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1. Aşağıdaki  belli bir bölgesinden kesilen toprak solucanının parçalarının kendisini tamamlaması ile mey-
dana gelen eşeysiz üreme şekli verilmiştir.

Bu üreme ile ilgili aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yorumu yanlıştır?

Toprak solucanının çoğalmasında
mitoz bölünme etkili olmuştur.

A)
Oluşan yeni toprak solucanları 
kalıtsal yönden birbirinden farklıdır.

B)

Oluşan yeni toprak solucanlarının
kromozom sayıları birbirine eşittir.

C)
Bölünen toprak solucanlarında 
hücre artışı meydana gelmiştir.

D)

A

2. Aşağıdaki tabloda yer alan yapay uydular belli 
bir kurala göre taranmıştır. 

Göktürk 1 Türksat 1B

K

L

Türksat 4A Bilsat

Buna göre tabloda K ve L yerine aşağıdaki-
lerden hangileri yazılabilir?

       K        L

A) Rasat Türksat 3A

B) Türksat 1C Türksat 2A

C) Türksat 2A Rasat

D) Göktürk 2 Türksat 1C

3.          

Sperm Yumurta

Yukarıda verilen hücreler hangi hücrelerde 
ve hangi bölünme çeşidi sonucunda olu-
şur?

Bölünmenin meydana 
geldiği hücreler Bölünme çeşidi

A) Üreme hücreleri Mayoz bölünme

B) Üreme ana hücreleri Mitoz bölünme

C) Üreme ana hücreleri Mayoz bölünme

D) Üreme hücreleri Mitoz bölünme

Bu testte 20 soru vardır.

Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

A
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4. Çeşitli araçlarla uzaya çıkılmasını sağlayan, uzayda yapılan araştırma sonuçlarını Dünya'ya ulaştıran 

teknolojilere uzay teknolojisi denir.

Aşağıda uzay teknolojilerine ait ürünlerden bazıları açıklanmıştır.

ÜRÜN

Bir gezegeni veya bir gök cismini incelemek için gönderilen araçlardır. Bu 
araçların gönderildiği gök cisminin yakınında uçma, yörüngesinde dolaşma 
veya üzerine inme gibi görevleri vardır.

ÜRÜN

İnsanların uzayda çalışmasını ve ihtiyaçlarını gidermesini sağlayan dev yapay 
uydulardır. Bu yapılar, astronotların hem yaşayabilecekleri hem de deney 
yapabilecekleri bir ortam olarak hazırlanmıştır.

ÜRÜN

Hızla yükselebilen, uçaklar gibi manevralar yapabilen ve tekrar yere inebilen 
uzay araçlarıdır. Gök biliminin yeniden kullanılabilen ilk araçlarıdır.

?

?

?

Yukarıda verilen bilgilerde "?" ile gösterilen yerlere aşağıdaki araçlardan hangisinin resmi yapış-
tırılamaz?

A)

Uzay roketi

Uzay sondası

Uzay istasyonları

Uzay mekikleri

C)

B)

D)

A
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5. 

İçerisinde büyük teleskopların yer aldığı, gök bilimcilerin 
gözlem yaptıkları yerlere rasathane (gözlemevi) denir. 
Gözlemevleri, teleskobun icadından çok önce gökyüzün-
deki değişiklikleri ve hareketleri incelemek için kurulmuş-
tur. Gözlemevleri şehir ışıklarından uzakta, yüksek ve az 
bulutlu yerlerde kurulurlar. Bunun nedeni şehir ışıklarının 
parlaklığının gök cisimlerinin parlaklığını sönük bırakma-
sıdır. Ayrıca otomobillerden çıkan egzoz gazları ve toz-
lardan meydana gelen hava kirliliğinden dolayı görüşü 

engellemektedir. Teleskopların soluk ve zayıf görüntüleri algılayabilmesi için havanın açık olması 
gerekir. Bu nedenle, gözlemevlerinin kurulması için en uygun yerler sıcak kesimlerdeki dağ tepe-
leridir. Güney Afrika'da And Dağları'nda, Kanarya Adaları ve Hawaii'de yanardağ tepelerinde 
büyük gözlemevleri kurulmuştur. Ülkemizde en çok bilinen ve gelişmiş olan gözlemevi Antalya'da 
Toros Dağları'na kurulmuştur.

Günümüzde atmosferin ve yerkürenin etkilerinden kurtulmak ve daha iyi görüntü elde etmek için 
teleskoplar uzaya yerleştirilmektedir.

Yukarıda rasathaneler (gözlemevleri) ile ilgili verilen bilgi doğrultusunda;

I. Rasathaneler, teleskobun icadından sonra kurulmaya başlanmıştır.

II. Rasathaneler hava kirliliğinin olmadığı çok bulutlu yerlere kurulur.

III. Rasathanelerde kullanılan teleskoplar uzaya da yerleştirilebilmektedir.

verilenlerden hangilerine ulaşılabilir?

