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1. 
A olayı
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 Yukarıda A ve B olayları gösterilmiştir. 

 Buna göre bu olaylarla ilgili aşağıda yapılan açık-
lamalardan kaç tanesi doğrudur?

	 •	 A	ceviz	ağacının	yapısı,	ana	ceviz	ağacının	ya-
pısıyla aynıdır.

	 •	 B	ceviz	ağacının	yapısı,	ana	ceviz	ağacının	ya-
pısıyla aynıdır. 

	 •	 A	ceviz	ağacının	kromozom	sayısı,	ana	ceviz	
ağacının kromozom sayısına eşittir.  

	 •	 B	ceviz	ağacının	kromozom	sayısı,	ana	ceviz	
ağacının kromozom sayısına eşittir.

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

3. 2n = 46 kromozomlu X ve Y hücreleri için aşağıdaki 
bilgiler verilmiştir.

	 •	 X	hücresi	2	mitoz	geçirmektedir.

	 •	 Y	hücresi	1	mayoz	geçirmektedir.
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 Buna göre, yukarıda çizilen grafiklerden hangi-
leri doğrudur?

A) B1 B) A2 C) C3 D) B3

4. 
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 Yukarıda K ve A hücrelerinin hücre bölünmesi gös-
terilmiştir.

 Buna göre, aşağıdaki cümlelerden hangisi hata-
lıdır?

A) C ve D’nin kromozom sayıları aynıdır.

B) M ve A’nın kromozom sayıları aynıdır.

C) B ve E’nin özellikleri aynıdır.

D) L’nin kromozom sayısı G’nin iki katıdır.

2. 
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 Dünya’nın çevresinde değişik yörüngelerde dönen 
ve artık bir işlevi olmayan insan yapımı cisimlerin 
tümü “uzay kirliliği” olarak adlandırılmıştır.

 Yukarıdaki grafikte uzay kirliliğinin yıllara göre deği-
şimi verilmiştir.

 Grafikte verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılar-
dan hangisine ulaşılabilir?

A) Uzay kirliliğinin en büyük nedeni yapay uydulardır.

B) 1960 yılından önce uzay kirliliği yoktur.

C) Uzay kirliliği yıllar geçtikçe artarak devam etmiştir.

D) Uzay kirliliği 2010 yılında en üst seviyeye çıkmıştır.
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7. 
1

2 3

654 7

1. bölünme

2. bölünme

 Yukarıda mayoz bölünmenin şeması verilmiştir.

 Bu şemaya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 I. 2 ve 3 numaralı hücrelerin kromozom sayısı ay-
nıdır.

 II. 4, 5 , 6, 7 numaralı hücrelerin kromozom sayısı 
aynıdır.

 III. 2 ve 3 numaralı hücrelerin genetik yapıları aynıdır.
 IV. 3 ve 4 numaralı hücrelerin kromozom sayısı ay-

nıdır.

A) I, II, III ve IV  B) I, II ve IV

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

5. Havanın açık olduğu günde gökyüzünden geçen 
bir gök cisminin arkasında uzunca bir iz bıraktığı 
gözlenmiştir.

 

 

Bu gök cismi ile ilgili,

	 •	 Bir	yıldızdır.

	 •	 Yapısında	donmuş	halde	buzlar,	gazlar	ve	toz-
lar bulunur.

	 •	 Kirli	kartopu	olarak	da	adlandırılır.

	 •	 Güneş’e	yaklaştıkça	ısınır	ve	yüzeyindeki	buz-
lar buharlaşır.

	 •	 Kuyruğu	Güneş’e	yaklaştıkça	uzar,	Güneş’ten	
uzaklaştıkça kısalır.

	 •	 Kendiliğinden	ısı	ve	ışık	yayar.

 yargılarından kaç tanesi doğrudur?

