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2. 

8. sınıf öğrencilerinden Ziya, uzun boylu iki bezelyeden kısa boylu bezelye, Selçuk, yeşil ve sarı meyve rengine sahip iki
bezelyelerden yeşil renkli bezelye, Emine ise buruşuk tohumlu iki bezelyeden buruşuk tohumlu bezelye elde etmek için
çaprazlamalar yapacaktır.

Bezelyelerde, uzun boylu, yeşil meyve renkli ve düz tohumlu olma baskın özellikler olduğuna göre öğrenciler 
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen çaprazlamaları yaparlarsa amaçlarına ulaşmış olurlar?

A)

B)

C)

D)

Ülkemizde birçok çocuk akraba evliliği sonucunda sakat doğabilmekte ya da çeşitli kalıtsal hastalığa sahip olabilmektedir. 
Akraba evliliklerinde yakınlık derecesi arttıkça hastalığın ortaya çıkma olasılığı artmaktadır. Aileden gelen kalıtsal bir 
hastalık olup olmadığının belirlenmesi için genetik tanı merkezi aracılığı ile yapılan genetik testler sonucunda hastalıkların 
erken teşhisi yapılabilir.

Buna göre;
I. Gen taraması yöntemi ile kalıtsal hastalıklara karşı önlem alınabilmektedir.

II. Çekinik olan hastalıklı genlerin akraba evliliklerinde karşılıklı gelme olasılığı yüksektir.

III. Çekinik genler sadece saç rengi, boy uzunluğu gibi dış görünüş özelliklerini taşımaktadır.

yapılan yorumlardan hangisi/hangileri doğrudur?

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

1. 

Fen Bilimleri Soruları
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3. 

Buna göre grafiklerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Birinci grafiğin oluşmasını sağlayan karakterlerden biri ile ikinci grafiğin oluşmasını sağlayan karakterlerden biri
çaprazlandığında hepsi çekinik karakter olan yavrular elde edilebilir.

B) Birinci çaprazlamadaki karakterlerden biri heterozigot sarı tohumlu iken diğer karakter homozigot sarı tohumlu
bezelyedir.

C) İkinci çaprazlamadaki karakterlerin biri homozigot sarı tohumlu, diğer karakter ise homozigot yeşil tohumludur.
D) Birinci çaprazlamadaki sarı tohum rengine sahip karakter ile ikinci çaprazlamadaki bir karakter çaprazlanırsa

oluşan tohumların tümü %100 sarı renkli olur.

Mendel, bezelye bitkisi ile yaptığı çalışmalar sonucunda kalıtsal özelliklerin yavru döllere nasıl aktarıldığını ortaya 
koymuştur.

Mendel’in yaptığı çalışma sonuçlarıyla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Her iki atadan gelen aleller aynı ise homozigot birey oluşur.
B) Baskın alelin olup olmaması çekinik alenin olup olmamasına bağlıdır.
C) Bazı genetik çaprazlamalarda F1 dölünde rastlanmayan bir özellik F2 dölünde görülebilmektedir.
D) Aynı karakterin oluşmasına etki eden özelliklere alel denir. Genellikle bir bireyde bir karakter için iki alel bulunur.

4. 

Karakter sayısı

Karakter sayısı

Genotip

İlk çaprazlamada oluşan bireylerin genotipleri İkinci çaprazlamada oluşan bireylerin genotipleri

Genotip

Aa

Aa AA aa

5

4

3

2

1

0

3

2

1

0

   Aşağıdaki grafiklerde bir bezelye bitkisinin çaprazlamalarına ait bilgiler verilmiştir. 

A: Sarı tohum alel geni                a: Yeşil tohum alel geni

Fen Bilimleri dersinde çaprazlama konusunu işleyen Türkan, Merve, Sevgi ve Fahriye yukarıda verilen tablodaki 
bezelye özelliklerine göre çaprazlama yapacaklardır. Her biri bir karakter yönünden çaprazlama yapmıştır. Çaprazla-
malar sonucu elde ettikleri sonuçlar aşağıdaki gibidir:

Türkan : Çiçek rengi bakımından çaprazladığım bezelyelerimin hepsi mor çiçeklidir.
Merve  : Çiçek konumu bakımından çaprazladığım bezelyelerimin ¾’ü yanda, ¼’ü uçtadır.
Sevgi   : Tohum rengi bakımından çaprazladığım bezelyelerimin yarısı sarı, yarısı yeşil renktedir.
Fahriye: Tohum biçimi bakımından çaprazladığım bezelyelerimin hepsi buruşuktur.

Buna göre yapılan çaprazlamalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Merve’nin çaprazlamasında heterozigot yanda bezelyeler kendi içinde çaprazlanmış olabilir.

B) Türkan’ın çaprazlamasında homozigot mor bezelyeler kendi içinde çaprazlanmış olabilir.

C) Sevgi’nin çaprazlamasında heterozigot sarı bezelyeler kendi içinde çaprazlanmış olabilir.

D) Fahriye’nin çaprazlamasında çaprazlanan tüm bezelyeler homozigot çekiniktir.
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5. 

Fen Bilimleri dersinde çaprazlama konusunu işleyen Türkan, Merve, Sevgi ve Fahriye yukarıda verilen tablodaki 
bezelye özelliklerine göre çaprazlama yapacaklardır. Her biri bir karakter yönünden çaprazlama yapmıştır. Çaprazla-
malar sonucu elde ettikleri sonuçlar aşağıdaki gibidir:

Türkan : Çiçek rengi bakımından çaprazladığım bezelyelerimin hepsi mor çiçeklidir.
Merve  : Çiçek konumu bakımından çaprazladığım bezelyelerimin ¾’ü yanda, ¼’ü uçtadır.
Sevgi   : Tohum rengi bakımından çaprazladığım bezelyelerimin yarısı sarı, yarısı yeşil renktedir.
Fahriye: Tohum biçimi bakımından çaprazladığım bezelyelerimin hepsi buruşuktur.

Buna göre yapılan çaprazlamalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Merve’nin çaprazlamasında heterozigot yanda bezelyeler kendi içinde çaprazlanmış olabilir.

B) Türkan’ın çaprazlamasında homozigot mor bezelyeler kendi içinde çaprazlanmış olabilir.

C) Sevgi’nin çaprazlamasında heterozigot sarı bezelyeler kendi içinde çaprazlanmış olabilir.

D) Fahriye’nin çaprazlamasında çaprazlanan tüm bezelyeler homozigot çekiniktir.

KARAKTER BASKIN ÖZELLİK ÇEKİNİK ÖZELLİK

Çiçek Rengi

Çiçek Konumu

Tohum Rengi

Tohum Biçimi

Mor

Yanda

Sarı

Yuvarlak

Beyaz

Uçta

Yeşil

Buruşuk
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6. 

Yukarıda verilen  gazete haberi  akraba evliliği sonucu yaşananlardan bahsetmektedir. Buna göre akraba 
evliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kromozomların mutasyona uğraması sonucu doğan çocukların gözleri sağlıklı gelişememiştir.  
B) Yemen’de akrabalar arası yapılan evliliklerde genetik benzerliğin fazla olması hastalığın görülme oranını arttır-

mıştır.
C) Hastalığın mutasyonlar sonucu oluşması tedavi yönteminin olmamasında önemli bir etkendir.
D) Vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar görme engelli çocukların oluşmasına neden olmuştur.

Bir araştırmacı benzer adaptasyon gösteren canlıların yaşamlarını anlatan bir belgesel videosu çekiyor. 
“Kutup ayısı, kutup tavşanı, kutup tilkisi gibi soğuk iklimlerde yaşayan bazı canlıların kulak, burun gibi bazı organları 
daha küçüktür. Bu sayede organların yüzeyleri daralır, ısı kayıplarını azaltırlar ve vücut sıcaklarını sabit tutarlar.” 
şeklinde bilgi veriyor.

Araştırmacının verdiği bilgilere göre aşağıdaki seçeneklerde verilen canlılara ait adaptasyonlardan hangisi 
bu durumla daha çok açıklanabilir?

A) Kurbağalarının dillerinin uzun olması
B) Develerin ayak tabanlarının geniş olması
C) Penguenlerin kısa bacaklı olması
D) Çöl tilkilerinin uzun kulaklara sahip olması

7. 
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8. 

Görselde domates türüne ait farklı domatesler görülmektedir. Bu farklı domateslerin kendilerine ait bir genetik yapısı 
bulunmaktadır ve bazılarının yaşam ortamları da farklıdır.

Domateslerde görülen farklılıkla ilgili olarak aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Domateste görülen bu olay bir varyasyon örneği olabilir.

