme açısı El fenerlerinin yüzeylere uzaklığı C) Işınların gelme açısı Sıcaklık değişimleri Işınların taşıdığı enerji miktarı D) El fenerinin
yüzeylere uzaklığı Sıcaklık değişimleri Işınların taşıdığı enerji miktarı 14ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-1 MEVSİMLER VE İKLİM 4. Dünya üzerinde herhangi bir bölgede bulunan bir cisme ait gölge boyunun yıl içerisinde değişimini gösteren grafik aşağıdaki gibidir. Gölge boyu 21 Aralık 21 Mart 21
Haziran 23 Eylül Tarih aralığı Grafiğe göre cismin Dünya üzerinde bulunduğu bölge seçeneklerde verilenlerden hangisi olabilir? A) Ekvator ile yengeç dönencesi arasında B) Yengeç dönencesi ile kuzey kutup noktası arasında C) Ekvator ile oğlak dönencesi arasında D) Oğlak dönencesi ile güney kutup
noktası arasında 5. Dünyanın güneş karşısındaki konumu şekildeki gibi iken K, L ve M noktaları arasında oluşan rüzgârların K yönleri ok işaretleri ile gösterilmiştir. GÜNEŞ LYakışmak M Rüzgâr oluşumunda sıcaklık farkının dışında başka bir faktörün etki etmeyeceği varsayılırsa 21 Haziran ve 21 Aralık
tarihlerinde K, L ve M noktaları arasında oluşan rüzgâ rlarının yönleri seçeneklerin hangisinde verildiği gibi olabilir? A) 21 Haziran 21 Aralık B) 21 Haziran 21 Aralık K K K K ↓↑ ↑↓ LL LL ↓↑ ↑↓ MM MM C) 21 Haziran 21 Aralık D) 21 Haziran 21 Aralık K K K K ↑ ↑ ↓ ↑ L L L L ↓ ↑ ↑ ↓ M M M M 15MEVSİMLER
VE İKLİM ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-1 6. Zilan, bir bölgede yıl boyunca gece ve gündüz sürelerini gözlemleyerek defterine not etmiştir. Daha sonra notlarını inceleyerek üç farklı tarih aralığındaki gündüz sürelerinin değişimi ile ilgili aşağıdaki grafiği çizmiştir. Gündüz süreleri (saat) M K 12 L Tarih
aralığı Zilan’ın Güney Yarım Küre’de bir bölgede gözlem yaptığı bilindiğine göre K, L ve M tarih aralıkları aşağıdakilerden hangileri olabilir? K eğrisinin tarih aralığı L eğrisinin tarih aralığı M eğrisinin tarih aralığı A) 21 Haziran - 23 Eylül 21 Aralık - 21 Mart 21 Mart - 21 Haziran B) 23 Eylül - 21 Aralık 21 Mart
- 21 Haziran 21 Aralık - 21 Mart C) 21 Aralık - 21 Mart 23 Eylül - 21 Aralık D) 21 Aralık - 21 Mart 21 Haziran - 23 Eylül 21 Mart - 21 Haziran 23 Eylül - 21 Aralık 7. K L M Yakışmak N Dünya üzerindeki konumları şekildeki gibi olan K, L, M ve N şehirleri ile ilgili; I. Aynı tarihte K ve L şehirlerinde yaşanan
mevsimler aynıdır. II. L şehrinde yaşayan bir kişi 6 ay sonra N şehrine giderse aynı mevsimi yaşar. III. Güneş ışınlarının M şehrine dik geldiği gün L şehrinde sonbahar mevsimi başlıyorsa N şehrinde ilkbahar mevsimi başlar. yapılan yorumlardan hangileri doğru olabilir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II
ve III 16ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-2 MEVSİMLER VE İKLİM 1. ÜNİTE 1. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru gerçekleşen yatay yönlü hava hareketine rüzgâr denir. Kliması olan bir evde pencere açık iken tül perdenin hareket yönü aşağıdaki görsellerde verildiği gibi
gözlemlenmiştir. Ev Ev 21 Haziran 21 Aralık Kuzey Yarım Küre’de olduğu bilinen bir evde 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinde gözlemler yapılmıştır. Yapılan gözlemler so- nucunda 21 Haziran tarihinde tül perdenin pencereden dışarı doğru, 21 Aralık tarihinde tül perdenin evin içine doğru hareket ettiği fark
edilmiştir. Buna göre gözlemlerin yapıldığı tarihlerde mevsim koşullarına göre klimanın çalıştığı dikkate alınırsa yapılan yorum- lardan hangisi doğru olamaz? A) 21 Haziran tarihinde tül perdenin dışarı doğru hareket etmesinin sebebi evin içinin dışarıya göre daha soğuk olmasıdır. B) 21 Aralık tarihinde
evin dışının yüksek basınç alanının etkisinde olduğu söylenebilir. C) 21 Haziran tarihinde evin içindeki basınç alanı ile 21 Aralık tarihinde evin dışındaki basınç alanının aynı basınç alanı olduğu söylenebilir. D) 21 Haziran tarihindeki hava sıcaklığı 21 Aralık tarihindeki hava sıcaklığından daha fazla olduğu
için perdelerin hareket yönü değişmiştir. 17MEVSİMLER VE İKLİM ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-2 2. Devrim, Güneş ışınlarının Dünya yüzeyine gelme açısı ile gölge boyu arasındaki ilişkiyi araştırıyor. Araştırma sonucunda Dünya üzerinde herhangi bir bölgede bulunan bir K şehrine güneş ışınlarının
gelme açısının zamanla değişimini gösteren aşağıdaki grafiği çiziyor. Güneş ışınlarının gelme açısı 90 50 II I Zaman Devrim’in çizdiği grafikteki I. ve II. zaman dilimlerinde bir cismin gölge boyu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) I. zaman diliminde cismin gölge boyu kısalmaktadır. B) II.
zaman diliminde cismin boyu kendi gölge boyundan daha uzundur. C) I. zaman diliminden II. zaman dilimine geçildiği anda cismin gölge boyu en uzundur. D) I. ve II. zaman dilimlerinde gölge boyu cismin boyuna hiçbir zaman eşit değildir. 3. K Yengeç Dönencesi L Ekvator N Oğlak Dönencesi M
Yukarıdaki Dünya haritasında bulunan K, L, M ve N noktalarından birisi ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. – Türkiye’de sonbahar mevsiminin yaşandığı tarihte bu noktada ilkbahar mevsimi yaşanmaktadır. – K noktasında kış mevsiminin başladığı tarihte bu noktaya güneş ışınları dik açı ile düşmemektedir.
