8.

SINIFLAR İÇİN

LGS-3
SAYISAL BÖLÜM
(LİSELERE GİRİŞ SINAVI)

MATEMATİK TESTİ
1.

UĞUR
SİTESİ

Güvenlik Kapısı

Uğur Sitesi girişindeki güvenlik kapısının 4 basamaklı şifresi aşağıda belirtilen koşullara göre oluşturuluyor.
•		Soldan sağa ilk iki rakamdan oluşan iki basamaklı sayı bir tane asal çarpanı olan tam kare sayıdır.
•		Bu iki basamaklı tam kare sayının rakamları toplamı, soldan sağa son iki rakamın belirttiği iki basamaklı asal bir
sayı oluşturmaktadır.
Buna göre Uğur Sitesi güvenlik kapısı girişinin şifresinin rakamları toplamı kaç olabilir?
A) 17		

B) 16			

C) 15			
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D) 13

Diðer sayfaya geçiniz.

2.

4.

Aşağıda bir bilgisayar programında izlenen adımlar
verilmiştir.

1. adım :
2. adım :
3. adım :
4. adım :
5. adım :
6. adım :
			
7. adım :
8. adım :

İnternet üzerinden yapılan 5 turluk bir yarışmanın
ilk turuna 86 yarışmacı katılıyor. Her turun sonunda
3
o tura katılan yarışmacıların ’ü eleniyor. Kalan
4
yarışmacılar bir sonraki tura katılıyor.

Başla
A sayısını gir
B sayısını gir
A/B şeklinde yaz
A’yı B’ye böl, sonucu bul.
Sonuç devirli ondalık sayı ise
7. adıma, değil ise 8. adıma git.
“Sonuç”; “Rasyonel sayı”
“Sonuç”; “İrrasyonel sayı”

Buna göre 5. turun sonunda kalan yarışmacı
sayısı kaçtır?
A) 29

B) 28

C) 27

D) 26

Bu yönergeye göre; A sayısı yerine 7, B sayısı yerine 3 sayısı girildiğinde ekranda aşağıdakilerden
hangisi yazar?
–
A) 2,3 ; Rasyonel sayı
B) 2,3 ; Rasyonel sayı
C) 2,33... ; İrrasyonel sayı
D) 2,3417... ; İrrasyonel sayı

5.
3.

Burak

Ceyda

Deniz

35m

43m

52m

27m

80 cm ve 60 cm uzunluğundaki iki çubuk hiç artmadan, birbirine eşit uzunlukta mümkün olan en büyük
parçalara ayrılacaktır.
Elde edilen parçalardan birinin uzunluğu ile aynı
uzunluğa sahip olacak şekilde parçalanacak olan
başka bir çubuğa 5 kesim işlemi uygulanacaktır.

Buna göre Görkem’in arkadaşlarından hangisini
görmesi mümkün değildir?
A) Ayşe		

B) Ceyda

C) Burak		

D) Deniz

60 cm
? cm

Görkem göz bozukluğu sebebiyle 7 m ve ilerisini
görememektedir. Görkem ile arkadaşları arasındaki
mesafeler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Ayşe

80 cm

Beş kesim işlemi uygulanacak olan çubuğun
uzunluğu kaç santimetre olmalıdır?
A) 130
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B) 128

C) 120

D) 100

Diðer sayfaya geçiniz.

6.

8.

Hira aklından bir sayı tutarak Ali’nin bu sayıyı bulmasını istemiştir. Ali’nin bu sayıyı bulabilmesi için
aşağıdaki bilgileri vermiştir.

Örneğin; 35 sayısının karesi onlar basağındaki 3 ile
3’ün 1 fazlası olan 4’ün çarpımı 12’dir. 12’nin sağına
25 eklersek 35’in karesi 1225 olarak bulunur.

• Bu sayı 27 ile 71 arasındadır.
• Bu sayı 5 ile aralarında asaldır.
• Verilen bilgilere uyan sayıların arasında çarpan
sayısı en fazladır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi irrasyoneldir?

Buna göre Hira’nın aklından tuttuğu sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 36

7.

B) 40

C) 48

Birler basamağında 5 rakamı bulunan iki basamaklı
sayının karesini almak için onlar basamağındaki rakam ve 1 fazlası çarpılıp sonucun sağına 25 yazılır.

