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MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR
1. Bu sınavda Matematik (20 soru) - Fen Bilimleri (20 

soru) olmak üzere iki bölüm bulunmaktadır.
2. Sınavın süresi 80 dakikadır.
3. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru 

için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış 
cevaplanmış sayılacaktır.

4. Puanlama; her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, 
doğru cevap sayısından çıkarılarak elde edilecek 
geçerli cevaplar üzerinden yapılacaktır.

5. Cevaplamaya, istediğiniz testin sorusundan 
başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde 
fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. 
Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.



Bu testte 20 soru vardır.Matematik
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2. Uluslararası bir yarışmada Mete ve Mauro adlı okçular 
üzerinde üslü sayılar yazan aşağıdaki hedefe iki ok 
atıyor.

Yarışmacıların toplam puanı okların isabet ettiği bölgede 
bulunan sayıların çarpımıyla hesaplanmaktadır.

Mete’nin attığı oklar mavi ve yeşil renkli, Mauro’nun attığı 
oklar ise kırmızı ve turuncu renkli bölgelere isabet 
etmiştir.

Buna göre Mete’nin aldığı puanın, Mauro’nun aldığı 
puana oranı kaçtır?

A) 6        B) 9   

C) 16       D) 36

812
95

84
47

3.

Şekil 1’de verilen kartonun merkez açısı 90o olan parçası 
kesilip atılarak şekil 2’deki daire dilimi elde ediliyor.

Buna göre elde edilen daire diliminin çevre uzunluğu 
kaç birimdir? (π’yi 3 alınız.)

A) 16            B) 13  

C) 9        D) 4

3

3

3

3

Bilgi: Yarıçap uzunluğu r olan dairenin çevre uzunluğu 
2.π.r formülü ile hesaplanır. 

Yarıçap uzunluğu      birim olan O merkezli daire 
şeklindeki karton şekil 1’de verilmiştir.

12

o o

şekil 1 şekil 2

1. İçerisi sıvı dolu bir kaba bir cisim atıldığında, cismin batan kısmının hacmi kadar kaptan sıvı taşar.

Üzerinde hacimleri yazan cisimler, içi sıvı dolu olan bardakların içerisine atılıyor.

Bardaklara atılan cisimlerin tamamı sıvıya battığına göre bardakların kaç tanesinden taşan sıvı 6 birimküpten 
fazladır?

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

5 br32 2 br35 3 br33 2 br34



SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜİZLEME SINAVI - 2

3
Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü Diğer sayfaya geçiniz.

6. Yün halıların desimetrekaresinde 3600 ilmek,  ipek halıların 
desimetrekaresinde ise 10000 ilmek bulunur. 

Yukarıda verilen bilgilere göre 1 m2 ipek halıdaki 
ilmek sayısı, 1 m2 yün halıdaki ilmek sayısından kaç 
fazladır? (1 m2 = 100 dm2)

A) 0,64 . 102         B) 0,64 . 104  

C) 640 . 104      D) 0,064 . 107

5.

Verilen çubuklar, 6 cm veya 9 cm’lik cetvellerle ayrı ayrı 
ölçülebilen eşit uzunlukta parçalara ayılıyor.

Buna göre çubuklardan elde edilen parça sayısı en 
fazla kaçtır?

A) 68       B) 51   

C) 34       D) 17

Aşağıda 252 cm ve 360 cm uzunluğunda iki çubuk ile 
6 cm ve 9 cm uzunluğunda iki cetvel gösterilmiştir. 

252 cm

9 cm 6 cm360 cm

4. Bilgi: IaI , 1 veya 1’den büyük, 10’dan küçük bir gerçek sayı ve n bir tam sayı olmak üzere a.10n gösterimi bilimsel gösterimdir.

Evlerde kullanılan su arıtma cihazları, şebekeden aldığı suyun      ’ünü arıtılmış su olarak kullanıcıya verirken       ’ünü ise atık 

su olarak atmaktadır.

100 bin nüfuslu bir ilde herkesin sadece içme suyunu arıtma cihazından kullandığı ve bu iş için günde 3 L şebeke suyu 
kullanıldığı biliniyor.