B) Farklı tipteki domateslerin genetik yapıları birbirinden farklı olabilir.

C) Farklı genetik yapıdaki domatesler aynı ortamda yetiştirilirse genetik yapıları aynı olabilir.

D) Domateslerdeki çeşitlilik göstermiş oldukları farklı adaptasyonlardan kaynaklanmış olabilir.
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9. 

Canlıların, doğadaki yaşam şartlarına uyum gösterebilenlerin hayatta kalmasına, gösteremeyenlerin ise yok olmasına 
doğal seçilim denir. Bir kelebek cinsi olan pervaneler geceleri yön bulmak için ay ışığından yararlanırlar. Bir ampulden 
yayılan yapay ışığı ay ışığı ile karıştıran pervaneler ya yanarak ya da avcı hayvanlara yem olarak ölürler. Özellikle 
ışık kirliliğinin fazla olduğu şehirlerde bu durum pervanelerin kısa ömürlü olmasına sebep olur.

Buna göre;

I. Işık kirliliğinin fazla olduğu bölgelerde yaşayan pervane topluluğu üyeleri diğer pervane topluluklarının üyelerine
göre ışığa daha az yönelme eğiliminde olabilir.

II. Işık kirliliğinin az olduğu bölgelerde yaşayan pervane topluluğu üyeleri diğer pervane topluluklarının üyelerine
göre ay ışığından daha az faydalanırlar.

III. Işık kirliliğinin az olduğu bölgelerde yaşayan pervane topluluğu üyeleri diğer pervane topluluklarının üyelerine
göre ışığa daha fazla yönelme eğiliminde olabilir.

verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri hayatta kalabilen pervane kelebeklerinin yer aldığı toplulukların 
özelliklerinden olabilir? 

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III.
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10. 

11. 

Bu hamamböcekleri, oldukça ölümcül bir zehre sahip diğer ışıldayan böcekleri taklit ederek avcılarını kandırırlar. 
Bunu, avcılarını kendilerinin de onlar gibi zehirli olduğunu düşünmelerini sağlayarak yaparlar. Kara hayvanları 
arasında ışık saçma özelliği son derece nadirdir ve bu hamamböcekleri, buna sahip 3 kara böceğinden birisidir.

Aşağıdaki olaylardan hangisi metinde anlatılan adaptasyon olayı ile benzer özellik göstermektedir?

A) Bazı köpekbalıklarının ışık saçıp, vücutlarının alt kısımlarını karanlıkta bırakıp, uskumru gibi balıklara küçük bir
balıkmış gibi görünmesi.

B) Yetişkin ateşböceklerinin yaz aylarında eş bulmak için ışık yayması.
C) Mürekkep balığının yaydığı ışıkla düşmanlarını ürküterek kafalarını karıştırması.
D) Fener balıklarının başlarında yer alan top şeklindeki yapıdan yayılan ışık sayesinde avlarının kendilerine

yaklaşmalarını sağlaması.

Biyoinformatik alanında çalışmalar yürüten  bir şirket öncelikle yaptıkları çalışmaları kontrol edebilmek amacıyla 
bir internet sitesi kurmuştur. Bu sitenin adını www.dnavenükleotid.com olarak belirlemişlerdir. Çalışmalar yapmayı 
planladıkları alanda henüz çok yeni oldukları için öncelikle internet sitesine adını verdikleri kavramları açıklamayı 
düşünmüşlerdir.

I. Canlıların tümündeki genetik materyalde aynı olan en küçük yapıtaşlar hangileridir?
II. Canlıların çevre şartlarına uyum sağlamak için kazandıkları kalıtsal özelliklere ne ad verilir?
III. Canlıların kalıtsal özelliklerini belirleyen ikili sarmal yapıya ne ad verilir?

Verilen bilgiler doğrultusunda araştırma yapan bireylerin çalışmaları düşünüldüğünde öncüllerde verilen 
sorulardan hangilerine cevap bulmaları beklenir?

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



53

Hava hem yeryüzüne hem de içerisinde bulunan tüm yüzeylere ağırlığı nedeniyle bir kuvvet uygular. Havanın ağırlığı 
nedeni ile birim yüzeye uyguladığı kuvvete ‟açık hava basıncı” veya ‟atmosfer basıncı” denir. Günlük hayatımızda 
birçok uygulamada atmosfer basıncının etkisi vardır.

Aşağıda verilen olaylardan hangisi verilen tanıma örnek uygulamalardan biri değildir?

A) Su içerisindeki şırınganın hareketli sapını yukarı çektiğimizde sıvı şırınga içerisinde yükseldiği görülür.
B) Muslukları açtığımızda suların borulardan aktığı görülür.
C) Çay bardağı çay tabağına konduğunda aradaki hava boşaltılır ve tabağın alt kısmından etki eden tabak, bardakla

birlikte kalkar.
D) İçi boş kutunun içindeki hava boşaltılırsa, kutu içe doğru çöker.

‘Fenilketonüri aile bireylerine kalıtım yoluyla geçebilen bir hastalıktır ve vücudumuzda bulunan bir gendeki 
mutasyondan kaynaklanmaktadır. Hastalığın tedavisinde ilk alınacak önlemlerden biri, protein bakımından zengin 
gıdaların tüketiminin sınırlandırılmasıdır. 
Aşağıdaki tabloda İzmir ilinde dünyaya gelen yenidoğanlara ait kan örnekleri ve yenidoğanlarda saptanan 
fenilketonürili birey sayısı verilmiştir.’

12. 

13. 

Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Hastalığın tedavisinde beslenme, çevre gibi faktörlerden daha çok kalıtsal faktörler etkilidir.
B) 2001- 2006 yılları arasından İzmir’den toplanan kan örneklerinde hasta birey sayısında artış olmuştur.
C) Fenilketonüri tedavisinde protein kullanımı kısıtlaması gende meydana gelen mutasyonu tedavi etmektedir.

D) Kan örneklerindeki sayısal artış ile hasta bireylerin gözlenmesi doğru orantılı ilişki göstermemiştir.

Yıl Toplam Gelen Kan Örneği 
Sayısı

Saptanan Fenilketonüri Sayısı

2001 74241 2

2002 72091 3

2003 80199 3

2004 87067 3

2005 90975 3

2006 86537 6

Fen Bilimleri dersinde DNA ve genetik Kod konusuyla ilgili bir etkinlik yapan Derya Öğretmen öğrencilerine eşit bü-
yüklükte ve farklı renklere sahip dört karton veriyor. Öğrencilerinden kromozom için kırmızı, DNA için mavi, gen için 
sarı ve nükleotid için gri renk kartonları keserek karmaşık yapı dışta kalacak şekilde basite doğru iç içe yapıştırma-
larını istiyor.

Buna göre etkinliği doğru bir şekilde tamamlayan öğrencinin elde edeceği şekil aşağıdaki seçeneklerden 
hangisinde verilmiştir?

A) B)

C) D)



54

DNA üretimi yapan "DNAmatik" kutusu sırasıyla bazı işlem adımlarının tamamlanmasıyla her işlem sonunda yeni 
bir DNA modeli oluşturuyor. DNAmatik bünyesinde yer alan menüde farklı başlıklar bulunmaktadır. Verilen başlıklar 
aşağıda karışık olarak verilmektedir.

14. 

Menünün DNA'yı uygun şekilde tamamlayıp oluşturabilmesi için verilen menü başlıklarının hangi sırayla 
dizilmesi doğru olacaktır?

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

1. Sitoplazmada bulunan serbest nükleotitler çekirdeğe girmektedir.

2. DNA' nın çift zincirli yapısı ortadan ikiye ayrılmaktadır.

3. Eşler tamamlandıktan sonra başlangıçtaki aynı olan iki DNA meydana gelmektedir.

4. Ayrılan zincirlerin karşısına serbest nükleotidler uygun şekilde yerleşir.

Fen Bilimleri dersinde DNA ve genetik Kod konusuyla ilgili bir etkinlik yapan Derya Öğretmen öğrencilerine eşit bü-
yüklükte ve farklı renklere sahip dört karton veriyor. Öğrencilerinden kromozom için kırmızı, DNA için mavi, gen için 
sarı ve nükleotid için gri renk kartonları keserek karmaşık yapı dışta kalacak şekilde basite doğru iç içe yapıştırma-
larını istiyor.

Buna göre etkinliği doğru bir şekilde tamamlayan öğrencinin elde edeceği şekil aşağıdaki seçeneklerden 
hangisinde verilmiştir?

