
DUYURU

Bu nedenle ;

- Telifli olan eserin izinsiz isminin ve logosunun değiştirilmesi
- Telifli olan eserin değiştirilerek izinsiz umuma sunulması
- Telifli eseri kendi eseriymiş gibi adlandırma
- Eser ve eserin telifine ilişkin eksik, yanıltıcı ya da aldatıcı bilgi verme
- Telifli olan eserin izinsiz iletilmesi, kiralanması satılması, gösterimi vb. 

gibi uygulamalar telif hakkı gereği yasal işlem başlatılmasına neden olacaktır. 

ULTRAFEN, 2017 yılında özverili ve paylaşımı seven bir grup Fen Bilimleri öğretmeni tarafından 
kurulan bir oluşumdur. Temel amacı Fen Bilimleri alanında ücretsiz zengin içerikli dökümanlar 
üreterek öğrencilere derslerinde ve girecekleri çeşitli sınavlarda ( Liselere Giriş Sınavı, PYBS gibi) 
katkı sağlamaktır. Bunun yanında ekonomik durum ve coğrafi koşullar nedeniyle dökümanlara 
ulaşamayan öğrencilere öğretmenler yardımı ile ulaşmak amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda 
her  hafta  ortaokul  kademelerinden  denemeler  paylaşılmaktadır.  Bu  denemeler  dijital  ortamda 
paylaşılıp tamamen ücretsizdir. Öğretmenler bu denemeleri öğrencilerine uygulamak için orjinaline 
sadık  kalarak  çoğaltmakta  özgürdür.  Fakat  son  dönemlerde  yapılan  dijital  ortamdaki  bazı 
paylaşımlar  ve bazı  özel  okulların  uygulamaları  ULTRAFEN ismi  üzerinden yarar  sağlamaya 
yönelik olduğu tespit edilmiştir. ULTRAFEN ismi ve bütün yasal hakları ULTRAFEN grubuna aittir. 

ULTRAFEN grubu olarak kamuoyuna duyrulur.

Sorularımızın yer aldığı içerikleri bize sosyal medya üzerinden bildirebilirsiniz.
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1. Bursa Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 06:00 ile 18:00 arasında gerçekleşmesi beklenen hava olayları aşağıda verilmiştir.

06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00

5oC

Saatler

Olaylar

Sıcaklık 3oC 2oC 0oC -1oC -2oC 0oC

Yağmur
İht�mal % 70 % 40 % 40

Buna göre,

I. Bu ilçede kış mevsimi yaşanıyor olabilir.

II. Hava olayları değişkenlik gösterebilir.

III. Verilerin elde edilmesinde klimatologlar görev almıştır.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

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

2. Dünya üzerinde  , , ,   sembolleri ile gösterilen şehirlere ait özellikler aşağıda verilmiştir 

Ekvator

Yengeç D.

Oğlak D.

 Özellikler,

1. Gece ve gündüz süresi her zaman eşittir.

2. 21 Haziranda en kısa gece, en uzun gündüz yaşanır.

3. 21 Aralıkta öğle vakti güneş ışınları dik açı ile düşer.

4. 21 Haziranda öğle vakti gölge boyu en kısadır.

Buna göre verilen şehirlerin özellikler ile eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) 1 4 3 2

B) 3 1 2 4

C) 1 4 2 3

D) 2 3 1 4
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3. Bezelyelerde tohum rengi ile ilgili yapılan üç farklı çaprazlamanın sonuçları aşağıda verilmiştir.

1. Çaprazlama 2. Çaprazlama 3. Çaprazlama
Sarı tohumlu

bezelye
Sarı tohumlu

bezelye
Sarı tohumlu

bezelye
Yeş�l tohumlu 

bezelye
Yeş�l tohumlu 

bezelye
Yeş�l tohumlu 

bezelye

Fenot�p(%) Fenot�p(%) Fenot�p(%)

Fenot�p 
çeş�d�

Fenot�p 
çeş�d�

Fenot�p 
çeş�d�

Sarı tohumlu
bezelye

Sarı tohumlu
bezelye

Yeş�l tohumlu
bezelye

Yeş�l tohumlu
bezelye

Yeş�l tohumlu
bezelye

50

75
100

25

 Verilen grafiklerden yararlanarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

A) 1. çaprazlamada kullanılan yeşil tohumlu bezelye homozigot (saf) döl genotiplidir.