A) 2025 		
C) 7225 		

B) 3025
D) 8025

D) 64

(an)m = an.m dir.
an . am = an+m dir.
Serhat 35, 273, 93, 311, 2432 ve 813 sayılarını aşağıda verilmiş olan kübün açınımındaki her bir kareye
9.

yerleştirmiştir.
93
35

273

311

2432

813

Richter Ölçeği: Dünya genelinde meydana gelen
depremlerin aletsel büyüklüklerini ve sarsıntı oranını
belirleyen ve sınıflara ayıran uluslararası ölçüm birimidir, “Rihter” diye okunur. Aynı zamanda depremde
salınan enerji hakkında bilgi verir. Bir depremin
şiddeti, Richter ölçeğine göre bir birim arttığı zaman
depremin yıkıcı gücü yaklaşık
32 katına çıkar.

Şekildeki açınım, üslü sayıların yazılı olduğu yüzeyler dışarıda kalacak biçimde katlanarak bir küp elde
edilecektir.

Yukarıda verilen bilgilere göre Japonya’da meydana gelen 8 şiddetindeki bir depremin yıkıcı gücü,
4 şiddetindeki bir depremin yıkıcı gücünün kaç
katıdır?

Buna göre küpün birbirine paralel olan yüzlerindeki üslü sayıların çarpımı en fazla kaç olur?

A) 211

A) 320

B) 319

C) 318

B) 212

C) 215

D) 220

D) 317
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Diðer sayfaya geçiniz.

10. Yaş iken ağır olan nesnelerin, kuruma nedeniyle ağırlıkça eksilmelerine fire vermek denir.
Kuru incir ve kuru üzüm ihracatı yapan bir holding 2020 yılında 40 bin ton yaş incir ve 30 bin ton yaş üzüm üretmiştir.

İncir
% 5 Kayıp
% 25 Fire

Üzüm
% 10 Kayıp
% 40 Fire

Üretilen yaş incirin %5’i ve üretilen yaş üzümün %10’u çeşitli nedenlerden dolayı kullanılmayacaktır. Kullanılacak kısımda
yaş incir kurutulunca %25, yaş üzüm kurutulunca %40 fire vermektedir.
Buna göre bu holdingin 2020 yılında yaptığı kuru incir ve kuru üzüm toplam ihracatının gram cinsinden bilimsel
gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? (1 ton = 106 gram)
A) 4,3.109		

B) 4,3.1010			

C) 1,47.109		

D) 4,47.1010

11. Ali ile Ceren ondalıklı sayıların 10’un kuvvetlerine göre çözümlenmesiyle ilgili bir tablo hazırlamışlardır.
Soru

Değer

Ali

Ceren

1.

23,08

2.102 + 3.100 + 8.10–2

2.101 + 3.100 + 8.10–3

2.

105,007

1.102 + 5.100 + 7.10–2

1.102 + 5.100 + 7.10–3

3.

132,865

1.102 + 3.101 + 2.100 + 8.10–1 + 6.10–2 + 5.10–3

1.102 + 3.101 + 2.100 + 8.10–1 + 6.10–2 + 5.10–3

4.

32,1053

3.101 + 2.100 + 1.10–1 + 5.10–3 + 3.10–4

3.101 + 2.100 + 1.10–1 + 5.10–2 + 3.10–3

Yukarıdaki tabloda Ali ve Ceren’in verilen değerler için yaptıkları çözümler gösterilmiştir.
Her doğru çözümlemenin 1 puan ve yanlış çözümlemenin 0 puan olduğu bilindiğine göre, Ali ve Ceren’in puanları toplamı kaçtır?
A) 1		

B) 2			

C) 4			

6

D) 6

Diðer sayfaya geçiniz.

12.		“1 ve kendisinden başka tam sayı böleni olmayan
sayılara asal sayılar denir.”
Bir apartmandaki posta kutuları önce 1’den 6’ya kadar
numaralandırılmıştır.

14. Bir ışık yılı yaklaşık 9 trilyon km dir. Dünya ile yeni
keşfedilmiş bir gezegenin yaklaşık 3,5 ışık yılı uzaklıkta olduğu hesaplanmıştır.

