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1. ÜNİTE: MEVSİMLER VE İKLİM

TEST – 1 • MEVSİMLERİN OLUŞUMU

1. 

Yukarıdaki görselde Dünya’nın Güneş etrafında 
dolanma hareketi verilmiştir.
Dünya verilen yörüngede dolanırken, Güneş’e 
olan uzaklığı bazen artarken bazen azalmaktadır.
Bu durum ile ilgili;

I. Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı artarsa, Ku-
zey yarım kürede sıcaklık azalır.

II. Dünya’daki sıcaklık dağılımını, Güneş ışınları-
nın yüzeye gelme açısı belirler.

III. Dünya’nın dönme ekseninin eğik olması nede-
niyle Güneş ışınlarının bir bölgeye geliş açısı 
yıl boyunca değişir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

2. Dünya’nın Güneş etrafında dolanma hareketi ve 
eksen eğikliği nedeniyle yıl içinde Kuzey ve Gü-
ney yarım kürede farklı mevsimler yaşanır.

Öğrenci Tarih Yarım Küre / Mevsim
Can 21 Haziran Kuzey - Yaz
Mert 21 Mart Güney - Sonbahar
Begüm 23 Eylül Kuzey - Sonbahar
Nehir 21 Aralık Güney - Kış

Yukarıda verilen tarihlerde Kuzey ve Güney 
yarım kürelerde gerçekleşen mevsimler ile il-
gili hangi öğrencilerin verdiği bilgi doğrudur?

A) Can, Begüm
B) Can, Mert, Begüm
C) Mert, Begüm, Nehir
D) Can, Mert, Begüm, Nehir

3. Aşağıda fen bilimleri dersinde geçen öğretmen ve 
öğrenci konuşmalarından bir kesit verilmiştir.

Buna göre, Ebru Öğretmen’in cümlesi aşağı-
daki ifadelerin hangisiyle tamamlanamaz?
A) Mevsimler oluşmazdı.
B) Gece gündüz süreleri her zaman eşit olurdu.
C) Yaşanılan bölgede sıcaklık değişimleri ol-

mazdı.
D) Güneş ışınları her iki yarım küreye de dik ola-

rak düşerdi.

4. 

Dünya’nın Güneş etrafında dolanımı sırasında 
belirtilen konumlarla ilgili aşağıda verilen öğ-
renci ifadelerinden hangisi yanlıştır?
A) Elif: Dünya 2 numaralı konumda iken, gece ve 

gündüz süreleri eşittir.
B) Kaan: Dünya 1 numaralı konumda iken, Ku-

zey yarım kürede en uzun gece yaşanmak-
tadır.

C) Merve: Dünya 3 numaralı konumda iken, Gü-
ney yarım kürede yaz mevsimi yaşanmakta-
dır.

D) Efe: Dünya 4 numaralı konumda iken, Güney 
yarım kürede ilkbahar mevsimi yaşanır.

23 Eylül

21 Mart

21 Haz ran 21 Aralık

Ebru Öğretmen

‘Peki çocuklar Dünya’nın

dönme ekseni eğik

değil de dik olsaydı....’

Dünya’nın dönme ekseni,Güneş

etrafında izlediği yörünge düzlemine

dik değildir.
Yağız

Dönme ekseni ile yörünge düzlemi

arasında 23 27’’ lık açı bulunur.
0
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1. ÜNİTE: MEVSİMLER VE İKLİM

5. 

Yalçın’ın fen bilimleri dersinde mevsimlerin oluşu-
mu ile ilgili olarak çalışma kâğıdına yazdığı keli-
melerin tamamı doğrudur.
Buna göre, aşağıda verilen kelimelerden han-
gisi açıkta kalır?

A) yaz B) eğik
C) sonbahar D) dik

6. 

Ülkemizde yaz mevsimi yaşanırken, aşağıda-
ki ülkelerin hangisinde kış mevsimi yaşanır?

A) Arjantin B) Rusya
C) Almanya D) Kanada

7. 

Baran, el fenerinin ışığını 1 ve 2 numaralı konum-
larda dünya küresine eşit süre ve eşit uzaklıkta 
tutuyor.
Yaptığı gözlem sonucuna göre;

I. El feneri 1 nolu konumda iken, A noktasında 
birim yüzeye düşen ışık miktarı B noktasına 
göre daha fazladır.

II. 1 ve 2 nolu konumda B noktasına ışığın gelme 
açıları aynıdır.

III. El feneri 2 nolu konumda iken, A noktasında 
birim yüzeydeki ısınma miktarı B noktasına 
göre daha fazladır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

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

8. 

Yiğit ve Eda’nın mevsimlerin oluşumu ile ilgili ha-
zırladığı bilgilendirme kartlarına sınıf arkadaşları 
aşağıdaki yorumları yapmıştır.
Merve: Yiğit’in hazırladığı karta göre K noktasın-
da kış mevsimi yaşanırken L noktasında yaz mev-
simi yaşanır.
Berke: Eda’nın hazırladığı karta göre M noktasın-
da birim yüzeye düşen güneş ışığı miktarı N nok-
tasına göre daha fazladır.
Buna göre, Merve ve Berke’nin yorumları ile il-
gili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Merve doğru, Berke yanlış yorum yapmıştır.
B) Berke doğru, Merve yanlış yorum yapmıştır.
C) Her ikisi de doğrudur.
D) Her ikisi de yanlıştır.

Ç A L I Ş M A   K Â Ğ I D I
Aşağıda verilen kelimeleri uygun boşluklara yer-
leştiriniz.

Güneş ışınlarının dik olarak geldiği bölgelerde 
………………… mevsimi yaşanır.
21 Haziran tarihinde Güney yarım kürede mevsi-
mi ………………………… yaşanır.
Mevsimlerin oluşmasına neden olan etki Dün-
ya’nın dönme ekseninin ………………………… ol-
masıdır.
Güneş ışınlarının ………………… olarak geldiği 
bölgelerde sıcaklık daha fazladır.

Türkiye

Almanya

Rusya
Kanada

Arjantin

A

B1 2

66°33'
23°27'

0°

23°27'

66°33'

G G 66°33'
23°27'

0°

23°27'

66°33'K

L

M

N

Yiğit Eda
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1. ÜNİTE: MEVSİMLER VE İKLİM

9. Dünya’nın Güneş etrafında dolanma hareketi şe-
kildeki gibi gösterilmiştir.

Dünya kaç numaralı konumda iken;

Kuzey yarım küre’de gece-gündüz süreleri 
grafikte gösterilen sıraya uygun olarak göz-
lemlenir?
A) 1, 2, 3, 4 B) 3, 4, 1, 2
C) 2, 3, 4, 1 D) 4, 1, 2, 3

10. Öğretmenin tahtaya yazdığı cümlelerdeki boşluk-
ların her birinin cevabı 2 puandır.

fazladır
21 Aralık
dik

fazladır
21Haziran
dik

düşüktür
21 Aralık
eğik

düşüktür
23 Eylül
eğik

Serap

Mert

Ahmet

Oktay

• Ekvatora yakın bölgelerdeki or-
talama sıcaklık, kutuplara yakın 
bölgelere göre daha …… …

• ……… ………… tarihinden iti-
baren kuzey yarım kürede gün-
düzler kısalmaya, geceler 
uzamaya başlar.

• Güneş ışığını ……… ………… 
açıyla alan bölgeler diğer bölge-
lere göre daha çok ısınır.

Buna göre hangi öğrenci 4 puan alır?

A) Serap B) Ahmet
C) Mert D) Oktay

11. 

G 66°33'
23°27'

0°

23°27'

66°33'K
N

L

M

Şekilde Dünya’nın 
Güneş etrafında 
hareketi esnasın-
daki konumu veril-
miş, Dünya 
üzerinde farklı nok-
talar işaretlenmiş-
tir.

Eda, bu görseli değerlendirerek aşağıdaki gibi bir 
tablo oluşturmuştur.

Açıklamalar Doğru Yanlış
I. K bölgesinde kış mevsimi 
yaşanır.

✓

II. L bölgesinde yıl boyunca 
gece-gündüz süresi birbirine 
eşittir.

✓

III. M bölgesine güneş ışınları 
dik gelir. ✓

IV. N bölgesinde birim yüzeye 
düşen enerji miktarı en azdır. ✓

Buna göre, Eda hangi açıklamaları değerlen-
dirirken hata yapmıştır?

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

12. Aşağıdaki grafikte A ve B şehirlerinde yılın farklı 
aylarındaki sıcaklık değişimleri gösterilmiştir.

Buna göre;
I. A ve B şehirleri farklı yarım kürelerde yer alır.
II. Ocak ayında, A şehrindeki gece süresi B şeh-

rine göre daha uzun sürer.
III. Ağustos ayında, B şehrine güneş ışınlarının 

gelme açısı A şehrine göre daha diktir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

Süre

Konum

Gece
Gündüz
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1. ÜNİTE: MEVSİMLER VE İKLİM

TEST – 2 • İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ

1. Aşağıda iklim ve hava olayları ile ilgili bazı öğren-
cilerin bilgilendirme yazıları verilmiştir.
Emre:  İklim ile ilgili olarak meteorologlar çalış-

malar yapar.
Tuğba:  Klimatologlar iklim ile ilgili çalışma yapar.
Serkan:  Ekvatora yakın bir ülkenin iklimi, kutup-

lara yakın bir ülkeye göre daha nemli ve 
sıcaktır.