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

8. Optik gözlemevi ve radyo gözlemevi olmak üzere iki 
gruba ayrılırlar. Optik gözlemevlerinde teleskoplar bu-
lunurken, radyo gözlemevlerinde uzaydaki radyo sin-
yallerini toplayan büyük çanaklar bulunur. Optik gözle-
mevleri şehir ışıklarından uzakta, yüksek ve az bulutlu 
yerlerde kurulurlar. Bunun nedeni şehir ışıklarının par-
laklığının gökcisimlerinin parlaklığını sönük bırakması-
dır. Ayrıca otomobillerden çıkan egzoz gazları ve tozlar-
dan meydana gelen hava kirliliği görüşü engellemek-
tedir. Teleskopların soluk ve zayıf görüntüleri algılama-
sı için havanın açık olması gerekir. Bu nedenle; optik 
gözlemevlerinin kurulması için en uygun yerler sıcak 
kesimlerdeki dağ tepeleridir. Güney Afrika’da And 
Dağları’nda, Kanarya Adaları ve Hawaii’de yanardağ te-
pelerinde büyük gözlemevleri kurulmuştur. Ülkemizde 
en çok bilinen ve gelişmiş olan gözlemevi Antalya’da 
Toros Dağlar’ına kurulmuştur.

 Yukarıdaki metinde gözlemevleri hakkında bilgi ve-
rilmiştir.

 Bu yazıya göre gözlem evleri hakkında asıl an-
latılmak istenen nedir?

A) 2 çeşit gözlemevi olduğu

B) Gözlemevlerinin dünyada nerelerde olduğu

C) Gözlemevlerinin nerelerde kurulması gerektiği

D) Gözlemevlerinin egsoz gazlarından etkilendiğin

6. 1. Kardeş kromatitler kutuplara çekilir.

 2.  DNA kısalıp kalınlaşarak kromozomu oluşturur. 
Çekirdek zarı kaybolur.

 3. DNA kendini eşler.

 4. Kromozomlar hücrenin ortasında tek sıra hâlinde 
dizilir. Kromozomlar en belirgin hâldedir.

 5. İki yeni hücre oluşur.

 6. Çekirdek tekrar oluşur. Kromozomlar kaybolur.

 Yukarıda mitoz hücre bölünmesinin aşamaları karı 
şık olarak verilmiştir.

 Aşağıdakilerden hangisi bu olayın doğru sırala-
nışıdır?

A) 1, 4 , 2, 3 , 5, 6  B) 2, 3 , 1, 4 , 6, 5

C) 3, 2 , 4 , 1 , 6, 5  D) 3, 4 , 2 , 1 , 5, 6
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10. Enes, Eren ve babası birlikte futbol oynamayı çok 
severler. Hafta sonu pikniğe gittiklerinde futbol oy-
namadan gelmezler. Enes futbol oynarken Eren ve 
babasından daha fazla terler. Bu yüzden annesi 
Enes’in arkasına her zaman havlu koyarak bu te-
rin Enes’i  rahatsız etmesine engel olur. Babaları da 
Enes ve Eren’in enerjilerine ayak uyduramaz. Ba-
baları her zaman daha çabuk yorulduğu için daha 
fazla dinlenmeye ihtiyaç duyar.

 Yukarıdaki anlatımlara göre aşağıdakilerden han-
gisine ulaşılamaz?

A) Enes’in golgi cisimciği Eren’inkine göre daha 
fazla çalışır.

B) Babasının mitokondrisi Eren ve Enes’inkine 
göre daha az çalışır.

C) Babasının golgi cisimciği Eren ve Enes’ininkine 
göre daha fazla çalışır.

D) Eren’in mitokondrisi babasına göre daha fazla 
çalışır.

11. 

Sperm
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 Enes: I. olay mayoz bölünmedir. III. olay mitoz bö-
lünmedir ve embriyo 2n kromozomludur.