Buna göre bu ilin, 1 yılda su arıtırken harcadığı atık suyun litre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangi-
sidir? (1 yıl = 365 gün)

A) 7,3 . 107     B) 3,65 . 107        C) 7,3 . 103        D) 3,65 . 103

2
3

1
3
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8.

Köşelerinde harf ve sayılar bulunan düzgün altıgen 
aşağıda verilmiştir.
 

Altıgenin köşegenlerinin uzunlukları birim cinsinden ait 
oldukları köşelerdeki sayıların çarpımı kadardır.

Köşegenlerin uzunlukları birbirine eşit olduğuna 
göre A.B.C işleminin sonucu kaçtır?

A) 325       B) 324  

C) 322       D) 321

a ≠ 0 ve m, n tam sayı olmak üzere (an)m = an.m ve 
an . am = an+m dir.

A

C

B96

813

272

9. Aşağıda verilen kutudaki dokuz toptan ikişer tanesi sarı 
ve yeşil renge boyanmıştır.

Kalan toplardan birer tanesi daha sarı ve yeşil renge 
boyandıktan sonra aynı renkli topların üzerinde yazan 
sayılar çarpılıyor. 

Çarpma sonunda elde edilen sayılar tamkare olduğu-
na göre sarı ve yeşil renge boyanan üçüncü topların 
üzerinde yazan sayıların toplamı kaçtır?

A) 19       B) 24   

C) 45       D) 48

24 20 9

18 10 25

15 4 30

7. Bir dinlenme tesisi önünde bulunan 96 m uzunluğundaki bir yola park yerleri yapılacaktır. 

Her bir araç için oluşturulacak park yeri 8 metreden fazla olacak şekilde yolun tamamı eşit uzunlukta bölümlere ayrılacaktır.

Araç park yeri sayısı 2’den fazla olacağına göre bu park yeri kaç farklı şekilde oluşturulabilir?

A) 4       B) 5       C) 6      D) 7

...
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11. Ön yüzlerinde doğal sayı yazan birisi kapalı altı adet kart 
aşağıda verilmiştir. 

Bu kartlardan üzerlerindeki sayıların asal çarpan sayıları 
eşit olanlar ikişerli olarak gruplandırıldığında açıkta kart 
kalmamaktadır.

Buna göre kapalı kartta yazan sayı aşağıdakilerden 
hangisi olabilir?

A) 16       B) 18

C) 37       D) 60

23 28 32 30 42

12. Aşağıda uzunluğu        metre olan ip gösterilmiştir.7

Uzunluğu        metre 7

Buna göre ipin uzunluğu desimetre cinsinden aşağı-
dakilerden hangisi eşittir? (1 m = 10 dm)

A)            B) 5   

C) 2        D) 70

70

175

14

10. Uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan farklı renkte iki tahta ve tahtalardan birinin uzunluğu aşağıda verilmiştir. 

Bir marangoz, kırmızı renkli tahtayı iki eşit parçaya bölerek merdivenin ayaklarını, mavi renkli tahtayı dört eşit parçaya 
bölerek merdivenin basamaklarını yapmıştır. 

Ayaklardan birinin uzunluğu, basamaklardan birinin uzunluğunun 8 katı olduğuna göre mavi renkli tahtanın 
başlangıçta verilen uzunluğu kaç santimetredir?

A) 26      B) 27      C) 28      D) 29

45 cm ?
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Kodunun Çözümlenmiş HaliÜrün Türü
İşlemci

USB Bellek

Ekran Kartı

Kamera

9.100 + 7.10-1 + 5.10-2

9.101 + 7.100 + 5.10-2

9.100 + 7.10-1 + 5.10-3

9.101 + 7.100 + 5.10-1

Ürün Türü
Satış Adedi

97,05

20

97,5

50

9,705

30

9,75

45

15. Bir teknoloji mağazasında eşit sayıda satışa sunulan 
ürünlerin kodlarının çözümlenmiş hali aşağıda verilmiştir.
 
Tablo: Ürün Kodları (Çözümlenmiş Hali)

Bu mağazada bir hafta içerisinde satılan ürünlerin kodları 
ve satış adetleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo: Satılan Ürünlerin Kodlarına Göre Adetleri

Mağazada bir haftanın sonunda kalan işlemci sayısı 
60 olduğuna göre kalan USB bellek sayısı kaçtır?