A) B)

C) D)

15.
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Bu iki DNA molekülünün birbirinden farklı olmasının nedeni nedir?

A) A DNA'sındaki fosfat sayısı ile B DNA'sındaki fosfat sayısının birbirinden farklı olması.
B) A DNA'sındaki nükleotid sayısı ile B DNA'sındaki  nükleotid sayısının birbirinden farklı olması.
C) A DNA'sındaki nükleotidlerin dizilişi ile B DNA'sındaki nükleotidlerin dizilişinin birbirinden farklı olması.
D) A DNA'sındaki  nükleotid çeşitleri ile B DNA'sındaki nükleotid çeşitlerinin birbirinden farklı olması.

1993 yılında İngiltere’de yaşanan bir hırsızlık olayı sonucunda, olay yerinde sadece siyah bir kadın çorabı bulunmuş-
tu. Delil yetersizliği nedeniyle, suçlular bulunamadan dava kapanmıştı. 11 yıl sonra dava dosyası yeniden açıldığın-
da, çorabı inceleyen Adli Tıp uzmanları, çorabın iç yüzünde ufalanmış küçük kepek parçaları bulmuşlardır. Böylece 
2004 yılında suçlu bulunarak dava dosyası kapanmıştır.

 Adli tıp uzmanları, kepek hücresinin hangi özelliğinden yararlanarak davayı sonuçlandırmışlardır?

A) Kepek bir vücut hücresidir ve vücut hücrelerinde bulunan kromozom sayısının kişiden kişiye farklılık göstermesi.
B) Kepek, kafa derisi hücresidir ve içerisinde bulunan DNA’daki nükleotid çeşidinin kişiye özgü olması. 
C) Kepek hücresinden kişinin parmak izini çıkartabilecek teknolojiler gelişmediği için, olay yeri parmak izi taraması 

yapılmasıyla.
D) Kepek, kafa derisi döküntü hücresidir, içerisinde yer alan DNA molekülündeki nükleotid dizilişi ve sayısının kişiye 

özgü olması.

Aşağıda iki farklı DNA molekülü verilmiştir.16. 

17. 

I.DNA (A) II.DNA (B)

19. 



56

18. Çekirdeğin içerisinde bulunan genetik materyaller aşağıdaki tabloda numaralandırılarak verilmiştir.

Deniz tabloda verilen kavramların basitten karmaşığa doğru sıralamasını  4 – 3 – 2 – 1 şeklinde yapıyor.

Deniz’in yaptığı sıralama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Deniz doğru bir sıralama yapmıştır. Herhangi bir değişiklik yapmasına gerek yoktur.
B) Deniz yanlış bir sıralama yapmıştır. Yanlışlığın düzelmesi için sıralamada 2 ile 1 yer değiştirmelidir.
C) Deniz yanlış bir sıralama yapmıştır. Yanlışlığın düzelmesi için sıralamada 3 ile 2 yer değiştirmelidir.
D) Deniz yanlış bir sıralama yapmıştır. Yanlışlığın düzelmesi için sıralamada 4 ile 1 yer değiştirmelidir.

1. DNA 2. KROMOZOM

3. GEN 4. NÜKLEOTİD

Fen bilimleri dersinde öğretmen öğrencilerine rastgele sarı, kırmızı, yeşil, mavi, kahverengi ve beyaz renkte kartlar 
dağıtmıştır. Dağıtılan renkli kartların anlamları aşağıdaki gibidir.

Sarı: Adenin
Kırmızı: Timin
Mavi: Guanin
Yeşil: Sitozin
Kahverengi: Deoksiriboz şekeri
Beyaz: Fosfat

Belirlenen renklere göre her öğrencinin elinde bulunan renkli kartlara göre uygun eşleştirmelere bağlı olarak DNA 
modeli oluşturmalarını istemiştir. Kartlardan uygun şekilde eşleşme sağlamayanlar öğrenciler arasında paylaştırılmayıp 
öğretmene teslim edilecektir.

Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi elinde bulunan kartlarla bir DNA modelini eksiksiz olarak 
tamamlayabilir?

A) Aylin: 5 sarı, 4 kırmızı, 3 mavi, 3 yeşil, 10 kahverengi, 10 beyaz
B) Sinan: 4 sarı, 3 kırmızı, 2 mavi, 3 yeşil, 12 kahverengi, 12 beyaz
C) Melek: 4 sarı, 5 kırmızı, 4 mavi, 3 yeşil, 14 kahverengi, 14 beyaz
D) Kerem: 5 sarı, 3 kırmızı, 5 mavi, 4 yeşil, 16 kahverengi, 16 beyaz

19.
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Geçmişte şimdikinden farklı birçok hayvan yaşıyordu. Dinozor, mamut ve benzeri birçok canlının soyu tükenerek 
insanlık için bir efsane olarak kaldılar. Fakat bilim insanları, soyu tükenmiş hayvanları tekrar hayata döndürmek için 
kullanılabilecek DNA bankası yarattılar.

Bu proje sayesinde, bilim insanlarının dünyadaki en nadir DNA’lara erişimi sağlanacak. Bu noktada sadece nesli 
tükenmiş canlıların değil, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan canlıların da DNA verileri banka içerisinde saklı 
tutulabilecek.

Gazete haberinde bahsedilen yöntemde DNA’nın hangi özelliğinden yararlanılacaktır?

A) DNA’nın, her hücre bölünmesi öncesinde kendisini hatasız bir şekilde eşleyerek genetik şifrenin kopyasını bir
sonraki hücreye aktarması.

B) DNA molekülünün, karşılıklı zincirlerinin üzerinde nükleotidlerin bulunduğu çift sarmal bir yapıya sahip olması.
C) Canlılara ait tüm kalıtsal bilgilerin hatta davranışsal özelliklerin hücrelerdeki DNA molekülünün içinde şifrelenmesi.
D) DNA’nın büyüklüğü ve taşıdığı özelliklerin canlıdan canlıya değişiklik gösterebilmesi.

Asit ve bazlar, insanlığın başlangıcından beri çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır. Asit ve bazlar; evlerde temizlik 
amaçlı maddelerde, laboratuvar analizlerinde, değişik ürünlerin üretimi amacıyla sanayide, sağlık alanında, vücutta 
besinlerin sindirilmesi gibi birçok alanda kullanılır. Bazların kayganlık hissi ve tahriş edicilik, asitlerin ise ekşilik ve 
aşındırıcılık gibi özellikleri vardır. Örneğin kesilmiş bir limon, içerdiği asetik asit nedeniyle mermer yüzey üzerinde 
bekletilirse beyaz lekeler oluşur.

Buna göre, seçeneklerde verilen durumlardan hangisi asitlerin yarattığı aşındırıcı etkiye örnek değildir?

A) Kezzap olarak bilinen nitrik asidin, tuvalet temizleyicisi olarak kullanılması
B) Tuz ruhunun su giderlerindeki metal boruları aşındırarak tamiri zor zararlar oluşturması
C) Bulaşık makinesinde deterjan ile yıkanan cam ve porselen bardakların zamanla matlaşması
D) Sirkenin içerisindeki asetik asidin etkisiyle, kireçlenmiş çaydanlığın temizliğinde kullanılması

20. 

21.
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DNA havuzunda farklı canlıların, temsili genetik materyalleri yer almaktadır.22.

K, L, M canlıları ile ilgili;

I. K, L ve M canlıları kesinlikle farklı türe aittirler.
II. Sarı renkli makarnalar aynı tür canlılar olabilir.
III. K, L ve M canlılarının DNA’larındaki nükleotit çeşitleri farklıdır.

yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

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

Güneş ışınları, yıl içerisinde Ekvator’a iki kez dik düşerken dönencelere sadece bir kez dik düşer. 21 Aralık ve 21 
Haziran gün dönümü, 21 Mart ve 23 Eylül ise ekinoks (gece-gündüz eşitliği) tarihleridir.

Dönencelerden biri üzerinde bulunan bir gözlem evinin hangi yarım kürede olduğu, aşağıdakilerden hangisi-
nin tek başına bilinmesiyle bulunabilir?

A) Gözlem evinde yıl içinde ölçülen en düşük sıcaklık
B) Gözlem evinde gece gündüz süreleri farkının en fazla olduğu tarih
C) Gözlem evinde öğle vakti cisimlerin gölge boyunun sıfır olduğu tarih
D) Gözlem evinde gece gündüz süresinin eşit olduğu tarih

23. 