 Eren: II. Olayda kromozom sayısı 2 katına çıkar IV. 
olay mitozdur ve kromozom sayısı 2n’dir.

 Elif: I. olayda  kromozom sayısı yarıya iner, zigot 
oluşumu ile 2 katına çıkar ve III. olay mitozdur.

 Yukarıdaki şekle göre Eren, Enes ve Elif’in söy-
lediklerinden hangisi / hangileri doğrudur?

A) Enes, Elif ve Eren   B) Eren ve Elif

C) Enes ve Elif   D) Enes ve Eren

12. Aşağıda bazı kavramlar ve bilgiler verilmiştir.

Yapısında donmuş hâlde buzlar, 
gazlar ve tozlar bulunur. Bu yüzden 
kirli kartopu olarak da adlandırılır.

TAKIM
YILDIZI

Gökyüzünde Dünyadan bakıldığın-
da sergiledikleri görünüm sebebiy-
le bir arada bulunan yıldız grupları 
olarak adlandırılır.

KARA
DELİK

Büyük kütleli yıldızların bir kısmının 
dönüştüğü yapıdır. Bütün gök ci-
simlerini ve ışığı içerisine çekebilir.

GÖKADA

Yıldızlar, gezegenler, uydular arala-
rında gaz ve toz bulutundan oluşan 
büyük sistemlere denir.

KUYRUKLU
YILDIZ

NEBULA

 Verilen kavramlarla bilgiler eşleştirildiğinde açık-
ta kalan kavramla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Uzaydaki devasa gaz ve toz bulutlarıdır.

B) Yıldızın hayatının başlangıcı olabilir.

C) Bir yıldızın süper nova patlamasıyla oluşur.

D) Dünyadan bakıldığında ışığı kesintisiz görülür.

9. 

Homolog
Kromozomlar

Mayoz I

Mayoz II

1. Yavru Hücreler

2. Yavru Hücreler

	 •	 Mayoz	bölünme	birbirini	takip	eden	mayoz	1	ve	
mayoz 2 evrelerinden oluşur.

	 •	 Şekilde mayoz hücre bölünmesi olayı verilmiştir.

 Verilenlere göre;

 Faruk: Mayoz 1 ve mayoz 2’deki kromozom sayı-
ları yarıya inmiştir.

 Muhammet: 1. yavru hücrelerle, 2. yavru hücrele-
rin kromozom sayıları aynıdır.

 Selda: 1. yavru hücrelerle 2. yavru hücrelerin gene-
tik özellikleri aynıdır.

 yukarıdakilerden hangileri yanlıştır?

A) Faruk ve Muhammet

B) Faruk ve Selda

C) Muhammet ve Selda

D) Faruk, Muhammet ve Selda
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14. Dünya’nın çevresinde değişik yörüngelerde dönen 
ve artık herhangi bir işlevi olmayan insan yapılı ci-
simlerin tümü uzay kirliliği olarak adlandırılır. Bunla-
rın arasında ömrünü tüketmiş uyduların, roketlerin 
uzaya bırakılan üst aşamaları oluşturulur. Uzay kir-
liliğinin şimdilik günlük yaşama doğrudan bir etkisi 
yoktur. Ancak önlem alınmazsa uzay kirliliği önü-
müzdeki 25 - 30 yıl içinde uzay araştırmaları açısın-
dan çok ciddi bir sorun olacaktır. 

 Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden han-
gisi yanlıştır?

A) Uzay kirliliği şimdiden günlük hayatımızı etkile-
meye başlamıştır.

B) Uzay kirliliğinin asıl sebebi uzay araştırmaları 
sonucunda oluşmaktadır.

C) Uzay kirliliği uzay araştırmaları için sorun ol-
maya başlayacaktır.

D) Uzay kirliliğinine ömrünü tüketmiş uydular da 
sebep olmaktadır.