Buna göre hakkında bilgi verilen noktada gecelerin kısalmaya başladığı tarihte İstanbul’da hangi mevsim yaşanmaya başlar? A) İlkbahar B) Yaz C) Sonbahar D) Kış 18ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-2 MEVSİMLER VE İKLİM 4. Dünya’nın Güneş çevresinde dolanma hareketi ve eksen eğikliği sonucu
mevsimler oluşur. Aşağıdaki görselde Dünya’nın Güneş çevresinde dolanırken bulunduğu bazı konumlar numaralandırılarak verilmiştir. 2 1 3 4 Buna göre; I. 1 numaralı konumda Güney Yarım Küre’de yaz mevsimi başlar. II. 4 numaralı konum ile 1 numaralı konum arasında Kuzey Yarım Küre’de ilkbahar
mevsimi yaşanır. III. 3 numaralı konumda Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsimi başlar. IV. 2 ve 4 numaralı konumlarda Dünya’nın her yerinde aynı mevsim yaşanır. verilenlerden hangileri yanlıştır? A) I ve III B) II ve IV C) I, III ve IV D) II, III ve IV 5. Dünya’nın dönme ekseninin eğik olması ve Güneş
çevresinde dolanma hareketi sonucunda mevsimler oluşur. Buna göre, mevsimlerin oluşmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Dünya’nın dolanma hareketi sonucunda Güneş’e olan uzaklığının değişmesi B) Dünya’nın şeklinin geoid olması sebebiyle bazı noktalara güneş ışınlarının dik
düşmemesi C) Eksen eğikliğinden dolayı Dünya’nın farklı Yarım Kürelerinin aynı zaman diliminde Güneş ışınlarını farklı açılarla alması D) Güneş ışınlarının Dünya yüzeyine doğrusal gelmesi 19MEVSİMLER VE İKLİM ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ -2 6. Rüzgâr, yüksek basınç alanından alçak basınç
alanına doğru gerçekleşen yatay yönlü hava hareketidir. Rüzgârın hızı anemo- metre ile ölçülür. Deniz, evlerinin bulunduğu sokakta anemometre ile rüzgârın hızını ölçmek istiyor. Ölçüm yapmak için bir hafta boyunca her gün aynı saatte anemometreyi pencerenin dış tarafına sabitleyerek yapılan ölçümü
defterine not ediyor. Daha sonra defterine not ettiği ölçümleri aşağıdaki çizelgeye kaydediyor. Günler Rüzgârın hızı (km / h) Pazartesi 25 Salı 20 Çarşamba 10 Perşembe 0 Cuma 8 Cumartesi 20 Pazar 12 Deniz’in yaptığı ölçümlerle ilgili; I. Salı ve Cumartesi günleri basınç farkları aynıdır. II. Perşembe
günü basınç farkı oluşmamıştır. III. Sıcaklık farkının en fazla olduğu gün Pazartesidir. IV. Cuma günü oluşan basınç farkı, Pazar günü oluşan basınç farkından fazladır. Verilenlerden hangileri doğrudur? A) I, II ve III B) II, III ve IV C) I ve III D) II ve IV 20ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-2 MEVSİMLER VE
İKLİM 7. 21 Haziran tarihinde K, L ve M şehirlerinde öğle vakti saat 12.30’da güneş tam tepedeyken bir cismin boyu ile cismin gölge boyu arasındaki ilişkiyi gösteren grafik aşağıdaki gibidir. Boy uzunluğu Cismin boyu Cismin gölge boyu Şehirler KLM Bu grafiğe göre K, L ve M şehirlerinin Dünya üzerindeki
konumları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiş olabilir? K L M A) Yengeç Dönencesi Ekvator Oğlak Dönencesi B) Ekvator Oğlak Dönencesi Yengeç Dönencesi C) Kuzey Yarım Küre Ekvator Güney Yarım Küre D) Güney Yarım Küre Ekvator Kuzey Yarım Küre 8. İlayda bir yaz günü susadığı
için buzdolabından pet şişede bulunan suyu çıkarıp içmek istiyor. Buzdolabından pet şişeyi çıkar- dığında suyun çok soğuk olduğunu görüyor. Çok soğuk olan pet şişeyi masanın üzerine koyup 10 dakika bekliyor. Daha sonra suyu masadan almaya gittiğinde pet şişenin etrafının buğulandığını ve masanın
ıslandığını fark ediyor. O anda sınıfta Eyüp Öğretmen’in anlattığı yağışlar konusunu hatırlıyor ve bu olay ile yağış çeşitleri arasında bir ilişki kuruyor. Buna göre İlayda aşağıdaki yağış çeşitlerinden hangileri ile bu olay arasında bir ilişki kurmuş olabilir? A) Çiy - kırağı B) Kar - çiy C) Yağmur - kırağı D) Çiy -
yağmur 21MEVSİMLER VE İKLİM ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-2 9. Dünya’nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu dört önemli konumdan biri şekilde gösterilmiştir. K GÜNEŞ Yakışmak M L Ekvator Dünya şekildeki konumda iken K, L ve M noktalarında yaşanan gece - gündüz
süreleriyle ilgili; I. K noktasındaki gündüz süresi L noktasındaki gündüz süresinden fazladır. II. M noktasındaki gece süresi L noktasındaki gündüz süresinden azdır. III. L noktasındaki gece - gündüz süresi arasındaki fark M noktasındaki gece - gündüz süresi arasındaki farktan azdır. IV. K, L ve M
noktalarındaki gece süreleri arasında K > L > M ilişkisi vardır. Verilenlerden hangileri doğrudur? A) II ve III B) I ve IV C) I, III ve IV D) II, III ve IV 10. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönme hareketi ve Güneş’in çevresinde dolanma hareketi olmak üzere iki çeşit hareketi var- dır. Buna göre dönme hareketi
sonucunda; I. Günlük sıcaklık farkları oluşur II. Gece ve gündüz süreleri değişir III. Gece ve gündüz oluşumu görülür durumlarından hangileri gerçekleşir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 22ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-3 MEVSİMLER VE İKLİM 1. ÜNİTE 1. Karalar denizlere göre erken
ısınır erken soğur. Deniz kenarında bulunan bir şehirde gece ve gündüz gerçekleşen yatay yönlü hava hareketlerini gösteren şekiller aşağıdadır. Deniz Kara Deniz Kara Gündüz Gece Bu şehirde gerçekleşen hava hareketlerinin yaz günlerinde olduğu varsayıldığında; I. Gündüzleri karalar yüksek basınç
alanlarıdır. II. Geceleri denizler karalardan daha sıcaktır. III. Gün içerisinde basınç alanları değişmiştir. Verilenlerden hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III C) I, II ve III D) II ve III 2. Deniz seviyesinde bulunan K şehrinde haftanın ilk dört günü aynı saatte gölge olmayan bir noktada sıcaklık ve basınç
ölçümleri yapılmış ve sıcaklık değerleri tabloya kaydedilmiştir. Günler Saat Sıcaklık (°C) Pazartesi 12.30 15°C Salı 12.30 20°C Çarşamba 12.30 13°C Perşembe 12.30 17°C Buna göre yapılan basınç ölçümleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verildiği gibi olabilir? (Basınç değeri mb olarak
hesaplanmıştır.) Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe A) 1013 mb 913 mb 1053 mb 973 mb B) 973 mb 1053 mb 913 mb 1013 mb C) 1033 mb 1033 mb 1033 mb 1033 mb D) 1043 mb 1093 mb 1033 mb 1063 mb 23MEVSİMLER VE İKLİM ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-3 3. İklim değişikliği nedeniyle
okyanuslardaki oksijen seviyesi düşer. Bu durum çok sayıda balık türünün tehdit altına girmesine yol açar. Fazla miktarda karbondioksit salınımından dolayı sera etkisi oluşur. Sera etkisiyle yeryüzü ısınır ve bu ısı okyanuslar tarafından tutulur. Isının etkisiyle okyanuslarda oksijen seviyesi düşer. Düşen
oksijen seviyesi sonucunda ton balığı, kılıç balığı ve bazı köpek balığı türleri için tehlike oluşur. Buna göre balık türlerinin neslini devam ettirebilmeleri için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? A) Sanayileşme çalışmaları yapılarak fabrika sayısı arttırılmalı B) Bireysel araç kullanımı yerine toplu taşıma