K Canlı DNA'sı (Turuncu)

L Canlı DNA'sı (Sarı)
M Canlı DNA'sı (Yeşil)
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Yukarıdaki deneyde Bakteriyofaj (bakteri içinde çoğalan virüs) kullanılarak DNA'nın kalıtsal bilgiyi taşıdığı ispatlan-
mıştır.

Bu bilgilere bağlı olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Bakteri içinde çoğalan virüsün kalıtım birimi DNA’dır.
B) Bakteri içinde çoğalan virüsün DNA’sından alınan bilgiyle protein kılıf sentezlenir.
C) Virüs DNA’ları kendini eşleyerek çoğalmıştır.
D) Bakteri içinde çoğalan virüsün DNA’sından alınan bilgiyle üretilen protein kılıf bakteri içine girmeyen virüsün pro-

tein kılıfından farklıdır.

24.

Öğretmen, öğrencilerden sadece organik bazlarla, bir DNA molekülü oluşturmaları için kol kola girmelerini ister.

Buna göre öğrencilerin oluşturduğu eşleşmelerden hangisi doğru bir DNA modelini temsil eder?

A)     B)       C)         D)
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Öğretmen, öğrencilere yaz tatilinde hangi şehirlere gittiklerini sorar. Yaz tatilinde Antalya’ya giden öğrencilerin hepsi-
nin timin bazını, Fethiye’ye giden öğrencilerin guanin bazını, Bodrum’a giden öğrencilerin sitozin bazını ve son olarak 
Ayvalık’a giden öğrencilerin ise adenin bazını temsil edeceğini söyler. Tahtaya çıkan öğrenciler sırasıyla hangi illere 
tatile gittiğini her şehir bir renk olacak şekilde ellerindeki renkli kartonlara yazarlar.

Öğretmen, öğrencilerden sadece organik bazlarla, bir DNA molekülü oluşturmaları için kol kola girmelerini ister.

Buna göre öğrencilerin oluşturduğu eşleşmelerden hangisi doğru bir DNA modelini temsil eder?

A)     B)       C)         D)

ALİ 
AYVALIK

CEREN
BODRUM

AYŞE
ANTALYA

DEMET
BODRUM

BUKET
FETHİYE

AHMET
AYVALIK

BERKAY
FETHİYE

ÖZGE
ANTALYA

TUĞBA
ANTALYA

BÜŞRA
BODRUM

DENİZ
FETHİYE

METE
AYVALIK

25.
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Fen bilimleri öğretmeni aşağıdaki tabloyu öğrencilerine göstermiştir.

Bu bilgilere göre;

I. Kum üzerinde bulunan aynı ağırlıklı çantaların yüzey alanı büyük olanın kuma az batmasına sebep olmuştur.
II. Aynı yolda hareket eden aynı  tekerlek sayısına sahip otomobil ve kamyondan, kamyon yolun çökmesine sebep

olmuştur.
III. Kum üzerinde bulunan bir çanta ve üst üste konulmuş iki çantadan, üst üste konulmuş iki çanta daha çok kuma

batmaktadır. (çantalar özdeştir.)

Verilen olaylardan hangileri bu tablo için kullanılamaz?

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

26. 

Sabit Tutulan Değişken Zemine etki eden kuvvet

Bağımsız Değişken Yüzey alanı

Bağımlı Değişken Basınç
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27. DNA eşlenmesi esnasında iki iplik bir fermuar gibi açılır ve sitoplazmadan çekirdeğe geçen nükleotitler belli bir kurala
göre dizilir. Her zaman Adenin nükleotitinin karşısına Timin, Guanin nükleotitinin karşısına Sitozin gelecek şekilde
dizilim gerçekleşir.

Yukarıdaki şekilde bir DNA molekülünün kendini eşlemesi sırasında iki iplikte yer alan ve sitoplazmadan çekirdeğe 
ulaşan nükleotitler gösterilmiştir.

DNA’nın kendini eşlemesi ile ilgili;

I. Yeni oluşan ipliklerden birisinde mutasyon oluşur.
II. Sitoplazmadan çekirdeğe nükleotitler eksik ulaşmıştır.
III. Eşleme sonucunda oluşan yeni DNA sarmalında hata gözlemlenir.

yargılarından hangisi ya da hangileri kesinlikle yapılır?

A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
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1928’de, İngiliz bakteri biyolojisti Frederick Griffith zatürreye karşı aşı geliştirmeye çalışıyordu. Griffith deneyinde 
memeli hayvanlarda zatürreye sebep olan Streptococcus Pneumoniae adlı bakteriyi kullanmıştır. Bu bakterilerin iki 
farklı türü vardır; kapsüllü bakteri, hastalık yapıcı özelliği nedeniyle zatürreye sebep olur. Kapsül bulundurmayan 
bakteriler ise hastalığa sebep olmaz.

Görseli ve açıklamaları verilen deney ile ilgili;
I.   Deneyin üçüncü aşamasında farenin yaşama sebebi, geçirdiği modifikasyondur.
II.  Griffith’in bu deneyi, hücrede kalıtsal bilgi taşıyan bir molekül bulunduğunu ortaya koymuştur.
III. Deneyin dördüncü basamağındaki ısıtma işlemi, kalıtsal bilgi taşıyan molekülün yapısını bozmuştur.

çıkarımlardan hangileri yapılabilir?

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

28. 

Kapsüllü canlı bakteri
enjekte edildi.

Kapsülsüz canlı bakteri
enjekte edildi.

Farenin kannda kapsüllü
canlı bakteriler bulundu.

Isıtılarak öldürülmüş 
kapsüllü canlı bakteri

enjekte edildi.

Kapsüllü ölü bakterilerle
kapsülsüz canlı bakteriler

karıştırılarak enjekte 
edildi.

1.BASAMAK             2.BASAMAK        3.BASAMAK          4.BASAMAK

Fare canlı Fare canlıFare öldü Fare öldü

Sonuç
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Fen bilimleri dersinde Kenan, aşağıdaki görselde belirtilen deneyi gerçekleştiriyor. Üç ayağa sabitlediği ışık kaynak-
larını diğer üç ayaklara sabitlediği termometrelere doğru tutuyor. Termometreler özdeş  ve ilk sıcaklıkları eşittir.

Kenan’ın 2. görselde kullandığı termometre ile yaptığı ölçüm sonucu I. görselde kullandığı termometreye göre daha 
düşük çıkıyor.

Buna göre bu sonucun ilişkili olduğu durum hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Güneş’in etrafında dolanan gezegenlerin eğri bir yörünge izlemesi.
B) Dünya’nın şeklinin tam yuvarlak değil geoid şeklinde olması nedeniyle güneş ışınlarının kat ettiği mesafenin de-
     ğişmesi.
C) Dünya’nın yörünge düzlemine eğik bir konumda olması sonucu dünya üzerindeki bazı bölgelerin diğer bölgelere 
     farklı sıcaklık değerinde olması
D) Dünya’nın Güneş’e olan mesafesinin belirli dönemlerde değişmesi sonucu oluşan sıcaklık farkları

29. 

30. Mücevher böceğinin karın kısmındaki çukurlarda ısıyı algılamasını sağlayan kısımlar bulunur. Bu özellikten 
yararlanılarak orman yangınları ile mücadelede kullanılmak üzere robot tasarlamaya karar verilmiştir. Tasarlanan 
robotlar oluşan alevleri algılayacak ve su püskürterek söndürecektir.

Bu çalışma ile ilgili;

I.   Üretilen robotlar ekolojik dengenin bozulmasına sebep olur.
II.  Mücevher böceğinin, yangının yaydığı ısıyı algılamasını sağlayan adaptasyonları mevcuttur.
III. Mücevher böceği yaşam ortamını değiştirirse ısı algılama yeteneğini kaybeder.

Verilen yorumlardan hangisi ya da hangileri yapılır?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.  C) I ve III.  D) II ve III.
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Dünyanın farklı ülkelerinde görülen Corona virüsüne karşı ilaç ya da aşı ile tedavi bulanamadığı için özellikle erken 
tanı konulması, ilerleyen süreçlerinde de hastaların solunum desteği büyük önem taşıyor. 

Bunun için yerli solunum cihazlarının üretimi, Corona Virüsü robotik tanı kitlerinin geliştirilmesi, Corona vi-
rüs tedavisi ile ilgili henüz tamamlanmış bir çalışma olmasa da, önlem olarak aşı geliştirme çalışmaları hangi 
alandaki çalışmalara örnektir?

A) Genetik mühendisliği
B) Biyoteknoloji
C) Biyokimya
D) Tıp

31. 

32. Görselde bir koyunun (Dolly) klonlama basamakları verilmiştir.

B

B koyunundan 
yumurta hücresi 
alınır.

