
 

 

 
 
 
 
1) Araştırma sorusu: Bitkide çevrenin etkisiyle oluşan bazı değişimler kalıcı mıdır? 
Bu araştırma sorusuyla ilgili olarak aşağıdaki deney aşamalarını izleyen öğrenciler tarafından 3. aşamada hangisi yapılmalıdır? 
Deney aşamaları:    1. Yeşil yapraklı saksı bitkisinin bir yaprağı siyah kâğıtla sarılıp ışık alması engellenir. 
  2. Bir hafta sonra siyah kâğıt çıkarılır. 
  3. .................................... 
A) Yaprağındaki siyah kâğıt çıkarılan bitki, ışıklı ortamda bir hafta bekletilir. 
B) Siyah kâğıdı çıkarılan yaprak koparılır ve ışıklı ortamda bekletilir. 
C) Bu bitkinin başka bir yaprağı siyah kâğıtla sarılır. 
D) Bu bitki, karanlık ortamda bir hafta bekletilir. 
 
2) Bir dergi, Japonya'nın Fukuşima şehrinde depremin yol açtığı kazadan sonra meydana gelen radyoaktif sızıntı ile ilgili olarak şu haberi 
yazmıştır: 
Radyoaktif ışınlanmaya ve radyoaktif kirlenmeye uğramış insanların genetik yapısı ile kendilerinden sonra gelecek kuşaklara geçecek 
genetik miras konusunda çok büyük endişeler var. 
Bu haber aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir? 
A) İnsanlarda istenmeyen bazı mutasyonların ortaya çıkmasıyla  B) İnsanlarda bazı modifikasyonların ortaya çıkmasıyla 
C) İnsanlardaki bütün çekinik genlerin baskın hâle gelmesiyle   D) Radyoaktif maddelerin vücuttan atılma yollarıyla 
 
 
3)  Mehmet, araştırdığı konuyla ilgili olarak kurak ortamda yaşayan şekildeki iki farklı bitki türünü 
örnek olarak göstermiştir. 
Mehmet'in araştırma konusu aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
A) Benzer ortamlarda yaşayan farklı bitki türlerindeki benzer adaptasyonlar 
B) Benzer ortamlarda yaşayan aynı bitki türlerindeki benzer adaptasyonlar 
C) Farklı bitki türlerinin çaprazlama sonucu birbirine aktarılan genotip özellikleri 
D) Farklı ortamlarda yaşayan aynı bitki türlerinde birbirinin aynı olan genotip özellikler 
 
4) Bir araştırmacı, bir bitki türüne ait bireylerin boy uzunluğunun, dağın yamacından yükseklere 
doğru çıkıldıkça şekildeki gibi kısaldığını gözlüyor. 
Bu durumda çevrenin etkili olduğunu düşünen araştırmacı, uzun ve kısa bitkilerin tohumlarını 
alıp deniz seviyesinde aynı bahçeye ekiyor. 
Araştırmacı bu denemede aşağıdaki sonuçlardan hangisini gözlerse, bitkilerdeki boy 
uzunluğunun, bu şekilde ortaya çıkmasının nedeninin çevresel etkenlere bağlı olduğunu 
kanıtlamış olur? 
A) Kısa ve uzun boylu bitkiler arasında çaprazlama olduğunu gözlerse 
B) Kısa ve uzun boylu bitkilerin aynı miktarda su kullandığını gözlerse 
C) Uzun boylu bitkilerin tohumundan, uzun boylu bitkiler; kısa boylu bitkilerin tohumundan, kısa boylu bitkiler elde  ederse 
D) Kısa ve uzun boylu bitkilerin her ikisinin tohumundan, uzun boylu bitkiler elde ederse 
 
