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1. Şek�lde b�r DNA'nın eşlenmes� sonucu oluşan yen� 
DNA'lar göster�lm�şt�r. Oluşan DNA’larda yalnız b�-
rer hatalı eşleşme gerçekleşm�ş olup, bu kısımlar 
şek�l üzer�nde bel�rt�lm�şt�r.

3. Met�n Usta bahçe duvarını özdeş tuğlalarla örmek-

ted�r. 

DNA'lar üzer�nde �şaretlenm�ş kısımlar �le 
�lg�l�;

I. Her �k� kısımdak� eşleşme hataları onarılab�l�r.

II. 1. kısımda aden�n (A) nükleot�d� yer�ne guan�n 
(G) nükleot�d� gelmel�d�r.

III. Hatalı eşleşmeler onarılırsa her �k� kısımdak� 
nükleot�d d�z�l�mler� aynı olur.

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?

A ) Yalnız I

C ) II ve III

B ) I ve II

D ) I, II ve III
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1.kısım

2.kısım

1. �şlem: Tuğlaları yan yana d�z�yor.

2. �şlem: 1. durumda d�zd�ğ� tuğlaların üzer�ne 
�k�nc� sırayı d�z�yor.

Met�n Ustanın yaptığı �şlemler değerlend�r�ld�-
ğ�nde aşağıdak� yorumlardan hang�s� doğru 
olmaz?

A ) 1. �şlemde tuğlaların yere yaptığı basınç 
değ�şmem�şt�r.

B ) 2. �şlemde tuğlaların yere yaptığı basınç 
artmıştır.

C ) 2. �şlemde �k�nc� sıraya d�z�len tuğlaların b�r�nc� 
sıraya d�z�len tuğlalara yaptıkları basınç, 1. 
�şlemde d�z�len tuğlaların yere yaptığı basınca 
eş�tt�r.

D ) 1. �şlemde d�z�len tuğlaların yere yaptığı 
toplam basınç 2. �şlemde d�z�len tuğlaların 
yere yaptığı toplam basınçtan daha fazladır.2. Mustafa Öğretmen sınıfta fiz�ksel ve k�myasal 

değ�ş�mler konusunu anlatırken b�r etk�nl�k yapıyor. 
Öğrenc�ler yaptıkları etk�nl�kte, maddede ger-
çekleşen değ�ş�m�n adını hazırladıkları kartlara 
yazıp, kartların üzer�ne şek�ller yapıştırıyor.

Kartlara yapıştırılan �k� farklı şek�l (    ve    ) vardır ve 
şek�llerden b�r� fiz�ksel değ�ş�m� d�ğer� �se k�myasal 
değ�ş�m� tems�l etmekted�r.

Zeynep hazırladığı kartın üzer�ne hatalı şek�l 
yapıştırdığına göre aşağıdak� �fadelerden 
hang�s� doğrudur?

A ) Tuna kartının üzer�ne     şekl�n� yapıştırma-
lıdır.

B ) Sena kartının üzer�ne      şekl�n� yapıştırma-
lıdır.

C ) Özcan kartının üzer�ne     şekl�n� yapıştırma-
lıdır.

D ) Zeynep �le Sena'nın yapıştıracağı şek�ller aynı 
olmalıdır.

Patates�
d�l�mled�m

Zeynep’�n kartı

Yumurtayı
haşladım.

Tuna’nın kartı

İyotu
sübl�mleşt�rd�m.

Sena’nın kartı

Şeker� suda
çözdüm.

Özcan’ın kartı
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4. B�lg�: Bezelye b�tk�ler�nde yuvarlak tohum 
özell�ğ� baskın genlerle, buruşuk tohum özell�ğ� 
�se çek�n�k genlerle taşınır.

Mehmet, heteroz�got yuvarlak tohumlu bezelye �le 
buruşuk tohumlu bezelyey� çaprazlamış ve 
çaprazlama sonucunda dört tane bezelye b�tk�s� 
elde etm�şt�r.

Elde ett�ğ� bezelyelerden üç tanes�n�n genot�p� 
sırasıyla “Bb”, “Bb” ve “bb” olduğuna göre;

dördüncü bezelyen�n genot�p� yukarıda ver�-

lenlerden hang�ler� olab�l�r?

A ) Yalnız III

C ) II ve III

B ) I ve II

D ) I, II ve III

BB

I

Bb

II

bb

III

1. sıra

2. sıra
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5. İçer�s�nde b�r m�ktar su bulunan şek�ldek� kap, eş�t 
zaman aralıklarında eş�t m�ktarlarda su akıtan 
musluk açılarak tamamen doldurulacaktır.

