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Deneme Sınavı - 03

SARMAL DENEME (1 VE 2. ÜNİTE)

1. Aşağıdaki tabloda Dünya üzerinde konumu bilinmeyen bir ilde Güneş’in doğuş ve batış saatleri verilmiştir.

Tarihler Güneş’in Doğuş Saati Güneş’in Batış Saati

I. 05.16 19.04
II. 05.15 19.05
III. 05.14 19.06
IV. 05.13 19.07
V. 05.11 19.08

Buna göre, tabloda verilenlerden yola çıkılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

A) İl, Kuzey Yarım Küre’de ise numaralanmış tarihler 21 Mart-21 Haziran arasındadır.

B) İlde aynı cismin öğle saatinde ölçülen gölge boyu giderek küçülmektedir.

C) İl, Güney Yarım Küre’de ise numaralanmış tarihler 23 Eylül-21 Aralık arasındadır.

D) İlde birim yüzeye düşen ısı enerjisi miktarı giderek azalmaktadır.

2. Bir grup öğrenci, mevsimlerin oluşma sebeplerini araştırıyor.

Öğrenciler, araştırmaları sırasında aşağıdaki notları alıyor.

Not I : Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı

Not II : Dünya’nın 23,5° eksen eğikliği

Not III :  Dünya’nın Güneş çevresinde dolanma hareketi

Buna göre, alınan notlardan hangilerinin doğrudan mevsimlerin oluşmasına etkisi yoktur?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
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3. A ve B şehirlerinin 21 Haziran’da gece ve gündüz süreleriyle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

• A şehrinde 21 Haziran’dan sonra gündüz süreleri uzamaya başlar.

• B şehrinde 21 Haziran’dan sonra gece süreleri uzamaya başlar.

Buna göre, A ve B şehirlerinin Dünya üzerindeki konumları aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir?

B
A

Yengeç Dönencesi

Oğlak Dönencesi

Ekvator

B

A
Yengeç Dönencesi

Oğlak Dönencesi

Ekvator

B

A

Yengeç Dönencesi

Oğlak Dönencesi

Ekvator

B

A

Yengeç Dönencesi

Oğlak Dönencesi

Ekvator

A) B)

C) D)

4. Öğrenciler kalıtımla ilgili aşağıdaki tanımları yapıyor.

• Canlıların sahip olduğu özelliklerinden her biridir.

• Bulunduğu her durumda etkisini gösteren genlerdir.

• Canlılarda karakterlerin ortaya çıkmasını sağlayan DNA parçalarıdır.

Bu tanımlarla aşağıdaki kavramlar eşleştirilirse hangi kavram dışta kalır?

A) Gen B) Baskın gen C) Karakter  D) Çekinik gen
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5. Hipotez: Güneş ışınlarının gelme açısı azaldıkça gölge boyu uzar.

Bu hipotezi kanıtlamak isteyen Buse, deney düzeneklerinden birini aşağıdaki gibi vermiştir.

2 cm

Tahta
çubuk

10 cm

El feneri

45°

Gelme 
açısı

Gölge
Zemin

I. düzenek

Buse’nin hazırladığı düzeneklerle hipotezi test edebildiği bilinmektedir.

Buna göre, Buse’nin II. düzeneği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) B)

C) D)

2 cm

15 cm

45°

Zemin 3 cm

10 cm

25°

Zemin

2 cm

10 cm

20°

Zemin

2 cm

20 cm

70°

Zemin
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6. Aşağıda Güneş ışınlarının Dünya üzerindeki bazı konumlara dik geldiği tarihler verilmiştir.

Konumlar Güneş Işınlarının Dik Geldiği Tarih

Oğlak Dönencesi I
Ekvator II ve III

Yengeç Dönencesi IV

Buna göre, bir yıl boyunca bu tarihlerde Yengeç Dönencesi’nde bulunan cismin gölge boyunu ölçen bir kişi 
aşağıdaki grafiklerden hangisini çizebilir?

Gölge boyu

I II III IV

I II III IV

I II III IV

I II III IV

Tarihler

Gölge boyu

Tarihler

Gölge boyu

Tarihler

Gölge boyu

Tarihler

A)

C)

B)

D)

7. Hava olayları ve iklimle ilgili aşağıda bazı ifadeler verilmiştir.

I. Bugün hava sıcaklığının 27 °C olması bekleniyor.

II. Ankara’da kışlar soğuk ve yağışlı geçer.

III. Bugün yağan dolu, araçlarda maddi hasara neden oldu.

IV. Karadeniz Bölgesi her mevsim yağış alır.

Numaralanmış ifadeler hava olayları veya iklimle ilgil oluşlarına göre aşağıdakilerin hangisinde doğru grup-
landırılmıştır?