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

6. Aşağıda mitoz bölünmeye ait evreler, karışık olarak verilmiştir.

1 2 3 4

Bu evrelerle ilgili aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yorumu yanlıştır?

4. evre 1. evreden önce
gerçekleşir.

A) 3. evrede DNA kendini eşleyerek
sayısını iki katına çıkarır.

B)

1. evrede sitoplazma bölünmesi
ara lamel oluşarak gerçekleşir.

C) 2. evrede kromozomlar hücrenin
ortasına dizilir.

D)

A
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7. Aşağıda yıldızlarla ilgili verilen bilgilerden doğru olanlar doğru zarfına, yanlış olanlar yanlış zarfına konu-

lacaktır.

Yıldızların ömrü 
kütleleri ile

doğru orantılıdır.

Sıcaklıklarına göre 
farklı renklerde 

gözlemlenir.

Doğal ısı ve ışık
kaynağıdır.

Şekilleri küreye
benzer.

Canlılar gibi doğar, 
büyür ve ölürler.

Işıkları kesintisiz
görünür.

Doğru

zarfı

Yanlış

zarfı

Buna göre zarflarda kaçar adet bilgi yer alır?

Doğru zarfı Yanlış zarfı

A) 2 4

B) 5 1

C) 3 3

D) 4 2

8. Yıldızlardan, yıldızlar arası gaz ve toz bulutla-
rından, kara deliklerden, gezegenler ve doğal 
uydularından oluşan dev sisteme galaksi 
denir. Galaksiler şekillerine göre eliptik, sar-
mal ve düzensiz  olmak üzere üç grupta ince-
lenir. Dünya'mız Samanyolu galaksisinde yer 
alır. Samanyolu galaksisi uzayda çok yavaş 
bir şekilde hareket etmektedir. Samanyolu 
galaksisine en yakın olan galaksi, Andromeda 
galaksisidir.

Buna göre Samanyolu ve Andromeda 
galaksileri hangi galaksi çeşidi içerisinde 
yer alır?

Samanyolu 
Galaksisi

Andromeda 
Galaksisi

A) Sarmal galaksi Eliptik galaksi

B) Eliptik galaksi Düzensiz galaksi

C) Düzensiz galaksi Sarmal galaksi

D) Sarmal galaksi Sarmal galaksi

9.   

Oluşan
hücreler
birbirinden
farklıdır.

Bölünme
sonucu 2
hücre oluşur.

İki aşamada 
gerçekleşir.

Kromozom
sayısı
yarıya iner.

Büyüme ve
gelişmeyi
sağlar.

Tek hücreli
canlılarda
üremeyi
sağlar.

1
65

4
3 2

Ahmet yukarıdaki dart tahtasına 3 atış yapıyor.

Atışlar sonucunda 6, 1 ve 4 numaralı özellik-
leri vuruyor.

Buna göre, Ahmet hangi bölünme çeşidi-
nin özelliklerini vurmuştur?

6 1 4

A) Mayoz Mayoz Mayoz

B) Mitoz Mitoz Mitoz

C) Mayoz Mitoz Mayoz

D) Mitoz Mayoz Mitoz

A
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10. Bir öğrenci yapboz parçalarının üzerine aşağıdaki kavramların isimlerini yapıştırıyor.

GALAKSİ EVREN TAKIM YILDIZI UZAY GÜNEŞ

Bu yapbozların üzerinde yazan kavramlardan en büyük olan yapı en altta olacak şekilde büyük-
ten küçüğe doğru birbirinin üzerine takılırsa nasıl bir şekil oluşur?

A) B) C) D)

11. 

Çekirdek K

L

M

N

Hücre

Yukarıda verilen şekille ilgili bir öğretmen aşağıdaki bilgileri veriyor.

 1. Kalıtsal özellikler DNA üzerinde çeşitli bölgelerde yer alır. Bu bölgeler saç tipi, göz rengi, cinsiyet gibi 
özellikleri belirler.

 2. Hücre bölüneceği zaman DNA kısalıp kalınlaşarak bu yapıyı meydana getirir. Bu yapının sayısı aynı 
türe ait canlılarda aynıdır. Fakat farklı canlılarda değişkenlik gösterebilir.

Buna göre öğretmen şekil üzerinde hangi yapılar hakkında bilgi vermiştir?

1 2

A) L K

B) M K

C) L N

D) K M

A
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12. Aşağıdaki numaralandırılmış kutuların üzerinde bazı organellerin adları yazılıdır.

     

1 2

3 4

Yukarıdaki tabloda yazan organellerle ilgili bazı öğrencilerin yorumları aşağıda verilmiştir.

Gökhan

Canan

Kemal

Mine

1 numaralı organel, tüm canlı 
hücrelerde bulunur.

2 numaralı organel, bitki hücrelerinde
büyük ve az sayıda iken, hayvan hüc-
relerinde küçük ve çok sayıdadır.

3 numaralı organel, hücrenin gerek duyduğu
enerjiyi oksijenli solunumla üretir.