B) Sarı tohum alelinin yeşil tohum aleline baskın olduğu yalnızca 2. çaprazlama sonucuna göre belirlenebilir.

C) 2. çaprazlamada kullanılan her iki bezelye de heterozigot (melez) döl genotiplidir.

D) 1. ve 2. çaprazlamada kullanılan sarı tohumlu bezelyelerin genotipleri farklıdır.

4. Aşağıda 21 Haziran tarihinde bazı şehirlere ait gece ve gündüz süreleri arasındaki ilişki verilmiştir.

24 Saat 24 Saat

24 Saat 24 Saat

D Şehr�

B Şehr�

C Şehr�

A Şehr�

Gece

Gündüz

Buna göre şehirlerin dünya üzerindeki konumları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

D

A
C

B A

B

C

D

A

D

C

B
A

D

C

B

B)

D)

A)

C)

Ekvator Ekvator

EkvatorEkvator
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5. Aşağıda iklim ve hava olayları ile ilgili tablo verilmiştir.

İfadeler İklim Hava Olayları

1 Erzurum’da Aralık ayları genelde kar yağışlı geçmektedir. ü

2
Bursa’da 23 Eylül tarihinde yoğun yağış beklentisi nedeniyle sel 
baskını uyarısı yapıldı.

ü

3
Gaziantep ilinde haftasonu beklenen aşırı sıcaklardan dolayı uzman-
lar kalp hastalarının öğle saatinde dışarı çıkmamalarını önerdi.

ü

Verilen tablo ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tablo doğru işaretlenmiştir.

B) 2 numaralı ifade klimatoloji biliminin alanına girdiği için yanlış işaretlenmiştir.

C) 3 numaralı ifade meteoroloji biliminin alanına girdiği için yanlış işaretlenmiştir.

D) 1 numaralı ifade klimatoloji biliminin alanına girdiği için yanlış işaretlenmiştir.

6. Bilgi: Havadaki nem oranı arttıkça ıslak ve kuru termometreler arasındaki sıcaklık farkı azalmaktadır.

Yapılan bir etkinlikte farklı K, L ve M şehirlerinde havadaki nem oranını ölçmek amacıyla özdeş termometrelerin ucuna pamuk 
sarılmış termometrelerden biri ıslatılarak diğeri kuru bırakılmış bir süre gölgede bekletildikten sonra termometre ölçümleri not 
alınarak aşağıdaki tablo elde edilmiştir.

Termometre

Pamuk

Su
Masa

Şehirler Islak termometre (CO) Kuru termometre (CO)
K 18 19
L 15 20
M 13 19

Buna göre;

I. Nem oranı en fazla olan şehir K’dır.

II. M şehrinin nem oranı L şehrinden azdır.

III. Kuru ve ıslak termometre arasındaki fark arttıkça nem oranı azalır.

verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve III  C) II ve III  D) I, II ve III
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7. Aşağıdaki tabloda insanlara ait bazı karakterlerin çekinik 
ve baskın olma durumları verilmiştir.

Canlı 
çeşidi

Karakter Baskın özellik Çekinik Özellik

İN
SA

N

Saç rengi Siyah saç Sarı saç

Göz rengi Kahverengi göz Mavi göz

Saç şekli Kıvırcık saç Düz saç

Deri rengi Siyah deri Beyaz deri

Dil 
yuvarlama

Dil 
yuvarlayabilme

Dil 
yuvarlayamama

Kulak Memesi Ayrık Bitişik

Yukarıdaki tabloya göre aşağıdaki fenotip ve genotip 
temsillerinden hangisi yanlıştır? 
A) Mavi gözlü insan insan kk

B) Dil yuvarlayabilen insan dd

C) Kıvırcık saçlı insan Mm

D) Bitişik kulak memesine sahip insan bb

8. Düğme, ataş ve renkli kartlar kullanılarak aşağıdaki gibi bir 
DNA modeli hazırlanıyor.

Kırmızı

Sarı

Yeşil Kırmızı

Yeşil

Mavi

Hatasız hazırlanan model ile ilgili,

I. Düğmeler fosfatı, ataşlar deoksiriboz şekerini temsil 
etmektedir.

II. Renkli kartlar nükleotidleri temsil etmektedir.

III. Kırmızı kart adenin bazı ise mavi kart timin bazı olabi-
lir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.   B) I ve II. 

