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1.   Bir öğrenci, “Kromozom sayısı aynı olan iki 
canlı, aynı türden olmayabilir.” görüşünün 
doğru olduğunu göstermek istiyor. Bunun 
için aşağıdaki iki ifadeyi tahtaya yazmıştır. 

     •  Çekirgenin vücut hücresindeki kromozom 
sayısı 24’tür.

     •  Meyve sineğinin vücut hücresindeki kro-
mozom sayısı 8’dir.

     •   ...
Öğrenci bu görüşü doğrulamak için aşağı-
dakilerden hangisini üçüncü ifade olarak 
eklemelidir?

A) Patatesin vücut hücresindeki kromozom 
sayısı 48’dir.

B) Domatesin vücut hücresindeki kromozom 
sayısı 24’tür.

C) Bezelyenin vücut hücresindeki kromozom 
sayısı 14’tür.

D) Baklanın vücut hücresindeki kromozom 
sayısı 12’dir.

2.   İnsanlarda kıvırcık saçlılık baskın, düz 
saçlılık ise çekinik özelliktir. Kıvırcık saçlı 
Ayşe’nin annesi kıvırcık saçlı; babası düz 
saçlıdır. Ayşe kıvırcık saçlı Ahmet ile evlen-
miştir. Ayşe’nin düz saçlı bir oğlu olmuştur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söyle-
nebilir?

A) Ayşe, anne ve babadan yalnızca birinin 
genlerini almıştır.

B) Ayşe, anne ve babadan yalnızca baskın 
genleri almıştır.

C) Ayşe’nin tüm baskın özellikleri çocuğuna 
aktarılmıştır.

D) Ayşe, saç şekli özelliği bakımından melez 
döldür (heterozigot).

3.   Bir öğrenci aynı ortamda iki farklı bitki ile 
aşağıdaki uygulamaları yapıyor.

     •  Fasulye bitkisinin tohumları saksıya ekili-
yor, yeni fasulye bitkileri oluşuyor.

     •  Gül bitkisinin dalları kesilip başka bir sak-
sıya dikiliyor, yeni gül bitkileri oluşuyor.

Saksıların büyüklükleri, toprak özellikleri 
ve verilen su miktarları aynıdır. Buna göre, 
öğrencinin aşağıdaki ifadelerinden hangisi 
bu uygulamalarla ilgili doğru bir çıkarımdır?

A) Fasulye bitkisi eşeysiz üreme ile gül bitkisi 
eşeyli üreme ile çoğaltılmıştır.

B) Fasulye tohumlarından gelişen yeni bitkilerin 
genotipleri birbirinin tamamen aynısıdır.

C) Mitoz bölünme; fasulye bitkisinin büyümesin-
de, gül bitkisinin hem büyümesinde hem de 
çoğalmasında etkili olmuştur.

D) Gül bitkisinin kesilen dallarından aynı ortam-
da üretilen yeni gül bitkilerinin genotip ve 
fenotipleri birbirinden kesinlikle farklı olur.

4.   İnsanda dişilerin kromozom sayısı 44+XX, 
erkeklerin kromozom sayısı 44+XY şeklinde 
ifade edilir. Yumurtanın kromozom sayısı 
22+X, sperminki ise 22+Y veya 22+X şek-
linde ifade edilir. Döllenme sonucu oluşan 
zigotun kromozom sayısı ise 44+XY veya 
44+XX olur.

Buna göre, insanlardaki üreme süreci ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Üreme hücreleri mitoz bölünme ile oluşur.
B) Üreme sonunda oluşan yavru bireylerin 

cinsiyeti spermler tarafından belirlenir.
C) Oluşan yumurtaların kalıtsal yapısı daima 

birbirinin aynısıdır.
D) Üreme sonucunda oluşan yavru bireylerin 

tüm özellikleri atalarının aynısıdır.



FEN VE TEKNOLOJİ A

4

5.   DNA molekülünün 4 nükleotidli tek bir zin-
ciri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Organik baz sayısı 4’tür.
B) Şeker sayısı fosfat sayısına eşittir.
C) Nükleotid sayısı kadar şeker bulunur.
D) Her nükleotitdeki bazlar kesinlikle birbirin-

den farklıdır.

6.   

Gazetede verilen habere göre; bilim insan-
larının alabalıklarla ilgili bu çalışmalarının 
amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Daha soğuk sularda da yaşamlarını sürdürebil-
melerini sağlamak

B) Soğuk sulara göç etmelerini engellemek
C) Yumurta verimliliğini azaltmak
D) Yayıldıkları alanı daraltmak

7.   Canlıların belirli çevre koşullarında yaşama 
ve üreme şansını artıran kalıtsal özellikleri 
sayesinde ortama uyum sağlamasına adap-
tasyon denir. 

