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1.  İngiltere’de bir hayvanat bahçesinde hayvan bakıcıları, Flora adını verdikleri dişi bir Komodo ejderinin çiftleşmemiş 
olmasına rağmen yirmi beş tane yumurta bıraktığını ve bırakılan yumurtalardan sekiz tanesinin normal gelişerek sağlıklı 
Komodo ejderlerinin meydana geldiğini gözlemledi. Oluşan yavruların yapılan DNA analizi sonucu tüm genlerini Flora’dan 
aldığı saptandı.

Buna göre,

I. Yeni ejderler eşeysiz üreme çeşidi olan partenogenezle meydana gelmiştir.

II. Döllenme olayı sonucu dişi ejderlerden dişi bireyler oluşmuştur. 

III. Yeni oluşan bireylerin değişen ortam koşullarına uyumu kolaydır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

2.  Mayoz hücre bölünmesinde gerçekleşen bazı olaylar gösterilmiştir.

I II

III

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) I. evrede kromozomlar kendisini kopyalar.
B) II. evrede kalıtsal çeşitliliğin oluşmasına neden olan olay gerçekleşir.
C) III. evrede kardeş kromatitler ayrılır.
D) II ve III. evre sonrasında kromozom sayısı yarıya düşer.
E) I. evre interfaz; III. evre ise mayoz II’de gerçekleşir.
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3.  Tek bir homolog kromozom çiftinin mayoz hücre bölünmesi sırasında meydana gelen bazı olaylar görselde verilmiştir.

Profaz I

Metafaz II

Gametler

Metafaz I

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kardeş olmayan kromatitler arasında karşılıklı olarak parça değişimi gerçekleşir.
B) Profaz I’de meydana gelen olay her mayoz bölünmede gerçekleşir.
C) Oluşan 4 hücrede 2 çeşit rekombinant kromozom gözlenir.
D) Metafaz I ve metafaz II’de gerçekleşen olaylar birbirinin aynısıdır.

E) Mayoz bölünmede kalıtsal çeşitliliği sağlayan temel olay profaz I evresinde gerçekleşir.
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4.  Yapışık ve serbest kulak memesinin kalıtımı ile ilgili iki aile hakkında bilgiler verilmiştir. 

A ailesi: Serbest kulak memesine sahip anne ve babanın 2 erkek çocuğu yapışık, 1 kız ve 1 erkek çocukları da serbest 
kulak memesine sahiptir. 

B ailesi: Yapışık kulak memesine sahip baba ile serbest kulak memesine sahip annenin kız çocukları serbest, erkek 
çocukları da yapışık kulak memesine sahiptir.

Buna göre A ailesindeki serbest kulak memesine sahip erkek ile B ailesinin kızı evlendiğinde doğacak çocukların 
genotipi;

I. homozigot çekinik,

II. homozigot baskın,

III. heterozigot baskın 

durumlarından hangileri gibi olabilir? (Serbest kulak memesi geni, yapışık kulak memesi geni üzerine baskındır.)

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

5.  Kapalı alanlarda, bahçelerde ya da doğada herhangi bir yerde kullanılmak amacıyla toprak ya da kil ile karıştırılarak 
önceden hazırlanmış olan tohumun ekime hazır hâle getirilmesiyle oluşan minik toplara tohum bombası denir.

Tohum bombası ile ilgili,

I. Oluşan yeni bitkilerin çevreye uyum yetenekleri artar.

II. Kalıtsal çeşitliliğin oluşmasına neden olur.

III. Temelinde eşeysiz üreme vardır.

ifadelerinden hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
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6 ve 7. soruları verilen bilgilere göre cevaplayınız. 

Labrador av köpeklerinin kürk renkleri ile görme durumlarının fenotip ve genotipleri verilmiştir.

   Siyah kürk – Normal Siyah kürk – Kör Çikolata kürk – Normal Çikolata kürk – Kör 

    B-N-                                         B-nn                                      bbN-                                     bbnn

6.  Siyah kürk – kör ile çikolata kürk – normal labrador çiftleştirildiğinde aşağıdaki genotiplerden hangisi oluşmaz? 

A) BbNn B) Bbnn C) bbnn D) bbNn E) BBnn

7.  Genotipi bilinmeyen siyah kürklü labrador ile çikolata kürklü labrador çiftleştiriliyor. 

Doğacak yavru labrador ile ilgili,

I. Siyah labrador heterozigot genotipli ise tüm yavrular çikolata kürklü olur.

II. Siyah labradorun olası genotiplerinde siyah kürklü yavru oluşma ihtimali aynıdır.

III. Tüm yavru labradorlar çikolata kürk genini mutlaka taşır.

ifadelerinden hangileri doğrudur? (Siyah kürk çikolata kürkün üzerine baskındır.)

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



MEB  2021 - 2022 ● Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

9. Tekrar Testi

8.  Deniz ve okyanus ekosistemlerinde tür sayısının derinliğe bağlı değişim grafiği verilmiştir.

Tür sayısı

Derinlik

Aşağıdakilerden hangisi bu grafiğin oluşmasına neden olan etkenlerden biri değildir?