7. K�myasal b�r tepk�me aşağıdak� g�b� modellen-
m�şt�r.

Buna göre, musluğun açıldığı andan kap do-
luncaya kadar K noktasına etk� eden sıvı 
basıncının zamana bağlı değ�ş�m�n� gösteren 
grafik hang� seçenektek� g�b� olab�l�r?

K

A ) Basınç

Zaman

B ) Basınç

Zaman

C ) Basınç

Zaman

D ) Basınç

Zaman

+

Oks�jen H�drojen Su

64 g 8 g 72 g

(Yakıcı) (Yanıcı) (Söndürücü)

Bu modele göre k�myasal tepk�melerle �lg�l�;

I. Tepk�meye g�ren maddeler�n kütleler� toplamı, 
ürünler�n kütleler� toplamına eş�tt�r.

II. Tepk�meye g�ren maddeler�n toplam atom 
sayılarında b�r değ�ş�kl�k olmamıştır.

III. Tepk�me sonucunda toplam atom çeş�d� 
korunmuştur.

�fadeler�nden hang�ler�ne ulaşılab�l�r?

A ) Yalnız I

C ) II ve III

B ) I ve II

D ) I, II ve III

6. Bezelyelerde mor ç�çek gen� beyaz ç�çek gen�ne 
baskındır.

Beyaz ç�çekl� b�r bezelye �le �lg�l� aşağıdak� 
�fadelerden hang�s� kes�nl�kle yanlıştır?

A ) İk� mor ç�çekl� bezelyen�n çaprazlanması 
sonucu oluşmuştur.

B ) İk� beyaz ç�çekl� bezelyen�n çaprazlanması 
sonucu oluşmuştur.

C ) Genler�nden en az b�r� baskın gend�r.

D ) Beyaz ç�çekl� bezelye �le mor ç�çekl� 
bezelyen�n çaprazlanması sonucu oluşmuştur.

8. Aşağıdak� sorulara sırasıyla K, L, M ve N cevap-
ları ver�l�yor.

- 1.per�yotta bulunan element 
sayısı kaçtır?

- Per�yod�k s�stemde bulunan 
toplam per�yot sayısı kaçtır?

- Per�yod�k s�stemde bulunan 
toplam düşey sıra sayısı 
kaçtır?

- Per�yod�k s�stemde bulunan A 
grubu sayısı kaçtır?

Cevap : K

Cevap : L

Cevap : M

Cevap : N

K, L, M ve N’ n�n büyüklük sıralaması aşağıdak�-
ler�n hang�s�nde doğru olarak ver�lm�şt�r?

A ) M > N > L > K

C ) L > M > K > N

B ) K > L > N > M

D ) M > L > N > K
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9.

Yukarıda artansız gerçekleşen �k� k�myasal tepk�me 
denklem� ver�lm�şt�r. ( k : katı )

11.

İç� kum dolu kaba sırayla özdeş tuğlalar ve ağırlık 
konularak yukarıdak� düzenekler oluşturulup, 
tuğlaların kuma batma m�ktarları gözlemlen�yor. 

Fe  +  S                 FeS(k) (k) (k)

56 g 32 g 88 g

Fe  +  S                 FeS(k) (k) (k)

7 g 4 g x g

I. tepk�me

II. tepk�me

Ver�len bu b�lg�lerden yola çıkılarak;

I. Toplam kütle korunur.

II. x = 11 g’dır.

III. Tepk�meye g�ren maddeler �le ürünün fiz�ksel 
hâl� aynı olab�l�r.

�fadeler�nden hang�ler�ne ulaşılab�l�r?

A ) Yalnız I

C ) II ve III

B ) I ve II

D ) I, II ve III

12. Ç�ğ hâldeyken sıvı olan yumurtanın p�şt�ğ�nde 
katılaşması

Katı hâldek� �yot ısıtıldığında mor renkl� gaz 
elde ed�lmes�

Ekmeğ�n kızartılarak reng�n�n değ�şt�r�lmes�

Gümüş takıların kararması

Yukarıda ver�len örnek olaylarda fiz�ksel değ�ş�m 
görülüyorsa kutucuğa (F), k�myasal değ�ş�m görü-
lüyorsa (K) yazılacaktır.

Buna göre kutucuklara yazılacak harfler aşağı-
dak�lerden hang�s�nde doğru olarak ver�lm�şt�r?