16. Remove DEBRIS uzay çöplerini nasıl  yakalayacak? 

 Birden fazla deneme yapılacağı söyleniyor. Prototi-
pin ilk olarak bünyesinden atacağı çok ufak bir uy-
duyu hedef olarak belirleyeceği ve bunu ağ ile ya-
kalamaya çalışacağı belirtiliyor. Diğer yöntemde ise 
bir zıpkın sistemi karşımıza çıkıyor. Bu sistemle ken-
di koyduğu hedefi vuracağı söylenen uydu, böyle-
likle zıpkın mekanizmasının yer çekimsiz ortamda 
çöp vurmak için işe yarayıp yaramadığını test ede-
cek deniyor. Bu denemenin sonunda ise uydunun 
büyük bir yelken ile beraber kendisini atmosfere so-
kacağı görülüyor. Yukarıdaki denemelerin hiçbiri da-
ha önce uzayda yapılmadığı için Remove DEBRIS 
projesi büyük önem arz ediyor.

 Yukarıdaki yazıda Remove DEBRIS hakkında bilgi 
verilmiştir.

 1. Uzayda çöpleri toplayacağına

 2. Uzaydaki meteor ve gök taşını toplayacağına

 3. 2 tür sistemle çalışacağına

 Bu yazıya göre gözlemevleri hakkında asıl anla-
tılmak istenen aşağıdakilerden hangileridir?

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

C) 1 ve 2    D) 1 ve 3

13. 

 Uzay araştırmalarının başladığı ilk günden günü-
müze kadar Uzaya pek çok roket fırlatılmıştır. Ro-
ketlerin taşıdıkları yüklerde zaman zaman patla-
malar olmuş ve bu patlamalar sonucunda ortaya 
çıkan enkazlar Uzaya yayılmıştır. Yörüngelerdeki 
yapay uydulardan bir bölümünün ömrü tükenmiş 
ve Uzayda serbest olarak dolanmaya başlamışlar-
dır. Tüm bu işe yaramayan cisimler, roket parça-
ları, ömrü tükenmiş yapay uydular, yakıt tankları ve 
uzay aracı atıkları Dünya’nın çevresinde dolanan bir 
hurda yığını oluşturmuştur. Bu durum da uzay kirlili-
ğine yol açmıştır.

 Uzay kirliliğinin önlenmesi için,
 1. Uzay araçlarının yörüngelere en az seviyede 

kirlilik oluşturacak biçimde yerleştirilmesi,
 2. Ömrü tükenen yapay uyduların ve uzay araçla-

rının Dünya’ya düşmelerinin sağlanması,
 3. Uzay araştırmalarının yavaşlatılması
 yukarıdakilerden hangilerinin yapılması gerekir?

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

C) 1 ve 2    D) 1 ve 3

15. İtfaiyecilerin kullandığı, dumanda nefes almayı sağ-
layan oksijen maskeleri NASA tarafından yapılan 
araştırmalar sonucunda geliştirilmiştir. Uzay araştır-
maları öncesinde itfaiyecilere verilen maske setleri 
oldukça ağır (13-14 kg) ve hantaldı. Bu yüzden ta-
şınması ve giyilmesi zordu. İtfayiciler bunları kulla-
nırken zorlanıyordu. NASA’nın dizayn ettiği maske 
setleri ise 5 kg’ın altındaydı. Hem konforlu hem de 
dizayn olarak çok daha güvenli idi. Bu sayede İtfa-
iyeci ölümleri büyük ölçüde azaldı. 

 Yukarıda uzay araştırmaları sonucunda NASA tara-
fından üretilen oksijen maskelerinin faydaları anla-
tılmıştır.

 Bunun gibi günlük hayatta kullandığımız teflonlar, 
tükenmez kalem gibi malzemeler uzay araştırma-
ları sonucunda yapılmıştır.

 Yukarıda verilen metinde asıl anlatılmak isteni-
len aşağıdakilerden hangisidir?

A) NASA her zaman bir şeyler üretir.