5) Aşağıda kuzey kutup bölgesinde yaşamaya uyum sağlamış iki canlı türü verilmiştir: 
Aşağıdakilerden hangisi bu canlıların yaşadıkları bölgeye uyumları sonucu gelişmiş bir özellik olarak kabul 
edilebilir? 
A) Doğurarak çoğalabilmeleri   B) Yavrularını sütle beslemeleri 
C) Vücut yüzeylerinin kıllarla kaplı olması  D) Kışın kürklerinin renginin beyaza dönüşmesi 
 
6) Fen ve Teknoloji dersinde Murat sunum yaparken adaptasyonu, "Canlıların yaşadığı çevreye kalıtsal olarak uyum sağlaması şeklinde " 
tanımlamıştır. Murat, sınıftaki arkadaşlarından verilen bu tanıma uygun örnekler istemiştir. 
Hangi arkadaşının verdiği örnek, bu tanıma uygundur? 
A) Ayla: Çöllerde yaşayan kaktüsün yapraklarının diken şeklinde olması 
B) Mehmet: Futbol oynayan sporcuların bacak kaslarının daha gelişmiş olması 
C) Neşe: İnsan popülasyonunda bazı bireylerin altı parmaklı olması 
D) Kemal: Güneşlenen bir kişinin vücut renginin koyulaşması 
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7) Bir çiftçi sebze tarlasında, eşeyli üremeyle hızla çoğalan bir bitki türü nedeniyle yeterince ürün elde edememiştir. Çiftçi, bu bitki türünü 
yok etmek için kimyasal ilaç kullanmıştır. 
Bir süre sonra bu bitkilerden bazılarının öldüğünü, bazılarının ise yaşadığını gözlemlemiştir. 
Bu bitkilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
A) Kullanılan ilaç hem ölen hem de yaşayan bitkilerin hepsinde aynı şekilde mutasyonlara yol açmıştır. 
B) Yaşayan bitkiler, ilaç uygulanmadan önce geçirmiş oldukları mutasyon nedeniyle kullanılan ilaca karşı dirençli hâle gelmiştir. 
C) Ölen ve yaşayan bitkilerin genetik yapısı birbirinin tamamen aynısıdır. 
D) Yaşayan bitkiler, daha fazla yavru üretme yeteneğine sahiptir. 
 
8)Nehirde yaşayan bir balık türü ile ilgili araştırmada; 
* Aynı türün bireyleri arasında kalıtsal farklılıklar olduğu, 
* Ortama uyum sağlayamayanların zaman içerisinde yok olduğu, tespit ediliyor. 
Verilen bu bilgilerle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? 
A) Türün evrim geçirmekte olduğu 
B) Türün yok olma tehlikesi altında olduğu 
C) Türdeki bazı bireylerin ortama daha iyi uyum sağladığı 
D) Türün bireyleri arasındaki kalıtsal farklılığın eşeyli üremeye bağlı olabileceği 
 
9) "Canlılar hayatta kalabilmek için gerekli olan besin, su, barınak, ışık gibi faktörlere ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçlar canlılar arasında yaşam 
mücadelesine neden olabilir. Bu mücadelede............................" 
Verilen ifade hangi şekilde devam ederse "Doğal seçilim" açıklanmış olur? 
A) genleri mutasyona uğramış tüm canlı türleri, her zaman daha başarılı olup yaşamaya devam eder. 
B) her canlı türü, her ortama uyum sağlayarak yaşamaya devam eder. 
C) ortama uyum sağlayan canlı türleri nesillerini devam ettirir. 
D) farklı besinlerle beslenen tüm canlı türleri, her zaman başarısız olur. 
 
10) Su kenarlarında yaşayan bazı kuş türlerinde, gaga ve bacakların uzun olduğu gözlenmiştir. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? 
A) Su kenarında yaşamaya uyum sağlamış bütün canlı türlerinde, dış görünüş birbirine benzer. 
B) Aynı yaşam ortamına uyum sağlayan farklı canlı türlerinde, benzer adaptasyonlar gelişebilir. 
C) Aynı yaşam ortamına uyum sağlayan farklı canlı türlerinde, kromozom sayıları aynıdır. 
D) Vücut şekli birbirine benzeyen farklı canlı türlerinin genetik yapısı birbirinin aynıdır. 
 