A) 35       B) 55   

C) 70       D) 85

14.

İkisinin de yazdığı sayılar birer tane olacak şekilde 
eşleştirilip çarpılıyor.

Buna göre çarpım sonuçlarının doğal sayı olması 
için sayıların eşleştirme görüntüsü aşağıdakilerden 
hangisi gibi olmalıdır?

Ali ve Ahmet’in bir kâğıda yazdığı üçer adet sayı aşağıda 
gösterilmiştir.

Ali’nin yazdığı sayılar Ahmet’in yazdığı sayılar

8

12

20

45

27

18

A)            B)   

  

C)                 D)      

13. Kenar uzunlukları 1 birim olan 100 adet kare şeklindeki karton aşağıda gösterilmiştir. 

Mete bu kartonları aralarında boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde birleştirerek kenar uzunluğu en az 2 birim 
olan farklı büyüklükte kareler oluşturacaktır.

En fazla sayıda kare oluşturan Mete’nin kullanmadığı karton sayısı kaçtır?

A) 9       B) 10      C) 11      D) 12
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17.

Aşağıdaki saatlerin hangisinde videonun oynatılan 
kısmının süresi ile kalan kısmının süresi dakika 
cinsinden aralarında asaldır?

A) 11.10       B) 11.27 

C) 11.35       D) 11.57

78 dakikalık bir video saat 11.00’da başlatılıyor.

16.

Aşağıda         br uzunluğunda bir çubuk ve bu çubukla kısa ve uzun kenarı ölçülen dikdörtgen şeklinde bir pano verilmiştir.

Buna göre panonun  ön yüzeyinin alanı kaç birimkaredir?

A) 24       B) 32       C) 74      D) 96

27

a,b,c ve d birer gerçek sayı ve b ≥ 0, d ≥ 0 olmak üzere

b a2.b b.d= =.a ba dc a.c b=+ba bc a+c b=-ba bc (a - c ) ’dir.

3 3

3  br

3  br

27  br

18. Her katının yüksekliği birbirine eşit olan inşaat halindeki 
bir binanın en üst kısmında bulunan vince Şekil 1’deki gibi 
bağlı olan yük 28 birim yukarı çekildiğinde Şekil 2’deki 
konuma gelmektedir.

Buna göre binanın yüksekliği kaç birimdir?

A) 28       B) 9.25   

C) 122       D) 242

?

Şekil 1 Şekil 2
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19. Mustafa, çocuklarının yataklarından düşmesini engellemek için aşağıdaki gibi farklı uzunlukta iki adet korkuluk yapacaktır.

Korkuluklardan birinin uzunluğu 182 cm, diğerinin uzunluğu 212 cm’dir. Her iki korkuluğun başına ve sonuna da gelecek 
şekilde eşit aralıklarla sarı renkli çıtalar yerleştirecektir.

Yerleştirilen sarı renkli çıtaların genişliği 2 cm olduğuna göre iki korkuluk için kullanılan çıta sayısı en az kaçtır?

A) 14      B) 15      C) 17      D) 19

182 cm 212 cm

... ...
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Matematik testi bitti.
Fen Bilimleri testine geçiniz.

20. Bilgi: Kenar uzunluğu a br olan bir karenin köşegen uzunluğu          birimdir.

Bir kenar uzunluğu      dm olan kare şeklindeki bir çerçeve Şekil 1’deki gibi zemine paralel olacak şekilde iki köşesinden 
duvara asılıdır.

Yerden yüksekliği         dm olan çerçevenin sağ üst köşesindeki çivi yerinden çıkmış ve çerçeve Şekil 2’deki gibi asılı kalmıştır.

Buna göre Şekil 2’deki çerçevenin yerden yüksekliği desimetre cinsinden hangi iki tam sayı arasındadır?

A) 7 ile 8     B) 6 ile 7     C) 5 ile 6     D) 4 ile 5

Şekil 1 Şekil 2

8

50

2a

Kurslarda Öğretimin Planlanması ve Rehberlikte Üstünleşme

Kurslarda Öğretim
in Planlanm

ası ve Rehberlikte Üstünleşm
e

50 dm ?
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1. 3.İnsanlardaki cinsiyet çaprazlaması aşağıda gösteril- 
miştir.

