1)

3)

Yukarıdaki grafikte Kuzey Yarım Küre’ye gelen
Güneş enerjisi miktarı verilmiştir.
Güney Yarım Küre’de en uzun gecenin yaşandığı
tarih ne zamandır?
A) K

B) L

C) M

D) N

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) 0-t1 zaman aralığında Güney Yarım Küre’de
ilkbahar mevsimi yaşanır.
B) Güney Yarım Küre’de en kısa gece t3 zaman
aralığında yaşanır.
C) t4 zaman aralığında Güneye Yarım Küre’ye
Güneş ışınları dik olarak gelir.
D) Kuzey v Güney Yarım Küre’ye t1 anında Güneş
ışınları eşit miktarda gelir.

2)

4) Dünya’nın dönme ekseni eğik olmayıp, dik olsaydı
aşağıdakilerden durumlardan hangisi yaşanırdı?

Dünya’nın konumu ve Güneş ışınlarının konumu
verilmiştir.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) K’ de Güneş ışınları öğle saatlerinde yengeç
dönencesine dik olarak gelir.
B) K’ de yaz yaşanırken G de kış mevsimi yaşanır.
C) K ve G’ ye gelen Güneş enerjisi miktarları eşittir.
D) G’ de Güneş ışınları öğle saatlerinde oğlak
dönencesine dik olarak gelir.

A) Dünya’nın her yerinde gece ve gündüz süreleri
daima birbirine eşit olurdu.
B) Güneş ışınları kutuplara daima dik olarak gelirdi.
C) Gece ve gündüz oluşmazdı.
D) Kuzey ve Güney Yarım Küre’de aynı dönemlerde
benzer mevsimler yaşanırdı.

5)

8) Rüzgârın özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden
hangileri doğrudur?
I. Rüzgârın hızı anemometre adı verilen alet ile
ölçülür.
II. Rüzgarın yönü daima yüksek basınç alanından
alçak basınç alanına doğrudur.
III. Rüzgârın hızı, iki basınç merkezi arasındaki
basınç farkına bağlıdır.
A) I ve II
C) II ve III

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

Yukarıdaki grafikte atmosferde bulunan madde
miktarları verilmiştir. Yağmur, dolu ve kar gibi hava
olaylarının oluşmasını sağlayan madde hangisidir?
A) D

B) C

C) B

D) A

9) İki termometreden bir tanesinin haznesi ıslak
pamuk ile sarılırken diğerine hiçbir işlem
uygulanmamıştır. İki termometrede eşit miktar güneş
ışığı alan ortama bırakılmıştır.
Buna göre bu termometreler ile ölçülmek istenen
nedir?

6) İklim ve hava olayları ile ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İklim bilimi ile ilgilene bilim adamlarına
klimatolog denir.
B) İklim kesin değildir değişebilir.
C) Hava olayları kısa bir bölgedeki kısa zamandaki
değişimlerdir.
D) İklimi tanımlarken kurak, yağışlı gibi ifadeler
kullanılır.

A) Basıncın sıcaklık artışına etkisi
B) Rüzgârın sıcaklık ile ilişkisi
C) Mevsimlerin oluşumunun sıcaklık ile ilişkisi
D) Nemin sıcaklık artışına etkisi

10)

7) Meltemlerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden
hangileri doğrudur?
I. Gece meltemi karadan denize doğrudur.
II. Gündüz meltemi karadan denize doğrudur.
III. Meltemler basınç farkından dolayı oluşan rüzgar
çeşididir.
IV. Öğle saatlerinde karalar denizlerden daha sıcak
olduğu için meltemin yönü karadan denize doğrudur.
A) I ve II
C) II ve IV

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

Türkiye’de ortaokul öğrencileri yarıyıl tatilini
numara ile gösterilen hangi dönemde yaşamaktadır?
A) 1
C) 3

B) 2
D) 4

11) Kalıtım ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Baskın karakterler özelliklerini gösterebilmesi
için saf olmalıdır.
B) Çekinik bir özellik her zaman fenotipte etkisini
gösterir.
C) Resesif bir özelliğin fenotipte etkisini
gösterebilmesi için homozigot durumda olmalıdır.
D) Heterezigot baskın gen fenotipte çekinik özellik
gösterir.