5
35

6
36

Buna göre bu gezegen ile Dünya’nın arasındaki
uzaklığını kilometre cinsinden bilimsel gösterimi
aşağıdakilerden hangisidir?
(1 trilyon km = 1012 km)

3
23

4
24

A) 31,5.1012		

B) 3,15.1013

C) 3,15.1012		

D) 3,15.1010

1
11

2
12

Posta kutularının üzerine üç kattan oluşan her katta
iki daire bulunan apartmanda evlerin daire numaraları
yazılmıştır.
Daire numaraları belirlenirken önce dairenin bulunduğu kat numarası, sonra posta kutusuna ilk verilen
numara yazılarak posta kutusu numaraları oluşturulmuştur.
Ege ve Güneş bu apartmandaki daire numaraları asal
olmayan farklı iki dairede oturmaktadır.
Sahip oldukları daire numaralarının ortak olan iki
asal çarpanları olduğuna göre bu daire  numaralarının ekok’u aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 24

B) 36

C) 72

D) 124

13. Uraz hafızası 256 GB olan tabletine sevdiği oyunlardan kaç tane indirebileceğini hesaplamaktadır.
Tabletinin kullanım alanlarının doluluğu aşağıdaki
tabloda belirtilmiştir.
Uygulamalar

15.

20 GB

Resim ve Video

15 GB

Sistem Alanı

21 GB

64 cm2

Dikdörtgen şeklindeki kartondan yukarıda verilen
şekildeki gibi alanı 64 cm2, 49 cm2 ve 100 cm2 olan
karesel bölgeler kesiliyor.

Her bir oyun tabletinin hafızasında 1600 KB hafıza
alanı kapladığına göre Uraz tabletine kaç tane
oyun indirebilir? (1 GB = 220 KB)
A) 215

B) 216

C) 217

100 cm2
49 cm2

Buna göre, kırmızı renkteki kartonun çevresi kaç
santimetre olur?
A) 32

D) 218
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B) 34

C) 36

D) 38

Diðer sayfaya geçiniz.

17. 645 . 12510 işlemi için öğrenciler aşağıdaki ifadeleri
söylüyor.

16. Spor salonunda gelen her üyeye bir adet havlu verilmektedir. Spor salonunda havlular 7’şerli pakette
ve her pakette soldan sağa doğru sırasıyla 2 adet
pembe,1 adet beyaz, 1 adet mavi ve 3 adet kırmızı
havlu bulunmaktadır.

A) Kırmızı		

B) Mavi

C) Beyaz		

D) Pembe

UĞUR

Paketler açılıp havlular paketteki renk sırasına
göre dağıtıldığında 20. üyeye hangi renk havlu
verilecektir?

Ayaz
Kuzey

: Sondan yirmi dokuz basamağı sıfırdır.
: Sayıdan 1 çıkarılınca sondan otuz basamakta 9 rakamı bulunur.
Yağmur : Sayıdan 1 çıkarılınca sondan yirmi dokuz
basamakta 9 rakamı bulunur.
Damla : Sondan otuz basamağı sıfırdır.
Buna göre, hangi iki öğrencinin söylediği ifadeler
doğrudur?
A) Ayaz – Kuzey

B) Damla – Yağmur

C) Ayaz – Yağmur

D) Kuzey – Damla

18. 124 metre uzunluğundaki doğrusal bir yolun iki tarafına da 92 metre aralıklarla aydınlatma için direkler dikilmiştir.
Her direkte bir lamba bulunmaktadır.

Yolun başına ve sonuna da birer direk geldiğine göre bu iş için kullanılan lamba sayısı kaçtır?
A) 257		

B) 300			

C) 457			
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D) 514

Diðer sayfaya geçiniz.

19.

8 cm
3 cm
3 cm
8 cm

Kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki duvar mor ve pembe renkten oluşan eş bloklarla aralarında hiç boşluk
kalmayacak, bloklar kırılmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde kaplanıyor.
Dikdörtgensel bölgenin uzun kenarının uzunluğunun santimetre cinsinden alacağı en küçük üç basamaklı doğal
sayı değerine göre, uzun kenar olan yatay kenarın bir sırasında kaç tane mor blok kullanılmıştır?
A) 24		

B) 15			

C) 8			

D) 5

20. Sevinç öğretmen çarpanlar ve katlar konusu ile ilgili bir etkinlik hazırlıyor ve sınıfa geldiğinde tahtaya 12 adet eş büyüklükte kart yapıştırıyor. Kartlara pozitif bir tam sayının, pozitif tam sayı bölenlerinin tümünü yazan Sevinç öğretmen
kartları aşağıdaki gibi küçükten büyüğe doğru diziyor ve bazı sayıları görünmeyecek şekilde ters çeviriyor.
1

5

12

Kartlardan görünen 1, 5 ve 12 olduğuna göre kırmızı renkli kartın arkasında yazan sayı kaçtır?
A) 10		

B) 15			

C) 20			

D) 30

MATEMATİK TESTİ BÝTTÝ.
FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.
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Diðer sayfaya geçiniz.

FEN BİLİMLERİ TESTİ
1.		