araçları tercih edilmeli C) Ormanlık alanlar koruma altına alınmalı ve ağaçlandırma çalışmaları yapılmalı D) İklim değişiklikleri konusunda insanlara eğitimler verilmeli 4. Elektrik Ulaşım Emisyon Atık Geri kazanım Gaz Yakıt Karbon ayak izi, insan faaliyetleri sonucu atmosfere salınan sera gazlarının
karbondioksit (CO2) eş değerinde çeşitli yöntem- lerle hesaplama çalışmasıdır. CO2 emisyonu (salınımı), doğrudan veya dolaylı olarak tükettiğimiz fosil yakıtlar sonucu ortaya çıkar. Bir şirketin bir mal üretimi için fabrikalarda elektrik kullanması veya bir kişinin evini ısıtmak için doğalgaz tüketmesi CO2
salınımına neden olur. Karbon ayak izi de bu salınımın ölçüm çalışmasıdır. CO2 emisyonu dünyaya birçok açıdan zarar verir. Bunların en önemlileri küresel ısınma, iklim değişikliği ve doğal hayatın tehlikeye düşmesidir. Bu zararı en az seviyeye indirmek için emisyonun önce ne miktarda olduğunu bilmek,
sonra da çeşitli azaltma yolları ve yöntemleri geliştirmek gerekir. Buna göre karbon ayak izini azaltmak için aşağıdakilerden hangisi uygun bir yöntem değildir? A) Güneş ışığı, rüzgâr, jeotermal gibi yeşil enerji kullanımını arttırmak. B) Tüketim alışkanlıklarını dengeleyerek eşyaları yeniden kullanmak. C)
Kâğıt, cam, plastik gibi geri dönüştürülebilir ürün kullanmak. D) Pahalı olan hibrit araçlar kullanmak yerine daha ucuz olan içten yanmalı motorlara sahip araç kullanmak. 24ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-3 MEVSİMLER VE İKLİM 5. Hava olayları yeryüzü şekillerinin oluşmasına neden olur. Aysel, hava
olayları sonucunda oluşan yeryüzü şekilleriyle ilgili sunum yapmak için aşağıdaki görselleri hazırlamış ve sunuma eklemiştir. Çukurova Deltası Ürgüp - Peribacaları II I Deprem Çöküntüsü Mantar kaya III IV Aysel sunumundaki görselleri kontrol ettiğinde bir görselde hata olduğunu fark etmiş ve sunumu
düzeltmek için değişiklik yap- mıştır. Aysel sunumunda aşağıdaki değişikliklerden hangisini yapmış olabilir? A) I numaralı görseli çıkararak çöl kumulları görseli eklemiştir. B) II numaralı görseli çıkararak parçalanmış kaya görseli eklemiştir. C) III numaralı görseli çıkararak çöl kumulları görseli eklemiştir. D)
IV numaralı görseli çıkararak parçalanmış kaya görseli eklemiştir. 25MEVSİMLER VE İKLİM ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-3 6. Greenpeace’in yaptığı araştırmaya göre fosil yakıt kullanımı sonucu oluşan hava kirliliği yılda 4,5 milyon ölüme ve 2,9 trilyon dolar maddi kayba neden olmuştur. Fosil
yakıtların neden olduğu hava kirliliğinin 184 ülkeye maliyeti hesaplandığında Türkiye maliyet sıralamasında 184 ülke arasında 21 bin dolar maddi kayıp ile 16. sırada yer alıyor. Bu gidişata dur demek için hava kirletici kaynaklara karşı atılacak her adım iklimi kurtaracak formülün temelini oluşturacaktır.
Yukarıdaki bilgilere göre, I. Sanayide ve fabrikalarda bacalara filtre takmak II. İçten yanmalı motorlu araçların yerine elektrikli araçlar kullanmak III. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranını artırmak Verilenlerden hangileri iklimi kurtaracak formülün adımlarını oluşturabilir? A) I ve II B) II ve III C) I
ve III D) I, II ve III 7. YEŞİL GAZETE Aşırı sıcaklar, yağış azlığı, insan faaliyetleri nedeniyle Göller Bölgesi Bayındır Gölü’nden sonra Yarışlı Gölü’nü de kaybetti. Etrafında 50’nin üzerinde mermer ocağı bulunan Yarışlı Gölü kurudu. Flamingolar, akçabalıkçıl, dikkuyruk gibi çok sayıda göçmen kuşun uğrak
yeri olan, lavanta, kekik, adaçayı, melisa gibi bitkilerin üretimi- ne ev sahipliği yapan Göller Bölgesi kuraklıkla tehdit altında. Yarışlı Gölü’nü kaybettik. Yukarıdaki gazete haberine göre Göller Bölgesi’nde meydana gelen olumsuz değişimleri önlemek için I. İnsanlar doğa ve doğal alanları koruma konusunda
bilinçlendirilmeli. II. Tarımsal ürünlerin (lavanta, keki, adaçayı, vb) üretimi durdurulmalı. III. Güneş, rüzgâr, biyokütle enerjisi gibi doğal süreçlerde var olan enerji kaynakları kullanılmalı Verilenlerden hangileri yapılabilir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III 26YENİ NESİL ÖRNEK SORULAR
MEVSİMLER VE İKLİM 1. ÜNİTE 1. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru gerçekleşen yatay yönlü hava hareketine rüzgâr denir. Bir öğrenci “Alçak basınç alanı ile yüksek basınç alanı arasındaki sıcaklık farkı arttıkça rüzgârın hızı artar.” hipotezini kurmuştur. Hipotezini test etmek için
aşağıdaki deney düzeneğini hazırlamıştır. 20 cm 10 cm Kâğıt parçaları 12 Şekildeki gibi ince kesilmiş kâğıt parçalarına birisini 10 cm mesafede diğerini 20 cm mesafede olacak şekilde özdeş iki adet mum yerleştirmiştir. Bir süre sonra kâğıt parçalarının 2 yönünde hareket ettiğini gözlemlemiştir. Öğrencinin
hipotezi test edebilmesi için kurduğu düzeneğin yanına aşağıda verilen düzeneklerden hangisini kurmalı- dır? A) 5 cm 10 cm 10 cm 20 cm B) 5 cm 10 cm 20 cm C) D) 5 cm 27MEVSİMLER VE İKLİM YENİ NESİL ÖRNEK SORULAR 2. Güneş ışınları doğrusal olarak dünyaya gelse de Dünya’nın şeklinden
kaynaklanan sebeplerden bazı bölgelere eğik açılarla gelir. Dünya’nın şekli ve eksen eğikliği Güneş ışınlarının farklı bölgelere farklı açılarla gelmesine sebep olur. Güneş ışınlarının eğik açılarla geldiği bölgelerde birim başına düşen enerji miktarı daha az olduğundan sıcaklık düşük olur. Şekil - 1’de
herhangi bir tarihte güneş ışınlarının dünya yüzeyine düşme açısı gösterilmiştir. GÜNEŞ IŞINLARI Yakışmak Yengeç Dönencesi Ekvator Oğlak Dönencesi Şekil I Yukarıda verilen bilgilere sahip olan bir öğrenci şekildeki görseli inceleyerek Şekil - 2’deki grafiği çizmiştir. Sıcaklık 32 28 15 KL M Şehir Şekil 2
Buna göre Dünya üzerindeki konumları bilinmeyen K, L ve M şehirleri için Güneş ışınlarının düşme açıları dışındaki bütün koşulların benzer olduğu düşünülerek aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A) Dünya Şekil - 1’deki konumda iken K şehri Yengeç Dönencesi’nde, L şehri ekvator, M şehri ise
Oğlak Dönencesi’ndedir. B) Dünya Şekil - 1’deki konumda iken M şehrinin Yengeç Dönencesi’nde olduğu söylenebilir. C) K şehri Yengeç Dönencesi’nde ise Dünya’nın Şekil - 1’deki konumundan 6 ay sonra L şehrinin ekvator çizgisinde olduğu söylenebilir. D) L şehri ekvator çizgisinde ise Dünya’nın Şekil
- 1’deki konumundan 3 ay sonra M şehrinin Oğlak Dönencesi’nde olduğu söy- lenebilir. 28YENİ NESİL ÖRNEK SORULAR MEVSİMLER VE İKLİM 3. Dünya üzerinde herhangi bir konumda bulunan K cisminin farklı zaman dilimlerindeki gölge boylarını gösteren grafikler çizilmiştir. Gölge boyu 10.00 12.00
18.00 Zaman (saat) Grafik - 1 Gölge boyu Zaman (ay)21 Mart 21 Haziran Grafik - 2 Grafik - 1 K cisminin bir gün içerisinde farklı saatlerdeki gölge boyunu, Grafik - 2 K cisminin bir yıl içerisinde farklı tarihlerdeki23 Eylül gölge boyunu göstermektedir. 21 Aralık Cisimlerin gölge boyu, güneş ışınlarının geliş