Buna göre, hangi öğrencilerin konu ile ilgili 
hazırladığı bilgilendirme yazısı doğrudur?

A) Yalnız Emre
B) Emre ve Tuğba
C) Tuğba ve Serkan
D) Emre, Tuğba ve Serkan

2. Görsellerde bir bölgede gece ve gündüz gerçek-
leşen rüzgârın yönü gösterilmiştir.

Bu durum ile ilgili;
I. Gündüz deniz üzerindeki hava, toprak üzerin-

deki havaya göre daha soğuktur.
II. Gece, toprak üzerindeki hava deniz üzerinde-

ki havaya göre daha soğuktur.
III. Deniz, topraktan daha çabuk ısınır ve daha 

çabuk soğur.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?

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

3. 14-20 Eylül 2018 tarihleri arasında K şehrine ait 
hava gözlem çizelgesi raporu verilmiştir. Bu şehir-
de yaşayan Selin, Berke ve Elif arasında konu ile 
ilgili aşağıdaki konuşma geçmiştir.

 Hava Gözlem Çizelgesi

Sıcaklık Nem

Gün
En

Düşük
En

Yüksek
Düşük Yüksek

Pazartesi 15 20 60 92
Salı 14 21 58 90
Çarşamba 15 21 67 91
Perşembe 15 17 90 96
Cuma 14 18 93 96
Cumartesi 15 18 90 94
Pazar 20 22 92 96

Hava tahmin raporları günlük
ya da haftalık olabilir.Selin

Berke

Elif

Hava tahminleri kesinlik
bildirmez.

Klimatologların yaptığı bu 
tahminler balıkçılar, şoförler 

ve pilotların tedbirli 
olmalarını sağlar.

Buna göre yapılan yorumlardan hangileri doğ-
rudur?

A) Yalnız Selin
B) Selin ve Elif
C) Berke ve Elif
D) Selin, Berke ve Elif

GÜNDÜZ

Deniz

Rüzgâr

Toprak

GECE

Deniz
Toprak

Rüzgâr
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1. ÜNİTE: MEVSİMLER VE İKLİM

4. Bilgi: Belirli bir alandaki havanın normalden daha 
seyrek olması alçak hava basıncını, normalden 
daha yoğun olması ise yüksek hava basıncını 
oluşturur.

K

L
M

Yüksek basınç alanından al-
çak basınç alanına doğru olu-
şan yatay yönlü hava 
hareketine rüzgâr denir.
Dünya modeli üzerinde farklı 
yönlerde esen rüzgârlar gös-
terilmiştir.

Buna göre, hangi rüzgârlar etkili olduğu böl-
gelerde hava sıcaklığını arttırır?

A) Yalnız K B) Yalnız L
C) K ve L D) K ve M

5. 

Tabloda verilen olayların ait olduğu kavram-
lara ait kutucuğa ✘ işareti yapılırsa, tablonun 
son görünümü aşağıdakilerden hangisi olur?

A)   B) 

C)   D) 

6. I. Ağaçların kesilmesi ve bunun sonucunda or-
manlık alanların azalması

II. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının ar-
tırılması

III. Sanayi tesislerinin bacalarından kükürtlü ve 
azotlu gazların havaya karışması

IV. Havadaki su buharı ve CO2 oranının artması
Yukarıda verilen olaylardan hangileri küresel 
ısınmanın nedenlerindendir?

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

7. Hava Olayları: Dar bir bölgede, kısa süre içinde 
gerçekleşen hava hareketleridir.
İklim: Atmosfer olaylarının geniş bir bölgede, 
uzun yıllar içinde gösterdiği ortalama durumlardır.
Buna göre, aşağıdaki durumlardan hangisi 
tam olarak doğru eşleştirilmiştir?

Hava Olayı İklim
A) Ankara’da yoğun 

sis bekleniyor.
Rize’de akşam saat-
lerinde sağnak yağış 
hayatı olumsuz et-
kileyecek

B) İç Anadolu Böl-
gesi’nde kışlar 
soğuk ve yağış-
lıdır.

Mersin’de bu kış 
havalar sıcak geçti.

C) Erzurum’da kayak 
severlerin bekle-
diği kar yağışı 
gerçekleşti.

Akdeniz Bölgesinde 
kışlar ılıman geçer.

D) Adapazarı’nda ya-
şanan dolu ara-
balarda hasar 
oluşturdu.

Marmara Bölge-
si’nde şiddetli rüzgâr 
feribot seferlerini 
iptal ettirdi.

Olaylar İklim Hava Olayı
İstanbul’da sabah saat-
lerinde başlayan fırtına 
deniz ulaşımını olumsuz 
etkiledi.
Marmara bölgesinde 
çarşamba günü etkili 
olacak yoğun kar yağışı 
bekleniyor.
Karadeniz bölgesi her 
mevsim yağışlı ve ılı-
mandır.
Akdeniz bölgesinde en 
düşük ortalama sıcaklık 
1,5°C’dir.

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘
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1. ÜNİTE: MEVSİMLER VE İKLİM

8. Aşağıdaki tabloda K, L, M ve N şehirlerinde aynı 
güne ait hava sıcaklıkları değerleri verilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi ke-
sinlikle yanlıştır?

A) L şehri, yüksek basınç alanıdır.
B) K ve M şehirleri arasında oluşabilecek rüzgâ-

rın yönü M’den, K’ye doğrudur.
C) M şehrinde hava diğerlerine göre açıktır.
D) N şehrindeki nem oranı, K’ye göre daha dü-

şüktür.

9. I. Uzmanına klimatolog denir.
II. Kesinlik bildirir.
III. Kar, rüzgâr, yağmur bu duruma örnektir.
IV. Meteoroloji, bilim dalı inceler.
V. Değişkenlik gösterir.

İKLİM

HAVA

OLAYLARI

Fen bilimleri öğretmeni öğrencilerinden verdiği 
bilgilere ait numaraları ilgili kutucuğa yazmaları-
nı istemiştir.
Buna göre, hangi öğrenci doğru cevap ver-
miştir?

A)

D)

C)

B)

I, II, III

I, II

IV, V

III, IV, V

III, IV I, II, V

III, V I, II, IV

10. “Yeni haftanın ilk gününde batıdan yağışlı bir hava 
bekleniyor. Marmara ve Ege’de sağnak yağışlar 
etkili olacak. İç Anadolu ve Karadeniz’de yağışlar 
karla karışık yağmur şeklinde, yurt genelinde sı-
caklıklar 8-10°C olacak”
Bir televizyon kanalında gerçekleşen spikerin ko-
nuşmasından bir kesit verilmiştir.

Bu konuşmanın ait olduğu kavram ile ilgili 
olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapıla-
maz?

A) Meteoroloji biliminin araştırma konusudur.
B) Dar bir alanda geçerlidir.
C) Günün farklı saatlerinde yapılan gözlemlere 

dayanır.
D) Kurak, yağışlı, sıcak, soğuk gibi kelimelerle 

açıklanır.

11. Havadaki su buharı miktarına nem denir. Nem, 
hava durumunu etkiler ve farklı yağış olaylarına 
neden olur. Nemli havanın yeryüzüne yakın böl-
gelerde yoğuşmasıyla ............................. oluşur.
Yukarıda verilen bilgideki boşluğa hangi kav-
ramın yazılması uygundur?

A) Sis B) Yağmur
C) Kar D) Dolu

Şehir Sıcaklık
K
L
M
N

30°C
32°C
25°C
27°C

ÖRNEKTİR
 • M

URAT YAYIN
LARI



11

w
w

w.
m

ur
at

ya
yi

nl
ar

i.c
om

1. ÜNİTE: MEVSİMLER VE İKLİM

TEST – 3 • ÜNİTE DEĞERLENDİRME

1. Yarıyıl tatilinde Ankara’dan Brezilya’ya gitmeye 
hazırlanan Yılmaz ailesi 20 Ocak 2019 tarihine 
uçak bileti almıştır.
Buna göre, bu tarih ile ilgili;

I. Ankara’da gece süresi, gündüz süresinden 
uzundur.

II. Brezilya’da gündüz süresi, gece süresinden 
uzundur.

III. Ankara ve Brezilya’da bu tarihte farklı mev-
simler yaşanır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

2. Deneyin Adı: Dünya’nın Güneş etrafındaki hare-
ketini modelleme
Deneyde Kullanılan Araç-Gereçler: Dünya mo-
deli metal çubuklar, geniş plastik top (sarı), pil, 
ampul, anahtar, iletken kablolar

Pil, ampul, anahtar ve iletken kablolar kullanılarak 
bir elektrik devresi hazırlanır. Elektrik devresinde-
ki ampul, plastik top içine yerleştirilir. Alt kısımdaki 
anahtara basıldığında ampul yanar. Dünya mode-
li, belirlenen yörüngede hareket edecek şekilde 
metal çubuklar ile düzeneğe yerleştirilir.
Karanlık bir ortamda Dünya’nın, Güneş etrafında-
ki hareketi gözlemlenir.
Yapılan deney sonucu aşağıdaki yorumlardan 
hangisine ulaşılabilir?
A) Güneş ışınlarının geliş açısı nedeniyle farklı 

yarım kürelerde farklı mevsimler oluşur.
B) Bir bölgedeki gece-gündüz süreleri yıl boyun-

ca değişiklik gösterir.
C) Güneş ışınlarının bir noktaya geliş açısı dik ve 

dike yakın konumda ise daha soğuk olur.
D) Birim yüzeydeki enerji miktarı mevsimler üze-

rinde etkilidir.

