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Deneme Sınavı - 03

SARMAL DENEME (1 VE 2. ÜNİTE)

1. Bilim insanları, uzayın derinliklerinde hareket eden uzay araçlarının konumunu belirleyebilmek ve uzay araçlarını 
istenen doğru konuma ulaştırabilmek için “Küresel Konumlama Sistemini (GPS)” geliştirmiştir. Zaman içerisinde bu 
sistem yeryüzünde bulunulan konumu belirlemek için de kullanılmaya başlanmıştır. Navigasyon cihazları ve cep 
telefonlarıyla insan bulunduğu konumu görebilir ve seçtiği hedefe ulaşmak için gerekli rotayı öğrenebilir.

Günlük hayatta yaygın olarak kullanılan bazı ürünler veya sistemler uzay teknolojileri sayesinde geliştirilmiştir.

Buna göre, aşağıda verilen ürün veya sistemlerden hangisi Küresel Konumlama Sistemi (GPS) gibi uzay 
teknolojileri sayesinde geliştirilmemiştir?

A) 

Yapay  
Kalp Pompası

 B) 

Kulak  
Termometresi

 C) 

Alüminyum Folyo

 D) 

Teleskop

2. Gök cisimlerinin uzaydaki durumlarını ve hareketlerini inceleyen bilim dalına ----�  denir. Bu alanda çalışan ----� , 
Dünya atmosferinin dışındaki gök cisimlerini içine alan sonsuz boşluk olan ----�  incelerler.

Bu metinde sembollerle gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

� � �
A) NASA astronomlar evreni

B) gök bilimi astronomlar uzayı

C) NASA sismologlar uzayı

D) gök bilimi meteorologlar evreni
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3. Aşağıda verilen dart üzerinde ülkemizin uydularının isimleri yazılmıştır. Uyduların baş kısmında bölgenin puanı 
gösterilmiştir.

11. Türksat 1A

9. Göktürk-2

7. Türksat 2A

5. Göktürk-1

3. Türksat 4A

1. Bilsat

Harun

Harun, dart üzerinde sadece aktif olan uyduları vuracaktır. Harun’un başarılı atışlar gerçekleştirdiği bilinmektedir.

Buna göre, Harun’un atış yaptığı uydular ve kazandığı toplam puan aşağıdakilerden hangisidir?

Toplam Puan: 25

Türksat 1A
Göktürk-2
Göktürk-1

Toplam Puan: 17

Göktürk-2
Türksat 2A
Türksat 4A

Toplam Puan: 17

Göktürk-2
Göktürk-1
Türksat 4A

Toplam Puan: 8

Göktürk-1
Türksat 4A

Bilsat

A) B)

C) D)
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4. Aşağıda bazı gök cisimlerinin görselleri verilmiştir.

Dünya Güneş SistemiUzay Samanyolu Galaksisi

Hücreden organizmaya kadar uzanan “hücre-doku-organ-sistem” ilişkisi şekilde verilen gök cisimleriyle de model-
lenecektir.

Her bir gök cismi verilen ilişkideki bir yapıyı temsil ettiğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Galaksi ile temsil edilen yapı, dokudur.

B) Güneş sistemi ile temsil edilen yapı, benzer işi yapmak için bir araya gelmiş hücrelerden oluşur.

C) Dünya ile temsil edilen yapı, benzer işi yapmak için bir araya gelmiş organlardan oluşur.

D) Uzay ile temsil edilen yapı, benzer işi yapmak için bir araya gelmiş dokulardır.

5. Evrenin, oluşumuyla ilgili farklı görüşler vardır. Bu görüşlerden biri de “büyük patlama” teorisidir. Büyük patlama 
teorisine göre evren sonsuz yoğunluktaki tek bir noktadan oluşmuştur. Günümüze sürekli genişleyerek gelmiştir ve 
genişlemeye de devam edecektir.

Büyük patlama teorisini anlatan Merve Öğretmen sınıfta öğrencilerine aşağıdaki deneyi yapmıştır.

Balonun üzerine 
1 santimetre aralıklarla 

çizgiler çizilir.

Balon, şişirilmeye başlanır ve çizgiler 
arasındaki mesafenin artışı ölçülerek 

gözlemlenir.

Buna göre, Merve Öğretmen’in yaptığı deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Balon, bulutsuları temsil etmektedir; bulutsular, yıldız oluşum alanlarıdır.

B) Balon, uzayı temsil etmektedir. Uzay durağandır.