A) Avcı türlerin derin bölgelerde sayısının daha fazla olması
B) Derinlik arttıkça suda çözünen oksijen miktarının azalması
C) Güneş ışığının yüzeye yakın bölgelerde daha fazla olması
D) Derinlik arttıkça üretici canlıların sayısının giderek azalması 
E) Besin miktarının yüzeye yakın bölgelerde daha fazla olması

9.  Bir bitkiden alınan parankima hücreleriyle elde edilen kalluslardan fide yetiştirme yöntemi basit bir şekilde gösterilmiştir.

Parankima
hücreleri alınıp
besin ortamına
bırakılır.

Besin ortamında
hücreler çoğalır,
kalluslar gelişir.

Kültür ortamında
fideler yetiştirilir.

Bu fidelerle ilgili,

I. Elde edilirken hücre farklılaşması görülür. 

II. Besin bulunan ortamda çoğalması sırasında gamet oluşumu gözlenir. 

III. Elde edilen fidelerin hücreleri alınan bitkiden genetik olarak farklıdır. 

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II  C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
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10.  Eşeyli üreyen birçok hayvanda sperm ve yumurta birleştikten sonra oluşan zigot hızlı mitoz bölünmelerle hücre sayısını 
çoğaltır ve her bölünmeden sonra hücre büyüklüğü gittikçe küçülür. Zigotun morula evresine kadar olan bölünmeleri 
şematik olarak gösterilmiştir.

Zigot Morula

Mitoz bölünme öncesi gerekli,

I. Her bölünmeden önce DNA eşlenmesi görülür. 

II. Hücrenin bölünme için belirli bir büyüklüğe gelmesi gerekir. 

III. Her bölünme için enzimlerin etkili olması gerekir. 

olaylarından hangilerinin zigottan morula evresine kadar olan bölünmelerde görülmesi beklenmez?

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

11.  Avustralya’da 2019 yılının Eylül ayında başlayan yangın, insanların tarım yaptığı alanlara sıçradı ve tutuşan otlardan 
uçuşan közler yangının başka yerlere sıçramasına neden oldu. Yangın nedeniyle oluşan bulutlar, başka bölgelerde gök 
gürültülü fırtınaları oluşturdu ve meydana gelen şimşekler yeni yangınlar çıkardı. 6 ay boyunca süren ve kontrol altına 
alınamayan yangın sonucunda Avustralya’daki ormanların %21’i yanıp kül oldu. 

Avustralya’da meydana gelen olaylar; 

I. erozyon, 

II. sera etkisi,

III. hava kirliliği

faktörlerinden hangilerinde artışa neden olmuştur?

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

12.  Canlılarda bazı karakterlerin ortaya çıkışında, alel olmayan genler arasındaki etkileşim etkilidir.

• Bezelyede bakla rengi için farklı iki gen (A ve B) etkili olmaktadır.

• Renkli (mor) bakla için A ve B dominant genlerinden en az bir tanesi birlikte (AABb, AaBb…vb.) bulunmalıdır. 

• Genotipinde bu baskın genlerden herhangi birini bulundurmayan (AAbb...vb.) baklalar beyaz renkli olmaktadır.

Bakla rengi için AaBb genotipli bir bezelye ile aaBb genotipli bezelyenin çaprazlanması sonucunda mor renkli 
baklaların oluşma ihtimali aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/2 B) 2/3 C) 1/8 D) 3/8 E) 5/8
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13.  Sporlanarak üreyen bir canlının yaşam döngüsü şematize edilmiştir. 

Sporofit
   (2n)

Spor
(n)

Spor
(n)

Zigot
(2n)

Erkek gamet
(n)

Dişi gamet
(n)

Gametofit
(n)

Sporlar ile ilgili,

I. Mayoz bölünme ile oluşabilir.

II. Çoğalması mitoz bölünme ile olur.

III. Her özellik için bir gen bulundurur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

14.  Bir bitkinin topraktan aldığı azot molekülleri, abiyotik azot döngüsü veya biyotik azot döngüsü sonrasında oluşur. Doğada 
bitkilerin kullanabileceği azot formları şu yollarla oluşabilir:

I. Ayrıştırıcı organizmalarca toprağa verilen amonyak, topraktaki H+ iyonları ile birleşerek amonyuma dönüşür.

II. Topraktaki amonyak molekülleri nitrifikasyon sürecinden geçerek nitrat tuzlarına dönüşür.

III. Atmosferdeki azot; su buharı, oksijen molekülleri, şimşek ve yıldırım sonrası oluşan enerjiyle birleşerek nitrik asit 
ve nitröz asitlere dönüşür.

Azot dönüşümlerinin biyotik ve abiyotik azot döngülerine göre gruplandırılması aşağıdakilerden hangisinde 
doğru verilmiştir?