Hava Olayı İklim
A) I ve II III ve IV

B) I ve III II ve IV

C) II ve III I ve IV

D) I ve IV II ve III
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8. Bugün çok geniş bir alan hâline gelen biyoteknolojinin farklı uygulama alanları vardır.

Aşağıdaki biyoteknoloji uygulamalarından hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklı özelliğe sahiptir?

A) Biyolojik yöntemlerle silahların geliştirilmesi

B) Böceklere dayanıklı mısır bitkilerinin geliştirilmesi

C) Buğdayda kuraklıkla ilgili genlerin geliştirilmesi

D) Pamuk bitkisine, ağır metaller ve mantar hastalıklarına karşı genetik mühendisliği ile dayanıklılık kazandırılması

9. Aşağıda bazı hava olaylarının oluşmasıyla ilgili bilgiler verilmiştir.

Çiy Havadaki su buharının soğuk zeminler üzerinde, su tanecikleri şeklinde yoğunlaşmasıyla oluşur. Özellikle bahar 
aylarında görülür.

Kar Su buharının yükseklerde 0 °C’nin altında yavaş yavaş yoğunlaşmasıyla oluşan buz kristalleri yere düşerek olu-
şur.

Dolu Hava sıcaklığının birdenbire ve büyük ölçüde azalması sonucu yağmur damlalarının donarak buz parçacıkları 
hâlinde yere düşmesiyle oluşur.

Kırağı Havadaki su buharının soğuk cisimler üzerinde, 0 °C’den düşük sıcaklıklarda kristaller şeklinde yoğunlaşmasıyla 
oluşur. Sonbahar aylarında ya da kış başlarında görülür.

Yağmur Bulutu oluşturan su taneciklerinin büyümesiyle oluşan su damlalarıdır. Yoğunlaşmanın devam etmesi ile ağırlığı 
artan su damlaları yağış şeklinde yere düşer.

Su Isıtılan kap

Isıtıcı

Cam kapak

Buz dolu poşet
 Bir öğrenci, hava olaylarıyla ilgili verilen bilgileri deneysel ortamda gözlemlemek 
için şekildeki düzeneği hazırlamıştır. Öğrenci, düzenekte bir ısıtıcı üzerine koyduğu 
içi su dolu kabı cam kapakla tamamen kapattıktan sonra cam kapağın üst kısmına 
içi buz dolu poşeti yerleştirmiştir. Daha sonra öğrenci, ısıtıcı ile bir süre ısıtılan 
kapta gerçekleşen değişiklikleri gözlemlemiştir.

Buna göre, öğrenci hazırladığı düzenekte, bilgileri verilen hava olaylarından hangilerini gözlemler?

A) Çiy ve yağmur B) Kar, kırağı ve dolu

C) Dolu, yağmur ve kırağı D) Çiy, dolu, yağmur ve kar
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10.  Muzlarda yaygın bir hastalık olan fusarium solgunluğu, bilim insanlarını hasta-
lığa dirençli muzlar geliştirmeye teşvik etti. Bu sayede tüm muzların sağlıklı bir 
şekilde tüketilmesi hedeflenmektedir. Üç farklı tohum kullanılarak tohumların 
hastalığa olan dirençleriyle ilgili genotip ve fenotipleri tabloda verilmiştir.

Tohum Genotipi Tohum Fenotipi

NN (Saf döl baskın) Hastalığa dayanıklı

Nn (Melez döl baskın) Hastalığa dayanıklı

nn (Saf döl çekinik) Hastalığa dayanıksız

Buna göre, özellikleri verilen hastalık genlerinin çaprazlanmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) Serasındaki muzların tamamının hastalığa karşı dayanıklı olmasını isteyen bir çiftçi, NN ve nn genotipli tohum-
lara sahip bitkileri çaprazlayabilir.

B) Nn ve nn genotipli tohumlara sahip bitkilerin çaprazlanması sonucunda hastalığa dayanıklı ve dayanıksız muz-
lar elde edilir.

C) NN ve Nn genotipli tohumların çaprazlanması sonucunda hastalığa dayanıksız muzların elde edilme ihtimali yok-
tur.

D) Tabloda verilen bütün tohumların kendisiyle aynı genotipte tohumla çaprazlanması sonucu elde edilen muzların 
genotipinde hastalık yapıcı n geni bulunur.

11. Türkiye’de evliliklerin yaklaşık %20 oranındaki kısmını akraba evlilikleri oluşturur. 

Akraba evliliklerinde evlenme sonucu ortaya çıkan en önemli sorun, doğacak çocuklarda ortaya çıkan genetik bo-
zukluklardır. Bebeklerin dünyaya gelmesinde genler, kromozomlar sayesinde anne ve babalardan alınır. Bebeğe 
taşınmakta olan bu genler, çift yapıda ortaya çıkar. Yani bu sayede kalıtım bebeğe taşınarak genlerin oluşumu 
sağlanmış olur.

