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Aşağıda verilen ifadeleri "Doğru" yada "Yanlış" olarak sınıflandırınız. (10 x 2 = 20 puan)
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Üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar kalıtsaldır. 

Modifikasyonlar canlının gen işleyişinde değişikliğe sebep olur. 

Himalaya tavşanının kürk renginin farklı sıcaklık değerlerinde siyah ve beyaz olması mutasyona 
örnektir. 

Canlıya ait DNA diziliminin değişmesi albinoluğa sebep olabilir.

Mutasyon ve modifikasyonlar çevre etkisi ile gerçekleşir. 

Radyasyona maruz kalan bir bireyin doğacak çocuğu kesinlikle mutasyonlu dünyaya gelir.

Rüzgârın yönü yüksek basınçtan alçak basınca doğrudur.

Mutasyonlar canlının fenotipinde değişime sebep olabilir.

DNA diziliminde adenin karşısına guanin gelmesi düzeltilebilir bir hatadır. 

DNA’nın görev birimi gendir.

A

1. Hava olayları ve iklim arasındaki farklardan iki tanesini yazınız.

  ..........................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................

Aşağıda verilen soruları yanıtlayınız. (2 x 12 = 24 puan)B

2. Verilen numaralandırılmış DNA örneklerinde meydana gelen hataların onarılıp, onarılmama durumunu altla-

rında verilen boşluğa yazınız.
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1. DNA molekülü modelinin 1. ipliğindeki nükleotitit dizilim

aşağıdaki gibidir.

A T G C T A

Bu DNA molekülü ile ilgili;

I. 12 tane nokleotitten oluşur.

II. 4 tane timin nükleotidi bulunur.

III. 2. ipliğindeki nükleotidlerin dizilimi T - A - G - G - A - T’dir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II

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

2. Aşağıdaki özelliklerden hangisi aynı türe ait bütün
canlılarda ortaktır?

A) Kromozom sayısı

B) Vücut büyüklüğü

C) DNA’larındaki nükleotidlerin sayısı

D) DNA’larındaki nükleotidlerin dizilişi

3. Sarı saçlı anne ile saf döl siyah saçlı babanın doğacak
çocuklarının sarı saçlı olma ihtimali aşağıdakilerden
hangisidir? (Siyah saç aleli sarı saç aleline baskındır.)

A) % 0 B) % 25

C) % 50 D) % 75

4. Dünyanın Güneş etrafındaki konumu aşağıdaki görselde

verilmiştir.

K 

L

M
Ekvator

Verilen konumda hangi ülkelerde gece süresi gündüz 

süresinden uzundur?

A) Yalnız M B) K ve L

C) L ve M D) K ve M

5. Aşağıdaki görselde Dünya’nın Güneş etrafındaki konumu

verilmiştir.

K 

L
Ekvator

Oğlak Dönencesi

Yengeç Dönencesi

Güneş

Verilen konumda dönenceler üzerinde bulunan K ve 
L ülkeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-

rudur?

A) K ülkesinde yaz mevsimi yaşanır.

B) L ülkesinde kış mevsimi yaşanır.

C) L ülkesinde gece süresi gündüz süresinden kısadır.

D) K ülkesinde gece süresi gündüz süresine eşittir.

6. Aşağıda iklim ve hava olayları ile ilgili bazı durumlar ve-

rilmiştir.

I. Ege bölgesinde yazlar sıcak ve kurak geçer.

II. Ankara’da yoğun kar yağışı yüzünden futbol karşılaş-

maları iptal oldu.

III. Aniden bastıran yağmur sele neden oldu.

IV. Akdeniz Bölgesinin yaz aylarındaki sıcaklık ortalama-

larının fazla olması yaz turizminin gelişmesine neden

olmuştur.

Buna göre verilen durumlardan hangileri iklim ile il-
gilidir?

A) Yalnız II B) I ve III

C) I ve IV D) II ve III

7. Aşağıda verilen örneklerden hangisi modifikasyona
ait değildir?

A) Çuha çiçeğinin farklı sıcaklık değerlerinde kırmızı veya

beyaz çiçek açması

B) Spor yapan kişinin kaslarının gelişmesi

C) Güneş ışığında fazla kalan bir kişinin teninin bronzlaşması

D) Keçilerde görülen dört boynuzluluk

Aşağıda verilen test sorularını yanıtlayınız. (8 x 7 = 56 puan)

CEVAPLARI İÇİN 
KAREKODU OKUTUNUZ.
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Üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar kalıtsaldır. 