Çekirdek 
çıkarılır.

A koyununun vücut 
hücresinden alınan 
çekirdek B koyununun 
yumurtasına aktarılır.

Embriyo hücreleri 
çoğaltılır.

Çekirdek çıkarılır.
A koyunundan vücut 
hücresi alınır.

Taşıyıcı koyuna 
aktarılır.

Klon kuzu oluşturulur 
(Dolly).

A

C

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I.   Klon kuzu, C koyunu ile aynı genetik bilgiye sahiptir.
II.  B koyununun sahip olduğu DNA laboratuvar ortamında taşıyıcı koyuna aktarılır.
III. Koç klonlamak istersek A koyunu yerine koçun vücut hücresini almamız gerekir.

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

D) II ve III.

34. 
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Buna göre aşağıda verilen hangi olay eksen eğikliği ile açıklanamaz?

A) Gölge boylarında farklılıkların olması
B) Gündüz ve gece sürelerinde farklılıkların olması
C) Sıcaklık farklarının ve mevsimlerin oluşması
D) Gece ve gündüzün ardışık oluşması

33. 

34. Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımı ve eksen eğikliği sonucunda 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran ve 23 Eylül gibi
mevsim geçişlerinin yaşandığı tarihler oluşur.  Bu tarihlerden 21 Aralık’taki Dünya’nın konumu aşağıdaki gibidir.

Bu tarihte aşağıda verilen yerlerin hangisinde gündüz süresi en uzun olur?

A) Kuzey kutup dairesi ile Yengeç dönencesi arasında
B) Yengeç dönencesi ile Ekvator çizgisi arasında
C) Ekvator çizgisi ile Oğlak dönencesi arasında
D) Oğlak dönencesi ile Güney kutup dairesi arasında

Ekvator düzlemi ile dolanım (yörünge) düzlemi arasında oluşan 23o 27' lık açı, kutup noktalarını birleştiren dönme 
ekseninin de, 23o 27' lık bir eğiklikle durmasına neden olur. Bu eğiklik, eksen eğikliği olarak adlandırılır. Eksen eğikliği 
birçok olayın gerçekleşmesinin ana nedenlerindendir.
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Ardından öğrencilerine haritayı inceleyip Dünya üzerindeki kıtalarda gerçekleşen mevsimsel olayları ve bu olayların 
gerçekleşme zamanları ile ilgili yorum yapmalarını istemiştir.

Buna göre öğrencilerin Dünya üzerinde bulunan kıtalarda yaşanan olaylar ile ilgili yaptığı aşağıdaki yorum-
lardan hangisi yanlıştır?

A) 21 Aralık tarihinde Okyanusya kıtasında yaz mevsimi yaşanabilir.
B) 21 Haziran tarihinde Avrupa kıtasının bazı şehirleri Güneş ışığını dik şekilde alabilir.
C) 23 Eylül tarihinde Afrika kıtasının bazı bölümlerinde sonbahar mevsimi yaşanıyor olabilir.
D) 21 Mart tarihinde Güney Amerika kıtasında farklı mevsimlerin görüldüğü bölgeler bulunabilir.

Mevsimler ve iklim konusunu işleyen bir öğretmen üzerinde Dünya’daki kıtaların ve dönencelerin yer aldığı aşağıdaki 
haritayı sınıfa getirmiştir.     

35. 
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Isınma ve soğumalar gibi çeşitli etkenler sonucunda yeryüzünde oluşan basınç farklılıkları, havanın yer değiştirmesi-
ne neden olmaktadır. Hava daima basıncın yüksek olduğu yerden, basıncın düşük olduğu yere doğru hareket eder. 
Yatay yönlü yer değiştiren bu hava hareketlerine rüzgâr denir.

Murat Öğretmen, öğrencilerinden yukarıda verilen bilgiler ve grafikten yararlanarak A, B, C ve D bölgelerin birbirlerine 
göre basınç alanlarını ve oluşacak rüzgâr yönünü belirten ifadeler yazmalarını istemiştir.

Öğrencilerin yazdığı ifadeler yukarıdaki gibi olduğuna göre, hangi öğrencini yazdığı ifade hatalıdır?

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

Sıcaklık

Bölgeler
A B C D

36. 
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Rüzgârın hızını, kuvvetini ve hatta yönünü ölçmekte kullanılan aletlere anemometre denir.Bir öğrenci kendi tasarla-
dığı anemometreyi kullanarak bir hafta süresince her gün bir saat bulunduğu bölgedeki rüzgârın şiddetini ve yönünü 
ölçüp, ölçüm sonuçlarını aşağıdaki gibi kaydetmiştir.

(Sütunların üzerindeki sayılar anemometrenin dönüş yönünü göstermektedir.)

Buna göre yapılan gözlemler incelendiğinde aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Düzeneğin çevresinde basınç farkının en fazla olduğu gün cumartesidir.
B) Salı ve perşembe günleri tüm gün boyunca esen rüzgârın şiddeti aynı, yönü ise farklıdır.
C) Salı günü yapılan ölçümde bir önceki güne göre basınç farkı azalmış ve rüzgarın yönü değişmiştir.
D) Ölçümlerin kaydedildiği zaman aralığında rüzgârın hızı bir önceki güne göre değişiklik göstermiştir.

• Sizden K ve L cisimlerini ayrı ayrı olarak belirleyeceğiniz bölümlerden kesmeniz istenmektedir.
• Kesilme işlemi tamamlandıktan sonra K ’in ilk durumuna göre zemine uyguladığı basınç azalmalı, L’nin ise zemi-

ne yaptığı basınç değişmemelidir.

Verilen etkinliğe göre K ve L cisimlerinin kesilme biçimi hangi seçenekteki gibi olursa öğrenci etkinliği doğru 
olarak tamamlamış olur? (Taralı parçalar kesip çıkarılan parçalardır.)

K            L
A) B)

C) D)

Fen bilimleri öğretmeni tarafından basıncın ağırlığa bağlı değişimini gözlemleyebilmeleri için öğrencilere evde yapa-
cakları bir etkinlik verilmiştir.

Etkinlik:
• Size özdeş K ve L cisimleri verilmiştir.

K L

K            L

37. 

38.

Mehmet tablonun tamamını doğru bir şekilde doldurduğuna göre, Mehmet’in cevapları aşağıdaki seçenekle-
rin hangisinde verilmiştir?

A) EVET, EVET, HAYIR, EVET, EVET
B) EVET, EVET, HAYIR, HAYIR, EVET
C) EVET, EVET, HAYIR, HAYIR, HAYIR
D) HAYIR, EVET, HAYIR, EVET, EVET
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Meltem rüzgârları birbirlerine komşu kara ve denizlerin ya da dağlarla vadilerin gün içinde farklı ısınmaları ve soğu-
maları sonucu oluşan rüzgârlardır. Meltem rüzgârları; Deniz-Kara Meltemi ve Dağ-Vadi Meltemi olarak ikiye ayrılır. 
Deniz-Kara Meltemi’nde gündüzleri denizden karaya doğru Deniz Meltemi, geceleri de karadan denize doğru Kara 
Meltemi eser. Deniz-Kara Meltemi rüzgârları sahil çizgisinin 40 km ötesine kadar etkili olur. Dağ-Vadi Meltem rüz-
gârlarında ise gündüzleri vadilerden dağlara doğru Vadi Meltemi, geceleri de dağlardan vadilere doğru Dağ Meltemi 
eser. 
Fen Bilimleri öğretmeni verilen metni okuduktan sonra aşağıdaki tabloyu oluşturuyor ve öğrencisi Mehmet’ten ifade-
lerin her birisi için  “Evet” ya da “Hayır” kutularından birini yuvarlak içine almasını istiyor.

Mehmet tablonun tamamını doğru bir şekilde doldurduğuna göre, Mehmet’in cevapları aşağıdaki seçenekle-
rin hangisinde verilmiştir?

A) EVET, EVET, HAYIR, EVET, EVET
B) EVET, EVET, HAYIR, HAYIR, EVET
C) EVET, EVET, HAYIR, HAYIR, HAYIR
D) HAYIR, EVET, HAYIR, EVET, EVET

39. 
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Bir öğrenci, Güneş ışınlarının yıl içinde yeryüzüne farklı açılarla gelmesinin mevsimler üzerindeki etkilerini gözlem-
lemek amacıyla bir düzenek tasarlamıştır. Bu düzenekte, loş bir ortamda bulunan özdeş ışık kaynaklarının önünde, 
ilk sıcaklıkları eşit olan özdeş termometreler farklı açılar ile yerleştirilerek sıcaklıkları eşit zaman aralıklarında ölçül-
müştür.