Görsele göre yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

Baba iki çeşit, anne tek çeşit eşey kromozomuna 
sahiptir.

Kız çocuklarının genetik yapıları anneleriyle birebir 
aynıdır.

Çocuğun cinsiyetini babadan gelen eşey kromozomu 
belirler. 

3 erkek çocuğu olan ailenin 4. çocuklarının kız olma 
ihtimali %50’tir. 

2. Bezelyelerde, kabuk (zarf) şekli bakımından düz ve 
boğumlu olmak üzere iki farklı fenotip bulunur. 

Şekilde iki bezelyenin çaprazlanması sonucu oluşabi-
lecek bireylerin fenotipleri verilmiştir. 

Sadece şekilde verilen bilgilerden yola çıkılarak 
aşağıda yapılan yorumlardan hangisi kesinlikle 
doğrudur?

A)

B)

C)

D)

Bezelyelerde boğumlu kabuk şekli düz kabuk şekline 
baskındır.

Çaprazlamada kullanılan I numaralı bezelye hetero-
zigot genotipe sahiptir.

Oluşan bezelyelerde boğumlu kabuğa sahip olanlar 
homozigottur.

I ve II numaralı bezelyelerin genotipinde çekinik alel 
bulunur.

Aşağıdaki grafikte birbirine komşu dört farklı şehrin aynı 
zaman aralığında ölçülen sıcaklık değerleri verilmiştir.

4. Aşağıda 21 Haziran gün dönümü tarihinde Dünya 
üzerindeki aydınlanma alanı gösterilmiştir.

A)

B)

C)

D)

K şehri ile M şehrini karşılaştırdığımızda K şehri 
yüksek basınç alanıdır.

N ve K şehirleri arasında oluşacak rüzgarın şiddeti 
en fazladır.

L şehri ile N şehri karşılaştırıldığında, N şehrinde 
yükselici hava hareketi görülür.

L ve M şehirleri arasında esen rüzgarın yönü M’den 
L’ye doğrudur.

Grafikte verilenlere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur?

A)

B)

C)

D)

Görselin oluşturulduğu tarihten sonra güney yarım 
kürede gölge boyu uzamaya başlar.

Görselin oluşturulduğu tarih, güney yarım kürede kış 
mevsiminin başlangıcıdır.

Görselin oluşturulduğu tarihte kuzey yarım kürede 
gündüz süresi gece süresinden fazladır.

Görselin oluşturulduğu tarihten sonra kuzey yarım 
kürede geceler uzamaya başlar.

Buna göre görselle ilgili yapılan yorumlardan hangisi 
yanlıştır?

Baba Anne

XY XX

XX Y

XX XX XY XY

X

I II

? ?

Sıcaklık

35
30

20
15

Şehir
K L M N
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5. Özdeş lambalar, termometreler ve zeminlerle aşağıdaki deney düzeneği tasarlanmıştır.

6. Fen bilimleri öğretmeni, 200 nükleotidden oluşan bir DNA modeli hazırlamaları için öğrencileri Mehmet ve Halil’e tablodaki 
malzemeleri vermiştir. Öğretmen, Mehmet ve Halil'in DNA molekülünün birer zincirini oluşturmasını ve bunları birleştirerek 
DNA modelini tamamlamalarını istemiştir.

Öğrenciler arasında malzeme alışverişi yapılarak DNA modeli oluşturulduğuna göre aşağıdakilerden hangisi öğren-
cilerin yaptığı işlemlerden birisi değildir?

A) Halil, Mehmet’e 25 tane Adenin vermiştir.

B) Mehmet, Halil’e 30 tane Fosfat vermiştir.

C) Halil, Mehmet’e 25 Guanin vermiştir.

D) Halil, Mehmet’e 5 Sitozin vermiştir.

Adenin Sitozin Şeker

Guanin Timin Fosfat

Lambalar zemine eşit uzaklıkta ve eşit sürede tutulduğunda termometrelerdeki sıcaklık değerinin arttığı gözlemlenmiştir. 