Modifikasyonlar canlının gen işleyişinde değişikliğe sebep olur. 

Himalaya tavşanının kürk renginin farklı sıcaklık değerlerinde siyah ve beyaz olması mutasyona 
örnektir. 

Canlıya ait DNA diziliminin değişmesi albinoluğa sebep olabilir.

Mutasyon ve modifikasyonlar çevre etkisi ile gerçekleşir. 

Radyasyona maruz kalan bir bireyin doğacak çocuğu kesinlikle mutasyonlu dünyaya gelir.

Rüzgârın yönü yüksek basınçtan alçak basınca doğrudur.

Mutasyonlar canlının fenotipinde değişime sebep olabilir.

DNA diziliminde adenin karşısına guanin gelmesi düzeltilebilir bir hatadır. 

DNA’nın görev birimi gendir.
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A

1. Hava olayları ve iklim arasındaki farklardan iki tanesini yazınız.

  ..........................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................

Aşağıda verilen soruları yanıtlayınız. (2 x 12 = 24 puan)B

2. Verilen numaralandırılmış DNA örneklerinde meydana gelen hataların onarılıp, onarılmama durumunu altla-

rında verilen boşluğa yazınız. 

İklimi inceleyen bilim insanlarına klimatolog hava olaylarını inceleyen bilim insanlar meterolog denir. 

İklim geniş alanlarda etkili olurken, hava olayları daha dar alanlarda etkili olur. 
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1. DNA molekülü modelinin 1. ipliğindeki nükleotitit dizilim 

aşağıdaki gibidir.

A T G C T A

Bu DNA molekülü ile ilgili;

 I. 12 tane nokleotitten oluşur. 

 II. 4 tane timin nükleotidi bulunur. 

 III. 2. ipliğindeki nükleotidlerin dizilimi T - A - G - G - A - T’dir. 

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II

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

2. Aşağıdaki özelliklerden hangisi aynı türe ait bütün 
canlılarda ortaktır?

A) Kromozom sayısı

B) Vücut büyüklüğü

C) DNA’larındaki nükleotidlerin sayısı

D) DNA’larındaki nükleotidlerin dizilişi 

3. Sarı saçlı anne ile saf döl siyah saçlı babanın doğacak 
çocuklarının sarı saçlı olma ihtimali aşağıdakilerden 
hangisidir? (Siyah saç aleli sarı saç aleline baskındır.)

A) % 0 B) % 25

C) % 50 D) % 75

4. Dünyanın Güneş etrafındaki konumu aşağıdaki görselde 

verilmiştir. 

K 

L

M
Ekvator

Verilen konumda hangi ülkelerde gece süresi gündüz 

süresinden uzundur?

A) Yalnız M B) K ve L

C) L ve M  D) K ve M

5. Aşağıdaki görselde Dünya’nın Güneş etrafındaki konumu 

verilmiştir. 

K 

L
Ekvator

Oğlak Dönencesi

Yengeç Dönencesi

Güneş

Verilen konumda dönenceler üzerinde bulunan K ve 
L ülkeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-

rudur?

A) K ülkesinde yaz mevsimi yaşanır.

B) L ülkesinde kış mevsimi yaşanır. 

C) L ülkesinde gece süresi gündüz süresinden kısadır.

D) K ülkesinde gece süresi gündüz süresine eşittir. 

6. Aşağıda iklim ve hava olayları ile ilgili bazı durumlar ve-

rilmiştir. 

 I. Ege bölgesinde yazlar sıcak ve kurak geçer.

 II. Ankara’da yoğun kar yağışı yüzünden futbol karşılaş-

maları iptal oldu. 

 III. Aniden bastıran yağmur sele neden oldu. 

 IV. Akdeniz Bölgesinin yaz aylarındaki sıcaklık ortalama-

larının fazla olması yaz turizminin gelişmesine neden 

olmuştur. 

Buna göre verilen durumlardan hangileri iklim ile il-
gilidir?

A) Yalnız II B) I ve III

C) I ve IV D) II ve III

7. Aşağıda verilen örneklerden hangisi modifikasyona 
ait değildir?

A) Çuha çiçeğinin farklı sıcaklık değerlerinde kırmızı veya 

beyaz çiçek açması

B) Spor yapan kişinin kaslarının gelişmesi

C) Güneş ışığında fazla kalan bir kişinin teninin bronzlaşması

D) Keçilerde görülen dört boynuzluluk

Aşağıda verilen test sorularını yanıtlayınız. (8 x 7 = 56 puan)
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