A ) F

K

K

K

B ) K

F

K

K

C ) F

K

F

F

D ) K

K

K

K

Yukarıda yapılan deneyle �lg�l�;

I. 1. ve 2.  düzenekler b�rl�kte kullanılarak 
“Basınç, c�sm�n ağırlığına bağlı mıdır?” 
sorusuna cevap bulunab�l�r.

II. 2. ve 3 düzenekler b�rl�kte kullanılarak 
“Basınç, c�sm�n yüzey alanına bağlı mıdır? 
sorusuna cevap bulunab�l�r.

III. 1. ve 2. düzenekler b�rl�kte kullanıldığında 
kontrol ed�len değ�şken c�sm�n ağırlığıdır.

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?

A ) Yalnız I

C ) I ve II

B ) Yalnız III

D ) II ve III

Ağırlık

Kum Kum Kum

Tuğla
Tuğla

Tuğla

1 2 3

10. B�yoteknoloj� �nsan hayatını kolaylaştırmaya çalı-
şır. Ürünler�n bes�n değerler�n� arttırma, raf ömrünü 
uzatma, çeş�tl� böcek ve hastalıklara karşı b�tk�ler�n 
d�rençler�n� arttırma g�b� �şlemler �ç�n b�yoteknoloj�k 
uygulamalardan yararlanılır. Bu amaçla kanola,  
soya, domates ve b�rçok tahılın genet�ğ� değ�şt�-
r�lmekted�r. K�rl� suları tem�zleyen bakter� üret�m�, 
genet�ğ� değ�şt�r�lm�ş bakter�lerden �nsül�n hormonu 
üret�lmes�, yapay organ üret�lmes� b�yoteknoloj� 
çalışmaları sayes�nde gerçekleşmekted�r. Sazan 
balığının kısa sürede büyümes�, ç�lek ve domates 
g�b� meyveler�n kısa sürede olgunlaşması, kutupta 
yaşayan b�r hayvandan alınan gen�n, domates ve 
karpuz g�b� sıcak ortamda yaşayan b�tk�lere 
aktarılarak b�tk�ler�n soğuğa karşı daha d�rençl� 
olmalarının sağlanması, hem et hem de süt 
bakımından daha ver�ml� �nekler�n elde ed�lmes� 
y�ne b�yoteknoloj� uygulamaları �le gerçekleşmek-
ted�r. B�yoteknoloj� kullanılarak canlıların �sten�len 
özell�kler� alınıp �sten�lmeyen genler eleneb�l�r. 
Sonuçta sadece �sten�len özell�klere sah�p canlılar 
yet�şt�r�leb�lmekted�r.

Sadece yukarıda ver�len b�lg�lere göre b�yotek-
noloj� �le �lg�l� aşağıdak�lerden çıkarılamaz?

A ) B�yoteknoloj� çalışmalarında gen aktarımı ve 
ıslah çalışmaları yapılab�lmekted�r.

B ) B�yoteknoloj� �le yapay seç�l�m 
yapılab�lmekted�r.

C ) B�yoteknoloj� çalışmalarının zararlı sonuçları 
da vardır.

D ) B�yoteknoloj�n�n çevre k�rl�l�ğ�n� azaltmada 
katkısı vardır.
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13. 15.I. Çuha ç�çeğ�n�n tohumları 25 - 35 °C' da yet�şt�-
r�l�rse ç�çekler beyaz, 15 - 25 °C' da yet�şt�r�l�rse 
ç�çekler kırmızı renkl� olur.

çuha ç�çeğ�
Kırmızı ç�çekl�

çuha ç�çeğ�
Beyaz ç�çekl�

II. Alb�no (der�n�n renks�z olması) hastalığı çek�n�k 
genlerle aktarılan kalıtsal b�r hastalıktır. Aslanların 
çok az b�r kısmı alb�nodur.

Alb�no aslan Aslan

Yukarıda �k� tür canlının kend� aralarındak� farklı-
lıklarını gösteren görseller �le o canlılar hakkında 
b�lg�ler ver�lm�şt�r.

Buna göre aşağıdak�lerden hang�s� doğrudur?

A ) I' de ver�len ç�çeklerden kırmızı renkl� olan, 
beyaz renkl� olana göre anormald�r. Bu 
farklılık gen yapılarının değ�ş�m�nden 
kaynaklanmaktadır.

B ) II' de ver�len alb�no aslan, d�ğer aslana göre 
anormald�r. Bu farklılık zararlı ışınlardan 
meydana gelm�ş olab�l�r.