3. Meteoroloji Klimatoloji Yanda verilen şemada 
klimatoloji ve meteoro-
loji bilim dallarının in-
celediği durumlar 
verilmiştir. Birbiriyle 
benzer özellik göste-

renler kümelerin birleşim kısmına, farklı olanlar 
kendi kısımlarına yazılacaktır.
Buna göre, kullanılan sembollere uygun olabi-
lecek cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) ■ " Uzmanlarına iklim bilimci denir.
B) H " Atmosfer olaylarının uzun süre içindeki 

ortalamalarını inceler.
C) s " Hava hareketlerini inceler.
D) l " Günün farklı saatlerinde yapılan gözlem-

ler ile belirlenir.

4. 

Yukarıda verilen görsel ve öğrencilerin verdi-
ği bilgilerden yararlanılarak;

I. Günberi konumunda Güney yarım kürede yaz 
mevsimi yaşanır.

II. Dolanma hareketi nedeniyle yerel saat fark-
ları oluşur.

III. Günöteden sonra Kuzey yarım kürede gün-
düzler, güney yarım kürede geceler kısalma-
ya başlar.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

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

Özlem

Dünya’nın Güneş etrafında dolanma
hareketi esnasında, Güneş’e en yakın

olduğu konuma günberi,en uzak
olduğu konuma günöte denir.

Berke

Dünya’nın eksen eğikliği ve Güneş

etrafındaki hareketi kuzey ve güney

yarımkürede aynı zaman diliminde

farklı mevsimlerin oluşmasına

neden olur.

Elif

Güneş ışınlarının dik olarak geldiği

enlemde en uzun gündüz,

en kısa gece yaşanır.

3 Ocak
4 Temmuz
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1. ÜNİTE: MEVSİMLER VE İKLİM

5. Aşağıdaki Dünya haritasında farklı konumlarda 
bulunan bazı şehirler işaretlenmiştir.

21 Aralık tarihinde haritada işaretlenen şehir-
ler ile ilgili hangi öğrencinin verdiği bilgi doğ-
rudur?

A) Kerem: K ve L şehirlerinin sıcaklığı birbirine 
yakındır.

B) Aslı: M ve N şehirlerinde kış mevsimi yaşanır.
C) Ferhat: L şehrinde yaz mevsimi yaşanır.
D) Şirin: Birim yüzeye düşen Güneş enerjisi mik-

tarı en fazla K şehrindedir.

6. Mevsimlerin oluşumu konusu ile ilgili, Bil Bakalım 
Hangi Ülkedeyim? etkinliğini hazırlayan öğrenci-
lerin bulundukları ülkeler ile ilgili ipucu bilgiler ve-
rilmiştir.

 Ayşe: 23 Eylül’de sonbahar mevsimi yaşanır.
Müge: 21 Mart’ta güneş ışınları dik olarak gelir.
Mete: 21 Haziran’da en uzun gece yaşanır.
Akın: 21 Aralık’ta kış mevsimi yaşanır.
Buna göre, hangi öğrencinin konumu şekilde-
ki gibi olamaz?

A)   B) 

C)  D) 

7. Buse iklim ve hava olayları için çeşitli örneklerden 
oluşan kartlar hazırlamıştır. Öğrencilerin hazırla-
dıkları tüm kartlar sınıf panosunda sergilenecektir.

Buna göre, Buse panonun iklim ile ilgili olan 
kısmı için hangi kartları seçmelidir?

A) 1 ve 3 B) 2 ve 4
C) 2, 4 ve 5 D) 1, 3, ve 5

8. Aşağıdaki görsel 21 Aralık tarihinde Dünya’nın 
Güneş etrafında dolanma hareketine aittir.

Buna göre, bu tarihle ilgili olarak aşağıdaki 
öğrencilerden hangisinin yorumu doğrudur?

A) Eylül: II. şehirde yaz mevsimi yaşanır.
B) Alp: Bu tarihten sonra Kuzey yarım kürede 

geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya baş-
lar.

C) Ekin: Bu tarihten sonra Güney yarım kürede 
ilkbahar mevsimi yaşanır.

D) Baran: Birim yüzeye düşen enerji miktarı
 I > II > III şeklinde sıralanır.

YD

OD

Ayşe

Müge

Mete

Akın

1
İzmir’de Pazartesi yağmur

Salı günü kar bekleniyor.

2
Antalya’da kışlar ılık ve

yağışlıdır.

3
Bolu’da sis zincirleme kazaya

sebep oldu.

4
Ekvator bölgesinde yıllık

ortalama sıcaklık 25-30 C civarındadır.0

5
Karadeniz bölgesinde yıllık yağış rejimi

ortalaması 80,6 mm civarındadır.
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1. ÜNİTE: MEVSİMLER VE İKLİM

9. Aşağıda verilen kavramlardan;

I. Nem
II. Sıcaklık
III. Hava Basıncı
IV. Yeryüzü şekilleri
hangileri hava olayları oluşumunu etkiler?

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

10. Fen bilimleri öğretmeni hava olaylarına ait kav-
ramları karışık harflerle vermiştir.

Verilen kavramlara yönelik olarak;
I. Yeryüzünden buharlaşarak yükselen su buha-

rının soğuk hava ile karşılaşması ve yoğuşma-
sı olayına ne denir?

II. Hava içindeki su damlacıklarının soğuk hava 
ile karşılaştığında aniden donması olayına ne 
denir?

III. Bahar aylarında havadaki su buharının top-
rak ve bitkiler üzerinde kristaller oluşturması-
na ne denir?

yukarıdaki sorular cevaplandırıldığında hangi 
kelime açıkta kalır?

A)  B)  C)  D) 

11. A ve B şehirleri arasında oluşan rüzgârın yönü 
görselde verilmiştir.

Buna göre;
I. A bölgesinde bulut oluşumu görülür.
II. B bölgesinin sıcaklığı A’dan fazladır.
III. A bölgesi yüksek basınç alanına sahiptir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?

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

12. 

Tabloda verilen bilgilerden doğru olanların 
karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” ya-
zıldığında tablonun görünümü sırasıyla hangi 
seçenekte verilmiştir?

A) DDYD B) DDYY
C) DDDY D) YDDY

D/Y
Havadaki nem, nem ölçer ile ölçülür. ……
Rüzgâr oluşumunun temel sebe-
bi sıcaklık farkından kaynaklanan, 
basınç farkıdır.

……

Sıcaklık arttıkça havadaki nem oranı 
azalır.

……

Havadaki su buharının, buhar-
laşmasıyla farklı yağış şekilleri oluşur.

……
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2. ÜNİTE: DNA VE GENETİK KOD

TEST – 1 • DNA VE GENETİK KOD

1. Buket farklı büyüklükteki şişe kapaklarının ortası-
na bir delik açktıktan sonra, ip yardımı ile birleşti-
rip bir DNA zinciri modeli oluşturmuştur.
1.Zincir

Buna göre oluşturulan bu DNA zincirinin kar-
şısına yerleştirilecek 2. zincir modeli aşağıda-
kilerden hangisi kesinlikle olamaz?

A) 

B) 

C) 

D) 

2. 

Filiz Öğretmen DNA ve genetik kod konusunu 
derste anlattıktan sonra öğrencilere yukarıdaki 
soruları yöneltmiştir.
Hangi öğrenci soruların ikisini de doğru ola-
rak yanıtlamıştır?

A)  B) 

C)  D) 

3. 

Yukarıda bir bölümü verilen DNA molekülü-
nün 2. zincirindeki organik baz dizilimi hangi-
sidir?

A) ATC GTC TAG B) ATC CAG TAG
C) TAG CAG TAG D) TAG GTC AAC

DNA’nın yapı birimleri

nelerdir ?

Kromozomlarda bulunan

kalıtsal özellikleri kontrol

eden yapılara ne ad verilir?

1: 2:

Filiz Öğretmen

1:Kromozom
2:DNAPelin

1:Nükleotit
2:Gen Emre

1:Organik Baz
2:DNABeril

1:Kromozom
2:Gen Ceyhun
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2. ÜNİTE: DNA VE GENETİK KOD

4. Aşağıdaki grafikte DNA’nın tek ipliğindeki organik 
baz sayıları verilmiştir.

Buna göre bu DNA molekülünde;
I. toplam şeker sayısı
II. toplam nükleotit sayısı
III. diğer ipliğindeki organik baz dizilimi
büyüklüklerinden hangileri bulunabilir?

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

5. 