B) Uzay araştırmaları sonucunda kullandığımız bir-
çok ürün elde edilmiştir.

C) İtfaiyeci ölümleri azalmıştır.

D) Oksijen maskeleri daha hafif yapılmıştır.
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17. Nebula, uzaydaki devasa ve toz bulunur. Nebula-
lar, ölen bir yıldızın süpernova patlamasıyla etrafa 
saçılan gaz ve tozdan oluşur. Yeni bir yıldızın oluş-
maya başladığı yerlerde de başka bir nebula türü 
gözlemlenir. Nebulalar çoğunlukla hidrojen ve hel-
yumdan oluşan gaz ve toz bulutlarıdır. Etraftaki gaz 
ve toz genişlemeye devam etse de bir süre sonra 
kütleçekimin etkisiyle bir araya gelir. Bir araya gel-
dikçe oluşan yığın da gittikçe büyür ve kütleçekimi 
güçlenir. Sonunda bu gaz ve toz bulutu o kadar yo-
ğunlaşır ki kendi kütleçekimi altında çöker. Bu çö-
küş yığının merkezindeki maddenin ısınmasına se-
bep olur ve bu sıcak çekirdek bir yıldızın hayatının 
başlangıcı hâline gelir.

 Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden han-
gisine ulaşılamaz?

A) Gaz ve toz bulutlarının genişlemeye devam et-
memesinin sebebi kütleçekiminin etkisidir.

B) Gaz ve toz bulutları kütle çekiminin etkisiyle yo-
ğunlaşarak ısınmaya neden olur.

C) Gaz ve toz bulutları sürekli genişleyerek etrafa 
ısı verir.

D) Nebulalar çoğunlukla hidrojen ve helyumdan 
oluşan gaz toz bulutlarıdır.

19. Aşağıdaki görselde A bir siteyi B bir apartmanı C de 
bir apartmandaki bir daireyi temsil etmektedir. Bir 
öğrenci görseli “Güneş Sistemi ve Ötesi” ünitesinde 
öğrendiği bazı kavramlarla eşleştirmek istiyor. 

 

A







B
C

 Öğrenci görseldeki büyüklükleri dikkate alarak;

 1. A Samanyolu Galaksisini, B Güneş Sistemini, C 
ise Dünyayı temsil eder.

 2. A Evreni, B Takım Yıldızını, C ise Takım Yıldızı-
nın bir yıldızını temsil eder.

 3. A Güneş Sistemini, B Dünyayı, C ise Ayı temsil 
eder.

 eşleşmelerimden hangilerini yapabilir?

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

C) 2 ve 3   D) 1 ve 3

18. 1

2







3







4

 I. 1 numara ile gösterilen yapı 2, 3, 4 numara ile 
gösterilen yapılardan daha karmaşıktır.

 II. 2 numara ile gösterilen yapı 3 ve 4 numara ile 
gösterilen yapıların birleşmesiyle oluşur.

 III. 3 numara ile gösterilen yapılardır kalıtsal özel-
liklerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan 
yapıdır.

 IV. 1 ile gösterilen yapı bütün canlılarda farklıdır.

 Yukarıdaki şekle göre yapılan açıklamalardan 
hangileri doğrudur?

A) I, III ve IV   B) II, III ve IV

C) I, II ve IV   D) I ve IV

20. 1. Yaşamsal olayların gerçekleştiği yerdir.

 2. Madde alış verişini kontrol eder.

 3. Organellerin bulunduğu yerdir.

 4. Hücreyi dış etkenlerden korur.

 5. Hücrenin yaşamsal faaliyetlerinin yönetildiği 
yerdir.

 Yukarıda hücrelerin temel kısımlarının özellikle-
rinden hangi ikisi hücre zarına ait özelliklerin-
dendir?

A) 1 ve 2    B) 2 ve 3

C) 3 ve 5    D) 2 ve 4