Aşağıdakilerden hangisi adaptasyon nede-
niyle kazanılmış bir özellik değildir?

A) Ördeklerin perdeli ayakları sayesinde hızlı 
yüzmesi

B) Bukalemunların renk değiştirerek düşman-
larından korunması

C) Halter sporuyla uğraşan bir kişinin kol kas-
larının gelişmesi

D) Kaktüslerin su depolayan gövdeye sahip 
olması

8.   Öğretmen öğrencilerine, “Çok yüksekte 
uçan bir kartal, koyu renkli toprağa sahip 
çalılık bir alanda bulunan aynı büyüklükteki 
kahverengi bir fareyi mi, yoksa beyaz bir 
fareyi mi kolaylıkla fark ederek avlayabilir?” 
sorusunu yöneltmiştir.

Bu soruya öğrencilerin yaptığı aşağıdaki 
açıklamalardan hangisi doğrudur?

A) Beyaz fareyi avlar; çünkü ortama uyum 
sağlayamayan canlıların yaşama şansı 
daha azdır.

B) Kahverengi fareyi avlar; çünkü doğal se-
çilim için çevre koşullarına daha iyi uyum 
sağlamak önemlidir.

C) Kahverengi fareyi avlar; çünkü aynı ortamda 
yaşayan farklı türdeki canlılar benzer uyum 
şekilleri geliştirir.

D) Beyaz ve kahverengi fareleri her zaman 
aynı oranda avlar; çünkü kartalların gözleri 
çok iyi görür.
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9.   Suda çözünmeyen özdeş K ve L cisimleri 
iple birbirine bağlanmıştır. Daha sonra baş-
ka bir iple K cismi dinamometreye bağlan-
mıştır. L cismi suyun içine batacak şekilde 
ölçüm yapıldığında dinamometre 
30 newtonu göstermektedir.

Buna göre, başka bir değişiklik yapmadan 
yalnızca K ve L arasındaki ip kesilirse dina-
mometre kaç newtonu gösterebilir?

A) 17 B) 15 C) 12 D) 10

10.   Fatih, bir metal bilyeyi havada ve sıvı içinde 
bir dinamometre ile tartıyor.
Fatih, havada 4 newton ölçtüğü bilyenin 
ağırlığını, bilye sıvı içinde iken kaç newton 
ölçmüş olabilir?

A) 4,5 B) 4,2 C) 4 D) 3,8

11.   Sıcak hava balonu havada uçmaktadır.

Buna göre, balona etki eden kaldırma kuv-
vetinin yönü aşağıdakilerden hangisinde 
doğru verilmiştir?

A) Balonun sağından yüzeye dik
B) Balonun altından yüzeye dik
C) Balonun solundan yüzeye dik
D) Balonun üstünden yüzeye dik

12.   Bir metal parçanın havadaki ağırlığını         
5 newton ölçen bir öğrenci, aynı metal par-
çasını suya tamamen daldırdığında dinamo-
metrede 4 newton değerini okuyor.

Buna göre, dinamometrenin gösterdiği 
değerin azalmasını aşağıdakilerden hangisi 
doğru olarak açıklar?

A) Metalin kütlesinin azalması
B) Metale yer çekimi kuvvetinin artık etki 

etmemesi
C) Metale yer çekimi kuvvetine zıt yönde bir 

kuvvetin etki etmesi
D) Metale yer çekimi kuvveti ile aynı yönde bir 

kuvvetin etki etmesi

13.   K, L ve M katı cisimlerinin kütle ve hacim 
değerleri tabloda verilmiştir.

Cisim Kütle (g) Hacim (cm3 )
K 40 20
L 40 30
M 60 30

Buna göre, cisimlerin yoğunlukları (özküt-
leleri) arasındaki ilişki nedir?

A) K, L ve M’nin aynıdır.
B) K, L ve M’nin farklıdır.
C) K ile M’nin aynı, L’nin farklıdır.
D) K ile L’nin aynı, M’nin farklıdır.
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14.   Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin 
cismin batan kısmının hacmi ile ilişkisini 
göstermek isteyen Elif, dinamometreye 
bağlı cam bilye ile aşağıda anlatılan deney 
düzeneklerini kurarak ölçüm yapıyor.
  I. Düzenek : Cam bilye tamamen 

   zeytinyağı içinde iken.

 II. Düzenek : Cam bilye tamamen su 
   içinde iken.

III. Düzenek : Cam bilyenin yarısı 
   zeytinyağı içinde iken.

IV. Düzenek : Cam bilyenin yarısı alkolün 
   içinde iken.

Buna göre Elif, hangi iki düzenekteki 
okuduğu değerleri karşılaştırırsa amacına 
ulaşır?