açısının farklılaşmasına bağlı olarak değişir. Bir cisme güneş ışınlarının geliş açısı ile o cismin gölge boyu arasında ters orantı vardır. Güneş ışınlarının geliş açısı büyüdükçe gölge boyu kısalır. Grafikleri inceleyen ve yukarıdaki bilgilere sahip olan bir öğrenci güneş ışınlarının dünya yüzeyine geliş açısını
değiştiren etken- leri araştırmıştır. Aşağıdaki etkenlerden hangisi öğrencinin araştırma sonuçlarından biri değildir? A) Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönme hareketi B) Dünya yüzeyine güneş ışınlarının gelme şekli C) Dünya’nın güneş etrafında dolanma hareketi ve eksen eğikliği D) Dünya’nın küresel
şekli ve cismin bulunduğu enlem 29MEVSİMLER VE İKLİM YENİ NESİL ÖRNEK SORULAR 4. Bir araştırmacı Dünya’nın dönme eksenindeki eğikliğin sonuçlarını araştırmak için bir deney yapmak istiyor. Araştırmacı deney için 2 adet özdeş el feneri ve 2 adet ilk sıcaklıkları eşit olan özdeş metal levha
alarak aşağıdaki düzenekleri kuruyor. El feneri El feneri 10 cm 10 cm 1. Düzenek 2. Düzenek 66,5° Araştırmacı kurduğu düzeneklerde el fenerlerini yer düzlemine paralel olacak şekilde sabitlemiştir. 1. düzenekteki levhayı yer düzlemine dik olacak şekilde 2. düzenekteki levhayı ise yer düzlemi ile 66,5° açı
yapacak şekilde el fenerlerine eşit uzaklıkta sabitlemiştir. El fenerlerini aynı anda çalıştırarak bir süre bekledikten sonra levhalar üzerinde aydınlanan bölgenin alanlarını ve sıcaklıklarını ölçmüştür. Buna göre araştırmacı, hazırladığı bu düzeneklerle aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkaramaz? A) Güneş
ışınlarının gelme açısı yüzeyler üzerinde aydınlanan alanların değişmesine sebep olur. B) Güneş ışınlarının eğik açıyla geldiği yüzeylerde sıcaklık daha az olur. C) Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği yüzeylerde gündüz süreleri daha uzun olur. D) Güneş ışınlarının gelme açısının farklı olması aynı Yarım
Küre’de yıl içinde farklı mevsimlerin yaşanmasına sebep olur. 30YENİ NESİL ÖRNEK SORULAR MEVSİMLER VE İKLİM 5. Güneş ışınları Yengeç dönencesi ile oğlak dönencesi arasındaki her noktaya yıl içerisinde iki defa dik düşerken, dönencelere bir defa dik düşer. Dönenceler ile kutup noktaları
arasındaki bölgelere ise hiçbir zaman dik düşmez. Güneş ışınlarının yıl içerisinde dik düştüğü bölge Yengeç Dönencesi Ekvator Oğlak Dönencesi Şekildeki görselde Güneş ışınlarının dik düştüğü bölgeler taranmıştır. Güneş ışınları 21 Haziran tarihinde yengeç dönencesine, 21 Aralık tarihinde oğlak
dönencesine, 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde Ekvator çizgisine dik düşer. Dünya üzerindeki korumları dönencelerde ya da dönenceler arasında olan K, L, M ve N noktalarına 12 Mart - 20 Aralık tarihleri arasında güneş ışınlarının düşme açıları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. – K noktasına güneş ışınları iki
defa dik düşmüştür. – L noktasına güneş ışınları dik düşmemiştir. – M noktasına güneş ışınları bir defa dik düşmüştür. – N noktasına güneş ışınları dört ay içerisinde iki defa dik düşmüştür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) L noktası kesinlikle Oğlak Dönencesi’ndedir. B) N noktası kesinlikle
Kuzey Yarım Küre’dedir. C) M noktası yengeç dönencesinde değilse kesinlikle güney Yarım Küre’dedir. D) K noktası kuzey Yarım Küre’de değilse kesinlikle ekvatordadır. 31MEVSİMLER VE İKLİM YENİ NESİL ÖRNEK SORULAR 6. Dünya Güneş’in etrafında dolanırken kendi ekseni etrafında da dönme
hareketi yapar. Dünya’nın Güneş etrafında dolanması 365 gün 6 saatte tamamlanır ve bunun sonucunda mevsimler oluşur. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi 24 saatte ta- mamlanır ve bunun sonucunda gece - gündüz oluşur. Dünya Güneş etrafında dolanırken gece ve gündüz süreleri
değişkenlik gösterir. Aşağıda Dünya’nın Güneş çevresinde dolanımı sonucu bulunduğu bazı konumlar numaralandırılarak verilmiştir. 3 4 2 1 Dünya’nın Güneş etrafında dolanımı sonucu bulunduğu konumlarda oğlak dönencesi üzerindeki bir noktada gece - gündüz sürelerinin değişimini gösteren aşağıdaki
grafiklerden hangisi doğru çizilmiştir? A) Gece süresi B) Gündüz süresi 12 12 Konum Konum 12 3 4 12 3 4 C) Gece süresi D) Gündüz süresi 12 12 Konum Konum 12 3 4 12 3 4 32YENİ NESİL ÖRNEK SORULAR MEVSİMLER VE İKLİM 7. Dünya üzerinde Yarım Kürelere göre Güneş’in doğuş ve batış
saatleri farklılık gösterir. Dünya üzerindeki konumları bilinmeyen K ve L şehirlerinde Güneş’in beş günlük doğuş ve batış saatlerini gösteren tablolar verilmiştir. K ŞEHRİ Tarih Güneş’in Güneş’in 1. gün doğuş saati batış saati 06.01 18.01 2. gün 06.00 18.02 3. gün 05.58 18.03 4. gün 05.56 18.04 5. gün
05.55 18.05 L ŞEHRİ Tarih Güneş’in doğuş saati Güneş’in batış saati 1. gün 04.34 19.43 2. gün 04.35 19.42 3. gün 04.36 19.42 4. gün 04.37 19.41 5. gün 04.38 19.40 Tabloları inceleyen Barnas, K ve L şehirlerinin bulunabileceği Yarım Küreler ve bu şehirlerde yaşanan mevsimler ile ilgili bazı yorumlar
yapıyor. I. K şehri kuzey Yarım Küre’de ise ilkbalar mevsimi yaşanıyordur. II. L şehri güney Yarım Küre’de ise kış mevsimi yaşanıyordur. III. K ve L şehirleri aynı Yarım Kürelerde ise K şehrinin ölçümleri ilkbahar mevsiminde, L şehrinin ölçümleri ise yaz mevsiminde yapılmıştır. IV. K ve L şehirlerinin
bulunduğu Yarım Küreler bilinmese de hangi mevsimlerin yaşandığı bilinebilir. Barnas’ın yaptığı yorumlardan hangileri doğrudur? A) I ve III B) I, III ve IV C) III ve IV D) I, II, III ve IV 33MEVSİMLER VE İKLİM YENİ NESİL ÖRNEK SORULAR 8. Hava olayları; Güneş’ten gelen ısı enerjisine bağlı olarak
oluşan basınç, rüzgâr, nem, yağış ve sıcaklık gibi değişkenlerdir. Belirli bir bölgede ve kısa süre içerisinde etkili olan hava olaylarına hava durumu denir. TAHMİN EDİLEN HADİSE SICAKLIK ORTALAMA RÜZGÂR (km / h) TARİH HIZ YÖN EN DÜŞÜK EN YÜKSEK Nem (%) 17 Şubat Güneşli 3° 11° 52
24 Pazartesi 18 Şubat Salı Güneşli 4° 12° 50 15 19 Şubat Bulutlu 5° 11° 63 13 Çarşamba 20 Şubat Yağmurlu 2° 11° 75 15 Perşembe 21 Şubat Cuma Yağmurlu 4° 9° 71 35 Eminönü - Kadıköy vapur iskelesinin yanında simit tezgâhı olan Adem Bey İstanbul’a ait 5 günlük hava durumunu incelerken
meteorolojinin hazırladığı yukarıdaki tabloyu görmüştür. Tabloda belirtilen tarihlerde simit tezgahını açacak olan Adem Bey’e eşi Serap Hanım aşağıdaki tavsiyelerden hangisini vermemelidir? A) Pazartesi ve Salı günleri yanına şemsiye almadan çıkabilirsin ama hava soğuk olabilir. Sıkı giyinmeli, bereni
takmalısın. B) Tablodaki veriler tahminidir. Tedbiri elden bırakmamalısın. C) Perşembe günü yollar buz tutabilir, arabayı dikkatli kullanmalısın. D) Cuma günü rüzgârın hızı daha yüksek görünüyor. Deniz kenarında olacağın için daha şiddetli hissedebilirsin atkınla ağzını, burnunu iyice kapatmalısın. 342.