12) Mendel’ in çalışmalarında bezelye kullanmasının
nedeni aşağıda verilenlerden hangisidir?

14)

Bezelyelerde düzgün tohum buruşuk tohuma
baskındır.
Buna göre erkek ve dişi bezelye genotipleri nasıl
olmalıdır?

A)
B)
C)
D)

Erkek
Aa
AA
AA
Aa

Dişi
Aa
aa
AA
aa

I. Bezelyelerin hızlı çoğalması
II. Çok çeşitli olması
III. Kendi kendini eşleyebilmesi sayesinde saf halde
çoğalması
A) I ve II
C) II ve III

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

15) İnsanlarda kahverengi göz rengi mavi göz
rengine baskındır. Kahverengi gözlü anne ve
kahverengi gözlü babanın mavi göz rengine sahip
çocukları dünyaya gelmiştir.

13)

Buna göre
doğrudur?

İki bezelyenin çaprazlanması sonucu oluşan
bezelyelerin genotip oranları grafikte verilmiştir.
Buna göre çaprazlanan bezelyelerin genotipleri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bb x Bb
C) Bb x bb

B) BB x bb
D) bb x bb

aşağıdaki

açıklamalardan

hangisi

A) Hastanede bebekler karışmıştır.
B) Anne ve babanın genotipleri heterezigot olduğu
için çocuk mavi gözlü olmuştur.
C) Anne ve babanın genotipleri homozigot olduğu
için çocuk mavi gözlü olmuştur.
D) Anne ve babanın genotipleri saf çekinik olduğu
için çocuk mavi gözlü olmuştur.

16) DNA ile ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Çift iplikli sarmal bir yapıya sahiptir.
B) Her zaman hücrenin çekirdeğinde bulunur.
C) Hücrenin yönetici molekülüdür.
D) Yapı birimi nükleotit görev birimi gendir.

19)
Adenin:100
Guanin:300
Sitozin:500
Timin:400
Fosfat:1500
Şeker:1000
Yukarıda verilen malzemeler ile bir DNA molekülü
hazırlanacaktır.
Buna göre bu DNA molekülü için en çok kaç tane
nükleotid yapılabilir?
A) 1500
C) 1000

B) 1300
D) 800

17)
I. İki DNA molekülü oluşur.
II. DNA’nın iki ipliğini bir arada tutan bağlar kopar.
III. Ayrılan ipliklerde genetik şifreye uygun şekilde
nükleotidler yerleşir.
IV.Sitoplazmada serbest halde bulunan nükleotidler
çekirdeğin içine girer.
DNA’nın kendini eşlemesi sırasında gerçekleşen
olaylar aşağıda verilenlerin hangisinde doğru
sıralanmıştır?
A) I-II-II-IV
C) II-IV-III-I

B) III-IV-III-I
D) II-III-IV-I

20)
I. Beslenme, solunum ve üreme gibi yaşamsal
faaliyetleri yöneten moleküldür.
II. DNA ve özel proteinlerin birleşmesiyle
oluşmuştur.
III. Organik baz, şeker ve fosfattan oluşan yapıdır.
Yukarda bazı ifadeler verilmiştir. Buna cümleler
aşağıdaki kavramlar ile eşleştirildiğinde hangisi
açıkta kalır?
A) Kromozom
C) Gen

18) Mutasyon ve modifikasyon ile ilgili aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Mutasyonlar her zaman kalıtsaldır.
B) Mutasyonlar genlerin yapısını bozar.
C) Modifikasyonlar genlerin işleyişini etkiler.
D) Modifikasyonlar kalıtsal değildir.

B) DNA
D) Nükleotid