Yapılan bu deneyle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

70

130

35

15

100

100

30

20

40

10

45

5

Halil

Mehmet

A)

B)

C)

D)

Bu deneyle “Güneş ışığının geliş açısı küçüldükçe aydınlattığı alan da küçülür.” hipotezinin doğruluğu ya da yanlışlığı test 
edilebilir.

Işığın geliş açısının küçük olduğu düzenekte yüzeyin sıcaklık artışı daha az olur.

1. düzenekteki durum dönenceler arasında yılda iki kez görülür.

2. düzenekteki durum ekvator çizgisi üzerinde hiç görülmez.

1. Düzenek 2. Düzenek
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7.

Verilen değişikliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur?

Aşağıda farklı organizmalarda meydana gelen değişim-
ler listelenmiştir.

10. Aşağıda çaprazlama şeması verilmiştir.

A)

B)

C)

D)

IV numaralı olay, bu değişimi geçiren canlı için yararlı   
bir mutasyondur.

II numaralı olay canlının genlerindeki nükleotid 
diziliminde değişime yol açar.

III numaralı değişimi geçiren kişilerin çocukları da kaslı 
olarak doğar.

I numaralı olay sonunda oluşan işçi arılar, arı sütüyle 
beslenirse kraliçe arıya dönüşürler.

9. Yapılan çalışmalar küresel ısınma nedeniyle Akdeniz’de 
deniz suyu sıcaklığının arttığını gösteriyor. Sıcaklıktaki 
bu artış, normalde daha sıcak denizlerde yaşayan 
Pasifik Aslan balığının Akdeniz’de de görülmesine neden 
oldu. Çok renkli ve güzel görünümlü olmasına rağmen 
ekonomik değeri bulunmayan bu balıklar, ekonomik 
değeri olan diğer balık türlerini tüketmekte ve 
yüzgeçlerindeki zehirli oklar nedeniyle denize girenlerin 
yaralanmalarına neden olmaktadır. 

Bu bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi 
yapılabilir?

A)

B)

C)

D)

Sıcaklıklardaki artış Akdeniz’de canlı çeşitliliğini uzun 
vadede olumlu etkilemiştir.

Pasifik Aslan balığının doğal yaşam alanı Akdeniz’dir.

Küresel ısınma canlıların doğal yaşam alanlarını 
değiştirebilir.

Pasifik Aslan balığının doğal yaşam alanında deniz 
suyu sıcaklığı azalmıştır.

I.

II.
III.
IV.

Arı larvalarından polenle beslenenlerin işçi arı, arı 
sütüyle beslenenlerin kraliçe arı olması.
Işık görmeyen bitkinin yapraklarının sararması.
Spor yapan kişilerin kaslı bir vücuda sahip olması.
Covid-19 virüsünün bulaşıcılığını artıran delta 
varyantının ortaya çıkması.

yorumlarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız III      B) I ve II

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

Sadece yukarıda verilen bilgiye göre;

8. Dünya nüfusunun yaklaşık olarak yüzde sekizlik bölümü 
mavi gözlere sahiptir. Buna rağmen mavi gözlülük insan-
lık tarihi için yeni bir durumdur. Araştırmacılar tarafından 
mavi göz oluşumuna sebep olan genin yeri tespit edilmiş 
ve bu genin mutasyon sonucu oluştuğu belirlenmiştir. 
Mutasyon, kahverengi tonlardaki pigment oluşumunu 
engelleyerek mavi renk oluşumuna sebep olmuştur. Bu 
gendeki değişimin ilk defa 6-10 bin yıl önce ortaya çıktığı 
düşünülmektedir.

I.

II.

III.

Bahsedilen bu olayda sadece göz rengi geninin işleyişi 
değişmiştir. 
Yeşil göz rengi geni de benzer mutasyonlar sonucu 
oluşmuştur.
Gerçekleşen mutasyon, tür içi çeşitliliğe sebep olmuştur. 

ifadelerinden hangileri doğrudur? (Bezelyelerde sarı 
tohum rengi, yeşil tohum rengine baskındır.)

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

Homozigot sarı tohumlu bezelye ile yeşil tohumlu bezel- 
yenin çaprazlanması sonucunda birinci kuşak bezelye- 
ler elde edilmiştir. 
Birinci kuşaktaki bezelyelerin kendi aralarında 
çaprazlanması sonucu oluşabilecek 2. kuşak bezel- 
yelerle ilgili verilen;

I.