Matruşka bebekleri iç içe geçmiş bir oyuncak ve 
hediyelik eşya türüdür. Çeşitli renk ve şekillerde 
boyanan figürler içinden bir yenisi çıkar. Genelde 
aynı temalara sahiptir.

I. Nükleotit II. DNA III. Kromozom IV. Gen

Merve, yukarıdaki gibi hazırladığı bazı kalıtsal 
kavramlara ait etiketleri, yapısal büyüklüğüne uy-
gun olarak, karmaşıktan basite doğru matruşkala-
ra yapıştırmak istemektedir.
Buna göre, Merve’nin sıralaması nasıl olmalı-
dır?

A) I – II – IV – III  B) I – IV – II – III
C) III – II – IV – I  D) III – IV – I – II

6. DNA canlının kalıtsal özelliklerini belirleyen, bu 
özelliklerin yeni nesillere aktarılmasını sağlayan 
yönetici moleküldür. Hücre bölünmesi sırasında 
kendini eşler. Şekilde 1 nolu  DNA molekülünün 
bölünme öncesinde kendini eşlemesi gösterilmiş-
tir.

Bu durum ile ilgili öğrencilerin yaptığı yorumlar 
aşağıda verilmiştir.

Serpil

Efe

Yağız

DNA’nın kendini eşlerken
nükleotid dizilimleri değişmez.

Yeni oluşan zincirlerde
nükleotid sayısı iki katına çıkar.

Oluşan 2 nolu DNA,
başlangıçtaki DNA’nın
tamamen aynısıdır.

Buna göre, Serpil, Efe ve Yağız’ın yaptığı yo-
rumlardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız Serpil B) Yalnız Yağız
C) Serpil ve Efe D) Serpil ve Yağız

Organik Baz

Çeşidi

Sayı

Ad
en

in
G

ua
ni

n
S

ito
zi

n
Ti

m
in

40

60
70

80

1

2 3

ÖRNEKTİR
 • M

URAT YAYIN
LARI



16

w
w

w.
m

ur
at

ya
yi

nl
ar

i.c
om

2. ÜNİTE: DNA VE GENETİK KOD

7. Aşağıda DNA molekünün bir basamağı verilmiştir.

Bu görsel ile ilgili;
I. 1 numaralı yapı fosfattır.
II. 2 numaralı yapı deoksiriboz şekeridir.
III. 3 numaralı yapı nükleotiddir.
IV. 4 numaralı yapı Adenin ise 3 numaralı yapı 

Timin’dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) II ve III
C) I, II ve IV D) I, II, III ve IV

8. Aşağıda “Ben bilirim” etkinliğine katılan öğrencile-
rin verilen kavramlar ile ilgili görüşleri belirtilmiştir.

Doğru cevabı 
veren öğrenci

Tüm canlı hücrelerinde DNA sayısı aynıdır.

Tek zincirlidir.

Çift zincirlidir.

Aşkın

Buse

DNA

Doğru
cevabı
veren
öğrenci

Kromozom sayısı canlı türleri için sabittir.

DNA molekülü ve
proteinden oluşur.

Genlerle birleşerek
DNA’yı meydana getirir.

İlkay

Kromozom Batu

Buna göre, etkinlikte verilen kavram ile ilgili 
hangi öğrencinin yorumlarının tamamı doğru-
dur?

A) Aşkın B) Buse
C) İlkay D) Batu

9. • Deneyin Adı: DNA modeli tasarlıyorum.
• Deneyin Amacı: DNA yapısını kavrayabilme
• Deneyde Kullanılacak Araç-Gereçler:
– Plastik pipet
– Makas
– Cetvel
– İplik
– Renkli raptiyeler
(4 kırmızı, 5 mavi, 3 yeşil, 4 siyah renkli)
– Ataç
• Deneyin şekli:

• Deneyin Yapılışı: Plastik pipetten makas yar-
dımıyla 2 cm’lik parçalar kesilir. Her parçanın 
ortasına renkli raptiyeler batırılır. Ataçların ya-
rısı dışarda kalacak şekilde pipet parçalarının 
ucuna takılır. Raptiyelerden oluşan yapılar iplik 
kullanılarak birbirine şekildeki gibi karşılıklı ge-
lecek şekilde bağlanır.

Hazırlanan bu DNA molekülü ile ilgili;
I. Kırmızı raptiye timin ise, mavi raptiye adenin 

organik bazını temsil eder.
II. Kullanılacak raptiyeler ile en fazla 7 basamaklı 

bir zincir oluşturulabilir.
III. Kullanılan raptiyeler ile DNA molekülü oluştu-

rulduktan sonra 3 raptiye artar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

1
2 3 4

Şekil – I

pipet

ataç
raptiye iplik

Şekil – II
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2. ÜNİTE: DNA VE GENETİK KOD

10. Fen bilimleri öğretmeni kalıtım ile ilgili tahtaya bazı 
kavramları yazmış ve bu kavramlara uygun olarak 
hazırladığı görsellerin arkasına magnet parçacık-
ları yapıştırmıştır.

Buna göre, görselleriyle ile kavramların eşleş-
tirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A
A

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

11. DNA molekülünün yapısında 4 çeşit organik baz, 
şeker ve fosfat grubu vardır. Sarmal yapıda ve 
çift zincirlidir. Karşılıklı zincirler birleşirken Adenin 
karşısına Timin, Guanin karşısına ise Sitozin gelir.
DNA’nın yapısındaki Adenin, Timin, Guanin ve Si-
tozin nükleotid yerinin sayı ve dizilim farklılıkları ile 
genetik bilgilerimiz oluşur.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu yapıyı 
temsil eden bir model olamaz?

A)  B) 

C)  D) 

12. Aşağıda DNA molekülünün bir kısmı gösterilmiş-
tir.

Görseldeki 1, 2, 3 numaralı yapılar ile ilgili ola-
rak;

Çağla

Begüm

Tolga

2 nolu yapıdan DNA
molekülünün her basamağında

2 tane bulunur.

3 nolu yapı nükleotiddir.

1 nolu yapı şekerdir.

hangi öğrencilerin yorumları doğrudur?

A) Yalnız Begüm
B) Yalnız Tolga
C) Çağla ve Begüm
D) Begüm ve Tolga

I.Organik Baz

II.Kromozom

III.Gen

IV.Nükleotid

1 3 4 1 2

4 2 1 4 3

K N K L M

M L M N K

A G C A T

T C G T A

P R S R T

T S R R P

1

2
3
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2. ÜNİTE: DNA VE GENETİK KOD

TEST – 2 • KALITIM

1. 

Aziz Sancar

2015 yılı Nobel Kimya ödülüne 
“DNA onarımı” konusundaki araş-
tırmaları nedeniyle Prof. Aziz San-
car layık görülmüştür.
DNA hasarı, DNA sentezi olma-
dan ya da sentez sırasında fark-
lı yollarla gerçekleşir. DNA onarım 
mekanizmaları tüm canlılarda bu-
lunmaktadır. Ancak DNA üzerinde 
oluşan bazı hatalar onarılamaz.

T

A

G

A

C

I.

T

C

G C

II.

A

G

T

A

G C

III.

T

G

Yukarıda verilen DNA zincirlerinden hangile-
rindeki hatalar onarılabilir?

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

2. Mehmet bir karakter üzerinde etkili olabilecek gen 
çiftlerini, harfler ile göstererek kartonlara yazmış-
tır.

Buna göre, hangi kartonlardaki harfleri kulla-
narak çaprazlama yapılırsa en fazla genotip 
çeşidi oluşur?

A)  1 ve 2 B) 4 ve 6
C) 3 ve 4 D) 3 ve 5

3. Fen bilimleri dersinde kalıtım ile ilgili sunum hazır-
layan bir grup öğrenci aşağıdaki bilgileri vermiştir.

Kalıtsal özelilklerimiz kalıtım yoluy-
la yeni nesilere aktarılır. Kalıtım, 
kalıtsal özelliklerimizin yeni nesil-
lere aktarılması inceleyen bilim 
dalıdır.

Gregor Mendel bezelyelerle farklı 
çaprazlamalar yaparak, kalıtım 
ile ilgili önemli bilgiler ortaya 
çıkarmıştır.

DNA molekülünün protein bir kılıf 
ile çevrilmesiyle kalıtsal özellikleri-
mizi belirleyen genler oluşur.

Bir canlının sahip olduğu genlerin 
tümüne genotip denir.

Baran

Merve

Eylül

Yiğit

Sunumda görev alan öğrenciler ile ilgili aşağı-
daki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Baran kalıtım kavramını doğru açıklamıştır.
B) Merve, Mendel ile ilgili doğru bir bilgi aktar-

mıştır.
C) Eylül’ün genlerin oluşumu ile ilgili verdiği bilgi 

doğru değildir.
D) Yiğit genotip kavramı ile ilgili yanlış bilgi ver-

miştir.

4. 