C) Balon, evreni temsil etmektedir. Evren sürekli genişlemektedir.

D) Balon, büyük kütleli yıldızların geçirdiği süpernova patlamasını temsil etmektedir.
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6. Aşağıda bazı yıldızlar hakkında bilgiler verilmiştir.

Dünya’ya yaklaşık 550 ışık yılı 

uzaklıktaki yıldız, Güneş’ten

10 bin kat daha parlak ve 700 

kat daha büyüktür.

Güneş’ten sonra Dünya’ya en ya- 

kın yıldızdır. 4,25 ışık yılı uzaklıkta 

olan yıldızın boyutu Güneş’ten 

küçüktür.

Dünya’ya yaklaşık 37 ışık yılı 

uzaklıktaki yıldız, Güneş’ten 

110 kat daha parlak ve 26 kat 

daha büyüktür.

Antares Proxima Centauri Arcturus

Buna göre, hakkında bilgi verilen yıldızlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Antares ve Proxima Centauri, süpernova patlaması geçirebilir.

B) Antares ve Arcturus, yaşamlarının sonunda beyaz cüce olabilir.

C) Proxima Centauri, yaşamının sonunda kara delik olabilir.

D) Arcturus ve Antares, büyük kütleli yıldızlardır.

7. Hücreyle ilgili çalışmalar ancak 16. yüzyılın sonlarında mikroskobun icadıyla başlamıştır. Aşağıda mikroskoplarla 
ilgili icatlar ve hücreyle ilgili bazı keşifler verilmiştir.

Mikroskopla İlgili İcatlar Hücreyle İlgili Keşifler

Zacharias Janssen, 1580 yılında teleskoptan yola çıka-
rak icat ettiği mikroskopla 20-30 kat büyütme oranı elde 
etmiştir.

1665 yılında hücre keşfedilmiştir.

17. yüzyılda Antonie van Leeuwenhoek ve Robert  
Hooke, temelini attıkları ışık mikroskobuyla yaklaşık 
300-400 kat büyütme oranı elde etmişlerdir.

18. yüzyılda bitki ve hayvan hücreleri arasındaki 
farklar keşfedilmiştir.

1933’te Ernst Ruska icat ettiği elektron mikroskobuyla 
yaklaşık 50 bin-1 milyon kat büyütme oranı elde etmiştir.

1953 yılında hücre içerisindeki DNA molekülleri 
gözlenmiştir.

Buna göre, mikroskobun icadı ve bunun sonucunda keşfedilen hücre özellikleriyle ilgili aşağıdaki yorum-
lardan hangisi yapılabilir?

A) Teknolojinin ilerlemesiyle hücre hakkında elde edilen veriler daha detaylı hâle gelmiştir.

B) Mikroskobun gelişmesi esnasında hücrenin de bazı yeni özellikleri gelişmiştir.

C) Mikroskoplar, ulaşılabilecek en gelişmiş seviyeye geldiği için hücreler hakkında daha fazla bilgi edinilemez.

D) Teknolojinin ilerlemesiyle hücre hakkında bilgi edinme düzeyi ters orantılı olduğu için zamanla daha fazla hücre 
özelliği keşfedilmiştir.
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8. Bilgi: İnsanlarda glikozun temel depo formu glikojendir. Yani glikojen, insanlarda basit şekerin fazlasının depo 
şeklidir. Glikojen, enzimler tarafından parçalanır ve enerji depolanmasını sağlar. Hücrenin enerji ihtiyacında ise bu 
depolar kullanılır.

Sağlıklı bir insanın hücresindeki glikojen miktarının zamana bağlı değişim grafiği aşağıdaki gibidir.

Hücredeki glikojen miktarı

Zaman

Buna göre, sağlıklı insanın hücresindeki glikojen miktarındaki değişime neden olan etken aşağıdakilerden 
hangisi olabilir?

A) Hücreyi dış etkilerden koruyan hücre zarının etkinliği

B) Karbondioksit ve suyu kullanarak besin üreten kloroplastın çalışması

C) Spor yapan bir kişinin hücresinde bulunan mitokondrinin faaliyeti

D) Büyük ve az sayıda olan kofulun hücre içinde depoladığı atık maddeler

9. Uzay kirliliğinin insanların günlük yaşamına henüz doğrudan bir etkisi görülmemiştir. Bu yüzden göz ardı edilen ya 
da unutulan bir sorundur. Hatta insanların bir çoğunun böyle bir kirlilikten haberi dâhi yoktur. Eğer önlem alınmazsa 
önümüzdeki 25-30 yıl içinde uzay araştırmaları açısından çok ciddi bir sorun olacaktır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yapılarak bu sorunun çözümü bulunabilir?