Uygulama 1
Aydınlanma
çizgisi

Uygulama 2
Aydınlanma
çizgisi

Kuzey

Kuzey

Ekvator
Ekvator

Güney

Güney

Dönme ekseni

Dönme ekseni

Merve Öğretmen yukarıda verilen uygulama 1 ve uygulama 2’de Dünya’nın farklı konumlarındaki aydınlanma çemberlerini (çizgilerini) göstermiştir. Ardından aydınlanma çemberi için aşağıdaki açıklamaları yapmıştır;
• Aydınlanma çemberi veya çizgisi hayali bir kavram olup, Dünya’nın karanlık ve aydınlık taraflarını birbirinden ayıran
çizgiye verilen isimdir. Aydınlanma çemberi Dünya’yı iki eşit parçaya böler. Bu parçalardan aydınlık olan gündüzü
karanlık olan ise geceyi gösterir.
• 21 Aralık tarihinde: Güney Kutup Dairesi’nin tamamını aydınlıkta, Kuzey Kutup Dairesi’nin tamamını karanlıkta bırakır.
• 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde; Kutup noktalarından teğet geçer. Dünya’daki bütün paralelleri tam ortadan ikiye
böler bu yüzden bütün Dünya’da gece – gündüz eşitliği yaşanır.
Yukarıdaki bilgilere göre;
		 I.
		II.
		III.
		IV.

Uygulama 1’de Kuzey Yarım Küre’de kış yaşanmaktadır.
Uygulama 2 Ekinoks tarihlerinden birine ait olabilir.
Güneş ışınları tüm yıl boyunca ekvatora hep aynı açı ile gelir.
Uygulama 1 ve 2 Güney Yarım Küre’de art arda gelen iki mevsimi gösteriyor olabilir.

öncüllerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I		

B) II ve IV			

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

Diðer sayfaya geçiniz.

2.		
Dünya’nın eksen eğikliği mevsimlerin oluşmasının ve aynı anda Dünya’nın farklı yerlerinde farklı mevsimler yaşanmasının en önemli nedenidir. Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesi üzerindeki önemli tarihlere ait konumları Şekil - 1’de
verilmiştir. Mert ve Pelin verilen konumlardan birini seçerek bu konumda hangi mevsimlerin yaşandığını renkler ile
belirtmek istiyor. Kış için kırmızı, yaz için yeşil, ilkbahar için mavi, sonbahar için sarı renk kullandıkları modeller Şekil 2’deki gibidir.
I

IV

II

III
Şekil – 1

Pelin’in
modeli

Mert’in
modeli
Şekil – 2

Buna göre Pelin ve Mert’in modelleri Dünya’nın hangi konumlarına aittir?
A) Mert II – Pelin IV				

B) Mert IV – Pelin III

C) Mert III – Pelin IV				

D) Mert I – Pelin II
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Diðer sayfaya geçiniz.

Aylar

Aralık

Kasım

Ekim

Eylül

Ağustos

Temmuz

Haziran

Mayıs

Nisan

Mart

Şubat

Ocak

3.		

Sıcaklık

Yağış

Ziya Öğretmen, bir bölgeye ait yağış – sıcaklık grafiğini öğrencilerine göstermiş ve öğrencilerden grafiği verilen bölge
hakkında yorumlar yapmalarını istemiştir.
Bu bölge Kuzey Yarım Küre’de yer almaktadır. Yıl içerisinde sıcaklık farkı en fazla
Ocak ve Ağustos ayları arasında gözlenir. Sıcaklık artışıyla birlikte yağış grafiğinde
azalma görülmektedir. Günümüzde etkisini gözlemlediğimiz küresel ısınma ile
birlikte bu grafikte değişimler olabilir.

Vera
Ziya Öğretmen, öğrencisi Vera’nın yaptığı yorumlarda bazı hatalı bilgiler olduğunu söylüyor.
Vera’nın yaptığı tüm yorumların doğru olabilmesi için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A) Bölgenin bulunduğu yarım küre kuzey değil güney olarak değiştirilmelidir.
B) Sıcaklık artışı ile birlikte yağışlarda da artış gözlenebilir.
C) Küresel ısınma ile birlikte sıcaklıklarda düşüş gözlenmek zorundadır.
D) Yıl içerisinde sıcaklık farkı en fazla Ocak ve Temmuz ayları arasında gözlenir.
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Diðer sayfaya geçiniz.