11) Düzenli ve bol yağış alan bölgelerde yaşayan bir bitki türünün; 
• Kısa kökleri, 
• Geniş yaprakları, 
• Yapraklarının üst kısmında, terlemede etkili olan çok sayıda gözenekleri vardır. 
Buna göre, çok kurak bölgelerde yaşayan başka bir bitki türünde, hangi uyumsal özelliğin olması beklenemez? 
A) Geniş alana yayılan uzun köklerin varlığı 
B) Çok sayıda, diken şeklindeki yaprakların varlığı 
C) Yağmur yağdığı zaman kökün aldığı suyu, gerektiğinde kullanmak için depo eden gövdenin bulunması 
D) Yapraklarının hem alt hem üst kısmında, terlemede etkili olan çok sayıda gözeneğin bulunması 
 
12) Mutasyon, DNA'daki baz diziliminde ve kromozomlarda çeşitli sebepler sonucu meydana gelen değişimlerdir. 
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi mutasyon sonucunda ortaya çıkmış olabilir? 
A) Arı ve karıncaların beslenme şartları değiştiğinde vücut şekilleri ve davranışlarının değişmesi 
B) Çuha çiçeği bitkisinin farklı sıcaklıklarda yetiştirildiğinde farklı renkte çiçek oluşturması 
C) Tek yumurta ikizlerinin farklı kilo ve boya sahip olabilmesi 
D) Radyasyona maruz kalan annenin altı parmaklı bir çocuk dünyaya getirmesi 
 
13) Canlıların belirli çevre koşullarında yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özellikleri sayesinde ortama uyum sağlamasına adaptasyon denir. 
Aşağıdakilerden hangisi adaptasyon nedeniyle kazanılmış bir özellik değildir? 
A) Ördeklerin perdeli ayakları sayesinde hızlı yüzmesi  B) Bukalemunların renk değiştirerek düşmanlarından korunması 
C) Halter sporuyla uğraşan bir kişinin kol kaslarının gelişmesi  D) Kaktüslerin su depolayan gövdeye sahip olması 
 
14) Öğretmen öğrencilerine, "Çok yüksekte uçan bir kartal, koyu renkli toprağa sahip çalılık bir alanda bulunan aynı büyüklükteki 
kahverengi bir fareyi mi, yoksa beyaz bir fareyi mi kolaylıkla fark ederek avlayabilir?" sorusunu yöneltmiştir. 
Bu soruya öğrencilerin yaptığı aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? 
A) Beyaz fareyi avlar; çünkü ortama uyum sağlayamayan canlıların yaşama şansı daha azdır. 
B) Kahverengi fareyi avlar; çünkü doğal seçilim için çevre koşullarına daha iyi uyum sağlamak önemlidir. 
C) Kahverengi fareyi avlar; çünkü aynı ortamda yaşayan farklı türdeki canlılar benzer uyum şekilleri geliştirir. 
D) Beyaz ve kahverengi fareleri her zaman aynı oranda avlar; çünkü kartalların gözleri çok iyi görür. 
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15) Düzenli spor yaptığı için kasları iyi gelişmiş sağlıklı bir insanın, çocuklarının aynı şekilde gelişmiş kas yapısına sahip olarak doğmadığı 
gözlenmiştir. 
Bu gözlemden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 
A) Sonradan kazanılan bu özelliğin kalıtsal olmadığına 
B) Bireylerin dış görünüşünde çevrenin hiçbir etkisinin olmadığına 
C) Ortam koşullarına uyum sağlayamayan canlıların yok olduğuna 
D) Ortam koşullarına uyum sağlayan canlıların yaşama şansının fazla olduğuna 
 