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SINAVI 602. DNA VE GENETİK KOD KAZANIM PEKİŞTİRME TESTİ-1 ÜNİTE 1. Asitli toprakta yetişirse Kırmızı renkli Kartopu Kartopu Bitkisi Bazik toprakta yetişirse Mavi renkli Kartopu Yukarıda kartopu bitkisinin çiçeğinin gelişim sürecinin bir bölümü gösterilmiştir. Buna göre; I. Toprağın asit ve baz
durumu kartopu bitkisinde mutasyona sebep olmuştur. II. Kartopu bitkisinin çiçeklerindeki renk değişimi, bitkinin fenotipinde meydana gelen kalıtsal bir durumdur. III. Toprağın asidik ve bazik olması kartopu bitkisinin çiçeğinin dış görünüşünü etkilemiştir. yorumlarından hangisi veya hangileri yapılabilir? A)
Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III 2. ADENİN TİMİN GUANİN SİTOZİN GEN KROMOZOM DEOKSİRİBOZ NÜKLEOTİT ŞEKERİ Yukarıdaki kutucuklarda verilen yapılar kavram haritasında uygun yerlere yerleştirilince hangi kavram açıkta kalır? İçerir DNA Yapı birimi Çeşitleridir Görev birimi A)



Deoksiriboz şekeri B) Nükleotit C) Gen D) Kromozom 36KAZANIM PEKİŞTİRME TESTİ-1 DNA VE GENETİK KOD 3. Beyaz renk çiçeğe sahip olan bezelye ile mor renk çiçeğe 5. X Y sahip olan bezelye çaprazlanmıştır. ● Buna göre ▲ I. Oluşan tüm döller %100 melez baskın döl olabilir. ★ T II. Oluşan
döller %50 saf çekinik döl olabilir. ■ III. Oluşan tüm döllerin fenotipleri kesinlikle mor çiçekli- ■ ● Z dir. verilen yorumlardan hangisi yapılabilir? (Mor çiçek rengi, beyaz çiçek rengine baskındır.) A) I ve II B) I ve III ▲ ★ C) II ve III D) I, II ve III 4. Aşağıda kalıtımla ilgili bazı kavramların tanımları verilmiştir.
Şekilde DNA molekülünün kendini eşlemesi gösterilmiştir. I. Fenotipi meydana getiren gen yapısıdır. II. Homozigot ve heterozigot durumların her ikisinde de DNA zincirleri X, Y, Z ve T harfleri ile nükteotitler ise ★, ■, ●, ▲ şekilleri ile temsil edilmiştir. etkisini fenotipte gösteren gene denir. III. Kalıtsal
karakterlerin dölden döle aktarılmasını sağla- Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? yan birimlerdir. A) X ipliğinde bulunan ▲ nükleotiti kadar, Y ipliğinde ■ IV. Biri anadan diğeri babadan gelen aynı kalıtsal karak- nükleotidi vardır. terlere etki eden gen çiftine denir. B) Y ve T zincirlerinin nükleotit
dizilimi aynıdır. Verilen tanımlara ait kavramlara üç öğrenci aşağıdaki yo- rumları yapmışlardır. C) Z ipliğinde bulunan ★ sayısı, T ipliğinde bulunan ● sa- yısına eşittir. I. tanım genotip, D) X ve Y zincirlerinde bulunan nükleotitlerin sayıları bir- II. tanım baskın gendir. birinden farklıdır. Beril IV. tanım alel
gendir. 6. Buğra Mutasyon, bir canlının genetik yapısında meydana gelen kalıcı değişimlerdir. Mutasyonlar yararlı veya zararlı etkilere sahip olabilirler. III. tanım gen, Yukarıdaki cümlede mutasyonun tanımı verilmiştir. IV. tanım homolog kromozomdur. Buna göre Dilara I. Islah edilmiş tohumlar II. Spor
yapan birinin kaslarının gelişmesi Buna göre hangi öğrencinin yorumları doğrudur? III. Kromozomların bir parçasının kopması verilen örneklerden hangileri mutasyon örneğidir? A) Yalnız Beril B) Beril ve Dilara A) I ve II B) II ve III C) Yalnız Buğra D) Beril ve Buğra C) I ve III D) I, II ve III 372. DNA VE
GENETİK KOD KAZANIM PEKİŞTİRME TESTİ-2 ÜNİTE 1. Şeyma Öğretmen, öğrencileriyle yaptığı çaprazlama so- 3. Aşağıdakilerden hangisi biyoteknoloji çalışmalarının nucunda oluşan yeni bezelyelerin tamamının çiçek konu- amaçlarından biri değildir? munu yanda olarak bulmuştur. A) Hastalık
yapan genlerin tespit edilmesi ve değiştirilme- si Buna göre Şeyma Öğretmen’in çaprazladığı bezelye- B) Bitkilerde verimliliğin arttırılması lerin genotipi; C) Türlerin ıslah edilmesi D) Canlı çeşitliliğinin arttırılması I. Kk x kk II. Kk x Kk III. KK x kk verilenlerden hangisi veya hangileri olduğu kesinlikle söylenir?