4.		
Türkiye’nin 7 farklı noktasından (İzmir, İstanbul, Ankara, Isparta, Samsun, Adana ve Diyarbakır) günde 2 defa gökyüzüne
salınan içerisinde havadan hafif gazlar (hidrojen, helyum, doğal gaz) bulunan hava tahmin balonları, atmosferin her bir
katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin verileri anlık olarak tahmin merkezlerine bildirerek,
hava tahmin raporu oluşturulmasında önemli rol oynamaktadır.

Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda hava tahmin balonları ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?
A) Hava tahmin balonları ile meteorolojik veriler elde edilmektedir.
B) Hava tahmin balonları ulusal ihtiyaçlara karşılık vermek için daha önceden belirlenen alanlarda günde 2 defa kullanılmaktadır.
C) Hava tahmin balonları yıllık sıcaklık, nem, basınç, rüzgar hızı ortalamaları hakkında da bilgi verir.
D) Hava tahmin balonları ile atmosferin her bir katmanındaki sıcaklık değeri ölçülebilmektedir.
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Diðer sayfaya geçiniz.

5.

I

IV
II

III

Yukarıdaki görselde rakamlarla gösterilen kalıtım materyalleri bulmacada 1’den 23’e kadar her harf bir rakama denk
gelecek şekilde büyükten küçüğe doğru sıralanarak art arda yazılıyor.
23
1

2

3

7
4

8

6

22
9

5

21
10

20

11

19

12

18
17

13
14 15 16

Şifre:

1

2

7

8

11 21 22 23

Buna göre bulmacadan elde edilen şifre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kromatin		

B) Klonlama			

C) Kromatit		
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D) Melezdöl

Diðer sayfaya geçiniz.

6.

Nükleotidin Yapısı
P
D
Fosfat
Organik
Baz

Deoksiriboz
Şekeri

A
Adenin
bazı

T

G

Timin
bazı

Guanin
bazı

C
Sitozin
bazı

Aşağıda K, L ve M kutucuklarında nükleotit oluşturmak için gerekli olan yapılar ve sayıları verilmiştir.
– 1000 tane Fosfat

– 850 tane Fosfat

– 925 tane Fosfat

– 700 tane şeker

– 1150 tane şeker

– 800 tane şeker

– 100 tane Adenin

– 80 tane Adenin

– 150 tane Adenin

– 100 tane Timin

– 125 tane Timin

– 225 tane Timin

– 200 tane Sitozin

– 175 tane Sitozin

– 135 tane Sitozin

– 200 tane Guanin

– 150 tane Guanin

– 315 tane Guanin

K

L

M

Buna göre kutucuklarda verilen yapılar ile oluşturulabilecek en fazla nükleotit sayıları sıralaması aşağıdakilerden
hangisidir?
A) K > L > M		

B) L > M > K			

C) M > L > K		
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D) M > K > L

Diðer sayfaya geçiniz.

7.		
Mor ve beyaz çiçekli bezelyelerin çaprazlanması sonucu oluşabilecek bezelyelerin fenotipleri verilmiştir.
Mor çiçekli
bezelye

Mor çiçekli
bezelye

Beyaz çiçekli
bezelye

Mor çiçekli
bezelye

Beyaz çiçekli
bezelye

Beyaz çiçekli
bezelye

Bezelyelerde mor renk çiçek aleli baskın, beyaz renk çiçek aleli çekinik olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Oluşan mor çiçekli bezelyeler homozigot döldür.
B) Çaprazlanan mor çiçekli bezelyenin genotipinde çekinik alel vardır.
C) Oluşan mor çiçekli bezelyeler kendi aralarında çaprazlanırsa saf döl genotipe sahip bezelyeler elde edilme oranı
% 50 olur.
D) Oluşan beyaz çiçekli bezelyeler saf döl çekiniktir.
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Diðer sayfaya geçiniz.

8.		

İnsanlarda kalıtsal özellikler biri anneden, diğeri babadan gelen gen çiftleri ile kontrol edilmektedir. Gen çiftleri ifade
edilirken baskın olan karakter büyük harf, çekinik olan karakter ise küçük harf ile yazılır. Kalıtsal özellik bakımından
insanlar; AA (Homozigot baskın), Aa (Heterozigot baskın) ve aa (Homozigot çekinik) durumlarından birisine sahip olurlar. İnsanlarda kahverengi göz geni mavi göz genine baskındır. Aşağıda üç farklı aile bireylerinin göz rengi fenotipleri
verilmiştir.
Göz Rengi Fenotipleri
P Ailesi