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

9. Kromozom, DNA, gen ve nükleotid yapılarından üçüne ait 
bilgilerden bazıları aşağıdaki gibidir.

  • Canlıya ait kalıtsal özelliklerin bir sonraki nesile akta-
rılmasını sağlar.

  • Hücresel gelişmişliğe göre sitoplazma ya da çekirdekte 
bulunur.

  • Hücre bölünmesi öncesinde belirginleşir.

Bilgisi verilmeyen kalıtım yapısı ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisi doğrudur?

A) DNA’nın yapı birimidir.

B) DNA’nın görev birimidir.

C) DNA üzerindeki gen bölgeleridir.

D) DNA’daki çeşitleri canlıdan canlıya değişir.

10. Bazı kalıtsal yapılara ait bilgiler aşağıda verilmiştir.

  • Bir özellik bakımından bilgi taşıyan anlamlı DNA par-
çalarıdır.

  • Kısalıp kalınlaşan DNA’nın protein kılıfa sarılması ile 
oluşur. 

  • Canlıların karakter özelliklerinin belirlenmesi için ge-
rekli şifreleri taşıyan yönetici moleküldür.

Buna göre aşağıdaki görsellerden hangisi hakkında 
bilgi verilen kalıtsal yapılardan birine ait değildir?

A)

C)
Kromozom

DNA

B)

D)

Gen

D
P

Nükleotid
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11. Yapılan bir etkinlikte mumların 4 tanesi yan yana olacak 
şekilde gruplandırılıp yapıştırılmış , gruplandırılan mumla-
rın 10 cm önüne ise diğer mum yapıştırılıp mumlar kibrit 
yardımı ile yakılmıştır

.

10 cm

K bölgesi L bölgesi

Buna göre ;

I. L bölgesinde yükselici hava hareketi gözlenir.

II. K bölgesinde yüksek basınç alanı oluşur.

III. Bölgeler arasında oluşan rüzgârın yönü K’den L’ye 
doğrudur.

verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) I ve III 

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

12. Bir DNA molekülünün eşlenmesi aşağıda gösterilmiştir.

G C

A

A T

T A

G C

A

A T

G C

T A

A T

T T

1. zincir

3. zincir 4. zincir

2. zincir

Buna göre verilen DNA molekülü zincirlerinden hangi 
ikisinin nükleotid dizilimi birbirinin aynısıdır?

A) 1 ile 2  B) 1 ile 4

C) 2 ile 3  D) 2 ile 4

13. Fenotipi bilinmeyen iki bezelyenin çaprazlaması sonucun-
da oluşacak ihtimaller aşağıda verilmiştir.

Mor renkl�
Bezelye

Mor renkl�
Bezelye

Mor renkl�
Bezelye

Beyaz renkl�
Bezelye

? ?

Bu çaprazlamaya göre,

I. Bezelyelerde beyaz çiçek geni mor çiçek genine bas-
kındır.

II. Çaprazlanan bezelyelerden birisi beyaz çiçekli olabilir.

III. Çaprazlanan bezelyelerden ikisi de mor çiçekli olabilir.

yorumlarından hangileri söylenemez?

A) Yalnız II B) I ve II

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

14. Uluslararası Gastronomi Yemek Festivalleri için Dünya’nın 
çeşitli ülkelerinden Türkiye’ye gelen gastronomi şeflerinin 
ülkeleri hakkında verdikleri bilgiler şu şekildedir.

Yaşadığım ülkeye güneş ışınları  
yılda 1 defa d�k açıyla düşüyor.

2. Şef

Yaşadığım ülkede 21 Aralık’ta 
en kısa gece yaşanıyor. 

4. Şef

Yaşadığım ülkede  en uzun 
gündüz  21 Aralık’ta yaşanıyor.

Yaşadığım ülkede 21Haz�ran’-
da en kısa gölge boyu gözlen�r.