Bezelyelerde mor çiçek rengi, beyaz çiçek rengi-
ne baskındır.
Buna göre, mor çiçekli bir bezelye ile beyaz çi-
çekli bir bezelye çaprazlanırsa;

I. Mor çiçekli bezelye saf döl ise oluşacak bezel-
yelerin tamamı aynı genotipte olur.

II. Beyaz çiçekli bezelye melez döl olmalıdır.
III. Mor çiçekli bezelye melez döl ise oluşacak be-

zelyelerin fenotipi %75 mor, %25 beyaz olur.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II
C) I ve III D) I, II ve III

Mehmet

AA

AA aa

Aa aa

Aa

2

1

3

4 5

6
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2. ÜNİTE: DNA VE GENETİK KOD

5. 

Hangi öğrencilerin elinde tuttuğu kartta yazılı 
olan genotiplere sahip bezelyeler çaprazlanır-
sa oluşacak bezelyelerin tamamı aynı fenotipe 
sahip olur?

A) Yalnız Mert
B) Eda ve Emir
C) Mert ve Müge
D) Mert, Eda ve Müge

6. 

Tabloda verilen bilgilerden, doğru olanlar ta-
ranırsa tablonun son görünümü aşağıdakiler-
den hangisi gibi olur?

A)   B) 

C)   D) 

7. 

Tabloda verilen canlı türü ve kromozom sayı-
sı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangi-
si yanlıştır?

A) Kromozom sayısı aynı olan canlılar, aynı can-
lı olmayabilir.

B) Kromozom sayısı canlının vücut büyüklüğünü 
etkilemez.

C) Tabloda verilen canlılardan en gelişmiş ola-
nı köpektir.

D) Soğan ve güvercinin kromozom sayısı aynıdır.

8. Aşağıda, bezelyelerdeki bazı özelliklerin baskın 
ve çekinik olma durumları verilmiştir.

Buna göre;
I. melez sarı tohum x yeşil tohum
II. saf döl yuvarlak tohum x melez yuvarlak to-

hum
III. homozigot mor çiçek x homozigot beyaz çiçek
bezelyeler çaprazlandığında oluşabilecek ge-
notip çeşitleri hangi seçenekte doğru veril-
miştir?

I II III
A) aa AA Aa
B) Aa aa Aa
C) AA Aa aa
D) Aa Aa AA

Aa x Aa AA x Aa

AA x AA Aa x aa

Çekinik gen, sadece 
homozigot durumda 
etkisini gösterebilir.

Canlının sahip olduğu 
genlerin tümüne geno-
tip denir.

Bir karakter üzerinde 
etkili olan genlerden biri 
baskın diğeri çekinik 
ise heterozigot olarak 
adlandırılır.

Etkisini dış görünüşte 
her zaman gösterebilen 
gene çekinik gen denir.

Canlı Türü Kromozom Sayısı
İnsan 46
Sirke Sineği 8
Bezelye 14
Soğan 16
Güvercin 16
Köpek 78

Özellik Baskın Çekinik
Tohum rengi Sarı Yeşil
Çiçek rengi Mor Beyaz
Tohum şekli Yuvarlak Buruşuk
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2. ÜNİTE: DNA VE GENETİK KOD

9. Aşağıda verilen gen çiftlerinden;
I. AA x aa
II. Aa x aa
III. Aa x Aa
IV. aa x aa
hangileri çaprazlandığında, en fazla genotipe 
sahip canlılar oluşur?

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

10. Tohum şekli bakımından genotipleri bilinme-
yen bezelyeler çaprazlandığında,

%25 homozigot yuvarlak, %50 heterozigot yuvar-
lak, %25 homozigot buruşuk, fenotipleri oluşmak-
tadır.
Buna göre, aşağıdaki gen çiftlerinden hangisi 
başlangıçta çaprazlanan bezelyelerden birine 
ait olabilir?

A) Aa B) AA C) aa D) AB

11. 

Yukarıdaki şekilde gösterilen DNA molekülün-
de eksik bırakılan kısımlara hangi nükleotidler 
gelmelidir?

s ■ l

A) C G T
B) C T A
C) G T A
D) G A T

12. İnsanda cinsiyet kromozomları ve cinsiyetin 
belirlenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki öğrenci 
yorumlarından hangisi yanlıştır?

A) 

B) 

C) 

D) 

13. Tabloda melez düzgün tohumlu bir bezelye ile bu-
ruşuk tohumlu bir bezelyenin çaprazlanması gös-
terilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi ya-
pılabilir?

A) Bezelyelerde buruşuk tohum, düzgün tohuma 
baskındır.

B) I nolu genotip DD ile gösterilir.
C) I. ve II. genotipe sahip bezelyeler kendi arala-

rında çaprazlanırsa, oluşan bezelyeler %100 
aynı genotipte olur.

D) II. ve III. genotipe sahip bezelyeler kendi ara-
larında çaprazlanırsa, %50 aynı genotipe sa-
hip bezelyeler oluşur.

A T

G

T A

A

G

C

C

G

AT

T

GC

Eren

İnsanda bulunan 46 kromo-
zomdan, 2 tanesi cinsiyeti 
belirleyen eşey kromozom-
larıdır.

Emel

Cinsiyeti belirleyen kromo-
zom erkekten gelen Y 
kromozomudur.

Cenk

Doğacak çocukların kız 
ya da erkek olma olasılığı 
bilinemez.

Beyza

Anneden erkek çocuğa 
geçen cinsiyet kromozomu 
X’tir.

Düzgün
Tohum

Buruşuk
Tohum

D d

d I dd

d II III
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2. ÜNİTE: DNA VE GENETİK KOD

TEST – 3 • MUTASYON – MODİFİKASYON

1. 

 Altı Down 4 boynuzlu
 Parmaklılık Sendromu keçi

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi, görsel-
lerde verilen örneklerin ait olduğu kavramı ta-
nımlar?

A) Çevre etkisiyle oluşan, canlının dış görüşünü-
de meydana gelen değişimlerdir.

B) DNA veya kromozomların sayı ve yapısında 
meydana gelen değişimlerdir.

C) Canlının yaşadığı çevreye uyum sağlayama-
ması sonucu oluşan değişimlerdir.

D) Genlerin işleyişinde meydana gelen, kalıtsal 
olmayan değişimlerdir.

2. 

Fen bilimleri öğretmeni, öğrencilerden modifikas-
yona ait olan örneklere “✓” işareti atmalarını iste-
miştir.
Buna göre, hangi öğrencinin cevabı doğru-
dur?

A) Fatma   B) Kaan

 

✓

    

✓

✓

C) Efe   D) Can

 

✓

✓     

✓

3. Albinoluk canlı vücudunda göz, cilt ve saç ren-
ginden sorumlu olan renk maddesinin yeterli 
miktarda üretilmemesinden kaynaklı genetik bir 
durumdur. Tedavisi yoktur. İnsanlarda ve hayvan-
larda görülebilir.

Bu durum ile ilgili olarak;
I. DNA ve kromozomların yapısında meydana ge-

len bir değişimdir.
II. Canlının sadece dış görünüşünde meydana ge-

len bir değişimdir.
III. Mutasyon örneğidir.
ifadelerden hangileri doğrudur?

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

4. Aşağıdaki kavramlardan;

hangileri mutasyona neden olan etkiler ara-
sında yer alır?

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

5. Modifikasyonlar ile ilgili;

Seda

Aysu

Barış

Kalıtsaldır.

Vücut hücrelerinde

görülür.

Genlerin yapısında

bir değişim olmaz.

hangi öğrencilerin ifadesi doğrudur?

A) Aysu B) Seda, Aysu
C) Seda, Barış D) Aysu, Barış

Modifikasyon

Halter yapan bir sporcunun 
kaslarının gelişmesi
Develerin hörgüçlerinde yağ 
depolanması
Kutupta yaşayan tilkilerin kulak-
larının küçük olması

I.Yüksek Sıcaklık

II.Kimyasal Maddeler

III.Radyasyon
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2. ÜNİTE: DNA VE GENETİK KOD

6. 

Ebru öğretmenin sorusuna hangi öğrenci yan-
lış cevap vermiştir?

A) 

B) 

C) 

D) 

7. Nemli bölgelerde (yağmur ormanlarında) yetişen 
eğrelti otu bitkisi 2m’ye ulaşabilirken, kurak bölge-
lerde yetişenler 30-40 cm uzunluğundadır.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile 
açıklanır?

A) Mutasyon B) Modifikasyon
C) Adaptasyon D) Doğal Seleksiyon

8. 

Nimet Öğretmen

I. Tüm mutasyonlar kalıtsal mıdır?
II. Arı larvalarının besleme şekline 

göre işçi ya da kraliçe arı oluşması 
mutasyon mudur?

III. X ışınları modifikasyona sebep olur 
mu?

Nimet Öğretmen’in sorduğu sorulara sırasıyla 
yanıt veren öğrencilerden, hangisinin cevap-
larının tamamı doğrudur?

A) Gül: – Hayır B) Deniz: – Evet
  – Evet   – Hayır
  – Evet   – Evet

C) Aslı: – Hayır D) Bora: – Evet
  – Hayır   – Evet
  – Hayır   – Hayır

9. 

Himalaya tavşanının sırtındaki beyaz tüyler kazı-
nıp bir buz kalıbı konulduktan sonra o bölgeden 
çıkan tüyler siyah renkli olur.
Bu durum ile ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

A) Bu değişim kalıtsaldır, yeni nesillere aktarı-
labilir.