R Ailesi

S Ailesi

Anne

Baba

Anne

Baba

Anne

Baba

Kahverengi
Göz

Mavi
Göz

Mavi
Göz

Mavi
Göz

Kahverengi
Göz

Kahverengi
Göz

Yukarıdaki tabloya göre;
		 I. P ailesinin çocukları kahverengi veya mavi gözlü olabilir.
		II. R ailesinin çocukları kahverengi gözlü olabilir.
		III. S ailesinin çocukları sadece kahverengi gözlü olabilir.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I		

B) Yalnız II			

C) I ve II			
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9.		
Kalıtımla ilgili yapılan çalışmada boy geninin sonraki döllere geçişi üzerine etkisi araştırılmaktadır. Bu amaçla iki ayrı
tozlaşma yapılmakta ve sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

1. tozlaşma
Uzun boylu
bezelye

2. tozlaşma
Kısa boylu
bezelye

Uzun boylu
bezelye

Tozlaşma Sonuçları
1. tozlaşma
2. tozlaşma

% 50

Melez döl

% 50

Saf döl

% 100 Melez döl

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 1. tozlaşmada kullanılan uzun boylu bezelye melez genotiplidir.
B) 1. ve 2. tozlaşmada kullanılan uzun boylu bezelyeler çaprazlanırsa oluşacak bezelyelerin tamamı uzun boylu olur.
C) 1. tozlaşmada kullanılan uzun boylu bezelye kendisi ile aynı genotipteki bir bezelye ile çaprazlanırsa kısa boylu
bezelyeler oluşmaz.
D) 2. tozlaşmada kullanılan kısa boylu bezelye homozigot genotiplidir.
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10.		

Fenotip oranı
3

1

Çiçek
yanda

Çiçek
yukarıda

Çiçeğin
konumu

İki bezelye bitkisinin çaprazlanması sonucunda elde edilen bezelyelerde çiçeğin bulunma durumları ile ilgili grafik yukarıda verilmiştir.
Grafiğe göre,
		 I. Çaprazlanan bezelyelerin genotipi Aa x Aa şeklindedir.
		II. Çiçeğin yanda olma durumu baskındır.
		III. Çiçeğin yukarıda olma durumu sadece saf dölde gözlenir.
yargılarından hangisi veya hangileri doğru olur?
A) Yalnız I		

B) II ve III			

C) I ve III		

D) I, II ve III

11.		Televizyonda haberleri dinleyen Münir Öğretmen akraba evliliği yapan bir çiftin 4 çocuğundan ikisinin küçük yaşta
hayatını kaybettiği, diğer ikisinde genetik hastalık tespit edildiği haberini dinledi. Spiker yapılan araştırmaların normal
evliliklerde genetik hastalıkların oluşma olasılığının 1/600 iken akraba evliliklerinde bu olasılığın 1/40’a kadar yükseldiğini, bu genetik hastalıkların çoğunun ise çekinik genlerle taşındığını söylüyor.
Buna göre akraba evliliklerinde genetik hastalıkların fazla olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Akraba evliliklerinde çekinik genlerin bir araya gelme olasılığı daha fazladır.
B) Genetik yapı benzerliği nedeniyle hastalıkların ortaya çıkma olasılığı artar.
C) Yakın akrabalarda baskın genlerin hastalık üzerine etkisi daha fazladır.
D) Aynı gen havuzundan gelen bireylerin hastalıklı genleri bulundurma olasılığı daha fazladır.
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12.

Kalıtsal Özellikler

Efe

Alara

Ece

Kıvırcık saç (Baskın)

Caner
X

Düz saç (Çekinik)

X

Koyu renk saç (Baskın)

X

X

X
X

Açık renk saç (Çekinik)

X

X

Dil yuvarlayabilme (Baskın)

X

Dil yuvarlayamama (Çekinik)

X

X

X

		
Sınıfındaki bazı arkadaşlarının kalıtsal özelliklerini araştıran Tolga şekildeki gibi bir tablo hazırlıyor.
Bu tabloya bakan Tolga aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkaramaz?
A) İnsanlar farklı kalıtsal özelliklere sahiptirler.
B) Bir kişi bir özellik bakımından çekinik genin özelliğini gösterebilir.
C) Saç şeklinde baskın genin fenotipte görülme oranı düşüktür.
D) Baskın özellikler kız çocuklarında daha fazla görülür.