II.
III.

Baskın gen bulunduran bezelye oluşma ihtimali 
%75’tir.
Fenotip oranı %75 sarı, %25 yeşildir.
Sarı tohumlu bezelyelerin genotipleri aynıdır.

? ? Birinci Kuşak

İkinci Kuşak?
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11. Aşağıda bir DNA molekülünün eşlenmesi şematize edilmiştir.     ,    ,     sembolleri azotlu organik bazları temsil etmektedir.    

Eşlenme sonucu oluşan DNA molekülleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) Doğru eşleştirmelerde       karşısına       gelmelidir.

B) Yeni oluşacak DNA zincirlerinin nükleotid dizilimleri aynıdır.

C) DNA’nın birinci zincirindeki adenin ve sitozin nükleotidlerinin sayıları birbirine eşittir.

D) Eşlenme sonunda DNA’larda toplam üç tane guanin nükleotidi bulunur.

12. Bezelye bitkisinde yeşil meyve rengi özelliği baskın, sarı meyve rengi özelliği ise çekiniktir.

K ve L bezelyelerin çaprazlamasından M bezelyesi, X ve Y bezelyelerinin çaprazlamasından ise Z bezelyesi elde edilmiştir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) M ile Z bezelyeleri kendi aralarında çaprazlandığında oluşacak ürünlerde sarı meyveli bezelye oluşmaz.

B) K ile Y bezelyelerinin genotipleri birbirinden farklıdır.

C) L ile Z bezelyeleri kendi aralarında çaprazlandığında oluşacak bezelyelerin tamamı yeşil meyveli olur.

D) M ile Y bezelyeleri kendi aralarında çaprazlandığında oluşacak yeşil meyveli bezelyeler K ile aynı genotipe sahiptir.

K L

M

X Y

Z

G

1. Zincir 2. Zincir

A

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

Yeni Oluşan Zincirler
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13. Dünya üzerindeki kıtaların yerleri haritada gösterilmiştir.

Buna göre yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

Afrika kıtasında ilkbahar ve sonbahar mevsimleri aynı anda yaşanabilir.

Farklı kıtalarda aynı tarihlerde aynı mevsimler yaşanabilir.

Amerika kıtasının tamamında ocak ayında yaz mevsimi yaşanır.

21 Aralık tarihinde tüm kıtalarda gün dönümü yaşanır.

14. Sivas’ta yaşayan Ali, Yıldız Dağı eteklerindeki köyünde yetişen karahindiba bitkisinden aldığı tohumlardan birisini Yıldız 
Dağı’na, diğerini ise köydeki evlerinin bahçesine dikiyor. 

Ali, dağda ve bahçesinde yetişen karahindibaların boylarının farklı olduğunu görüyor.

Sadece bu  bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?

A) Yükseklik karahindiba bitkisinin genlerinin işleyişine etki etmiştir.

B) Yüksekliğe bağlı olarak değişen çevre şartları karahindibada kalıtsal farklılıklara sebep olmuştur.

C) Farklı çevre şartlarında yetiştirdiği karahindiba bitkisinin tohumları mutasyona uğramıştır.

D) Farklı yüksekliklerde yetişen bu iki karahindiba tür içi çeşitliliği artırmıştır.

Ekvator

Köyde yetişen 
karahindiba bitkisi

Yıldız Dağı’nda yetişen 
karahindiba bitkisi

Bahçede yetişen 
karahindiba bitkisi

AVUSTRALYA

ASYA
AVRUPA

AFRİKA

KUZEY 
AMERİKA

GÜNEY 
AMERİKA
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15.

16.

Okula gitmek için her gün aynı saatte durakta bekleyen Ayça, gölge boyunda meydana gelen değişimleri iki hafta boyunca 
gözlemleyecektir. Ayça gözlem yapmaya başladığı günden itibaren gölge boyunun sürekli uzadığını fark etmiştir.

Aşağıda Antalya şehir merkezi, Belek ilçesi ve deniz suyu sıcaklığını gösteren harita verilmiştir.

