
 

 

 
 
 
 
1) Bir DNA parçasının 1. zincirinin organik baz dizilimi G A T G C A şeklindedir. Bu zincire tam karşılık gelen 2. zincirdeki organik baz 
dizilimi C T ile başladığına göre, 2. zincirin eksik kalan baz dizisi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 
(A= Adenin, T= Timin, G= Guanin, C= Sitozin) 

 
 
2) Şekilde verilen DNA modelinin 2. zinciri, 1. zincire karşılık gelecek şekilde nükleotidlerle 
tamamlanırsa, bu nükleotidlerdeki organik baz dizisi aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? 

 
 
 
3) Öğrenciler, sınıftaki bir etkinlikte DNA modeli oluşturacaklar. Bunun için büyük ve küçük 
boncukları ve farklı desendeki kartları kullanmaktadırlar. Her bir bazı, farklı desendeki bir kart 
ile göstermişlerdir. 
Şekildeki gibi oluşturdukları DNA modelinde, 1. zincire karşılık gelen 2. zinciri tamamlamak için 
sırasıyla hangi kartları kullanmaları gerekir? 

    

     
 
4) Tabloda bazı canlı türlerinin vücut hücrelerindeki kromozom sayıları verilmiştir. 
"Kromozom sayısı aynı olan iki canlı, aynı türden olmayabilir" görüşünün doğru 
olduğunu göstermek isteyen bir öğrenci, tablodaki "?" yerine aşağıdakilerden 
hangisini yazmalıdır? 
        Tür              Kromozom sayısı (2n) 
A) Patates                       48 
B) Domates                    24 
C) Bezelye                      14 
D) Bakla                          12 
 
5) Yukarıdaki şekilde bir DNA molekülünün tek zinciri gösterilmiştir. Bu yapıya göre 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A)         , fosfat molekülünü temsil eder. 

B)        , şeker molekülünü temsil eder. 
C) K, L, M ve N farklı organik bazları temsil etmektedir. 
D) Bu tek zincirde toplam 12 nükleotid vardır. 
 
 
 
6) Mehmet yukarıdaki DNA modelini bir karton üzerinde hazırlıyor. Bu modelde iplerle birbirine 
bağlanan "bir raptiye, bir boncuk ve bir renkli kart" birlikte bir nükleotidi göstermektedir. 
Buna göre, modelle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?  
A) Raptiyeler fosfatı, boncuklar şekeri göstermektedir. 
B) Pembe kart sitozin ise yeşil kart guanindir. 
C) Mavi kart adenin ise sarı kart timindir. 
D) Boncuk sayısı gen sayısına eşittir 
 
 
 
 

  

Tür Kromozom sayısı (2n) 

Çekirge 24 

Meyve sineği 8 

Kedi 38 

? ? 
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7) Zeynep, sınıfla şekildeki gibi bir DNA modeli yapmıştır. 
Bu DNA modeline göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yorumu yanlıştır? 
A) Halil: Raptiyeler fosfattır. 
B) Erol: Renkli kartlar nükleotittir. 
C) Derya: Boncuklar deoksiriboz şekeridir. 
D) Fatma: Kırmızı kart adenin ise yeşil kart timindir. 
 
 
 

8) Mehmet, yukarıdaki malzemelerden bir DNA çift sarmal modeli yapmıştır. Bu modeldeki sarı 
raptiye sayısı 50, yeşil raptiye sayısı 30'dur. 
Mehmet'in yaptığı bu DNA modeli ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Kullanılan beyaz boncuk sayısı kadar ataş kullanılmıştır. 
B) Kullanılan raptiye sayısı kadar beyaz boncuk kullanılmıştır. 
C) Kullanılan mavi ve kırmızı raptiye sayısı eşittir. 
D) Kullanılan ataş sayısı, kullanılan raptiye sayısına eşittir. 

 
9) Zeynep, sınıfta bir DNA modeli yapmıştır. Bu modelde; 
• Altı tane özdeş raptiye, 
• Altı tane özdeş boncuk, 
• Altı tane aynı büyüklükte dikdörtgen kartları kullanıyor. Bu kartlardan ikisi mavi, ikisi sarı, biri yeşil, biri de kırmızıdır. 
Bu DNA modeline göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Raptiyeler fosfat olabilir.     B) Renkli kartlar nükleotittir. 
C) Boncuklar deoksiriboz şekeri olabilir.    D) Kırmızı kart adenin ise yeşil kart timindir. 
10)  I.  İkili sarmaldır yapım. Kromozomlardır yerim. Hücre bölünmeden önce kendimi eşlerim. 

II. Bir fosfor, bir şeker, bir de organik bazdan oluşur yapım. Organik bazlardan hangisini içerirsem onunla anılır adım. 
I ve II numaralı şiirlerde özellikleri anlatılan yapılar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 
             I           II  
A) Nükleotid Gen 
B) DNA  Nükleotid 
C) DNA  Gen 
D) Kromozom DNA 
11) Şekilde DNA'nın kendini eşleme modeli verilmiştir: 
Buna göre eşlenen DNA parçasının baz dizilişi aşağıdakilerden hangisidir? 

               
 
 
12) Öğretmen fosfat, deoksiriboz şekeri ve organik bazları temsil eden kartları öğrencilere 
dağıtarak birer DNA modeli yapmalarını istiyor. 
Buna göre öğrencilerin oluşturduğu aşağıdaki DNA modellerinden hangisi doğrudur? 