13.		Bezelyeler kalıtsal karakter bakımından birçok çeşide sahiptir. Tek karakter bakımından ele alındığında da çeşitli genotip
ve fenotip özelliklerinin ortaya çıkma olasılığı vardır. Bezelyelerde yeşil meyve rengi, sarı meyve rengine baskındır.
Baskın fenotipe sahip bezelyenin genotip özelliği saf döl olabileceği gibi melez de olabilmektedir.
Çaprazlanan bezelyelerin genotipi
Homozigot yeşil meyve x

Oluşan bezelyelerin fenotip oranı
% 100 yeşil meyve

meyve

Heterozigot yeşil meyve x

meyve

% 100 yeşil meyve

Heterozigot yeşil meyve x

meyve

% 50 yeşil meyve, % 50 sarı meyve

Heterozigot yeşil meyve x

meyve

% 75 yeşil meyve, % 25 sarı meyve

Verilen tabloda çaprazlanan baskın fenotipe sahip bezelyelerin sırasıyla çaprazlandığı bezelye genotipleri
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)

C)

Homozigot yeşil meyve

			

B)

Homozigot yeşil meyve

Homozigot sarı meyve

Heterozigot yeşil meyve

Heterozigot yeşil meyve

Heterozigot yeşil meyve

Homozigot sarı meyve

Heterozigot yeşil meyve

Homozigot sarı meyve

			

D)

Homozigot sarı meyve

Homozigot yeşil meyve

Homozigot yeşil meyve

Homozigot sarı meyve

Homozigot sarı meyve

Heterozigot yeşil meyve

Homozigot yeşil meyve
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14.

		
“Bilim insanları kilo almaya karşı etkili olabilecek “zayıflık” genini bulmuş olabilir.”
Yaşları 20 ile 44 arasında değişen 47102 insanın verileri incelendi. Daha sonra sağlıklı ve zayıf bireylerden elde edilen
klinik veriler ve DNA örnekleri normal kilolu bireylerden elde edilenlerle karşılaştırıldı. Çalışmanın sonucunda bilim insanları sadece zayıf bireylerin ALK geninde görülen bir değişiklik keşfetti. Bilim insanları tarafından ALK geninin birçok
kanser türünde mutasyona uğradığı ve bu yüzden tümör oluşumuna neden olduğu biliniyordu. ALK geninin kanser
dışında kalan etkileri ise net değildi. Ancak bu yeni buluşla birlikte ALK geninin yeni bir zayıflık geni olarak kilo almaya
direnç oluşturduğu iddia edildi.
Verilen açıklamaya göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) ALK geninin vücudun yağ dokusu üzerinde etkisi olabilir.
B) ALK genindeki değişiklik insanların zayıf kalmasını sağlayabilir.
C) ALK geninin uğradığı mutasyonlar sonucunda oluşan tüm değişiklikler olumludur.
D) ALK geni ile ilgili yapılan araştırmada belirli bir yaş aralığı seçilmiştir.

15.

Siyah domates

Kırmızı domates

Kırmızı ve siyah domatesler

“Siyah domates geleneksel bir tür olduğundan tohumu alınarak nesli devam ettirilebilir. Alınan tohumdan her yıl aynı
kalitede bitki yetiştirilebilir. Bir daha tohum alınmasına gerek kalmaz.” Bilgileriyle satın aldığı siyah domates tohumlarını
balkonundaki bir saksısında çimlendiren Esra Hanım bu tohumlardan elde ettiği siyah domatesleri toplamış ve elde ettiği
siyah domates fidelerini tarlasında uzun yıllar yetiştirdiği kırmızı domateslerin yanına dikmiştir. Esra Hanım, ilerleyen
günlerde tarlasındaki kırmızı ve siyah domates fideleri arasındaki tozlaşma sonucu oluşan bazı domateslerin siyah bazı
domateslerin ise kırmızı yetiştiğini görmüştür.
Buna göre;
		 I. Esra Hanım’ın tarlasında farklı fenotipteki domatesler oluşmuştur.
		II. Tarlaya ekilen siyah domates fideleri tarladaki genotip çeşitliliğini artırmıştır.
		III. Siyah domatesler olumsuz çevre koşullarına karşı daha dayanıklıdır.
verilenlerden hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I		

B) I ve II			

C) I ve III		
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16. A, B ve C koyunları kullanılarak yapılan klonlama işlemi fotoğrafta gösterilmiştir.
Çekirdeği
çıkartılır.

A koyunundan
yumurta
hücresi alınır.

B koyununun vücut
hücresinin çekirdeği
A koyununun yumurta
hücresine yerleştirilir.
Embriyo hücreleri
Taşıyıcı C koyununa
aktarılır.

Embriyo hücreleri
çoğalır.

Klon kuzu

Çekirdeği
çıkartılır.