Buna göre Ayça’nın yaşadığı şehirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Ayça kuzey yarım kürede yaşıyorsa gözlem yapmaya 10 Şubat tarihinde başlamış olabilir.

B) Ayça güney yarım kürede yaşıyorsa gözlem yapmaya 5 Mayıs tarihinde başlamış olabilir.

C) Ayça kuzey yarım kürede yaşıyorsa gözlem yapmaya 20 Nisan tarihinde başlamış olabilir.

D) Ayça güney yarım kürede yaşıyorsa gözlem yapmaya 8 Ekim tarihinde başlamış olabilir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Antalya limanındaki yelkenliler, Belek limanındaki yelkenlilere göre daha kolay denize açılır.

B) Antalya şehir merkezinden Belek ilçesine doğru rüzgâr oluşumu gözlenir.

C) Konyaaltı plajında, halk plajına göre rüzgârın sebep olduğu dalgalar daha fazladır. 

D) Belek ilçesinde hava yoğunluğu, Antalya şehir merkezine göre daha fazladır.

Liman

Konyaaltı
Plajı Halk Plajı

26oC

24oC

28oC Liman

Antalya

Belek
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Bezelyelerde sarı tohum rengi, yeşil tohum rengine baskındır. Aşağıdaki soy ağacı diyağramında bezelyelerin tohum rengi 
kalıtımı verilmiştir.

Bu kalıtım şemasıyla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) K bezelyesinde yeşil tohum rengi geni yoktur.

B) L bezelyesinin tohum rengi genotipi homozigottur.

C) M bezelyesinin tohum rengi genotipi heterozigottur.

D) N bezelyesinin tohum rengi sarıdır.

18.

17.

A)

B)

C)

D)

Kayra ve Agâh aynı saç tiplerine sahiptir.

Kayra ve Halil aynı göz rengine sahiptir. 

Farklı genlerde aynı sayıda nükleotid bulunabilir.

Farklı genlerin yapısında farklı tür nükleotidler bulunur.

Halil, Agâh ve Kayra’nın bazı fiziksel özelliklerine ait genlerin nükleotid dizilimleri verilmiştir.

Bu genler ve oluşturdukları fiziksel özelliklerle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

T G C T GACCA
T

G G

A G C T CGAGT C A C

Göz Rengi Geni

Kayra

Saç Tipi Geni

T G C T GACGA
T

G G

A C C T CGAGT C A C

Göz Rengi Geni

Halil

Saç Tipi Geni

T G C T GACCA
T

G C

A G C T CGAGT C A G

Göz Rengi Geni

Agâh

Saç Tipi Geni

K

L M N
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19. Ağrı’da yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. 

Ağrı’da çalışan Bekir Öğretmen ilkbaharın gelmesiyle birlikte havaların ısınacağını düşünmüş ve gömlekle okula gitmiştir. 
Fakat öğleden sonra yağan kar nedeniyle şaşırmış ve eve dönerken çok üşümüştür. Bu tarihteki hava olayları aşağıdaki 
tabloda verilmiştir.

Ağrı'da görülen bu durumla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Ağrı’nın iklim koşulları değişmiştir.

B) Tablodaki ölçümler klimatologlar tarafından yapılmıştır.

C) Yaşanan bu olayda hava sıcaklığı değişiminin bir etkisi yoktur.

D) Bir bölgede gün içinde farklı hava olayları gözlenebilir.

17 Mayıs 2014

09.00 15.00

Sıcaklık: 18 OC
Rüzgar hızı: 3 km/s
Nem: %5

Sıcaklık: -3 OC
Rüzgar hızı: 20 km/s
Nem: %65
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Sınav bitti.
Cevaplarınızı kontrol ediniz.

A)         B)          C)           D)   

Aşağıda kalıtımla ilgili tanımlar verilmiştir.20.

Tanımları verilen yapıların karmaşıktan basite sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Hücredeki solunum, dolaşım, boşaltım ve üreme gibi faaliyetleri yöneten moleküldür.

Hücre bölünmesi sırasında kalıtım materyalinin protein kılıfla sarılması sonucu oluşur.

Belirli bir kalıtsal karakteri taşıyan biyolojik birimdir.

Hücrede kalıtım materyalinin yapı birimidir.
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