16) Öğretmen öğrencilerini okul bahçesine çıkarır. Bahçede zemini çimlerle kaplı bir bölge ile zemini sadece kahverengi toprak olan aynı 
büyüklükte başka bir bölge belirler. 
• 40 yeşil, 40 kahverengi boncuğu çimlerin üzerine, 
• 40 yeşil. 40 kahverengi boncuğu kahverengi toprak üzerine rastgele serper. 
Bir dakikalık zaman diliminde Kenan'dan çim zemindeki, Eda dan ise toprak zemindeki boncukları toplamalarını ister. 
• Kenan 20 kahverengi, 8 yeşil 
• Eda 12 kahverengi. 26 yeşil boncuk toplamıştır. 
Öğretmenin yapmış olduğu bu etkinlik aşağıdakilerden hangisini açıklamada kullanılabilir? 
A) Mutasyonların oluşması    B) Modifikasyonların oluşması 
C) Ortama uyumun doğal seçilimdeki rolü   D) Çevre etkisiyle bir türün bireyleri arasında kalıtsal farklılık oluşması 
 
17) Denizatı adı verilen balıklar, deniz yosunlarının arasında yaşar. Görüntü olarak deniz yosununa benzeyen bu balık, avı için emniyetli 
gibi görünen deniz yosunu çayırına girerek avlarını yakalar. Denizatının bunu yapması aynı zamanda kendisini de yem olmaktan kurtarır. 
Anlatılan durum ile aşağıdakilerden hangisi benzerlik gösterir? 
A) Bir kelebek tırtılının bulunduğu ağaç dalı parçasına benzerlik göstermesi 
B) Çuha çiçeğinin renginin yetiştirildiği ortam sıcaklığına göre değişmesi 
C) Arıların beslenme şekillerine göre kraliçe veya işçi arı olması 
D) Van kedisinin gözlerinin birbirinden farklı renkte olması 
 
18) Darwin'e göre yaşamsal faaliyetler için gerekli olan besin, su, barınak, ışık gibi faktörler canlılar arasında yaşam mücadelesine neden 
olur. Ortama uyum sağlayanlar, doğal seçilim sürecinde nesillerini sürdürmeye devam ederler. 
Aşağıdaki örneklerden hangisi Darwin'in ileri sürdüğü bu görüşle açıklanamaz? 
A) Nemli bir çevre gittikçe kuraklaştığında, bu çevrede su ihtiyacı fazla olan bitki sayısının azalması 
B) Yeşil yapraklı ağaçların çok olduğu alanlarda, yeşil renkli çekirgelerin daha fazla bulunması 
C) Hızlı koşan tavşan ve geyiklerin avcı hayvanlardan kurtulma şansının yavaş koşanlardan fazla olması 
D) Futbol oynayan bir çocuğun topa sürekli sol ayağıyla vurması sonucu, sol ayağındaki kasların daha fazla gelişmesi 
 
19) Hipotez: Aynı yaşam ortamında bulunan farklı türler benzer adaptasyonlar geliştirebilir. 
Buna göre aşağıda verilen, 
I.   Çölde yaşayan çöl tilkisinin uzun kulaklı, kutuplarda yaşayan kutup tilkisinin kısa kulaklı olması 
II.  Çöllerde yaşayan kaktüslerin ve sütleğen bitkisinin gövdelerinde su depolaması 
III. Kutuplarda yaşayan ayı ile çölde yaşayan devenin ayaklarının geniş tabanlı olması 
örneklerinden hangileri bu hipotezi doğrular? 
A) Yalnız l  B) Yalnız II C) I ve II  D) I ve III 
 
20) Aynı bölgede yaşayan bir arı türünün bir bireyinin ilkbaharda bıraktığı yumurtalardan turuncu ve kahverengi, yaz sonunda bıraktığı 
yumurtalardan ise siyah ve beyaz renkli bireyler gelişmektedir. 
Bu durumla ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğrudur? 
A) Renkteki bu farklılık, ortam şartlarının etkisiyle ortaya çıkar. 
B) Renk değişimiyle birlikte, mutasyon oranında artış görülür. 
C) Arıların tümü mevsimsel olarak mutasyon geçirmektedir. 
D) Bu durum mutasyon sonucu ortaya çıkar ve kalıtsaldır. 
 