(Bezelyelerde çiçeğin yanda olması, uçta olması genine baskındır.) A) Yalnız II B) Yalnız III 4. Aynı karakterin oluşmasına etki eden özelliklere alel denir (I). Genellikle bir bireyde bir karakter için iki alel bulunur C) I ve III D) II ve III (II). Bu alellerin her biri bir atadan gelir ve bu aleller aynı olabileceği gibi
farklı da olabilir (III). Dişi ve erkek atadan gelen alellerin aynı olma durumuna melez döl, farklı olma durumuna saf döl denir (IV). 2. ? X? Parçada kalıtım kavramlarından “alel” ile ilgili verilen açıklamalardan hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? A) IV B) III C) II D) I Düzgün Düzgün Buruşuk 5. Fen Bilimleri
dersinde Binnur Öğretmen “DNA ve Genetik tohum tohum Kod” ünitesinin pekiştirilmesi için yaptığı Doğru (D), Yanlış tohum Düzgün (Y) etkinliğini aşağıda vermiştir. DD Dd tohum dd Bilgi DY Dd DNA molekülü çift zincirli sarmal yapıya sa- ✔ Yukarıda genotipleri bilinmeyen iki bezelyenin çaprazla- hiptir.
ması sonucunda oluşan bezelyelerin genotipleri ve feno- tipleri verilmiştir. DNA’da nükleotitler karşılıklı eşleşir. ✔ Nükleotitler genleri, genler DNA’yı, DNA’lar ✔ kromozomları oluşturur. Buna göre başlangıçta çaprazlanan bezelyelerin ge- notipleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru DNA eşlenmesi
sonucunda birbiri ile aynı olan ✔ verilmiştir? DNA molekülleri oluşur. (Düzgün tohum, buruşuk tohuma baskındır DNA’da adenin karşısına timin, guanin karşı- ✔ D: Düzgün tohum, d: Buruşuk tohum) sına sitozin gelmelidir. DNA, ait olduğu canlının tüm genetik bilgilerini ✔ taşır. A) Dd X dd B) dd X DD
Belkıs verilen etkinliği yukarıdaki gibi işaretlemiştir. C) Dd X Dd D) dd X dd Her doğru işaretleme için +20 puan, her yanlış işaret- leme için –10 puan verildiğine göre Belkıs bu etkinlik- ten kaç puan almıştır? A) 10 B) 30 C) 40 D) 60 38KAZANIM PEKİŞTİRME TESTİ-2 TG DNA VE GENETİK KOD 6. G T
1. iplik 2. iplik AT CA Yukarıda DNA molekülünün bir bölümü ve 1. iplikteki nükleotit dizilişi verilmiştir. Buna göre verilen DNA’nın 2. ipliğindeki nükleotit dizilimi aşağıdakilerden hangisi olabilir? CT AACGT A CA T ACCA A A) B) GT A TGGT T GT AACGT T C) D) 7. : Dişi : Erkek 9. İki ailenin soyağaçları
şekildeki gibidir. : Dişi : Erkek 12 36 1 234 5 34 5 78 9 67 Verilen soyağaçları ile ilgili yapılan yorumlardan han- gisi yanlıştır? Yukarıdaki soyağacında numaralandırılmış bireyler- A) 9 no.lu birey 2 no.lu bireyin torunudur. den hangileri arasında genetik akrabalık vardır? B) 4 no.lu birey 8 no.lu bireyin
amcasıdır. C) 5 no.lu birey 7 no.lu bireyin teyzesidir. A) 1 - 3 B) 2 - 5 D) 4 no.lu birey 1 no.lu bireyin oğludur. C) 2 - 7 D) 1 - 5 8. Oran (%) 75 25 10. Çocuklar genetik özelliklerini ebeveynlerinden almalarına rağmen ebeveynlerine tam olarak benzememektedir. Ay- Beyaz Mor Fenotip nı şekilde aynı
ebeveynin diğer çocukları da birbirine tam olarak benzememektedir. Oluşan yavru bezelyelerin çiçek rengi fenotipinin yu- karıda verilen grafikteki gibi olması için çaprazlanan Yukarıdaki açıklamaya aşağıdaki seçeneklerden han- bezelyelerin genotipleri nasıl olabilir? gisinde verilen bilgi cevap olabilir? A)
MM x mm B) Mm x mm A) DNA’daki şeker sayısının aynı olması C) Mm x Mm D) MM x Mm B) DNA’da dört çeşit nükledotid bulunması C) DNA miktarının farklı olması D) DNA üzerindeki nükleotitlerin sayı ve dizilişlerinin fark- lı olması 392. DNA VE GENETİK KOD ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-1
ÜNİTE 1. Aşağıdaki görselde bir hücreye ait kalıtsal materyaller numaralarla gösterilmiştir. 3 4 1 2 1, 2, 3 ve 4 ile numaralandırılmış kalıtsal materyallerle ilgili bilgi veren bir öğrenci bazı yapılarla ilgili hatalı bilgiler vermiştir. I. 1 numaralı yapı çok hücreli canlılarda çekirdekte bulunur ve farklı tür canlılarda
aynı sayıda bulunabilir. II. 2 numaralı yapı hücrenin yönetici molekülüdür ve canlılara ait kalıtsal özellikleri bulundurur. III. 3 numaralı yapı kalıtsal özellikleri belirleyen DNA’nın temel yapı birimidir. IV. 4 numaralı yapı her canlının DNA’sında 4 çeşit bulunur ve belli görevleri yapmak üzere özelleşmiş
DNA’nın görev birimleri- dir. Buna göre kalıtsal materyallerle ilgili verilen bilgilerden hangileri hatalıdır? A) I ve II B) III ve IV C) II ve IV D) I ve IV 2. 1. zincir 2. zincir Bir DNA molekülünün kendini eşlemesi yandaki görselde verilmiştir. Görsel incelendiğinde L ve M zincirlerinin yeni oluştuğu anlaşılmış ve
DNA’nın ken- dini eşlemesi ile ilgili bazı yorumlar yapılmıştır. I. L zincirindeki nükleotitlerin dizilişi 2. zincirdeki nükleotitlerin dizilişi ile aynıdır. II. Sitoplazmadan eksilen nükleotitlerin sayısı K ve N zincirlerindeki toplam nükleotit sayısına eşittir. III. Birbirinin kopyası olan iki yeni DNA zinciri oluşmuştur. IV. K
ve M zincirleri birbirinin aynısıdır. Yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? K LM N zinciri zinciri zinciri zinciri A) I ve IV B) II ve IV C) I, II ve IV D) I, III ve IV 40ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-1 DNA VE GENETİK KOD 3. Şeker Kahve Türk kahvesi Su Murat Öğretmen, hücre çekirdeğinin içerisinde
bulunan genetik materyalleri Türk kahvesi kavram ağı ile örneklendirmiştir. Kah- veyi DNA’nın görev birimine, suyu DNA’nın yapı birimine, şekeri çift zincirli sarmal yapıya, Türk kahvesini ise DNA molekülünün protein kılıflı hâline benzetmektedir. Buna göre aşağıda verilen kavram ağlarından hangisi
doğrudur? A) DNA Gen B) Nükleotid DNA Kromozom Kromozom Nükleotid Gen Kromozom C) DNA D) Gen DNA Gen Kromozom Nükleotid Nükleotid 4. 200 Guanin nükleotidi bulunduran 500 nükleotitli bir DNA molekülündeki Timin sayısı ile, 100 Sitozin nükleotidi bulun- duran 300 nükleotitli başka bir
DNA molekülündeki Timin sayısının oranı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 5 C) 1 D) 2 3 2 41DNA VE GENETİK KOD ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-1 5. BALON BALIĞI Akdeniz ve Ege sularında son yıllarda sıkça görülmeye başlanan ve diğer balık türlerinin nesillerinin azalmasına yol açan balon
balığı, ilaç yapımı için artık ihraç edilecek. Balon balığının zehri dünyada kanserli hücrelere karşı mücadelede, bağımlılık tedavisinde kullanılacak. Biyoteknoloji laboratu- varlarında balon balığının kimyasal ve toksik analizleri yapılarak daha birçok hastalığa çözüm olabileceği düşünülüyor. Yukarıda verilen