3. Şef 

1. Şef

Buna göre;

I. 2. şef Kuzey Yarım Küre’de yer alan bir ülkede yaşa-
maktadır. 

II. 3. şefin yaşadığı ülke ile Türkiye’de aynı anda aynı 
mevsimler yaşar. 

III. 1. ve 4 şeflerin ülkeleri Güney Yarım Kürededir. 

hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız II  B) I ve III

C) II ve   III  D) I, II ve   III
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15. Hipotez:Kromozom sayısı ile canlıların gelişmişlik düzeyi 
arasında bir ilişki yoktur. 

Verilen hipotezi desteklemek için aşağıdaki karşılaştır-
malardan hangisi uygun değildir?

A) Kromozom sayısı 16 olan güvercin ve soğanı

B) Kromozom sayısı 46 olan insan ve moli balığını

C) Kromozom sayısı 16 olan güvercin ile kromozom sayısı 
46 olan insanı

D) Kromozom sayısı 46 olan insan ile kromozom sayısı 
500 olan eğrelti otunu

16. DNA çift zincirli sarmal yapıdadır. DNA kendini eşlerken 
zincirler fermuar gibi birbirinden ayrılır. Sitoplazmadan çe-
kirdeğe gelen nükleotitler ayrılan zincirleri karşısına uygun 
şekilde bağlanarak yeni zincirler oluşturur. Böylece birbiri-
nin aynısı iki yeni DNA molekülü oluşmuş olur.

DNA eşlenmesi sırasında olan değişimler ile ilgili,

I. grafik II. grafik

III. grafik

grafiklerinden hangileri doğru çizilmiştir?
A) Yalnız II  B) I ve III 

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

17. İklim ve hava olayları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) İklim ve hava olayları birbiri ile ilişkilidir.

B) Hava olayları tahmini sonuçlar içerir ve değişkendir, ik-
lim ise kesinlik bildirir.  

C) Hava olayları ile ilgilenen bilim dalı meteoroloji, iklimle 
ilgilenen bilim dalı klimatologdur.

D) Hava olayları günün belirli saatlerinde yapılan gözlem 
sonuçlarının yorumlanmasıdır.

18. Bezelyelerde çiçeğin yanda bulunma aleli, çiçeğin uçta bu-
lunma aleline baskındır.

Çiçeği yanda bulunma özelliğine sahip bir bezelye, çiçeğin 
bulunma durumuna ait genotip ve fonotipi bilinmeyen ve T 
olarak isimlendirilen bezelye ile çaprazlanıyor. 

Tx

Çaprazlama sonunda çiçeği uçta bulunan bezelye 
oluştuğuna göre T bezelyesi,

I. Saf döl çiçeği yanda

II. Çiçeği uçta

III. Melez döl çiçeği yanda

hangileri olabilir?

A) Yalnız II  B) I ve III 

C) II ve III  D) I, II ve III
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19. Aşağıdaki tabloda bezelyelere ait bazı karakterlerin çekinik ve baskın olma durumları verilmiştir.

Tabloda verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Düz tohum şekline sahip bir bezelyenin genotipi Dd şeklinde gösterilebilir.

B) Sarı meyve rengine sahip bir bezelye arı döl olabilir.

C) Uzun boylu bir bezelye heterezigot genotipe sahip olabilir.

D) Beyaz çiçek rengine sahip bir bezelyenin genotipi Bb şeklinde gösterilebilir. 

20. “Kromozomlar, kromatin ipliklerinin kıvrılmasıyla oluşan paketçiklerdir.” cümlesindeki her bir hece kalıtım kavramlarından nük-
leotidleri temsil ediyorsa bu cümledeki anlamlı her bir kelime hangi kalıtım kavramını temsil eder?

A) Organik baz  B) Kromozom  C) DNA  D) Gen

ULTRAFEN 2022-2023 EKİBİ
Abdulkadir ORAKCI

Alper SEZER

Asumaral GEZER

Esra DEMİRCİ

Filiz ÖNAY

Hüseyin UĞUR

Mehmet Ali ŞENAY

Kadir BAKIR

Mine KERESTECİ

Süleyman ALTINTAŞ

Şirin ALTINTAŞ

Tarık ÖLMEZ

Yalçın KARAKOÇAN

ULTRAFENakademi ultrafenakademi

Burhan BOZTAŞ İsmail HACIFAZLIOĞLU

Cevap anahtarı, video çözümü ve daha fazlası için; www.ultrafenakademi.com 
adresini ziyaret edebilirsiniz ya da qr kodu okutabilirsiniz.