21) Öğrenciler hayvanat bahçesini gezerken develer Ahmet'in dikkatini çeker. Bu konuda Ahmet ile öğretmeni arasında aşağıdaki konuşma 
geçmiştir. 
Ahmet     :   Develerin sırtları neden şişkin? 
Öğretmen : O kısma hörgüç denir ve içerisinde yağ depolanır. Bu şekilde çöl ortamında susuzluğa uzun süre dayanabilirler. 
Ahmet     :   Neden uzun kirpikleri var? 
Öğretmen : Çöl ortamındaki fırtınalardan daha az etkilenmek için. 
Ahmet     :   Ayakları neden çok geniş ve büyük? 
Öğretmen : Kum üzerinde batmadan daha rahat yürüyebilmeleri için. 
Bu konuşma aşağıdakilerden hangisini açıklamaya yöneliktir? 
A) Adaptasyon    B) Eşeysiz üreme   C) Modifikasyon    D) Mutasyon 
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22) Öğrenciler, kutupta yaşamaya uyum sağlamış kutup ayısı ve kutup tilkisinin özelliklerini; 
• Kürkleri beyazdır. 
• Yağ dokuları, sıcak bölgelerde yaşayan akrabalarına göre daha kalındır. 
• Sıcak bölgelerde yaşayan akrabalarına göre küçük burunlu ve kısa kulaklıdır şeklinde kaydetmişlerdir. 
Öğrenciler bu bilgilerden aşağıdakilerin hangisine ulaşabilir? 
A) Kutup bölgelerinde sadece beyaz renkli canlıların yaşadığına 
B) Kutuplarda canlıların çevre etkisiyle modifikasyon geçirdiğine 
C) Aynı ortamda bulunan canlıların, benzer adaptasyonlar gösterebildiğine 
D) Canlıların beyaz renkli olması için sürekli mutasyon geçirdiğine 
 
23) Bir insanın güneşte ten renginin koyulaşması modifikasyona örnek verilebilir. Bir bireyde bu şekilde oluşan koyu ten rengi, çocuklarına 
aktarılamaz. 
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kazanılan bu özellik, kalıtsal olup bireyin farklı ortamlarda yaşama ve üreme şansını artırması 
B) Güneş ışınlarının bireyin üreme hücrelerinde kalıtsal değişime yol açması 
C) Çevre etkisiyle sadece dış görünüşte bir değişiklik meydana gelmiş olup, genlerde kalıtsal bir değişiklik olmaması 
D) Ten renginin koyulaşmasının genetik yapının tamamen değişimine yol açması 
 
24) Menekşe bitkisiyle aşağıdaki gözlemler yapılmıştır: 
• Menekşe bitkisi, karanlık ortama alındığında zamanla yeşil yaprakların sarardığı, yeni çıkan yaprakların ise açık sarı veya  renksiz olduğu 
gözlenmiştir. 
• Bu bitki karanlık ortamdan, güneş ışığı alan ortama alındığında ise açık sarı ve renksiz yaprakların zamanla yeşil renk aldığı, yeni çıkan 
yaprakların da yeşil renkli olduğu gözlenmiştir. 
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? 
A) Canlılarda fenotipin ortaya çıkmasında genler etkili değildir. 
B) Çevrenin etkisiyle ortaya çıkan bazı özellikler kalıtsal değildir. 
C) Çevre etkenleri canlılarda her zaman zararlı değişimlere yol açar. 
D) Çevre etkenleri canlılarda her zaman yeni türlerin oluşmasına yol açar. 
 