çalışma biyoteknolojinin aşağıdaki uygulama alanlarından hangisine örnek verilebilir? A) Canlılarda sağlıksız genlerin çıkarılıp yerine daha sağlıklı genleri aktarmak B) Nesli tükenmekte olan canlıların klonlanması ile üremelerini sağlamak C) Daha dayanıklı ve verimli türler elde etmek D) Bazı hastalıkların
tedavisinde kullanılacak ilaç ve aşı üretmek 6. Bir aileye ait soyağacında ortak hücreli anemi hastası bireyler taralı olarak aşağıda verilmiştir. : Erkek : Dişi : Hasta dişi : Hasta erkek 1 2 3 4 7 5 8 6 Numaralandırılmış bireylerin hasta olmadığı ve orak hücreli anemi hastalığının vücut hücrelerinde taşınan
çekinik bir hastalık olduğu bilinmektedir. Buna göre numaralandırılmış bireylerden hangilerinin genotipi kesin olarak belirlenemez? A) 1, 3 ve 4 B) 4, 6 ve 7 C) 5, 7 ve 8 D) 4, 5, 6 ve 7 42ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-1 DNA VE GENETİK KOD 7. I II 1 5 IV 2 III 3 4 Yukarıda verilen bulmacayı
aşağıdaki sorulara göre cevaplayınız. I. Genetik mühendisliği yöntemlerini araç olarak kullanan teknolojidir. II. DNA üzerinde yapılan değişiklikleri ve araştırmaları yapan bilim dalıdır. III. İnsanlar tarafından, canlılar arasındaki üstün özelliklerin seçilerek üretilmesine ve bunların kontrollü olarak
geliştirilmesine denir. IV. İstenilen özelliklere sahip olan canlıların seçilip eşleştirilmesi ile istenilen özellikleri taşıyan yeni bireylerin elde edilmesine denir. Buna göre çözümlenen bulmacadaki numaralı kutular sırası ile bir araya getirilirse oluşan kelime aşağıdakilerden han- gisidir? A) 1 2 3 4 5 B) 1 2 3 4 5
C) 1 2 3 4 5 D) 1 2 3 4 5 KİL İM Gİ Y İM BİL İM B İ TK İ 8. Aşağıda iki bezelye bitkisinin tohum şekli bakımından çaprazlaması sonucu oluşan bir bezelyenin fenotipi verilmiştir. X Düzgün Düzgün Buruşuk Düzgün tohum geni buruşuk tohum genine baskın olduğuna göre çaprazlanan bezelyeler; I. Dd x Dd
II. DD x Dd III. Dd x dd genotipleri verilen bezelyelerden hangileri olamaz? A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III D) I ve III 432. DNA VE GENETİK KOD ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-2 ÜNİTE 1. Bezelyelerde mor çiçek geni beyaz çiçek genine baskındır. Bir çiftçi iki tane mor çiçekli bezelyeyi çaprazlayarak
üç tane mor çiçekli bezelye elde ediyor. X Çiftçinin çaprazladığı bezelyeler ile çaprazlama sonucu oluşacak dördüncü bezelye ile ilgili; I. Çaprazlanan bezelyeleri homozigot olduğu için oluşan bezelyeler de kesinlikle homozigottur. II. Oluşan bezelyelerin hepsi mor çiçekli olduğu için oluşacak dördüncü
bezelye de kesinlikle mor çiçekli olur. III. Çiftçinin yaptığı çaprazlama sonucu beyaz çiçekli bezelye elde etme ihtimali yoktur. verilenlerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 2. 1 2 87 54 34 9 67 Yukarıdaki şekillerde üç aileye ait soyağaçları verilmiştir.
Soyağaçları incelendiğinde aşağıdaki bireylerden hangileri arasında kalıtsal olarak akrabalık ilişkisi yoktur? A) 4 ve 8 B) 2 ve 6 C) 3 ve 9 D) 1 ve 7 44ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-2 DNA VE GENETİK KOD 3. Ahmet Öğretmen • Belgesel izlerken kurbağaların dilinin çok uzun olduğunu öğrendim. •
Tek yumurta ikizi olan kuzenlerimin boy uzunluklarının birbirinden farklı olduğunu gözlemledim. • Çocuğuma hayvan sevgisini aşılamak için Albino bir kuş aldım. • Ağacın üzerinde duran bukalemunu 15 dakika sonra fark ettim. yukarıda ara tatilde karşılaştığı aşağıdaki durumları öğrencilerine anlatır ve
durumların sebeplerini araştırmalarını ister. Araştırmayı doğru bir şekilde tamamlayan Enes: Öğretmenim birinci durum ……I…… örneğidir. Çünkü sinekleri yakalamak için dilleri uzundur. İkinci durum ise ……II…… örneği- dir ve çevre koşullarının da etkisi vardır. Üçüncü durum ise ……III…… örneğidir.
Dördüncü olay ise ……IV…… örneğidir. Çünkü yaşadıkları ortama uyum sağlamak içindir. Enes’in verdiği cevapta boşluklara gelmesi gereken kavramlarla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I - Doğal seçilim B) II - Modifikasyon C) III - Mutasyon D) IV - Adaptasyon 4. DNA’nın Karanlık Leydisi:
Rosalind Franklin Rosalind Franklin 1920’de Londra’da doğdu. Cambridge Üniversitesi’nden fizik kimya dalında doktora derecesi altı. 1951 yılında DNA’nın yapısını araştırmakla görevlendirildi. Corobridge laboratuvarında Wilkins ile çalışıyordu. Rosalind çalışmaları sırasında DNA’nın moleküler yapısını
yeni bir teknikle görüntüleyecek bir fotoğraf elde etti. Çalışma arkadaşı Wilkins bu fotoğrafı iki yakın arkadaşına gösterdi ve bir süre sonra 25 Nisan 1953 tarihli “Nature” dergisinde bu iki arkadaşın DNA’nın yapısını çözümledikleri makaleleri büyük dikkat çekti. Bu iki arkadaş fotoğraftan esinlenerek ve çok
daha fazla katkılar yaparak 1962 yılında Nobel ödülü aldılar. Yukarıdaki görselde DNA modelinin keşfedilmesiyle ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre DNA’nın sarmal (helix) yapısını keşfeden ve paragrafta bahsedilen iki arkadaş aşağıdaki seçeneklerin han- gisinde verilmiştir? A) James Watson - Fransis
Crick B) James Watson - Floyd Romesberg C) Marie Curie - Fransis Crick D) Gregor Mendel - James Watson 45DNA VE GENETİK KOD ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-2 5. Aşağıdaki şekillerde bazı canlılara ait bilgiler verilmiştir. I Sağlıklı Anne Sağlıklı Baba Akraba evliliği yapmış parmak sayıları
normal olan sağlıklı anne ve babanın altı parmaklı çocuğunun olması Altı Parmaklı Çocuk II Dağda yetişen karahindiba bitkisinin kısa boylu, ovada yetişen karahindiba bitkisinin uzun boylu olması Dağda yetişen Ovada yetişen karahindiba bitkisi karahindiba bitkisi III Köpek balığının sırt ve karın bölgesinin
farklı renkte olması Köpek balığı IV Bitki örtüsünün zayıflaması sonucu Yeşil çekirge kahverengi çekirgelerin sayısında artmanın, yeşil çekirgelerin sayısında azalmanın olması Kahverengi çekirge Numaralandırılarak verilen yukarıdaki olayların uygun kavramlarla eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde doğru verilmiştir? I II III IV A) Mutasyon Modifikasyon Doğal seçilim Adaptasyon B) Modifikasyon Mutasyon Adaptasyon Doğal seçilim C) Mutasyon Modifikasyon Adaptasyon Doğal seçilim D) Adaptasyon Doğal seçilim Mutasyon Modifikasyon 46ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-2 DNA VE