    
 
13) Bir öğretmen, öğrencilerinden                         şekillerini kullanarak DNA modeli oluşturmalarını istiyor. 
Buna göre öğrencilerin oluşturduğu aşağıdaki DNA modellerinden hangisi doğrudur? (Zincirler üzerindeki şekiller nükleotitleri 
göstermektedir.) 

    

F E
 N

 k 
a 

m
 p

 ü
 s



 

 

14) Göz organının gelişimini kontrol eden genler sayesinde canlı türlerine özgü göz çeşitleri 
ortaya çıkmıştır Bir bilim insanı çeşitli hayvanlarda göz oluşumunu kontrol eden genlerin bir 
bölümünü aşağıdaki şekilde göstermiştir. 
Verilen bilgilere göre gen kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Genler, DNA üzerindeki bir grup nükleotid dizisinden oluşur. 
B) Farklı canlılardaki bir organın gelişimini kontrol eden genler, ortak nükleotid dizileri içerebilir. 
C) Farklı canlılarda yer alan gözlerin oluşmasında işlev gören genlerin nükleotid dizilimlerinin 
birbiriyle aynı olma zorunluluğu yoktur. 
D) Canlılardaki genlerin farklı olması nükleotid dizilimindeki farklılıklardan değil, nükleotid bazlarının farklı olmasından kaynaklanır. 
 
15) DNA, nükleotid adı verilen yapı birimlerinden oluşur. Aşağıda bir DNA parçası gösterilmiştir. 
 
Bu şekil üzerinde numarayla gösterilen kısımlardan hangisi yanlış isimlendirilmiştir? 
A) I  Organik baz 
B) II    Deoksiriboz şekeri 
C) III  Fosfat 
D) IV    Gen 
 
 
 
 
16)  Modelde bir DNA molekülünün bir kısmı ve bu molekülün kendini eşleme süreci verilmiştir. 
Bu modele göre DNA'nın kendini eşlemesiyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? 
A) Oluşan yeni DNA'lar, eski DNA'ya ait nükleotid dizisi içermez. 
B) Yeni oluşan DNA iplikleri yeniden ikili sarmal yapı oluşturur. 
C) Genetik bilgiler DNA'nın kendini eşlemesi ile yeni oluşan DNA moleküllerine aktarılır. 
D) Eşleşme tamamlandığında oluşan yeni DNA'lar, kalıtsal olarak başlangıçtaki DNA'nın aynısıdır. 
 
 
 
17) Şekilde bir DNA modeli verilmiş ve bir kısmı işaretlenmiştir. 
Buna göre bu modelle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) DNA'daki baz eşleşmeleri tüm canlılarda aynı şekildedir. 
B) İşaretlenen kısım genin bir bölgesi olabilir. 
C) DNA zincirleri nükleotid olarak isimlendirilen birimlerin birbirine bağlanması sonucu oluşur. 
D) İşaretlenen kısımdaki nükleotid dizisi tüm canlıların DNA’larında aynıdır. 
 
 
18) Aşağıdaki yapılardan hangisi diğer üçüne göre daha dar kapsamlıdır? 
A) Kromozom   B) DNA  C) Gen   D) Nükleotid 
 
19) DNA ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) DNA eşlendiğinde oluşan yeni DNA'nın bir iplikçiği eski DNA'ya aittir. 
B) DNA’da meydana gelen hatalar hiçbir zaman düzeltilemez. 
C) Her DNA bir genden oluşur. 
D) DNA, kromozom denen alt birimlerin birleşmesiyle oluşur. 
 
20)  DNA molekülünün bir kısmı ve bu kısımda yer alan yapılar şekilde numaralandırılarak 
verilmiştir. 
Buna göre DNA molekülünde numaralandırılmış yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 
A) Karşılıklı iki DNA zinciri birbirine I numaralı yapı ile bağlanır. 
B) DNA nükleotidleri II numaralı yapıya göre birbirinden farklılık gösterir.  
C) III numaralı yapı tüm nükleotid çeşitlerinde aynıdır. 
D) IV numaralı bölgedeki numaralandırılmış yapılardan olan I ve II, DNA’daki nükleotid 
çeşidine göre değişiklik göstermez. 
 
21)  DNA'nın kendini eşlemesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) DNA kendini eşleyeceği zaman karşılıklı nükleotidler arasındaki bağlar birbirinden ayrılır. 
B) Yeni oluşan DNA moleküllerinde kalıtsal bilgiler korunur. 
C) Yeni oluşan DNA moleküllerinde adenin nükleotidinin karşısında sitozin nükleotidi bulunur. 
D) Eşleme sonucunda oluşan yeni DNA'lardaki birer iplik eski DNA’ya aittir. 
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22) DNA'nın kendini eşlemesi sırasında gerçekleşen olaylardan 
bazıları modelde verilmiştir. 
Bu modeli inceleyen bir öğrenci DNA'nın kendini eşlemesiyle 
ilgili; 
I.  oluşan yeni DNA moleküllerinin her birinin eski ve yeni ipliğe 
sahip olduğu, 
II. oluşan yeni DNA moleküllerinin, başlangıçtaki DNA 
molekülüyle aynı nükleotid dizilimine sahip olduğu, 
III. DNA'nın kendini eşlemesi sırasında oluşabilecek hataların onarılabildiği, 
IV. DNA'larda organik bazların belirli bir kurala göre eşlendiği 
bilgilerinden hangilerine ulaşabilir? 
A) Yalnız II   B) I ve III   C) III ve IV   D) I, II ve IV 
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