25) 2015 Nobel Kimya Ödülü bilim insanımız Prof. Dr. Aziz Sancar'a, DNA onarım mekanizmalarıyla ilgili yaptığı 
çalışmalarından dolayı verilmiştir. Prof. Dr. Sancar, DNA üzerinde zararlı mutasyonların oluşmaması için; 
• Dengeli beslenme   • Düzenli spor yapma  • Sigara ve alkolden kaçınma 
• Uyku düzenini koruma   • Ultraviyole gibi zararlı ışınlardan korunma 
şeklindeki faktörlerin, DNA onarımını düzenleyen ve kontrol eden maddelerin üretimini artırdığını belirlemiştir 
Bir dergide Prof. Dr. Aziz Sancar'ın çalışmalarıyla ilgili olarak verilen bu bilgiye göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? 
A) Çevresel faktörlere bağlı olarak DNA yapısında zararlı mutasyon ortaya çıkabilir. 
B) DNA onarımını düzenleyen ve kontrol eden maddelerin üretimi artırılabilir. 
C) İnsanlar yaşam koşullarını ve alışkanlıklarını düzenleyerek zararlı mutasyon oluşmasını önleyebilir. 
D) DNA üzerinde çoğunlukla yararlı mutasyonlar meydana gelir. 
 
26) Resimde bir deniz anemonu İle onun uzantıları arasında yaşayan palyaço balığı verilmiştir. 
Bu anemonlar, uzantıları üzerinde bulunan zehirli iğnelerini kullanarak yakınlarına kadar gelen küçük 
balıkları sokup zehirler ve onlarla beslenebilir. Palyaço balıkları, vücut yüzeyindeki kaygan mukus 
tabakası sayesinde anemonun zehrinden etkilenmez. Böylece, palyaço balıkları anemonun uzantıları 
arasında rahatça dolaşır, düşmanlarından saklanır ve güvenli bir şekilde beslenir. 
Verilen durumla ilgili olarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? 
A) Deniz anemonunun yaşadığı ortamdaki balıklar arasında, anemonun zehirli iğnelerinden etkilenme özelliği farklı olan balıklar vardır. 
B)  Deniz anemonunun zehri, kendisiyle birlikte yaşayan balık türünün seçiliminde etkili olmuştur. 
C)  Palyaço balıkları, deniz anemonlarının zehrinden etkilenmeyecek bir adaptasyona sahiptir. 
D) Deniz anemonlarının zehri, palyaço balıklarının genotipini etkilemeden fenotiplerinde gözlemlenebilir bir değişiklik yapmıştır. 
 
27) Bir öğretmen, canlılarda görülen adaptasyonlar için aşağıdaki örneği vermiştir. 
• Kutuplarda yaşayan kutup baykuşu beyaz tüylere, kutup ayıları ise beyaz kıllara sahiptir. Bu özelliklerin kutup baykuşu ve kutup ayılarının 
yavrularında da olduğu bilinmektedir. 
Yalnızca bu örneğe bakılarak adaptasyon ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Bu özellikler nesilden nesile aktarılır.   B) Farklı türler aynı yaşam ortamlarında benzer özellikler gösterebilirler. 
C) Adaptasyonu sağlayan özellikler kalıtsaldır.  D) Kutuplardaki hayvanların rengini yalnızca çevre koşulları belirler. 
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28) Ekili tarlalardaki tarım ürünlerine zarar veren 
bir böcek türü ile mücadele edebilmek için yapılan 
uygulamada kimyasal bir ilaç püskürtülmüştür. İlk 
uygulamada zararlı böcek popülasyonunun büyük 
bir kısmının ortamdan kalktığı belirlenmiştir. 
Bölgede zamanla bu böcek popülasyonunun 
yeniden artmasından sonra aynı kimyasal ilaç 
tekrar uygulanmıştır. Bu uygulamada ise söz 
konusu böceklerin artık etkilenmediği görülmüştür. 