GENETİK KOD 6. Gri ağaç kurbağası ve ilkbahar kurbağası gibi türlerin hepsi kışın don olaylarının görüldüğü coğrafi bölgelerde yaşarlar. O yüzden bu kurbağa türleri kış uykusuna yatarlar. Kış uykusu sırasında vücutlarında buz kristalleri oluşacak şekilde donarlar. Kış uykusuna yattıklarında bu türlerde
hiçbir hayat belirtisi görülmez. Kalp atışları, nefes alışverişleri ve kan dolaşımları tamamen durur. Buz kurbağanın derisini, karnını ve kas liflerini tamamen kaplar. Öyle ki aort damarları kesildiğinde dahi herhangi bir kanama olmaz. Kalp ve diğer hayati organlar soluk bir renk alır. Kol ve bacaklar sert,
gözler ise pusludur. Buzlar çözüldükten sonra kalp tekrar atmaya başlar ve seri hâlde nefes alıp verir. Ürettikleri bol miktarda glikoz nedeniyle hücrelerinden su çekilmez ve bu sayede kış uykusundayken vücutlarına büzülme olayı engellenir. Buna göre; bu kurbağalarla ilgili verilen bilgiler aşağıdaki
kavramlardan hangisi ile açıklanabilir? A) Doğal seçilim B) Adaptasyon C) Varyasyon D) Modifikasyon 7. Efe tasarladığı DNA modeli için aşağıdaki tabloda verilen malzemeleri kullanıyor. Kullanılacak Malzeme Fosfat molekülü 21 adet madeni para Şeker molekülü 25 adet beyaz düğme Adenin bazı 10
adet kırmızı raptiye Guanin bazı 12 adet sarı raptiye Sitozin bazı 13 adet yeşil raptiye Timin bazı 11 adet mavi raptiye Efe, DNA modelini hatasız tasarladığına göre, I. Kullandığı raptiye sayısı toplamı en fazla 20’dir. II. Molekülde kullanılan sarı ve yeşil raptiyelerin sayısı birbirine eşittir ve toplamı 10
adettir. III. Tek zincirde kullandığı kırmızı raptiye sayısı, mavi raptiye sayısına eşittir. yapılan DNA modeli ile ilgili verilenlerden hangilerinin doğruluğu kesin değildir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 472. DNA VE GENETİK KOD ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-3 ÜNİTE 1. “Bilim insanları,
gelişmekte olan ALTIN PİRİNÇ ülkelerde,A vitamini eksikliği ve bunun sonucunda çocuklarda yaşanan körlüğün azaltılmasına destek olacak, genetiği değiştiril- miş yeni bir pirinç türü ürettiklerini tüm dünya ile paylaştılar. Pirincin genetik yapısına yeni özellikler kazandırarak daha üstün özellikli pirinç elde
ettiler. “Altın Pirinç” diye anılan bu pirincin insan vücudunda A vitaminine dönüşen elementleri 20 kat arttırdığını ifade ettiler.” Bilimsel bir dergide yer alan bu biyoteknolojik gelişmenin bir bölümü verilmiştir. Buna göre yukarıda verilen bilgiler düşünüldüğünde; I. GDO’nun olumsuz etkileri daha fazla olsa da
olumlu etkileri de vardır. II. GDO çalışmalarının besin maddelerine uygulanması daima olumlu karşılanmıştır. III. Altın pirincin elde edilmesinde uygulanan yöntem “ıslah” yöntemidir. yapılan yorumlardan hangileri doğru olabilir? (GDO: Genetiği değiştirilmiş organizma) A) I ve III B) Yalnız III C) II ve III D) I,
II ve III 2. Orak hücre anemisi hemoglobinin yapılmasına yardımcı olan bir gendeki mutasyon sonucu oluşur. Orak hücre anemi hastası olan kişilerde kanda bulunan alyuvar hücrelerinde görsel bozukluk görülmektedir. Hastalık alelinin hem anne hem de babada bulunması durumunda doğacak olan
çocuklarda orak hücre anemisi hastalığı ortaya çıkabilmektedir. Çekinik alellerle aktarılan kalıtsal hastalık genlerinin akraba olmayan kişilerde bir araya gelme olasılığı düşük olmasına rağmen, akraba evliliği yapan kişilerde bir araya gelme olasılığı daha fazladır. Paragrafta anlatılan bilgilere göre aşağıdaki
sorulardan hangisine cevap verilemez? A) Orak hücre anemisi ikisi de taşıyıcı anne ve babadan aktarılabilir mi? B) Orak hücre anemisi görülme olasılığı akraba evliliklerinde daha fazla mıdır? C) Orak hücre anemisi sonraki nesillere aktarılabilir mi? D) Orak hücre anemisi üreme hücreleriyle aktarılan bir
hastalık mıdır? 48ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-3 DNA VE GENETİK KOD 3, 4 ve 5. soruları verilen paragrafa göre cevaplayınız. Sahra çölü karıncası en sıcak vakit gelinceye kadar serin yuvasında bekler. Diğer canlılar için ısı dayanılmaz hâle geldiğinde sıcaktan düşenleri kendine yem etmek için
dışarı çıkar. Sahra karıncaları, yer sıcaklığı 70 dereceye vardığında kısa süreli olarak çölde dolaşabilirler. Bu karıncalar Güneş’in konumunu gözetip yön bulma, adımlarını sayma ve koku alma duyusu gibi özellikleri sayesinde sıcağın etkisi baş göstermeden kısa sürede yuvalarına geri dönebiliyorlar. Bu
kısa sürede sıcağa dayanamayıp düşen diğer sinek ve böcek türlerini bulup sonra beslenmek üzere kendileriyle birlikte yuvalarına taşıyorlar. Diğer canlılar bu kadar sıcağa dayanamadığı için yemlerini paylaşacak rakipleri de bulunmuyor. Sahra Çölü karıncaları sıcağa dayanıklılıklarını üç özelliklerine
borçlu; • Saniyede 1 metre yol alacak kadar hızlı olmaları, • Uzun bacakları sayesinde yerdeki ısının gövdelerine ulaşıncaya kadar sıcaklığın 6 - 7 derece azalabiliyor olması • Kuru otlar üzerinde durup aşırı ısıya aktarabiliyor olmaları. 3, 4 ve 5. soruları verilen paragrafa göre cevaplayınız. 3. Buna göre,
Sahra çölü karıncalarının sıcaklığa dayanıklılıkları aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Sıcaklığın etkisiyle genlerinin işleyişinde meydana gelen değişimler dayanıklılıklarını attırmıştır. B) Diğer canlıların sıcaklığa dayanıklılığı az olduğu için hayatta kalabilmeleri C) Genlerinin yapısında meydana
gelen değişimler sayesinde çöl sıcaklığına uyum sağlayabilmeleri D) Serin yuvalarında bekledikleri için sıcaklığın etkisini hissetmemeleri 4. Paragraftaki bilgiler dikkate alındığında Sahra çölü karıncasının sıcaklığa dayanıklılığı sayesinde sağladığı avantaj ile aşağıdaki canlıların sağladığı avantajlardan
hangisi benzerlik gösterir? A) Güçlü ve hızlı koşan aslanların zayıf ve yavaş koşan ceylanları avlaması B) Çöl sıcaklığının fazla olmasından dolayı çöl tilkilerinin kulak, kuyruk ve gövde gibi vücut yüzeylerinin geniş olması C) Ahtapotların çevrelerine göre renk değiştirerek kamufle olmaları D) Himalaya
tavşanlarının sıcaklığın etkisiyle ayak, burun, kulak ve kuyruklarının siyah, gövdelerinin beyaz renkli olması 49 8.sınıf fen bilimleri soru bankası indir pdf. muba yayınları 8. sınıf fen bilimleri soru bankası indir. hız yayınları 8. sınıf fen bilimleri soru bankası indir. koray varol 8. sınıf fen bilimleri soru bankası
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