A) Uzay araştırmaları sonlandırılarak

B) Uzay mekikleri yerine uzay sondaları kullanılarak

C) Ömrü tükenen uydular başıboş şekilde uzay boşluğuna bırakılarak

D) Uzay kirliliği hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapılarak
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10. Hücre bölünmesi, farklı evrelerde gerçekleşen ve canlılar için hayati öneme sahip bir olaydır. 

Aşağıdaki şekilde bir hücrenin mitoz geçirirken bulunduğu evreler numaralarla gösterilmiştir.

Mitoz

EvreleriI

II

III
IV

V

VI

VII

Buna göre, numaralanmış evrelerde gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) I  ₺ DNA eşlenerek sayısını iki katına çıkarır. Ayrıca enerji üretimi ve tüketimi hızlanır.

B) II  ₺ Kromozomlar, hücrenin ortasına tek sıra hâlinde dizilir.

C) III  ₺ Çekirdek zarı ve çekirdekçik erimeye başlar.

D) IV  ₺ Kardeş kromotitler birbirinden ayrılarak hücrenin karşı kutuplarına çekilir.

11. Aşağıdaki şekilde insan embriyosunun gelişim sürecinin evreleri gösterilmiştir.

1 ay
Haftalar

2 ay 3 ay 4 ay 5 ay 6 ay 7 ay 8 ay 9 ay

Birinci üç aylık dönem İkinci üç aylık dönem Üçüncü üç aylık dönem

Embriyodaki bu gelişim süreciyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Hücrenin sitoplazma miktarının artışı, mitozla gerçekleşmiştir.

B) Embriyonun ağırlığı mitoz sayesinde artmıştır.

C) Embriyo, üç aylık gelişim dönemlerinde aynı sayıda mitoz geçirmiştir.

D) Embriyonun kromozom sayısı giderek artmıştır.
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12. Aşağıda insan vücudu üzerinde bazı hücrelerin modelleri verilmiş ve bu hücreler numaralarla gösterilmiştir.

I. Saç hücresi

III. Deri hücresi

II. Sinir hücresi

Merve spor yaparken düşüp bacağını yaralamıştır. Bacağında oluşan yara ise üç günde iyileşip kapanmıştır.

Buna göre, yukarıdaki şekilde gösterilen hücrelerin bu süre içerisinde geçirdiği mitoz sayesinde oluşan 
hücre sayısını gösteren grafik seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) B)

C) D)

Hücre sayısı

Hücre tipi
I II III

Hücre sayısı

Hücre tipi
I II III

Hücre sayısı

Hücre tipi
I II III

Hücre sayısı

Hücre tipi
I II III
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13. Mayoz, birbirini takip eden Mayoz I ve Mayoz II olmak üzere iki aşamada gerçekleşir.

Aşağıdaki şekilde sperm ana hücresinin geçirdiği mayozun evreleri gösterilmiştir.

Mayoz I Mayoz II

Sperm

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Modeldeki bütün hücrelerin kromozom sayıları eşittir.

B) Mayoz I’in sonucunda oluşan kromozomlar 2n kromozomludur.

C) Oluşan hücrelerin genetik yapısı birbirinden farklıdır.

D) Mayoz II’de gerçekleşen parça değişimi kalıtsal çeşitliliği sağlar.
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14. Yeryüzündeki tüm canlılar, mitozla çoğalsaydı aynı türe ait bütün 
canlılar birbirinin aynısı olurdu. Oysa aynı türe ait bitki veya hay-
vanların taşıdığı bazı kalıtsal özellikler farklılık gösterebilir. Bunun 
en önemli nedeni DNA’da meydana gelen değişimlerdir. Yandaki 
görselde aynı anne ve babaya sahip farklı yavru kediler gösteril-
miştir.

Buna göre, bu yavru kediler arasındaki kalıtsal farklılıklar aşağıdakilerden hangisinin temel sebebidir?