Buna göre, bu öğrenci aşağıdaki ölçümlerden hangisini yapmış ise doğru bir ölçüm yapmış olabilir?

1. TERMOMETRE 2. TERMOMETRE

A)

B)

C)

D)

40. 
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Maya, yüzyıllardır insanların önemli bir besin kaynağı olmuştur. Mayayı bu kadar farklı kılan özellikleri ise, 
protein bakımından zengin olması, B vitamini ve birçok minerali içermesi, karbonhidrat bakımından dengeli 
bir yapıya sahip olmasıdır. Hazır gıdaların içerik kısmında daha sık görmeye başladığımız maya özütü, daha 
güvenilir gıdaların üretilmesini sağlamaktadır.
Türkiye’de de maya özütü üretimi ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaktadır. 2014 yılında kurulan tesiste maya 
özütü ürününün satışına başlanmıştır. Türkiye’de ilk ve tek olan bu tesis, Dünya’da da bu alanda ilk 10 firma 
arasında bulunmaktadır.

Yukarıda verilen gazete habere göre, 

I.   Haberde bahsedilen teknik biyoteknolojinin olumlu etkilerindendir.
II.  Maya özütü sayesinde hazır gıdaların tüketimi artmıştır.
III. Türkiye maya özütü tesisi ile Dünya’daki ilk ülke olmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

Yukarıda verilen bezelye çaprazlamalarının sonuçlarına bakarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) 1. çaprazlamada beyaz renk özelliği sonraki kuşaklarda ortaya çıkabilir.
B) 2. çaprazlamada yanda çiçek çekinik bir özellikse uçta çiçekli bezelye melezdir.
C) 1. çaprazlamanın sonucuna göre çaprazlanan bezelyelerin saf olduğu söylenebilir.
D) 3. çaprazlama sonucunda oluşan yeşil bezelyelerin hepsi melez özelliktedir.

41. 

42. %100 mor

%50 yanda %50 uçta

%25 sarı%75 yeşil

mor

x

x

x

beyaz
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yeşil yeşil

yanda
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Süpürgenin çalışma sisteminde, hazneden dışarıya doğru bir filtre bulunur. Bu filtreden, süpürgenin haznesinin 
içindeki hava boşaltılmaya başlanır. Hava boşaltılmaya başlandığında, süpürgenin uç tarafındaki hava 
……………………………………………..  hareket etmek ister. Bu sırada hava çekilirken, yalnızca hava ile kalmayıp 
yerdeki toz ve kirler de süpürgenin haznesine çekilir.

Verilen metnin bilimsel olarak doğru olması için boşluğun aşağıdakilerden hangisi ile doldurulması gerekir?

A) yüksek basınçtan alçak basınca doğru
B) iç basınç dış basınca eşit olduğu için
C) süpürgenin içinden dışarıya doğru
D) basınç farkı oluşmadığı için

Günümüzde birçok elektrikli aletin çalışma prensiplerinde basınçtan faydalanılmaktadır. Bu aletlerden birisi de elektrik 
süpürgesidir.

43. 

Meyve sinekleri ile ilgili araştırma yapan bilim insanları, karşılaştırma yöntemi ile 12 meyve sineği çeşidinin gen 
haritasını inceledi. Araştırmacılar, milyonlarca yıl içerisinde meyve sineklerinin nasıl değişime uğradığını ve genlerin 
yaşam koşullarına göre nasıl mutasyona uğradığını tespit etmek için çalışırken, bazı genlerin değişime uğramadığını, 
ancak bazı genlerin de çevre koşullarına göre değiştiğini fark etti. DNA’yı oluşturan harf dizilerini inceleyen araştır-
macılar, hangi dizilerin değişime uğradığını hangilerinin değişmediğini tespit etti ve meyve sineklerinin kapsamlı gen 
haritasını çıkardı. Çalışmaların, insan geniyle ilgili araştırmalara da ışık tutması bekleniyor.

Buna göre meyve sinekleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Meyve sineklerinin gen haritasının çıkarılması farklı araştırmalara yol gösterebilir.
B) Bazı genlerin çevre koşullarının etkisiyle değişmesi mutasyonlar sonucu oluşmuştur.
C) Meyve sineklerinin gen haritasının çıkarılması genetik mühendisliğinin çalışma alanına girmektedir.
D) Meyve sineklerinin gen diziliminde saptanan değişimler kısa bir zaman aralığında meydana gelmiştir.

44.
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Pazartesi:   Gün boyunca A şehrinde yükseltici hava hareketi, B şehrinde alçaltıcı hava hareketi görülmüştür.
Salı:           B şehrindeki hava sıcaklığı, öğleye kadar A şehrinden az, öğleden sonra A şehrine eşit ölçülmüştür.
Çarşamba:  Gün boyunca bulutlanma olayı A şehrinde görülürken B şehrinde gözlenmemiştir.
Perşembe:  A şehrinde gün boyu yağış olayları görülmezken, B şehrinde yağış olayı görülmüştür.
Cuma:         A şehrinde alçak basınç alanı oluşmuşken, B şehrinde yüksek basınç alanı oluşmuştur.

Buna göre gözlem yapılan günlerin hangisinde rüzgârın tüm gün boyunca cuma günkü gözlemden farklı bir 
yönde estiği söylenebilir?

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

Bir meteorolog, birbiri ile komşu A ve B şehirlerinin günlük hava olaylarını gözlemlemiş ve gözlem sonuçlarını aşağı-
daki gibi not etmiştir.

45. 

Kimyasal etkiler veya maddelerin birbirleri ile etkileşime girmeleri sonucu yeni maddeler oluşabilir. Maddelerin mo-
lekül yapılarının değişmesi yeni maddelerin oluşmasına kimyasal tepkime adı verilir. Kimyasal değişimler, kimyasal 
tepkimeler ile ifade edilir. Bu değişimleri ifade eden denkleme de kimyasal tepkime denklemi adı verilir. Aşağıda bir 
kimyasal tepkime denklemi yer almaktadır.

yukarıdaki grafiklerden hangileri doğrudur?

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

46. 
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Isınma sonucunda sıcaklığı artan havanın yoğunluğu azalır ve hava yükselir. Bu durumda havanın yeryüzüne yaptığı 
basınç da azalır ve alçak basınç alanı oluşur. Isı vererek sıcaklığı azalan havanın yoğunluğu da artar. Bu durumda ise 
havanın yeryüzüne yaptığı basınç artar ve yüksek basınç alanı oluşur. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına 
doğru oluşan hava akımına rüzgâr denir.

Verilen bilgiler ve çizilen grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) K bölgesinde alçak, L bölgesinde yüksek basınç alanı oluşur.
B) K ve M bölgeleri arasında oluşacak rüzgârın yönü K dan M ye doğru olur.
C) L bölgesindeki havanın yoğunluğu M bölgesindeki havanın yoğunluğundan fazladır.
D) Üç bölgedeki havanın yeryüzünde oluşturduğu basınç değeri farklıdır.

Bezelyeler meyve kabuklarının yeşil veya sarı olması özelliği bakımından farklılık göstermektedir.
Meyve kabuğu yeşil olan iki bezelye bitkisinin çaprazlanması sonucunda oluşan bezelyelerin fenotiplerine ait bilgiler 
grafikte verilmiştir.

Buna göre tabloya bakılarak;

I.   Bezelye bitkisinde meyvenin yeşil kabuklu olması baskın özelliktir.
II.  Çaprazlanan iki bezelye bitkisi de heterozigot genotipe sahiptir.
III. Oluşan sarı meyve kabuklu bezelyeler homozigot genotipe sahiptir.

verilen sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

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

47. 

48. 

Sıcaklık
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K L M
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Hava sıcaklığında çeşitli etkiler sonucu oluşan değişimler yüzeyde alçak ve yüksek basınç alanlarının oluşmasına 
neden olur. Bu basınç farklılıkları, havanın yer değiştirmesine neden olmaktadır. Bu durum bölgedeki hava olaylarını 
etkilemektedir.
Aşağıdaki görsellerde Hindistan’ın kıyı haritası üzerinde iki farklı tarihte gerçekleşen rüzgar yönleri kırmızı oklar ile 
gösterilmiştir.

Buna göre, Hindistan ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) 10 Temmuz’da Hindistan’da hava açıktır ve yağış görülmez.
B) 10 Temmuz’da Hindistan’da  okyanus alçak basınç alanı olacaktır.
C) 10 Ocak’ta Hindistan’da hava bulutludur ve yağış görülme ihtimali fazladır.
D) 10 Ocak’ta Hindistan’da sıcak hava okyanusun üzerinde yükselir.