4 numaralı organel, hücre bölünmesinde
görev alır.

Tüm öğrencilerin yaptığı yorumlar doğru olduğuna göre, tabloda hangi organellerin isimleri yazı-
lıdır?

Ribozom

Mitokondri

Koful

Sentrozom

A) Lizozom

Sentrozom

Mitokondri

Koful

B) Ribozom

Koful

Mitokondri
Sentrozom

C) Sentrozom

Mitokondri

Koful

Kloroplast

D)

13.                    

Organ

1

Hücre

2

Organizma

3 4 5

Doku Sistem

Yukarıda verilen yapıların basitten karmaşığa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru 
verilmiştir?

2
A)

1 4 5 3 3 5 4 1 2 2 1 4 5 3 2 1 4 5 3
B)

2
C)

4 1 3 5 2
D)

4 1 5 3

A
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14.                  

?

Atbaşı Helezon

Fırat Sevil

Yukarıdaki öğretmenin sorduğu soruya iki öğrenci şekildeki cevapları vermiştir.

Öğretmenin sorduğu soruya sadece Fırat doğru cevap verdiğine göre, öğretmen aşağıdaki soru-
lardan hangisini sormuştur?

A) Takım yıldızlarına birer örnek veriniz?     B) Karanlık bulutsulara birer örnek veriniz?

C) Parlak bulutsulara birer örnek veriniz?     D) Galaksi çeşitlerine birer örnek veriniz?

15. 

End
op

laz
m

ik

re
tik

ulu
m

Golgi

cisim
ciği

Ribo
zo

m Koful

Se
nt

ro
zo

m

Kloroplast

Hücrelerde besin, su,
atık gibi maddelerin 

depolanmasında
sorumlu organeldir.

Bitki ve hayvan hücrelerinde paketleme yapılması
ve salgı üretilmesinden sorumlu organeldir.

Bitkinin besin ve oksijen 
üretiminde görevli
olan organeldir.

Yukarıdaki etkinliği doğru çözen bir öğrenci 
hangi şekle ulaşır?

A) B) C) D)

16. Aşağıda kütle ve ağırlık kavramlarına ait bazı 
özellikler verilmiştir.

Eşit kollu terazi ile ölçülür.

Kuvvettir.

Birimi Newton’dur.

Yönü olmayan bir büyüklüktür.

Kütle

Ağırlık

Yukarıda verilen etkinliğin doğru eşleştiril-
miş hali aşağıdakilerden hangisinde veril-
miştir?

A) B)

C) D)

A
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17.             1 2 3 4 5

6

Yukarıdaki şekilde bir hücrede meydana gelen mitoz bölünme olayı gösterilmiştir.

Bu şekille ilgili Gökhan Öğretmen aşağıdaki soruları soruyor.

     

Kaç numaralı şekilde kardeş 
kromatitler farklı kutuplara çekilir?

DNA eşlenmesi kaç numaralı
şekilde gerçekleşir?

Gökhan Öğretmen'in sorduğu iki soruya da aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevap ver-
miştir?

A) B) C) D)1 ve 4 2 ve 4 1 ve 5 3 ve 4

18. Aşağıda mayoz bölünmenin bazı evreleri ve bu evrelerin özellikleri verilmiştir. 

1

Hücre bölünmesi için 
protein sentezler. Hazırlık 

yapar. DNA eşlenerek 
kromozomlar oluşur.

2

Kromozomlar arasında 
parça değişimi olur.

(Gen alışverişi)

Homolog kromozomlar 
hücrenin orta düzlemine 
çift sıra halinde dizilirler.

Homolog kromozomlar 
birbirinden ayrılırlar.

43

Yukarıda verilen mayoz bölünme evrelerinden hangisi canlılarda çeşitliliği sağlar?

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

A
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19. 

Geliştirdiği mikroskopla şişe mantarındaki yapıları gözlemlemiştir.
Mantarda gözlemlediği yapılara “boşluk” veya “hücre” anlamına gelen
“celula” ismini vermiştir. İncelediği bu yapıların, içi kurumuş olan hücre
çeperi olduğu gelişen teknoloji sayesinde yıllar sonra anlaşılmıştır. 
Bu nedenle hücrenin varlığını ilk defa bulan kişi olarak kabul edilir.

Öğretmenin bahsettiği bilim insanı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) B) C) D)

Theodor Schwann        Antony Van Leeuwenhoek                Rudolf Virchow                         Robert Hooke

20. Aşağıdaki şekillerde iki farklı bölünme çeşidi gösterilmiştir.

      
2n

2n 2n

1
2n

n n

2

3

n n n n

4

Buna göre, kaç numaralı bölümlerde DNA eşlenmesi gerçekleşir?

A) 1 ve 2     B) 1, 2 ve 3

C) 1 ve 3     D) 1, 2, 3 ve 4

Sayısal Bölüm Bitti.
Cevaplarınızı kontrol ediniz.

A