Biyotik Döngü Abiyotik Döngü
A) I II ve III

B) II I ve III

C) - I, II ve III

D) I ve III II

E) II ve III I
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15.  Mitokondriyal kalıtımda mitokondri DNA’sı ana çekirdek DNA’sından farklı genler taşır. Eşeyli üreme sırasında sperme ait 
mitokondriler yumurta içerisine giremediğinden eşeyli üreyen canlılarda mitokondri anneden yavruya geçmiş kabul edilir.

Buna göre mitokondriyal bir özelliğin kalıtımı ifade edilmek istenirse aşağıdaki soyağaçlarından hangisi doğru 
olur? (İlgili özellik soyağaçlarında koyu renk ile ifade edilmiştir.)

A) B)

E)

C) D)
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16.  Bir ekosistemde yer alan beş farklı canlı türünün bazı özelliklerine ilişkin tablo oluşturulmuştur.

Canlılar Özellikler

K Sindirim kanalında selüloz sindiren bakteriler bulunur.
L Organik atıklardaki azotu amonyak şeklinde dış ortama verir.
M Güneş enerjisini kullanarak organik besin üretir.
N Biyolojik birikimin en fazla olduğu gruptur.
P Üçüncü trofik düzeyde yer alır.

Tabloda yer alan canlıların oluşturacağı besin piramidi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

M

L

N

P

A) B) C)

D) E)

K

P

M

L

KN

M

K

L

PN

M

K

N

P

M

K

P

NLL

17.  Su ayak izi, yalnızca üretici veya tüketici olarak kullandığımız suyu değil aynı zamanda dolaylı yollardan tükettiğimiz 
su kullanımının da toplamıdır. Mavi, yeşil ve gri olmak üzere üç bileşeni vardır. Mavi su ayak izi, bir malı üretmek için 
ihtiyaç duyulan tatlı su kaynaklarının toplam hacmi için kullanılır. Yeşil su ayak izi, üretimde kullanılan ve yer altı sularına 
karışmadan bir süre toprak üstünde saklanan yağmur suyudur. Gri su ayak izi ise kirliliğe yönelik bir göstergedir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Tarımda, üretim hatlarında veya evsel tüketimde kullanılan sular mavi su ayak izini oluşturur.
B) Yeşil su ayak izi, nüfus ve endüstriyel büyüme ile ilişkilidir.
C) Gri su ayak izi denildiğinde akla yüzey, yer altı ve tatlı su kaynakları gelmektedir.
D) Bir tarım mahsulü üretimi sürecinde yalnızca yeşil su ayak izinden bahsedilebilir.
E) Su ayak izi sadece harcanan su hacmini göstermektedir.



18.  Soyağacında insanda renk körü özelliğini fenotipinde gösteren bireyler koyu renk ile ifade edilmiştir.

Tek yumurta
ikizi

1

2

3 4

5

Soyağacında bulunan numaralı bireyler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) 1 numaralı birey bu özellik bakımından kesinlikle heterozigot genotiptedir.
B) 2 numaralı birey homozigot baskın genotipe sahip olabilir.
C) 3 numaralı birey sağlıklı olma genini homozigot halde taşımak zorundadır.
D) 4 numaralı birey bu özellik bakımından heterozigot genotipte olabilir.
E) 5 numaralı birey renk körlüğü genini kesinlikle annesinden almıştır.

19.  Değerlerini bozmadan uzun dönemde ekosistemlerin sağladığı hizmetlerden yararlanabilmek için ekosistemleri korumayı 
veya geliştirmeyi sağlayan uygulamalar sürdürülebilir olarak isimlendirilir.

Bir ekosistemin sürdürülebilir şekilde yönetildiğini aşağıdaki ifadelerden hangisi göstermez?

A) Ekosistemlerin zarar verici şekilde kullanımını artıran desteklerin ortadan kaldırılması
B) Küresel pazarlara daha fazla besin üretimi sağlamak için ihtiyaçtan fazla sunî gübre kullanılması
C) Tatlı su kaynaklarını daha verimli kullanma yöntemlerinin geliştirilmesi
D) Balıkların üreme yaşına kadar büyümelerinin sağlanması
E) İnsanların hangi etkinliklerinin ekosistemleri ne şekilde etkilediğini anlayabilmeleri için eğitimler verilmesi
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Bu kitapçığın her hakkı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.

Cevap anahtarına ulaşmak
için karekodu okutunuz.
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20.  Grafikte New York Eyaleti’nin Adirondack bölgesindeki göllerde bulunan balık türü sayısı ile göllerin pH değerinin doğrudan 
ilişkisi verilmiştir. Barların üstündeki sayılar her bir pH aralığındaki göllerin sayısını göstermektedir.
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Buna göre,

I. Nitrik ve sülfirik asit içeren yağmur ya da kar yağışı arttıkça göllerde yaşayan balık türü sayısı azalır.

II. pH aralığı nötr değere yakın bazik göl sayısı en fazladır.

III. Asit yağmurları sonucunda göllerin pH değerinin değişmesi ekosisteme etki ederek biyolojik çeşitliliğe zarar verir.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

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