B) Yeni çıkan siyah tüyler kazınıp tavşan sıcak 
bir bölgeye götürülürse, bu kısımdan tekrar 
beyaz tüyler çıkar.

C) Bu değişim vücut hücrelerinde meydana gelir.
D) Vücutta oluşan sakatlanma ve yaralanmalar 

bu değişim ile benzer özellik gösterir.

Ebru
Öğretmen

Modifikasyon olayına
örnek veriniz.

Cansu

Sıcak bölgelerde tilkilerin

uzun kuyruklu,büyük

kulaklı olması.

Cem
Çuha çiçeğinin 15-25 C’de0

kırmızı, 25-35 C’de beyaz0

çiçek açması.

Banu

Yazın insan vücudunun

bronzlaşması.

Olcay

Tek yumurta ikizlerinin

farklı kiloda olması.
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2. ÜNİTE: DNA VE GENETİK KOD

10. Aşağıda verilen örneklerden; 

I. Van kedilerinin iki gözü birbirinden farklı renk-
tedir.

II. Çuha bitkisi 25 - 35°C sıcaklıkta beyaz çiçek, 
15 - 25°C sıcaklıkta ise kırmızı çiçek açar.

III. Sirke sinekleri 16°C’de düz kanatlı, 25°C’de 
ise kıvrık kanatlı olur.

IV. Spor yapan bireylerin kasları gelişir.
hangileri modifikasyona örnek olarak verile-
bilir?

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

11. 

Yukarıda verilen örneklerin yazılı olduğu kart-
lardan modifikasyona uygun olanlar ilgili ku-
tuya atılırsa, hangi kartlar açıkta kalır?

A) Yalnız A B) A ve D
C) B ve C D) B ve D

A

Kuşların sıcak ülkelere
göç etmesi

B

Özdeş iki bitkiden ışıklı ortama
konulanın,karanlıktaki bitkiye göre

daha iyi gelişmesi.

C

Çekirgelerin 16 C sıcaklıkta iken0

benekli,25 C sıcaklıkta beneksiz0

olması.

D

Çift başlı kaplumbağa
oluşması.
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2. ÜNİTE: DNA VE GENETİK KOD

TEST – 4 •  ADAPTASYON-DOĞAL SEÇİLİM
   VARYASYON

1. Canlıların çevreye uyumunu sağlayan yaşama 
ve üreme şansını arttıran özelliklerin tümüne 
………… denir.
Yukarıda verilen bilgide boş bırakılan kısma 
hangi kavram yazılmalıdır?

A) Mutasyon B) Adaptasyon
C) Modifikasyon D) Varyasyon

2. Fen bilimleri öğretmeni adaptasyon konusu ile il-
gili olarak aşağıdaki bilgiyi vermiştir.

Nilüfer bitkisi yaşadığı su ortamına uyum sağla-
yabilmek için aşağıdaki adaptasyonlara sahiptir.
• Geniş yüzeyli yaprakları vardır.
• Yapraklarında hava depolayan boşluklar vardır.
Bu durum dikkate alındığında;

öğretmenin sorduğu soruya hangi öğrenci 
yanlış cevap vermiştir?

A) Ceyhun: Diken şeklinde yaprakları vardır.
B) Arzu: Tüylü ve su depolayan gövdeye sahip-

tir.
C) Doruk: Terlemeyi azaltacak vücut yapısı var-

dır.
D) Gözde: Fazla suyun atılmasını sağlayan kök-

lere sahiptir.

3. 

Öğrencilerin adaptasyon kavramı ile ilgili ola-
rak yaptığı yorumlar için aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir?

A) Selin doğru, Kerem yanlış yorum yapmıştır.
B) Kerem doğru, Selin yanlış yorum yapmıştır.
C) Her ikisinin de yaptığı yorum doğrudur.
D) Her ikisinin de yaptığı yorum yanlıştır.

4. Bazı hayvanlar havanın soğuması ve yiyecek bul-
manın zor olması nedeniyle, yiyecek bollaşıncaya 
kadar kış uykusuna yatar. Kış uykusu hayvanlar 
için bir adaptasyondur. ----
Verilen metnin sonuna aşağıdakilerden hangi-
si kesinlikle getirilemez?

A) Kış uykusu esnasında harcanan enerji faz-
ladır

B) Ayı, yılan, yarasa ve bazı böcekler kış uykusu-
na yatan canlılardandır.

C) Kış mevsiminin yarattığı olumsuz koşullar ne-
deniyle hayvanların yaşam fonksiyonları ya-
vaşlar.

D) Canlıların kış uykusunda uyuma süreleri fark-
lılıklar gösterir.

Kaktüs bitkisinde olması
gereken adaptasyon

hangisi olabilir?

Selin

Kerem

Aynı çevrede yaşayan farklı türe

ait canlılar benzer

adaptasyonlar gösterir.

Canlılardaki adaptasyonlar

kalıtsaldır.
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2. ÜNİTE: DNA VE GENETİK KOD

5. Aşağıda verilen örneklerden; 
I. bukalemunların renk değiştirmesi,
II. develerin kirpiklerinin uzun olması,
III. güneşlenen kişinin teninin bronzlaşması,
IV. kuşların sıcak bölgelere göç etmesi
hangileri adaptasyon kavramına örnek olarak 
verilebilir?

A) I ve II B) II ve III
C) I, II ve IV  D) I, II, III ve IV
 

6. 1. Kalıtsaldır.
2. Genin işleyişi değişir.
3. Yaşama ve üreme şansını arttırır.
4. Vücut hücrelerinde oluşan değişimdir.
5. Çevre şartları değişince etkisi ortadan kalkar.
Yukarıdaki özelliklerin ait olduğu kavramlar 
hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Modifikasyon Adaptasyon

 4 5
2

 3
1

B) Modifikasyon Adaptasyon

 3 4
1  

5
2

C) Modifikasyon Adaptasyon

 
4
2  53

1

D) Modifikasyon Adaptasyon

 3
2  4 5

1

7. 

Yukarıda verilen açıklama ve kavramların doğ-
ru olarak eşleştirilmesi hangisidir?

A)  B) 

C)  D) 

8. Didem ve Utku adaptasyon ile ilgili olarak çeşit-
li örnekler vermiştir. Ancak verdikleri örneklerden 
bazıları hatalıdır.

Kutup ayılarının kısa ba-
caklara, geniş ayaklara 
sahip olması

Develerin kıllı kulaklı
olması

Çekirdek-
siz üzüm
üretimi

İnsanlarda
altı parmak-
lılık

Kutup ayılarının derilerinin 
altında yağ depolaması

Çuha bitkisinin sıcakta 
beyaz çiçek açması

Penguenle-
rin ayakları-
nın perdeli 
olması

Köpek balı-
ğının sırt kıs-
mının koyu, 
karın bölgesi-
nin açık renkli 
olması

Didem

1. çıkış 2. çıkış 3. çıkış 4. çıkış

Utku

Buna göre, öğrencilerin verdiği örneklerden 
adaptasyona ait olanlar seçilip o yönde ilerle-
nirse hangi çıkışa ulaşılır?

A) 1. çıkış B) 2. çıkış
C) 3. çıkış D) 4. çıkış

Açıklamalar Kavramlar
Aynı tür canlılar arasın-
daki tür içi farklılıklar

• • Adaptasyon

Canlıların çevreye uyu-
munu sağlayan kalıtsal 
özellikler

• • Varyasyon

Bulunduğu ortama uyum 
sağlayamayan canlıların 
yok olması

• • Doğal Seçilim
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2. ÜNİTE: DNA VE GENETİK KOD

9. Şekildeki çiçeğin yapraklarında verilen örneklerin 
tümü adaptasyon kavramına aittir.

Buna göre, 1 nolu yaprağa aşağıdakilerden 
hangisi yazılamaz?

A) Soğuk iklimlerde yaşayan canlıların derilerinin 
altında yağ depolaması

B) Kurbağaların dilinin uzun olması
C) Karahindiba bitkisinin dağda yetiştirildiğinde 

kısa boylu, ovada yetiştirildiğinde uzun boy-
lu olması

D) Sıcak bölgelerdeki bitki yapraklarının diken 
şeklinde olması

10. 

Kutucuklarda verilen açıklamalara göre I ve II 
numaralı kısma aşağıdakilerden hangisi yazıl-
malıdır?

I II
A) Adaptasyon Doğal seçilim
B) Yapay seçilim Doğal seçilim
C) Mutasyon Modifikasyon
D) Modifikasyon Yapay seçilim

11. 

Tropikal sularda yaşayan karınca boyutundaki de-
niz safirinin bilimsel adı Sapphirina Kopepod’dur, 
Parlak mavi, kırmızı ve altın rengine sahiptir. Bilim 
insanları yaptıkları araştırmalar sonucu erkek de-
niz safirlerine farklı açılarla ışık gönderildiğinde, 
bu canlının görünür ışık bölgesinin dışına çıkarak 
kendilerini görünmez kıldıkları sonucuna ulaştılar.
Buna göre,

I. Verilen bilgi adaptasyon örneğidir.
II. Bu özellik çevre şartları ile meydana geldiğin-

den kalıtsal değildir.
III. Çevre şartlarının değişimi, canlının gen yapı-

sında değişime sebep olmuştur.
yorumlardan hangileri yapılabilir?