Şekilde           ile gösterilen tarım zararlısı böceklerin bulunduğu tarlalarda yapılan uygulamalar ve bu canlıların sayıları verilmiştir. 
Bu tarım alanlarında yapılan uygulamalar ve sonuçları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 
A) Birinci uygulama sonrasında hayatta kalan böceklerin, ilgili kimyasal ilaca dirençlilikten sorumlu kalıtsal özelliklerini, üremeleri sırasında 
yavrularına aktardıkları söylenebilir. 
B) Birinci uygulama yapılmadan önce böcek popülasyonunda bazı bireylerin ilgili kimyasal ilaca karşı dirençli olduğu söylenebilir. 
C) Uygulanan kimyasal ilacın, bu böcek popülasyonunda doğal seçilime neden olduğu söylenebilir. 
D) Birinci uygulama öncesinde zararlı böcek popülasyonunun bireylerinin tamamının aynı kalıtsal yapıda  olduğu söylenebilir. 
 
29) Bitkilerde çiçek organlarının (çanak yaprak, taç 
yaprak, erkek üreme organı, dişi üreme organı) 
oluşumunda A, B ve C genleri etkilidir. Tabloda A, B 
ve C genlerinin etkin (işlevsel) olduklarında oluşan 
çiçek organları verilmiştir. 
Tablodaki verilere göre aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 
A) A geninin işlevsiz olduğu çiçekte, çiçek organlarının 
tümünün normal gelişim göstermesi beklenir. 
B) B geninin işlevsiz olduğu çiçekte, üremeden 
sorumlu hiçbir organın gelişmediği görülür. 
C) C geninin işlevsiz olduğu çiçeğin, eşeyli üremeyi 
gerçekleştirmesi beklenir. 
D) Çiçekte bir organın oluşumu üzerinde birden fazla gen etkili olabilir. 
 
30) Çevre koşullarının değişmesi genlerin işleyişini değiştirebilir. 
Bir tavşan türünde kürk renginden sorumlu olan genin işlevi ortam sıcaklığındaki değişimlere bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Bu 
genin bir aleli tüm vücutta siyah renkli kürkün gelişmesini kontrol eder. Bu alel 35 °C'un üzerindeki sıcaklıklarda etkin değildir. Tavşanların 
vücudunun büyük bir kısmında vücut sıcaklığı 35 °C'un üzerinde olduğu için kürk rengi beyazdır. Bununla birlikte kulak, burun, kuyruk ve 
ayaklar 25 °C gibi daha düşük sıcaklıkta olduğundan bu organların 
üzerindeki kürk rengi siyahtır. Ayrıca yeni doğan tavşanların kürklerinin de vücudun her yerinde beyaz olduğu bilinmektedir. 
Buna göre hakkında bilgi verilen tavşan türünün kürk rengi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Beyaz kürklü doğanların, yaşamları boyunca tüm vücut kısımlarının kürk renginin beyaz olması beklenir. 
B) Vücutlarının siyah renkli kürke sahip olan kısımlarındaki hücrelerde kürk rengi ile ilgili alel bulunmaz. 
C) Yeni doğanların kürklerinin tamamen beyaz olması, embriyonun geliştiği anne vücut sıcaklığının 35 °C'un üzerinde  
     olmasından kaynaklanabilir. 
D) Beyaz ve siyah renkli kürk oluşumu genlerin değil, yalnızca çevresel koşulların kontrolünde gerçekleşir. 
 
31) Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal bir mutasyon sonucu ortaya çıkmıştır? 
A) Çuha çiçeğinin sıcaklığa bağlı beyaz ya da kırmızı çiçek açması 
B) Karahindiba bitkisinin yüksek dağlarda yetiştiğinde kısa, ovada yetiştiğinde uzun boylu olması 
C) Güneşlenen insanın ten renginin koyulaşması ve zamanla renginin açılması 
D) Radyasyona maruz kalan annenin çocuğunun sakat doğması 
 
32) Aşağıdakilerden hangisi mutasyonu tanımlar? 
A) DNA'nın kendisini doğrulukla eşlemesidir. 
B) Genlerin yapısında meydana gelen değişimlerdir. 
C) Protein sentezleme mekanizmasıdır. 
D) Yararlı mikroorganizmaların çoğalmasıdır. 
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33) Bir bitkinin belirli sıcaklıklarda farklı renklerde çiçek açtığını gören bir öğrenci, bu bitkinin 
çiçek rengindeki farklılıkla ilgili bir deney tasarlıyor. 
Bu amaçla bu bitkiden aldığı yaprakları köklendirip çoğaltıyor. Daha sonra, çoğalttığı 
bitkilerden birini düşük sıcaklıkta, birini de yüksek sıcaklıkta yetiştirip çiçek renklerini tabloya 
kaydediyor. 
Öğrenci, bu bitki türünün çiçek rengindeki farklılıkların kalıtsal olmadığını aşağıdakilerden hangisini gözlemlediğinde 
belirleyebilir? 
A) Ortam sıcaklığını düşürdüğünde beyaz çiçekli bitkilerin yaşayamadığını gözlemlemesi 
B) Kırmızı çiçekli bitkileri kendi arasında çaprazlayıp düşük sıcaklıkta yetiştirdiğinde yeni açan çiçeklerin kırmızı olduğunu gözlemlemesi 
C) Kırmızı çiçekli bitkiyi yüksek sıcaklıkta beklettiğinde yeni açan çiçeklerin tümünün beyaz olduğunu gözlemlemesi 
D) Beyaz çiçekli bitkiyi yüksek sıcaklıkta beklettiğinde yeni açan çiçeklerin tümünün beyaz olduğunu gözlemlemesi 
 
34) Tohum şekli düz ve buruşuk olan bezelyeler çaprazlandığında oluşan bezelyelerin tümünün düz olduğu gözlenmiştir. 
Bu çaprazlama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? 
A) Buruşuk tohumlu bezelyede düz tohum aleli bulunmaktadır. 
B) Çaprazlanan bezelyelerden tohum şekli düz olan bezelye heterozigottur. 
C) Oluşan bezelyeler homozigottur. 
D) Bezelyelerde düz tohum aleli, buruşuk tohum aleline baskındır. 
 
35) Dikence balıklarının denizlerde ve tatlı su göllerinde yaşayabilen türleri bulunmaktadır. 
Denizde yaşayanlarının vücutlarının bazı dış kısımlarında kemik benzeri dikensi çıkıntılar bulunmaktadır. Bu çıkıntılar dikence balıklarına 
avcılarından korunmada yarar sağlamaktadır. Tatlı sularda yaşayan bireylerin çoğunda bu dikensi çıkıntılar az gelişmiştir, bazılarında ise 
bulunmamaktadır. Bu kemik benzeri dikensi yapıların gelişmesini sağlayan aynı gen, hem denizde hem de tatlı suda yaşayan bireylerde 
bulunmakta ancak işlevleri değişerek etkileri fenotipte farklı şekilde 
belirmektedir. 
Buna göre dikence balıklarının, deniz ve tatlı su ortamlarındaki gelişimleri arasındaki farklılıklarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi 
doğrudur? 
A) Tatlı suda yaşayan bireyleri üzerinde avlanma baskısının artması, kemik benzeri dikensi yapıların gelişimini tamamen engellemiştir. 
B) Tatlı suda yaşayan bireylerinde kemik benzeri dikensi yapıların gelişmesini sağlayan gen, tüm bireylerde mutasyona uğramıştır. 
C) Denizde yaşayan bireylerinde kemik benzeri dikensi yapıların gelişmesini sağlayan gen, onların çevreye uyumunda etkili olmuştur. 
D) Denizde yaşayan bireylerinde, kemik benzeri dikensi yapıların gelişmesinden sorumlu gende mutasyon oluşması beklenmez. 
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