C ) I' de ver�len ç�çeklerden kırmızı renkl� olan, 
çevre şartları değ�şt�ğ�nde beyaz renkl� ç�çek 
açamaz.

D ) II' de alb�no aslan mod�fikasyon geç�rd�ğ� �ç�n 
d�ğer aslandan farklıdır.

Aşağıda Dünya’nın Güneş etrafındak� dolanımına 
a�t b�r görsel ver�lm�ş ve bu dolanımdak� zaman 
aralıkları K, L, M ve N harfler� �le göster�lm�şt�r.

14. Per�yod�k tablonun b�r kes�t�nde K, L ve M harfler� 
�le bel�rt�lm�ş elementler görülmekted�r.

K L

M N

Buna göre ver�len elementler �le �lg�l� aşağıda-
k�lerden hang�s� doğrudur?

A ) L element� 8A grubunda yer almaktadır.

B ) N element�n�n atom numarası L element�nden 
küçüktür.

C ) K ve N elementler�n�n per�yot numaraları 
aynıdır.

D ) Grup numarası en küçük olan M element�d�r.

13

L

M

K

N

Ver�len görsele göre;

I. K zaman aralığında Kuzey Yarım Küre’de  
b�r�m yüzeye düşen enerj� m�ktarı azalmaya 
başlar. 

II. M zaman aralığında Güney Yarım Küre’de  
gündüzler uzamaktadır.

III. N zaman aralığında Kuzey Yarım Küre’de 
sonbahar mevs�m� yaşanmaktadır.

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?

A ) Yalnız II

C ) II ve III

B ) I ve II

D ) I, II ve III

16.

Canlıların beslenme, barınma, 
avlanma, üreme ve düşmanların-
dan korunma g�b� yaşamsal 
faal�yetler�n� sürdüreb�lme şansını 
arttıran fiz�ksel yapılar, davranış-
lar g�b� kalıtsal özell�kler kazanma-
sına den�r. Kartal, şah�n ve atma-
ca g�b� yırtıcı kuşların gaga ve 
pençe yapılarının avlarını yakala-
yacak ve parçalayacak şek�lde 
olması g�b�.

Buse’n�n öğretmen�n�n sorusuna verd�ğ� cevap 
yukarıda ver�lm�şt�r.

Buse’n�n cevabı doğru olduğuna göre, öğret-
men�n sorduğu soru aşağıdak�lerden hang�s� 
olab�l�r?

A ) Varyasyon ned�r, örnek vererek açıklayab�l�r 
m�s�n?

B ) Adaptasyon ned�r, örnek vererek açıklayab�l�r 
m�s�n?

C ) Mutasyon ned�r, örnek vererek açıklayab�l�r 
m�s�n?

D ) Mod�fikasyon ned�r, örnek vererek açıklayab�l�r 
m�s�n?

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

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

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

.......................?

Buse

K element�n�n atom numarasının 7 olduğu 
b�l�nmekted�r. 
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17.

Afyonkarah�sar �l sınırları �çer�s�nde yer alan Eber Gölü, kend�s�n� besleyen su kaynaklarının kes�lmes� 
üzer�ne tamamen kurudu. Afyonkarah�sar'ın Bolvad�n �lçes�nde bulunan Eber Gölü, Sultan Dağları ve 
köyler�n arasında yer alıyor. Sazlardan ve kamışlardan oluşan gölden geç�m�n� sağlayan c�var köy halkı, 
yaşanan olumsuz durum karşısında ne yapacağını şaşırdı. Z�ra gölden elde ed�len kamışlar yalıtım mal-
zemes� olarak yurt dışına �hraç ed�l�rken, köy halkı balıkçılık yaparak da ekonom�s�ne katkı sağlıyordu. 
Har�tadan resmen s�l�nen göl, yen�den esk� günler�ne dönmey� bekl�yor.

Eber Gölü tamamen kurudu

Eber Gölü'nün kurumasıyla �lg�l� araştırma yapan b�r grup b�l�m �nsanı aşağıdak� meteoroloj�k ver�lere ulaşıyor.