B koyunundan
vücut hücresi alınır.

Bu klonlama işlemine göre;
		 I.
		II.
		III.
		IV.

Oluşan yeni koyun genetik olarak A koyununun aynısıdır.
Oluşan yeni koyun genetik olarak B koyununun aynısıdır.
Oluşan yeni koyun genetik olarak C koyununun aynısıdır.
Çekirdek içerisinde kalıtıma ait bilgiler olduğu için hangi koyunun çekirdeği kullanılmışsa yeni oluşan koyun o koyuna
bire bir benzer.

yukarıdaki ifadelerden hangileri doğru olabilir?
A) I ve IV		

B) II ve III			

C) II ve IV		

D) III ve IV

17. Bilim insanları, yeni tip coronavirus (covid-19) pandemisinin (salgın) seyri ile ilgili birçok öngörü sunmaktadır. Daha
önce görülen Sars ve Mers virüsleri ile aynı aileden gelen covid-19’un mutasyon sonucu kalıtsal yapısı farklılaşarak
hayvandan insana bulaştığı söylenmektedir. Bilim insanları yine aynı virüsün mutasyona uğrayarak insandan insana
bulaşma özelliğini zamanla kaybedebileceğini ifade etmektedirler.
Yukarıda bahsedilen durum mutasyonunun hangi özelliği ile ilgili değildir?
A) Mutasyon canlıların gelişmişlik düzeyine katkı sağlar.
B) Mutasyonlar farklı türler arasında geçiş yapabilir.
C) Mutasyon canlının genetik bilgisinin değişmesine sebep olur.
D) Virüste meydana gelen mutasyon virüsün bulaşıcılık özelliğini değiştirir.
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18.

Cinsiyet
100

50

29

31

Sıcaklık (°C)

33

Erkek

Dişi

Yukarıda verilen grafiğe göre kaplumbağa yumurtalarının kuluçka sıcaklığı yavruların cinsiyet oranını belirliyor.
Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
A) Kaplumbağalarda yumurtadan çıkacak yavruların cinsiyetinin değişmesinin ortam sıcaklığına bağlı olması modifikasyona örnektir.
B) Kaplumbağa yumurtalarından çıkacak yavruların yarısının dişi yarısının erkek olması için sıcaklık 31°C olmalıdır.
C) Kaplumbağalarda yumurtalardan çıkacak yavruların cinsiyetinin belirlenmesini sağlayan sıcaklık yavruların gen
yapısını değiştirmiştir.
D) Kaplumbağa yavrularında cinsiyet oluşumunda çevre faktörü etkilidir.

19.

Yapı

Sucul Bitki

Kurakçıl Bitki

Yaprak

Geniş yüzeylidir.

İğne veya diken şeklindedir.

Gövde

İnce ve yumuşak gövdelidir.

Kalın ve sert gövdelidir.

Derine giden kök yoktur.

Dallı ve derin köklüdür.

Kök

Yukarıdaki tabloda sucul ve kurakçıl bitkilerin adaptasyonu karşılaştırılmıştır.
Bu bilgileri okuyan öğrenci aşağıdaki yorumlardan hangisini yapması doğru olmaz?
A) Kurakçıl bitkilerin iğne yapraklı olması su kaybını arttırır.
B) Sucul ve kurakçıl bitkiler farklı adaptasyon geliştirdikleri için aynı ortamda yaşayamazlar.
C) Sucul bitkilerin yapraklarının geniş olması bünyelerindeki fazla suyun atılmasını sağlar.
D) Kurakçıl bitkilerin köklerinin gelişmiş olması toprağın derinlerinde bulunan suya ulaşmak için sahip oldukları adaptasyondur.
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20.

Çuha bitkisi 25 – 30 °C’lik sıcaklıkta beyaz çiçek, 15 – 20 °C’lik sıcaklıkta kırmızı çiçek açar. Beyaz ve kırmızı çiçeklerden
elde edilen tohumların yarısı sıcak, yarısı soğuk serada yetiştirilirse, sıcak serada yetiştirilenlerin beyaz çiçek, soğuk
serada yetiştirilenlerin kırmızı çiçek açtığı görülüyor.
Buna göre, Çuha bitkisinin çiçek rengi değişimi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Mutasyon örneğidir.				

B) Genlerin işleyişinde meydana gelen değişim sonucunda olur.

C) Çevre etkisi gözlenmez.				

D) Albinoluk bu örnekle aynı kavrama aittir.

TEST BÝTTÝ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDÝNÝZ.
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