A) Bir ve üç B) İki ve üç
C) Bir ve dört D) Bir ve iki

15.   Ayşe, kaldırma kuvvetinin sıvının yoğunlu-
ğuna bağlı olduğunu göstermek istemekte-
dir. Bu amaçla içinde aynı miktarda su veya 
zeytinyağı bulunan özdeş iki kap ve iki di-
namometreye bağlı, özdeş iki cam küre ile 
aşağıdaki düzenekleri kurup ölçüm yapıyor.
  I. Düzenek : Kürelerin her ikisi de bulun-

dukları kaplardaki su içine 
tamamen batmış iken.

 II. Düzenek : Birinci küre tamamen su 
içinde, ikinci küre tamamen 
zeytinyağı içinde iken.

III. Düzenek : Birinci küre tamamen zey-
tinyağı içinde, ikinci kürenin 
yarısı zeytinyağı içinde iken.

IV. Düzenek : Birinci kürenin yarısı su 
içinde, ikinci küre tamamen 
zeytinyağı içinde iken.

Buna göre Ayşe, hangi düzeneği seçerse 
amacına ulaşır?

A) Birinci  B) İkinci
C) Üçüncü  D) Dördüncü

16.   Aşağıda güncel hayatımızda gerçekleşen 
bazı olaylar verilmiştir.

  I- Gemilerin su yüzeyinde yüzmesi
 II- Sıcak hava balonlarının havada yolcu 

taşıması
III- Buluttan kopan yağmur damlasının yere 

düşmesi

Bu olaylardan hangileri sıvı veya gazların 
kaldırma kuvveti etkisi ile gerçekleşir?

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

17.   İçi dolu X katı cismi, cisim havada iken 
40 newton, tamamen zeytinyağı içinde iken 
30 newton, tamamen su içinde iken 
20 newton olarak üç farklı durumda dina-
mometre ile tartılıyor.
Suyun yoğunluğu zeytinyağının yoğunlu-
ğundan büyük olduğuna göre;
  I- X cismine zeytinyağı ve su farklı kaldır-

ma kuvvetleri uygular.
 II- Sıvı yoğunluğu arttıkça X cismine etki 

eden kaldırma kuvveti artar.
III- Sıvının yoğunluğu arttıkça X cisminin 

görünür ağırlığı azalır.

yargılarından hangileri bu okunan değerler 
tarafından doğrulanır?

A) Yalnız II  B) I ve II
C) I ve III  D) I, II ve III
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18.   İçerisinde sıvı bulunan kaba içi dolu dik-
dörtgen prizma şeklindeki cisim bırakıldı-
ğında cisim sıvı içinde askıda kalıyor. 

Aynı maddeden yapılmış farklı büyüklükte-
ki silindir, küp ve küre şeklindeki içi dolu 
cisimler aynı sıvı ile dolu kaba bırakılıyor. 

Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde bu ci-
simlerin sıvı içindeki denge durumları doğru 
olarak verilmiştir?

A) Silindir sıvı yüzeyinde yüzerken diğerleri sıvı 
içinde askıdadır.

B) Cisimlerin hepsi sıvı yüzeyinde yüzmektedir.
C) Küre ve küp sıvı yüzeyinde yüzerken silindir 

sıvı içinde askıdadır.
D) Cisimlerin hepsi sıvı içinde askıdadır.

19.   İçinde sıvı bulunan kaba bırakılan yumurta, 
sıvı içinde askıda olacak şekilde dengede 
durmaktadır.
Yumurtaya etki eden kaldırma kuvvetini 
bulmak için öğrenciler aşağıdaki yorumları 
yapıyor.

Yalnız yumurtanın
hacmini bilmem
yeterlidir.

Metin

Hasan

Yalnız sıvının
hacmini bilmem
yeterlidir.

Buna göre, hangi öğrencinin yorumu doğ-
rudur?

A) Ayşe  B) Metin
C) Büşra  D) Hasan

20.   Mehmet, demir bir bilyenin hava ortamında-
ki ağırlığını dinamometre yardımıyla 
80 newton olarak ölçüyor. Aynı bilyeyi taş-
ma seviyesine kadar sıvı dolu olan kabın 
içine tamamı batacak şekilde daldırdığında, 
dinamometre 60 newtonu gösterirken taşan 
sıvının ağırlığının 20 newton olduğunu 
gözlemliyor.

Mehmet yalnızca bu verilenlerden yola 
çıkarak;
  I- Kaldırma kuvveti, taşan sıvının ağırlığına 

eşittir.
 II- Cismin ağırlığı, taşan sıvının ağırlığına 

eşittir.
III- Kaldırma kuvveti, cismin ağırlığına 

eşittir.

yargılarından hangilerine ulaşır?

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

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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