Aylık Toplam Yağış M�ktarı 
Ortalaması (mm) 

Ortalama Sıcaklık (°C)

Ortalama En Yüksek 
Sıcaklık (°C)

Ortalama Yağışlı Gün Sayısı

403.9

12.1

17.9

103.2

Yıllık

Afyonkarah�sar İl�'ne A�t Mevs�m Normaller� 
(1927-2017)

Aylık Toplam Yağış M�ktarı 
Ortalaması (mm) 

Ortalama Sıcaklık (°C)

Ortalama En Yüksek 
Sıcaklık (°C)

Ortalama Yağışlı Gün Sayısı

387

11.9

17.8

101.8

Yıllık

Afyonkarah�sar İl�'ne A�t Genel İstat�st�k 

Ver�ler� (1927-2017)

Buna göre Eber Gölü'nün kurumasıyla �lg�l� aşağıdak�lerden hang�s� d�ğerler�ne göre daha fazla etk�l�d�r? 

A ) Ortalama sıcaklığın mevs�m normaller�n�n altına düşmes�

B ) Ortalama en yüksek sıcaklığın mevs�m normaller�n�n üstünde b�r değerde olması 

C ) Ortalama yağışlı gün sayısının mevs�m normaller�n�n altında olması 

D ) Aylık toplam yağış m�ktarı ortalamasının mevs�m normaller�n�n altında olması 

18. Aşağıdak� tabloda fiz�ksel ve k�myasal değ�ş�mlere 
a�t örnekler ver�lm�şt�r.

D�şler�n 
çürümes�

Dem�r�n 
paslanması

Ekmeğ�n 
küflenmes�

Buzun 
er�mes�

Yoğurttan 
ayran 

yapılması

Sütün 
ekş�mes�

Bu örneklerden k�myasal değ�ş�me a�t olanlar 
boyandığında tablonun görünümü aşağıdak�-
lerden hang�s� g�b� olur?

A ) B )

C ) D )

u
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n
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m

e 19. X, Y ve Z elementler� �le �lg�l� bazı b�lg�ler aşağıda 
ver�lm�şt�r.

Elektr�ğ� ve ısıyı
�y� �let�r. Oda

koşullarında katı
hâlded�r.

X

Per�yod�k cetvelde
2. per�yotta ve
4A grubunda

yer alır.

Y

Bulunduğu per�yodun en
sağında yer alır ve
oda sıcaklığında

gaz hâlded�r.

Z

Buna göre bu elementler�n a�t oldukları element 
sınıfları hang� seçenekte doğru ver�lm�şt�r?

A ) Metal

B ) Soygaz

C ) Metal

D ) Ametal

X

Ametal

Ametal

Soygaz

Metal

Y

Soygaz

Metal

Ametal

Soygaz

Z

13
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20.

Abdulkad�r ORAKCI

Burhan BOZTAŞ

İsma�l HACIFAZLIOĞLU

Mustafa DABAN

Sedat GÜNGÖR

EMEĞİ GEÇEN ÖĞRETMENLERİMİZ

Barış AKINCI

Ekrem GÖRGÜLÜ

Fat�h AKYÜZ Hamd� GÖKSU

Mehmet Al� ŞENAY

Mustafa NAVAKUŞU

Mürsel KARA Oral AKÇA

Serkan ÇELEBİ

S�nem YANIK

Şenol NARDAL

Süleyman KARAKAYA
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DNA eşlenmes� tüm organ�zmalarda meydana 
gelen ve DNA’ yı kopyalayarak kalıtımın temel�n� 
oluşturan b�yoloj�k b�r süreçt�r. Süreç, b�r adet ç�ft 
�pl�kl� DNA molekülüyle başlar ve �k� özdeş 
DNA'nın oluşumuyla son bulur. Or�j�nal ç�ft �pl�kl� 
DNA'nın her �pl�ğ�, tamamlayıcı �pl�ğ�n üret�m�nde 
kalıp görev� görür. DNA eşlenmes� sonucu hücre 
kend� kalıtsal özell�kler�n� yen� hücrelere aktarır.

1. �pl�k 2. �pl�k

K �p� L �p�

Yukarıda DNA eşlenmes�ne a�t b�r görsel 
ver�lm�şt�r.

DNA eşlenmes� �le �lg�l� olarak;

I. Eşlenme sırasında or�j�nal DNA’nın �k� �pl�ğ� de 
kalıp olarak kullanılır.

II. Yen� oluşan K ve L �pl�kler�n�n nükleot�d 
d�z�l�mler� b�rb�r�nden farklıdır.

III. Yen� DNA moleküller�nde b�r� esk� d�ğer� yen� 
olmak üzere �k� z�nc�r bulunur.

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?

A ) Yalnız I

C ) II ve III

B ) I ve II

D ) I, II ve III
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