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Cümlelerin doğru veya yanlış olduğunu belirleyerek 
ilgili kutucuğu işaretleyiniz.

Cümlelerde boş bırakılan yerlere gelecek kelimeleri 
bulup ilgili kutucuğu işaretleyiniz.

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları 
cevaplandırınız 10

10

20
Hava olayları, yeryüzü şekillerinin oluşumunda etkili 
değildir.
Kuzey Yarım Küre’de kış yaşanırken, Güney Yarım 
Küre’de yaz yaşanır.
İklim bilimi, günlük değişken hava olaylarını inceler.

DNA eşlenirken oluşan hatalar asla onarılamaz.

Dünya’nın kendi etrafında dönmesi ve eksen eğikliği, 
mevsimleri oluşturur.
Modifikasyon canlının gen yapısının değişmesi 
demektir.
Doğal seçilim sonucu ortam şartlarına uyum sağlayan 
bireyler oluşur.
Sadece eşey hücrelerde meydana gelen mutasyonlar 
kalıtsaldır.
21 Haziran ve 21 Aralık tarihleri ekinoks olarak 
adlandırılır.
DNA’nın yapı birimleri genlerdir. 

DNA’nın kendini eşlemesi sırasında gerçekleşen olaylar 
verilmiştir.

Dünyanın güneş 
etrafındaki konumu  
şekilde verilmiştir.

Mutasyonla ilgili verilen bilgilerden hangisi veya 
hangileri doğrudur.

Yukarıda karışık sıra ile verilen olayları oluş 
sırasına göre gerçekleşmesi hangi seçenekte doğru 
verilmiştir?

Yukarıda verilen şekile göre hangi konumda güney 
yarım kürede kış mevsimi yaşanır?

Yukarıda karışık sıra ile verilen olayları oluş 
sırasına göre gerçekleşmesi hangi seçenekte doğru 
verilmiştir?

1. Bir canlının sahip olduğu gen ve ve çevre etkileşimi
sonucunda ortaya çıkan görüntüsüne.............................denir.
2. Düneş ışınları.....................................dünyamıza yatay 
gelerek birim yüzeye düşen enerji miktarı azalır.
3. Etkisini fenotipte gösteremeyen gene...............................
denir
4................................. olayına basınç farkı neden olur.
5. Etki alanı geniş olan ve uzun yıllar hava olaylarının
ortalamasına .................................. denir.
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a- Genotip
e- Fenotip

b- Resesif
f- Rüzgar

c- Yazın d- Kışın
g- Sis h- İklim k- Dominant

ı- Hava olayı

I- Stoplazmada serbest haldeki nükleotitler
çekirdeğe girer.
II- Birbirinin aynısı iki DNA oluşur.
III- İki DNA zinciri arasındaki bağlar kopar.
IV- Nükleotidler ilgili yerlere bağlanır.

I- Her zaman kalıtsaldır.
II- Yararlı mutasyonlarda olabilir.
III- Genlerin işleyişinin değişmesiyle oluşur.
IV- Nükleer silahlar ve kimyasal silahlar sebep
olabilir.

A) I - III - IV - II

A) I - III

A) I

C) III - I - IV - II

C) I - IV

C) III

D) III - IV - I - II

D) II - IV

D) IV

B) II - I - IV - III

B) II -III

B) II

1-

5-

4-

3-

2-

Keçilerde et ve süt verimini arttırmak için yapılan bir 
uygulamada iri olan keçi ırkına ait bir bireyin
genleri, süt verimi yüksek olan bir keçiye aktarılıyor. 
Böylece keçinin yavruları hem daha iri oluyor
hem de daha fazla süt veriyor.

I- Hayvan ıslahına örnek olarak verilebilir.
II- Uygulamada gen aktarımı yapılmıştır.
III- Yapılan uygulama biyoteknolojiye örnek verilebilir.
IV- Klonlamaya örnek olarak gösterilebilir.
 

Yukarıda keçilerden daha fazla et ve daha fazla süt 
almak için yapılan uygulama anlatılmıştır.
Bu yapılan uygulamaya bakarak;

hangisi veya hangileri söylenebilir?

A) I - II - III
C) I - IV D) I - II - IV

B) II - III -IV

Bir DNA zincirinde Adenin ile Timin arasında iki, Guanin 
ile Sitozin arasında üç hidrojen bağı bulunur.

550 Nükleotitten oluşan bir DNA zincirinde 120 
tane adenin nükleotidi varsa toplam bağ sayısı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 705
C) 550 D) 155

B) 770



Heterezigot uzun boylu bezelye bitkisi ile kısa boylu 
bezelye bitkisi çaprazlandığında;  

Grafiğe göre Pınar gölge ölçümlerini hangi tarihler 
arasında yapmış olabilir?

Havadaki su buharının yeryüzüne yakın yerde 
yoğuşarak asılı kalması olayına .................... denir?

Fikret’in yapmış olduğu seyehat boyunca gölge 
boyundaki değişimin grafiği hangi seçenekteki gibi 
olabilir?

Heterezigot mor çiçekli bezelye ile beyaz çiçekli 
bezelyenin çaprazlanması sonucu oluşacak yavru 
döllerdeki fenotip ve genotip oranlarını bulunuz?

Yukarıda Pınar’ın dört gün boyunca gölgesinde 
meydana gelen değişimin grafiği verilmiştir.

Yukarıdaki tanımda boş bırakılan kısma aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir.

Yan tarafta 21 Mart tarihinde 
Fikret’in B kentinden A kentine 
doğru yapmış olduğu seyehat 
gösterilmiştir.

Yukarıda verilen karakterlerden hangisi veya 
hangileri oluşabilir?

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Hava 
olayı ile ilgilidir?

I- Saf döl uzun boylu bezelye
II- Melez döl uzun boylu bezelye
III- Homozigot kısa boylu bezelye
IV- Heterezigot kısa boylu bezelye

I- Kısa zamanlarda değişiklik gösterebilir.
II- Uzun yıllar meydana gelen hava olaylarının
ortalamasıdır.
III- Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır.
IV- Tahminlere dayalıdır

A) 11-14 Haziran

A) Bulut

A) II - III

A) I - III

C) 25-28 Mart

C) Çiy

C) I - IV

C) I - IV

D) 21-24 Ağustos

D) Sis

D) I - II - III

D) II - IV

B) 15-18 Mart

B) Kırağı

B) III -IV

B) II -III

Gölge boyu

Gölge boyu

Gölge boyu

Gölge boyu

Gölge boyu

Günler

Günler

Günler Günler

Günler
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1- a  b c  d  e  f  g  h  ı  k
2- a  b c  d  e  f  g  h  ı  k
3- a  b c  d  e  f  g  h  ı  k
4- a  b c  d  e  f  g  h  ı  k
5- a  b c  d  e  f  g  h  ı  k

1-  D    Y
2-  D    Y
3-  D    Y
4-  D    Y
5-  D    Y

6- D    Y
7- D    Y
8- D    Y
9- D    Y
10-D    Y

Başarılar Dilerim. Fen 
bilimleri Öğr. 
.......................