Genlerin bebeklere bozuk olarak geçmesi işitsel, zihinsel, görsel ve bedensel bozukluk şeklinde ortaya çıkmaya 
başlar. Akraba evliliği, bu gibi durumların yoğun olarak ortaya çıkmasında en önemli etkenlerdendir. Bu şekilde dün-
yaya gelen çocuklar da her açıdan bakıma muhtaç ve zor bir hayat yaşamaya mahkûm olurlar. Bu nedenle akraba 
evliliği yapmadan test yapılmalıdır.

Buna göre, akraba evliliğiyle ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Akraba evliliği sonucu hasta çocukların doğma oranı, diğer evliliklerden yüksektir.

B) Akraba evliliği sadece kuzenler arasında olmaktadır.

C) Akraba evliliğinde hastalık geni taşıyan her birey hasta doğar.

D) Akraba evliliği sonucu oluşabilecek sıkıntılar, evlilik öncesi testlerle giderilemez.
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12. Örnek 1: Karanlıkta gözleri çok iyi görmediği için seslerle hareket eden yarasala-
rın kulakları çok iyi duyar.

Örnek 2: Yeşil yapraklı bitkilerin fotosentez hızı, özdeş ortamlarda ışık rengine 
bağlı olarak değişir. Mor ve kırmızı ışık altında hızlıyken yeşil ışık altında 
fotosentez yavaşlar.

Örnek 3: Her canlı, hayatta kalmak için avlanmaya ihtiyaç duyar. Canlıların av-
lanma şekilleri ise farklıdır. Örümcekler, ağ örerek avlanır. Örümceklerde 
kalıtsal olan bu özellik, avlanmak dışında yaşam alanlarını korumaya yö-
nelik gösterdikleri bir uyumdur.

Bu örneklere göre,

I. Örnek 1, canlının beslenme ve hayatta kalma şansını artıran bir adaptasyondur.

II. 2 ve 3. örnekler, genlerin işleyişinin değişmesiyle meydana gelen modifikasyona örnektir.

III. Örnek 2, çevresel faktörlerin canlıda değişiklik yarattığını gösterir.

yorumlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) I, II ve III
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13. Aşağıda genetik mühendislerinin yaptığı bir biyoteknolojik çalışma şematik olarak verilmiştir.

 

K canlısının
DNA’sı

İkili gen
kesilir.

X geni aktarılır.

L canlısının
DNA’sı

DNA ayrılır.

L canlısının
DNA’sı

X geni

X geni

X geni

X geni

Yapılan bu çalışmada K canlısından bir X geni kesilerek alınmıştır. Daha sonra bu gen, L canlısının genetik mater-
yaline aktarılmıştır.

Buna göre, verilen yöntemle;

I. böceklere dayanıklı bitki,

II. insülin üreten bakteri,

III. soğuğa dayanıklı domates

ürünlerinden hangileri elde edilebilir?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III
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14. Öğretmenin sınıfta uyguladığı mini teste Pınar ve Ali’nin verdiği cevaplar aşağıdaki gibidir. Öğrenciler her doğru 
cevap için 10 puan alırken her yanlış için ise 5 puan kaybetmektedir.

Pınar’ın Cevapları Ali’nin Cevapları

Mutasyon Modifikasyon Mutasyon Modifikasyon

DNA’nın eşlenmesi sırasında meydana gelen değişimlerdir. � �

Gen yapısı değişmez. � �

Albinoluk örnek verilebilir. � �

Tüm örnekleri kalıtsal olmayan değişimlerdir. � �

Sirke sineğinin düz ya da kıvrık kanatlı olması örnektir. � �

Buna göre, öğrencilerin testten aldıkları puanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Pınar’ın Puanı Ali’nin Puanı
A) 30 25

B) 5 20

C) 5 25

D) 35 15

15. • İstenilen özelliklere sahip olan canlıların seçilip eşleştirilmesi ile istenilen özellikleri taşıyan yeni bireylerin elde 
edilmesine I----  denir.

• Genetik mühendisleri tarafından DNA’nın bir bölümündeki genin başka bir canlıya aktarılmasına II----  denir.

• İnsanlar tarafından canlılar arasındaki üstün organizmaların seçilerek üretilmesine ve bunların kontrollü olarak 
geliştirilmesine III----  denir.