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

12. Aşağıdaki resimde verilen canlılar sıcak bölgeler-
de yaşama uyum sağlayan canlılardır.

Buna göre, hangisi bu canlılara özgü bir adap-
tasyon olamaz?

A) Uzun kuyruklu olmaları
B) Boz renkli bir posta sahip olmaları
C) Kulaklarının büyük olması
D) Vücut yüzeylerinin geniş olmaması

Adaptasyon

Deve
lerin

hörg
üçlerin

de

ya
ğ depolaması

Kutup ayılarının

burunlarının

kapalı olması

Yara
saların

sese duya
rlı

olm
ası

1

I. İnsanların kontrollü ve amaçlı olarak bir can-
lının belli özelliklerini seçmesi ve yetiştirme-
sidir.

II. Güçlü olan ve doğaya uyum sağlayan can-
lıların yaşama devam etmesi, diğerlerinin yok 
olmasıdır.
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2. ÜNİTE: DNA VE GENETİK KOD

TEST – 5 • BİYOTEKNOLOJİ

1. DNA’nın bir kısmı ya da tamamının kopyalanıp 
başka bir canlıya aktarılması ile genetik yapının 
kopyalanan canlıya taşınması olayına “klonlama” 
denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yapılan bu uygulama genetik mühendisliğinin 
bir uygulamasıdır.

B) N ile gösterilen kuzu, L koyunu ile aynı gene-
tik yapıdadır.

C) K ve L koyunlarının genetik yapıları birbirin-
den farklıdır.

D) Bu tür uygulamalar ile ana canlı ile kalıtsal 
özellikleri aynı olan yeni canlılar oluşturulabilir.

2. 

Öğrencilerin verdiği bilgiler doğrultusunda, 
aşağıdakilerden hangisinde biyoteknoloji uy-
gulamalarının etkisi diğerlerinden farklıdır?

A) İnsülin ve büyüme hormonu üretilmesi
B) Kanser, AİDS gibi hastalıklara tedavi yöntemi 

geliştirilmesi
C) GDO’lu (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) 

ürünlere karşı alerjik reaksiyonların gelişmesi
D) İnsanların ihtiyaçları için daha fazla sayı ve 

çeşitte ürün elde edilmesi

3. 

Tabloda verilen bilgiler doğru ise “D”, yanlış 
ise “Y” kutucuğa “✓” işareti olan öğrencilerden 
hangisinin işaretlemelerinin hepsi doğrudur?

A) Alp B) Derya
C) Mehmet D) Doğukan

K L

Vücut hücrelerinin
çekirdekleri alınır.

Yumurta hücresi alınır,
çekirdeği çıkarılır.

Döllenmiş yumurta hücresi
(zigot) oluşturulur.

Labaratuvar ortamında
çoğaltılarak embriyo

(canlı taslağı) oluşturulur.

Embriyo
yerleştirilir

M N
Kopyalanan

kuzu

Defne

Biyoteknoloji canlı organizmaların

tamamı yada bir kısmında istenilen

şekilde genetik değişiklikler yapılarak,

teknolojinin bilim üzerindeki uygulamalarıdır.

Akın

Biyoteknoloji uygulamalarının olumlu

etkileri yanında olumsuz

sonuçları da olabilmektedir

Alp Derya Mehmet Doğukan
Bilgi D Y D Y D Y D Y

Biyoteknolojinin 
olumlu ve olum-
suz etkileri var-
dır.

✓ ✓ ✓ ✓

Bir canlıdaki is-
tenilen özellik-
lerin yeni nesil-
lere aktarılması 
çalışmalarına ıs
lah çalışmaları 
denir.

✓ ✓ ✓ ✓

Bir canlı hücresi
ne ait DNA’daki 
gen dizilimleri-
nin oluşturulma-
sına gen ak-
tarımı denir.

✓ ✓ ✓ ✓
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2. ÜNİTE: DNA VE GENETİK KOD

4. Aşağıda verilen örneklerden;

hangileri biyoteknoloji ve genetik mühendisli-
ğinin olumlu örneklerindendir?

A) I ve III B) II, III ve IV
C) III, IV ve V D) I, II, III, IV ve V

5. 

Gazetede yer alan haber ile ilgili olarak aşağı-
daki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yapılan uygulama DNA’daki gen diziliminin çı-
karılarak DNA parmak izinin oluşturulmasıdır.

B) DNA testi ailelerden alınan parmak izlerinin 
karşılaştırılarak birbiriyle benzerlik gösterme-
sine göre yapılmıştır.

C) DNA parmak izi ile suçlular tespit edilebilir.
D) Yapılan uygulama genetik mühendisliğinin ça-

lışma alanlarından biridir.

6. 

Kalıtsal özelliklerimizi belirleyen DNA’nın de-
şifresi sağlanarak;

I. şeker, kalp, kanser gibi hastalıkların önceden 
tespiti,

II. hastalıklara sebep olan genlerin onarımı,
III. genetik açıdan insanlarla benzer özelliklere 

sahip hayvanların genetik yapısı çözülerek alı-
nacak sonuçların insanlar için kullanılabilmesi

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

7.  

Yukarıda verilen gazete haberini okuyan öğ-
rencilerin yorumları şöyledir:

Sarp

Genetik mühendislerinin çevre
kirliliğinin önlenmesine yönelik
çalışmalarına örnek v .erilebilir

Elif
Son yıllarda genetiği değiştirilmiş

canlılara yönelik olarak yapılan bu ıslah
çalışmalarına yapay seçilim denir.

Buna göre, konuyla ilgili olarak yapılan öğren-
ci yorumları ile ilgili ne söylenebilir?

A) Sarp genetik mühendisliğinin çalışma alanla-
rını bilmemektedir.

B) Yapılan araştırma ile ilgili olarak Elif doğru yo-
rum yapmıştır.

C) Haberdeki araştırma konusu ile ilgili Sarp doğ-
ru, Elif yanlış yorum yapmıştır.

D) Her iki öğrencinin yorumu da doğrudur.

I.

II.

III.

IV.

V.

GAZETE
Bebekler karıştı… Aynı hastanede 2 daki-
ka arayla doğum yapan A.Z. ve B.T. çocuk-
larını alıp eve döndükten sonra bebeklerinin 
bileğindeki ismin kendilerine ait olmadığını 
fark etti. A.Z. hastaneye başvurarak DNA 
testi yapılmasını istedi. Ailelerden alınan 
DNA örnekleri ile bebeklerin karıştığı kesinlik 
kazandı. Bebekler kendi ailelerine teslim edildi.

İnsan Genom Projesi
1990 yılında başlatılan, 18 ülkenin destek 
verdiği projenin amacı insanın gen haritasının 
yani genetik şifresinin çözülmesidir.

GAZETE
Bilim insanları tavşanlarda bulunan bir genin 
sentetik bir versiyonunu yaparak pathos sar-
maşığı bitkisine aktardılar. Genetiği değiştiril-
miş bu sarmaşığın havayı temizlemek için çok 
etkili olduğunu gözlemlediler.
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2. ÜNİTE: DNA VE GENETİK KOD

8. Gen mutasyonuna uğrayan farelerde sağırlık olu-
şumu gerçekleşmektedir.

Yukarıda sağırlığı tedavi etmek için fareler üzerin-
de uygulanan gen aktarımı gösterilmektedir.
Yapılan bu deney sonucunda aşağıdaki yo-
rumlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Gen aktarımı yoluyla yapılan tedavilere ör-
nektir.

B) Yenidoğan farelerde yapılan çalışmalar sonu-
cu sağırlık sorunu çözülmüştür.

C) Bu yöntem genetik mühendisliğinin çalışma 
alanıdır.

D) Doğumdan 10-12 gün sonra gen aktarımı ya-
pıldığında olumsuz sonuç alınmıştır.

9. Serkan defterine genetik mühendisliği ve biyotek-
nolojinin çalışmalarına ait bazı örnekleri not al-
mıştır.

Buna göre, verilen örneklerin doğru olarak sı-
nıflandırılması hangi seçenekte verilmiştir?

Genetik Mühendisliği Biyoteknoloji
A) I, II III, IV
B) I, III II, IV
C) II, III, IV I
D) III, IV I, II

10. 

Biyoteknoloji konusu ile ilgili olarak verilen 
öğrenci yorumlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız Yağız B) Yalnız Beril
C) Yağız ve Ebru D) Yağız, Beril, Ebru

Gen Mutasyonu

(ushlc geni)
Sağlıklı Fare Sağır Fare

sağlıklı

ushlc geni

aktarılıyorSağır Fare

%25'i sağır

%75'i normal ses

duyulabiliyor

Yenidoğan

sağlıklı

ushlc geni

aktarılıyorSağır Fare

Doğduktan 10-12

gün sonra

Sağır Fare

I.Türlerin ıslah edilmesi

II.Klonlama

III.Vitamin tabletleri

IV.Böcek ilaçları,
deterjan üretimi

Yağız

Biyoteknolojinin insanlar üzerinde

zararlı etkileri de olabilir.