49. 
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Hava sıcaklığında çeşitli etkiler sonucu oluşan değişimler yüzeyde alçak ve yüksek basınç alanlarının oluşmasına 
neden olur. Bu basınç farklılıkları, havanın yer değiştirmesine neden olmaktadır. Bu durum bölgedeki hava olaylarını 
etkilemektedir.
Aşağıdaki görsellerde Hindistan’ın kıyı haritası üzerinde iki farklı tarihte gerçekleşen rüzgar yönleri kırmızı oklar ile 
gösterilmiştir.

“İnsanlarda hastalık yapan mantar türlerinin sayısı, doğadaki bütün mantar türlerinin sayısıyla kıyaslandığında çok 
düşüktür. Bitkilerin ve soğukkanlı hayvanların aksine, memeliler mantar enfeksiyonlarına karşı hayli dirençlidir. Vücut 
sıcaklıklarının mantarların çoğalması için yüksek olması ve gelişmiş vücut savunma mekanizmaları memelileri man-
tar enfeksiyonlarından korur. Küresel iklim değişikliği etkisi nedeniyle çevre sıcaklığı ile memelilerin vücudu arasın-
daki sıcaklık farkı azalmaya başladı. Bu da bazı mantar türlerinin memelilerin vücudunda hastalık yapma ihtimalini 
artırmaktadır. Yapılan araştırmalar, şehirlerdeki mantar türlerinin kırsal bölgelerdeki mantar türlerine kıyasla yüksek 
sıcaklığa daha dayanıklı olduğunu gösteriyor.”

Yukarıda verilen habere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Memeli canlıların vücut sıcaklığı bazı mantar türlerinin çoğalması için uygun değildir.
B) Küresel ısınma sonucunda bazı mantar türlerinin sıcaklığa uyum sağladığı görülmüştür.
C) Küresel ısınma sonucunda bazı mantar türlerinin sayısında artış veya azalma olabilir.
D) Kırsal kesimde bulunan bazı mantar türlerinin şehirlerdekine göre sıcaklığa dayanıklılığı fazladır.

Buna göre, Hindistan ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) 10 Temmuz’da Hindistan’da hava açıktır ve yağış görülmez.
B) 10 Temmuz’da Hindistan’da  okyanus alçak basınç alanı olacaktır.
C) 10 Ocak’ta Hindistan’da hava bulutludur ve yağış görülme ihtimali fazladır.
D) 10 Ocak’ta Hindistan’da sıcak hava okyanusun üzerinde yükselir.

49. 

50. 

10 Temmuz 10 Ocak
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Canlının tüm özelliklerini taşıyan ve bir sonraki nesle aktaran nükleotid dizilimi DNA olarak adlandırılır. Bazı durumlar, 
DNA diziliminde, kromozom yapısında ya da kromozom sayısında değişimlere yol açabilir. Canlının genetik yapı-
sındaki bu değişikliklere “Mutasyon”, mutasyona neden olan faktörlere “Mutajen”, mutasyona uğramış canlıya ise 
“Mutant” denir.
DNA’nın yapısının değişmesi, DNA’nın işleyişini değiştirir, bu da farklı özelliklerin, farklı özellikte canlıların ortaya 
çıkmasına neden olur.

Mutasyon genetik yapıdaki hangi tür değişiklerle oluşabilir?
Mutasyonlar, bazı durumların  ---------- yapısını, kromozom yapısını ya da ----------- sayısını değiştirmesi ile meydana 
gelir.

Yukarıda verilen yanıt cümlesine ait boşluklar hangi seçenekteki terimlerle doğru olarak tamamlanır?

A) Kromozom-DNA
B) DNA-Kromozom
C) Hücre-Kromozom
D) DNA-Doku

Bir araştırmacı yukarıdaki tabloda verilen değişkenlerin katı basıncına etkisini gözlemleyebilmek için kum yüzey ve 
özdeş kutular kullanarak aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlıyor.

51.
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Bir araştırmacı yukarıdaki tabloda verilen değişkenlerin katı basıncına etkisini gözlemleyebilmek için kum yüzey ve 
özdeş kutular kullanarak aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlıyor.

Araştırmacının amacına ulaşabilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Düzeneklerin mevcut hali ile deneyini gerçekleştirip amacına ulaşabilir.
B) Birinci düzenekteki kutulardan bir tanesini ikinci düzenekteki kutuların üzerine koyarsa amacına ulaşabilir.
C) İkinci düzenekte bulunan kutuları birinci düzenekteki gibi yerleştirip üzerlerine özdeş bir kutu daha eklerse ama-

cına ulaşabilir.

D) İkinci düzenekteki kutulardan bir tanesini birinci düzenekteki kutuların üzerine koyarsa amacına ulaşabilir.

52. 
Kontrol Edilen Değişken Yüzey Alanı

Bağımsız Değişken Ağırlık

Bağımlı Değişken Kumda batma miktarı (Basınç)

2. Düzenek1. Düzenek
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Canlının genetik yapısındaki değişikliklere “Mutasyon” denir. Nem, sıcaklık ve beslenme gibi çevre etkisiyle oluşan 
genlerin işleyişinde meydana gelen değişimler “Modifikasyon” olarak adlandırılır. Canlıların, belirli çevre koşullarında 
yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özellikler kazanmasına “Adaptasyon” denir.

A) 2 ve 4.  B) 2 ve 5.  C) 3 ve 6.  D) 5 ve 6.

53. 

Aşağıda verilen eşleştirme tablosunda hangi ikisinin yeri değiştirilirse tablo tamamen doğru eşleştirilmiş olur?
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Mutasyon, canlıların genlerinde genellikle çevresel faktörlerden dolayı meydana gelen değişimlerdir. Modifikasyon 
ise, çevresel faktörlerin etkisiyle genlerin işleyişinde meydana gelen değişimlerdir. 

54. 

Altı parmaklılık, insanlar 
dışında bazı canlılarda da 
görülebilen, mutasyonlar 
sonucu oluşan bir hasta-
lıktır.

Van ve Ankara kedile-
rinin göz renginin birbi-
rinden farklı olmasının 
sebebi mutasyonlardır.

Karahindiba bitkisinin dağ-
da yetişeninin kısa boylu, 
ovada yetişeninin uzun boy-
lu olması modifikasyondur.

Çuha bitkisinin 25- 
35°C sıcaklıkta be-
yaz çiçek,15-25°C 
sıcaklıkta kırmızı 
çiçek açması modi-
fikasyondur.

Buna göre, mutasyon ve modifikasyon kavramlarıyla ilgili olarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?

A) Modifikasyon olayında genlerin yapısı değişmediği için kalıtsal değildir.
B) İki olay da çevre etkisiyle meydana geldiğine göre, canlı için aynı derece zararlıdır.
C) Mutasyonlar, genlerin yapısındaki değişiklikler olduğu için gelecek nesillere aktarılır.
D) İki olaya da neden olan çevresel faktör ortadan kalktığında, canlı eski haline geri döner.
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Mehmet rengi solmuş bahçe demirlerini boyarken, boyanın kalktığı bazı yerlerin paslandığını fark etmiştir. Paslanan 
bölümleri zımparaladıktan sonra paslar dökülmüş ve demir ortaya çıkmıştır. Zımpara yaparken boyalı bölümlerde 
paslanmanın olmadığını gözlemlemiştir.

Mehmet paslanmanın bir kimyasal değişim olduğunu bildiğine göre aşağıdaki yapacağı yorumlardan hangisi 
yanlış olur?

A) Pas, demirden farklı maddeye dönüşmüştür.
B) Zımparalama işlemi, pasın iç yapısını değiştirmiştir.
C) Boya, demir ile havanın temasını engellediği için paslanmayı önler.
D) Demir boyandığında, demirde sadece fiziksel bir değişim gözlemlenir.

55. Rüzgâr; bölgeler arasında sıcaklık etkisiyle oluşan basınç farkları ile havanın yatay ve dikey yönlü hareket etmesi 
sonucu oluşur. Rüzgârlar estikleri yöne göre isim alırlar.

K, L, M, N bölgelerine ait sıcaklık ölçümleri grafikteki gibidir.

56. 

Verilen değerlere göre hafta içinde beklenen en kuvvetli rüzgâr hangisidir?

A) Kıble
B) Yıldız
C) Gün doğusu
D) Gün batısı
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Rüzgâr; bölgeler arasında sıcaklık etkisiyle oluşan basınç farkları ile havanın yatay ve dikey yönlü hareket etmesi 
sonucu oluşur. Rüzgârlar estikleri yöne göre isim alırlar.