Bu tanımlarda numaralanmış yerlere getirilmesi gerekenler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

I II III
A) geleneksel ıslah gen aktarımı yapay seçilim

B) geleneksel ıslah klonlama yapay seçilim

C) gen aktarımı geleneksel ıslah doğal seçilim

D) geleneksel ıslah gen aktarımı doğal seçilim
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16. Aynı denize kıyısı olan ve deniz seviyesine eş yüksekliklerde olduğu bilinen K, L, M ve N şehirlerine ait atmosferdeki 
nem yüzdeleri arasındaki ilişki aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Nem (%) 

Şehirler
K L M N

Sıcaklığı yüksek olan şehirlerde buharlaşma fazla olduğu için nem oranı da bu yerlerde fazladır.

Buna göre, grafiğe bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A) Şehirlerdeki sıcaklık değerlerinin sıralaması N < M < L < K şeklindedir.

B) K şehrinden L şehrine doğru rüzgâr oluşur.

C) En şiddetli rüzgâr, K şehrinden N şehrine doğrudur.

D) L şehri, yüksek basınç alanı ise M şehri alçak basınç alanıdır.

17. Tuna DNA’nın eşlenmesi sırasında gerçekleşen olayları aşağıdaki gibi modellemiştir.

I II I II I I K LII II

Bu modelle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Eşlenme sonucunda kalıtım maddesi iki katına çıkmıştır.

B) K ve L zincirlerinde aynı sayıda fosfat ve şeker molekülü bulunur.

C) I ve II numaralı zincirlerin nükleotit dizilimleri aynıdır.

D) Hücre bölünmesinin hazırlık aşamasında gerçekleşir.
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18. Sağlıklı bir insanın DNA molekülü için aşağıdaki grafikler çiziliyor.

1. 2.

Nükleotit sayıları

Zincirler

TG

A

Ad
en

in
nü

kl
eo

tid
i

Şe
ke

r

Fo
sf

at

Ad
en

in

G
ua

ni
n

Si
to

zi
n

Ti
m

in

Sayı

I II III

Nükleotit sayıları

Yapılar 1. zincirdeki
nükleotitler

S

Buna göre, çizilen grafiklerden hangileri doğru olabilir?

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

19. 8. sınıf öğrencisi olan Selin, legolarla oynayan kardeşi Cenk ile birlikte zaman geçirmek istemiş ve kardeşinin oyu-
nuna dâhil olmuştur. Oyununda yaptıklarını ablasına anlatan Cenk aşağıdaki cümleleri kurmuştur.

— Bak ablacığım, birkaç tane legoyu bir araya getirerek ev yaptım.

— Sonrasında bu evleri birleştirip siteler yaptım.

— Sitelerimi bir araya getirip kendime mahalle oluşturdum.

— Mahallelerimi de birleştirip kendi şehrimi oluşturacağım.

Cenk’in kurduğu cümlelerle fen bilimleri dersinde öğrendiği kromozom, gen, DNA ve nükleotit kavramlarını 
eşleştirmek isteyen Selin aşağıdaki eşleştirmelerden hangisini yapabilir?
A) Ev

Site
Mahalle
Şehir

₺
₺
₺
₺

Gen
DNA
Nükleotit
Kromozom

B) Ev
Site
Mahalle
Şehir

₺
₺
₺
₺

Nükleotit
Kromozom
Gen
DNA

C) Ev
Site
Mahalle
Şehir

₺
₺
₺
₺

Nükleotit
Gen
DNA
Kromozom

D) Ev
Site
Mahalle
Şehir

₺
₺
₺
₺

DNA
Nükleotit
Kromozom
Gen
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20. Aşağıda bir öğrencinin tukan kuşuyla ilgili hazırladığı bir afiş verilmiştir.

Nedir?
Tombul gövdeli ve iç bükey parçadan oluşan 
gösterişli gagası olan bir kuştur. Çok renklidir; 
kırmızı, sarı, yeşil, açık ve koyu mavi tüyleri 
vardır.

Nasıl Beslenir?
Uzun ve kıvrımlı gagası sayesinde ağırlığını 
taşıyamayacak kadar ince dallardaki meyvelere 
uzanabilir.

Nasıl İletişim Kurar?

Gagalarındaki canlı renkler, tukanların ormandaki 
pek çok kuşun arasında birbirlerini tanımalarına 
ve iletişim kurmalarına olanak sağlar.

?
Tukanlar gün boyunca aynı dalda oturup çevrele-
rinde ulaşabildikleri meyvelerle beslendikleri için 
uzun gagaları sayesinde daha küçük kuşların 
gözünü korkutarak kuş yuvalarını rahatsız etmeden 
yağmalayabilir.

Buna göre, tukan kuşu ile ilgili bilgilendirme afişi hazırlayan bir öğrencinin “?” ile gösterilen kısma aşağıdaki 
başlıklardan hangisini kullanması en uygun olur?

A) Tukanların Adaptasyonu B) Tukanların Mutasyonu

C) Tukanların Modifikasyonu D) Tukanların Yapay Seçilimi