Ebru

Kök hücrelerinden yararlanılarak

çeşitli hastalıkların tedavisi

biyoteknolojinin olumlu etkilerindendir.

Meyveli yoğurt, biyoteknoloji 
uygulamalarına örnek olarak 
verilebilir.Beril

ÖRNEKTİR
 • M

URAT YAYIN
LARI



30

w
w

w.
m

ur
at

ya
yi

nl
ar

i.c
om

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ

TEST – 6 • ÜNİTE DEĞERLENDİRME

1. 

Genotipleri bilinmeyen mor çiçekli iki bezelye 
bitkisi çaprazlandığında;

I. AA-Homozigot mor çiçek
II. Aa-Heterozigot mor çiçek
III. aa-Homozigot beyaz çiçek
Yukarıda verilen genotiplerden hangileri göz-
lemlenebilir?

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

2. Aşağıdaki DNA zincirlerinden hangisi, sitop-
lazmadan gelen 3 Timin, 2 Sitozin, 3 Adenin ve 
2 Guanin nükleotid sayesinde kendini eşleye-
rek 2 yeni DNA zinciri oluşturabilir?

A) 

B) 

C) 

D) 

3. 

Damla fen bilimleri dersinde öğrendiği kavramlar-
la ilgili yukarıdaki tabloyu oluşturmuştur.
Yazdığı bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” kutu-
cuğuna “✓” işareti atarak değerlendirme yapmış-
tır.
Buna göre, Damla’nın yaptığı işaretlemeler-
den hangileri hatalıdır?

A) 1 ve 2 B) 1 ve 3
C) 2 ve 4 D) 3 ve 4

4. 

Verilen DNA zincirindeki eksik nükleotidler ta-
mamlandığında 2. zincirdeki; Adenin (A), Gu-
anin (G), Sitozin (C) ve Timin (T) sayıları hangi 
seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A G C T
A) 3 2 1 2
B) 2 2 1 3
C) 4 3 3 5
D) 5 3 2 3

T C T C A

A G A C T

G A C T G

C T G A C

A C G T C

T G C A G

T C A T G

A G T A C

D Y
1. Adaptasyonlar kalıtsaldır. ✓

2. Doğaya uyum sağlayamayan can-
lıların yok olmasına doğal seleksi-
yon denir.

✓

3. Aynı tür içinde bulunan canlıların 
çeşitliliğine varyasyon denir. ✓

4. Mutasyonların tümü zararlıdır. ✓

1.Zincir

2.Zincir

ÖRNEKTİR
 • M

URAT YAYIN
LARI



31

w
w

w.
m

ur
at

ya
yi

nl
ar

i.c
om

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ

5. DNA’nın temel yapı birimlerine nükleotid denir.

P

D

A

T

Fosfat

Şeker

Adenin

Timin

1.

2.

3.

4.

Numaralandırılmış olarak verilen yapılardan;
I. 1 + 2 + 3 + 4
II. 1 + 2 + 3
III. 1 + 2 + 4
hangileri gibi bir araya getirilirse nükleotid ya-
pısı oluşturulabilir?

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

6. 
DNA

K L M N

GEN

KROMOZOM

NÜKLEOTİD

Kalıtsal özelik
leri kontrol 
eden DNA 
bölgeleri

Çekirdekte
bulunan
yönetici
molekül

DNA’nın
temel
yapı
birimi

DNA’nın kısalıp 
kalınlaşarak pro
tein bir kılıfla 
kaplanmasıyla 
oluşan yapı

Yukarıda verilen kalıtım birimleri ve görevleri 
eşleştirilip karmaşık olandan basit olan yapı-
ya doğru sıralandığında hangi öğrencinin ce-
vabı doğru olur?

7. İnsanda bulunan 46 kromozomdan 2 tanesi cinsi-
yeti belirleyen kromozomlardır.
Bu durumda;
44 + XX " dişi birey
44 + XY " erkek birey
Cinsiyet oluşumu ile ilgili basit bir etkinlik düzenle-
yen Murat ve Ece aşağıdaki çalışmayı yapmıştır.
Murat, madeni bir paranın bir yüzüne X diğer yü-
züne Y yazmıştır.

X Y

Ece, madeni paranın her iki yüzüne de X harfleri-
ni yazmıştır.

Madeni paraları, aynı anda atan öğrenciler;
1. denemede    " kız çocuk

2. denemede    " erkek çocuk

3. denemede    " kız çocuk

sonuçları ile karşılaşmışlardır.
Buna göre, 4. denemede kız çocuk oluşma ih-
timali nedir?

A) %25 B) %50
C) %75 D) %100

A)

B)

C)

D)

X X

X Y

X X

X X

X Y

X X

X X

X Y

X X

X X

X Y

X X
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ

8. Avusturyalı bilim insanı Gre-
gor MENDEL’in yaptığı çalış-
malar kalıtım biliminin temelini 
atmıştır. Mendel yaptığı çalış-
malarda olasılık hesapların-
dan yararlanmış ve bezelye 
bitkisini kullanmıştır.

Gregor Mendel’in çalışmalarında bezelye bit-
kisini tercih etmesinin nedeni;

I. kısa zamanda çoğalabilmeleri,
II. incelenebilecek karakter çeşidinin fazla ol-

ması,
III. bezelyelerin yalnız kendi arasında çoğalabil-

meleri
hangileriyle açıklanabilir?

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

9. Modifakasyon olayı ilgili;

Begüm

Canlının sadece dış görünüşünde

etkilidir.Genetik yapı değişmez.

Batu

Bukalemunun renk değiştirmesi

bu olaya örnek verilebilir.

verilen öğrenci yorumları için ne söylenebilir?

A) Yalnız Begüm doğru yorum yapmıştır.
B) Yalnız Batu doğru yorum yapmıştır.
C) Her ikisi de doğrudur.
D) Her ikiside yanlıştır.

10. Deve kuşlarının uzun ve güç-
lü bacaklara sahip olması

İnsanlarda 6 parmak-
lılık

Van kedisinin göz 
renginde farklılık ol-
ması

Adaptasyon

Adaptasyon

Esra Zeynep Deniz Özgür

Modifikasyon

ModifikasyonMutasyonMutasyon

Yukarıda verilen örnekler hangi kavrama aitse 
o yönde ilerleyerek devam edildiğinde hangi 
öğrencinin olduğu çıkışa ulaşılır?

A) Esra B) Zeynep
C) Deniz D) Özgür

11. Aşağıda verilen durumlardan;

I. Orak hücreli anemi hastalığında alyuvarların 
orak şeklinde olması

II. Yaz aylarında tenimizin bronzlaşması
III. Kaktüs yapraklarının diken şeklinde olması
IV. Sirke sineklerinin kanatlarının sıcaklığa bağlı 

olarak düz ya da kıvrık kanatlı olması
hangileri modifikasyon olayına örnek verilebi-
lir?

A) I ve II B) II ve IV
C) I, II ve III D) II, III ve IVÖRNEKTİR

 • M
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ

12. Canlıların bulunduğu ortamda yaşama ve üreme 
şansını arttıran kalıtsal özelliklerine “adaptasyon” 
denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi adaptas-
yona örnek olarak verilebilir?

A) Arı sütü ile beslenen larvaların, kraliçe arıya 
dönüşmesi

B) Çuba çiçeğinin sıcaklığa bağlı olarak kırmızı ya 
da beyaz çiçek açması

C) Ilıman iklimlerde yetişen palmiyelerin geniş 
yapraklı olması

D) Spor yapan kişinin kaslarının gelişmesi

13. Biyoteknolojinin çok geniş bir kullanım alanı vardır.

Aşağıdakilerden hangisi biyoteknolojik çalış-
maların sağlık ile ilgili uygulama alanlarında 
yer almaz?

A) İlaç ve antibiyotik üretimi
B) Zararlı canlıları yok etmek için biyolojik silah 

üretimi
C) Yapay doku ve organ üretimi
D) Şeker hastalığı için insülin hormonu üretimi

14. Bezelyelerde sarı tohum, yeşil tohuma baskındır.
Tabloda sarı tohum ve yeşil tohumlu bezelyelerin 
çaprazlanması sonucu elde edilen bezelye fenotip-
leri verilmiştir.

Buna göre,
I. Çaprazlanan sarı tohumlu bezelye homozigot-

tur.
II. Çaprazlanan sarı tohumlu bezelye heterozi-

gottur.
III. Oluşan yeşil tohumlu bezelyeler %100 homo-

zigottur.
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

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

15. Düzgün tohumlu iki bezelye çaprazlandığında olu-
şan bezelyeler %75 oranında düzgün tohumlu ol-
muştur. (Düzgün tohum, buruşuk tohuma baskın)
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Çaprazlanan bezelyeler mutlaka melez döl ol-
malıdır.

B) Oluşan bezelyelerde 2 farklı genotip gözlenir.
C) Oluşan bezelyelerde %50 baskın gen bulunur.
D) Çaprazlanan bezelyelerden biri homozigot di-

ğeri heterozigot özelliktedir.

Biyoteknolojinin

Uygulama Alanları

Sağlık

Gıda Tarım

Çevre

X Sarı Tohum

Y
e

ş
il

T
o
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u

m
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