K, L, M, N bölgelerine ait sıcaklık ölçümleri grafikteki gibidir.

56. 

Verilen değerlere göre hafta içinde beklenen en kuvvetli rüzgâr hangisidir?

A) Kıble
B) Yıldız
C) Gün doğusu
D) Gün batısı
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Farklı maddelerden oluşmuş asitlerin ortak özellikleri vardır. Bu ortak özelliklerden bir tanesi asitlerin aşındırıcı 
olmalarıdır. Yediğimiz besinlerin çoğunda bir miktar asit bulunmaktadır. Dengeli beslenme durumunda vücudumuz 
ihtiyaç duyduğu kadar asidi almış olur. Ancak asit değeri yüksek yiyecek veya içecekler fazla miktarda veya uzun 
sure alınırsa, aşındırıcı özelliklerinden dolayı vücudumuzda bazı yapıların zarar görmesine neden olur.

Buna göre seçeneklerde verilen örneklerden hangisi tüketilen asidik ürünlerin vücutta yarattığı aşındırıcı 
olmayan etkiye örnektir?

A) Asitli içeceklerde bulunan fosforik asit, kemiklerin erimesine ve kırılganlığının artmasına sebep olur. 
B) Asidik özelliği olan gıdaların fazla tüketilmesiyle ağızda oluşan asidik ortam, diş minesine zarar verir.
C) Fazla asitli yiyecek ve içecek tüketimi mide duvarına zarar verir.
D) Hidroklorik asit, kuvvetli bir asit olup midede bulunan proteinleri enzimlerle birlikte parçalar.

57. 

Asit ve bazları birbirinden ayırmak için kullanılan ve belirli pH değerlerinde renk değiştiren maddelere indikatör denir. 
Metil oranj, fenolftalein gibi yapay indikatörlerin yanında bitkilerden elde edilen doğal indikatörler de vardır.

Ortanca çiçeği pH değeri 7’nin altında olan topraklarda mavi renk, pH değeri 5,5 ve daha altında olan toprakta beyaz 
renk, pH değeri 7’nin üzerinde olan topraklarda ise mor ve pembe tonlarında renk alır.

Buna göre;

I.   Ortanca çiçeğinin, toprağın farklı pH değerlerinde, çiçeklerinin farklı renk olması genetik bir varyasyondur.
II.  Ortanca çiçeğinin pH değerine göre renk değişimi, sadece görünüşünü etkileyen kalıtsal olmayan bir değişimdir.
III. Ortanca bitkisi, asidik topraklarda pH değerine göre beyaz ve mavi renkte, bazik topraklarda ise mor ve pembe
     tonlarında çiçek açar.

verilen yargılardan hangileri doğrudur?

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

58. 

59. 
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Barajlar, genellikle dağların arasına, nehir sularının yolunu keserek arkasında göl oluşturmak amacıyla inşa edilirler.
Baraj yapım aşamasında setlerin alt kısımlarının daha kalın üst kısımların ise ince olduğunu gören Cemre babasına 
setlerin neden aynı kalınlıkta yapılmadığını sormuştur.

Babasının aşağıda verdiği cevaplardan hangisi doğru bir açıklama olacaktır?

A) Katı basıncı yüzey alanı arttığında azaldığı için yapılan işlemle su barajda daha güvenli olarak biriktirilecektir.
B) Sıvı basıncı yoğunluk arttıkça arttığı için yapılan işlemle su barajda daha güvenli olarak biriktirilecektir.
C) Sıvı basıncı derinlere indikçe arttığı için yapılan işlemle su barajda daha güvenli olarak biriktirilecektir.
D) Katı basıncı ağırlık artıkça artacağı için yapılan işlemle su barajda daha güvenli olarak biriktirilecektir.

59. 

60. Canlılarda çeşitli etkiler sonucunda bazı değişimler gerçekleşir. Bu değişimler adaptasyon, mutasyon ve modifikas-
yon olarak isimlendirilmektedir.

Buna göre verilen örnek resimlerin isimlendirilmesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak veril-
miştir?
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Asit ve bazları birbirinden ayırmak için kullanılan maddelere indikatör denir. Tabloda bazı indikatörler ve bu indikatör-
lerin renk değiştirdikleri pH aralıkları verilmiştir.

Buna göre;

I. pH değeri 4 olan bir çözeltide sadece metil kırmızısı, kırmızı renk alır.
II. Bir maddenin asit ya da baz olduğunu anlamak için birden fazla indikatör kullanılabilir.
III. Fenolftalein indikatörü, HCl çözeltisine damlatılırsa renk değişimi olmaz, ancak NaOH çözeltisine damlatılırsa

pembe renk verir.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

Yeryüzünde belirli bir yüzeye dik ya da eğik gelen Güneş ışınlarının getirdiği enerji miktarları farklılık gösterir. Eğik açı 
ile gelen ışınların enerjisi, daha geniş alana yayıldığı için etkisi zayıflar ve ışınları eğik alan yüzeyler, ışınları dik alan 
yüzeylere göre daha az ısınır. Böylece Dünya üzerindeki bölgelerde ısıma farklılıkları oluşur. Bu ısınma farklılıkları 
ise Dünya üzerinde alçak ve yüksek basınç alanlarının oluşmasını sağlar. Aşağıda anlatılanlar ile ilgili bazı görseller 
verilmiştir.

Buna göre verilen bilgiler ve görsellerden yararlanılarak;

I. Güneş ışınlarının geliş açısı Ekvatordan kutuplara doğru azaldığı için, sıcaklık Ekvatordan kutuplara doğru azalır.
II. Ekvator bölgesinin yıl boyunca Güneş ışınlarını dik ve dike yakın açılar ile almasından dolayı bölgede alçak basınç 
     oluşur.
III. Ekvatordan kutuplara Güneşin gelme açısı küçüldüğü için gölge boyları kutuplara gidildikçe kısalır.
IV. Yıl boyunca güneş ışığını eğik bir açı ile alan kutuplar sürekli yüksek basınç alanları olup hava soğuktur.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) I ve III. B) III ve IV. C) I, II ve IV. D) I, II ve III.   

61.
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Yeryüzünde belirli bir yüzeye dik ya da eğik gelen Güneş ışınlarının getirdiği enerji miktarları farklılık gösterir. Eğik açı 
ile gelen ışınların enerjisi, daha geniş alana yayıldığı için etkisi zayıflar ve ışınları eğik alan yüzeyler, ışınları dik alan 
yüzeylere göre daha az ısınır. Böylece Dünya üzerindeki bölgelerde ısıma farklılıkları oluşur. Bu ısınma farklılıkları 
ise Dünya üzerinde alçak ve yüksek basınç alanlarının oluşmasını sağlar. Aşağıda anlatılanlar ile ilgili bazı görseller 
verilmiştir.

Buna göre verilen bilgiler ve görsellerden yararlanılarak;

I.   Güneş ışınlarının geliş açısı Ekvatordan kutuplara doğru azaldığı için, sıcaklık Ekvatordan kutuplara doğru azalır.
II.  Ekvator bölgesinin yıl boyunca Güneş ışınlarını dik ve dike yakın açılar ile almasından dolayı bölgede alçak basınç 
     oluşur.
III. Ekvatordan kutuplara Güneşin gelme açısı küçüldüğü için gölge boyları kutuplara gidildikçe kısalır.
IV. Yıl boyunca güneş ışığını eğik bir açı ile alan kutuplar sürekli yüksek basınç alanları olup hava soğuktur.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) I ve III.  B) III ve IV.  C) I, II ve IV.  D) I, II ve III.   

62. 

Güneşten gelen enerjinin atmosfere girdikten sonraki dağılışı

Güneş ışınlarının geliş açısı ile ısınma arasındaki ilişki
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CEVAP ANAHTARI
FEN BİLİMLERİ

1 B

2 C

3 D

4 B

5 C

6 D

7 D

8 C

9 B

10 C

11 C

12 C

13 B

14 C

15 D

16 C

17 D

18 B

19 C

20 C

21 C

22 C

23 C

24 D

25 A

26 D

27 C

28 C

29 C

30 C

31 B

32 C

33 D

34 D

35 B

36 B

37 B

38 D

39 B

40 A

41 A

42 D

43 A

44 D 

45 D

46 B

47 B

48 D

49 D

50 D

51 B

52 C

53 D

54 A

55 B

56 B

57 D

58 D

59 C

60 A

61 C

62 C