A) Hücrelerindeki sitoplazmanın boğumlanarak bölünmesi

B) Hücre bölünmesi sırasında DNA’nın kendini eşlemesi

C) Mitoz sayesinde üreme hücrelerinin oluşması

D) Eşeyli üreyen canlılarda mayoz görülmesi

15. Aşağıdaki tabloda K, L ve M hücrelerinin kaç kere mitoz geçirdikleri ve kromozom sayıları verilmiştir.

Hücreler Mitoz Sayısı Kromozom Sayısı

K 4 2n = 32

L 3 2n = 24

M 2 2n = 40

Buna göre, bu hücrelerin hücre sayısı ve kromozom sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Hücre  
Sayısı

Kromozom  
Sayısı

K 16 2n = 32

L 8 2n = 24

M 4 2n = 40

 B) Hücre  
Sayısı

Kromozom  
Sayısı

K 16 2n = 2

L 8 2n = 3

M 4 2n = 10

C) Hücre  
Sayısı

Kromozom  
Sayısı

K 16 2n = 32

L 2 2n = 24

M 2 2n = 40

 D) Hücre  
Sayısı

Kromozom  
Sayısı

K 16 n = 2

L 8 n = 3

M 4 n = 10
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16. Kloroplast, yapısındaki klorofil sayesinde yeşil rengini canlıya verir. Ayrıca canlıdaki besin ve oksijen üretimi burada 
gerçekleşir. 

Aşağıdaki şekilde kloroplast organelinin besin üretmesi ve yapısındaki klorofiller gösterilmiştir.

Buna göre, kloroplast, hücredeki görevini yapamazsa aşağıdakilerden hangisinin ilk olarak gerçekleşmesi 
beklenir?

A) Hayvan hücresi besin üretemeyeceği için bir süre sonra hücre ölür.

B) Hücre içerisindeki yabancı maddeler çoğalır ve bunun sonucunda hastalıklar artar.

C) Hücre, fotosentez yapamayacağı için oksijen üretimi gerçekleşmez.

D) Hücre içinde sindirim olamayacağı için madde birikimi artar.

17. • Şekilleri küreseldir.

• Canlılar gibi doğar, büyür ve ölür.

• Renklerine göre sıcaklıklara ayrılmıştır.

• Etrafına ısı ve ışık yayar.

Bu özelliklerin tamamını taşıyan gök cismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gezegen B) Uydu C) Yıldızlar D) Bulutsular
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18. 4 Ekim 1957’de Sovyetler Birliği, Sputnik 1 adlı uyduyu Dünya yörüngesine oturttu. Sputnik 1, yaklaşık üç hafta 
boyunca veri gönderdi. Gönderilen verilerle birlikte bilim insanları Dünya yörüngesinin uydular için uygun olduğunu 
gördü. Böylece Dünya yörüngesine yerleştirilen uydular, çeşitli görevleri yerine getirmek için kullanılmaya başlandı.

Buna göre, aşağıdakilerden ifadelerden hangisi yapay uyduların görevlerinden biri değildir?

A) Sputnik 1’den sonra fırlatılan uydular insanların haberleşmesini sağlar.

B) Fırlatılan yapay uydular, uzay kirliliğinin oluşmasını engeller.

C) Günlük hava tahminlerinin yapılmasını sağlar.

D) Navigasyon sayesinde ulaşımı kolaylaştırır.

19. Aşağıda bazı gök bilimcilerin astronomiye katkıları verilmiştir.

• İstanbul’un enlem ve boylam değerlerini hesaplayarak güneş saatini yapmıştır.

• Jüpiter’in bazı uydularını ve Güneş üzerindeki lekeleri gözlemlemiştir.

• Aynaların büyütme özelliğinden yararlanarak dev aynalı teleskopların temelini 
atmıştır.

Buna göre, seçeneklerdeki gök bilimcilerden hangisinin çalışmasına yukarıda yer verilmemiştir?

A) Ali Kuşçu B) Hans Lippershey C) Galileo Galilei D) Isaac Newton
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20. Nil, gelişmiş bitki ve hayvan hücresinde bulunan ortak ve farklı organellerin şekillerini aşağıda göstermiştir.

Hayvan Hücresi Bitki Hücresi

Bu organellerin özellikleri düşünüldüğünde aşağıdaki organel görevlerinden hangisi her iki hücre için de 
geçerli değildir?

A) Dizilmiş kesecikler, ter ve süt gibi maddelerin üretilmesinden ve paketlenmesinden sorumludur.

B) Hücrede çiftler hâlinde bulunur ve hücre bölünmesini gerçekleştirir.

C) Hücredeki besin, su ve atık gibi maddelerin depolanmasını sağlar.

D) Hücrede maddelerin iletilmesinde görevlidir.


