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Ömer, hafta sonu b�r �nternet s�tes�nde aşağıdak� haber� görüyor.

Buket

Tuna

Ada
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1.

Ver�len haberden,

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

I. Bazı hava olayları ve hava olaylarının etk�leyeceğ� bölgeler�n yer� önceden tahm�n ed�leb�lmekted�r.

II. Küresel �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n etk�s� �le ülkem�zde daha önce görülmem�ş hava olayları yaşanacaktır.

III. Kırbaç kasırgasının ülkem�ze etk�ler�n�n araştırılması, kl�matologların çalışma alanıdır.

çıkarımlarından hang�ler� yapılab�l�r?

Türk�ye'de Görülmem�ş 
Meteoroloj�k Olay! Kırbaç 

Kasırgası Gel�yor
Akden�z ve Ege'de görülmem�ş meteoroloj�k hareket-
l�l�k yaşanıyor. Tahm�n modeller�ne göre Ege Den�z� 
üzer�nde hafta sonu kasırga (Akden�z'dek� �sm�yle 
trop�kal med�cane) oluşacak. 28 Eylül Cuma günü 
sürekl� rüzgârlarla b�rl�kte İyon Den�z� üzer�nde güçle-
necek olan kırbaç kasırgası 29 Eylül Cumartes� 
gününden �t�baren Yunan�stan'ın güney�nde bulunan 
Mora Yarımadası üzer�nden Ege Bölges�'ne doğru 
hareket edecek.
Kırbaç kasırgası sürekl� esen rüzgâr �le (saattek� hızı 
100 k�lometre ve 200 k�lometre arası) Ege Den�z�'n-
den Ege – Akden�z'e doğru hareket ederek etk�s�n� 
gösterecek.
Büyük tehl�ke �çeren kırbaç kasırgası, kuvvetl� rüz-

gârlar ve aşırı yağmurlar taşımaktadır. Ege �le Akden�z'de 
beklenenden fazla dalga yüksekl�ğ� �le cumartes� Yunan�stan'ın 
güney kıyıları, pazar ve pazartes� �se Türk�ye'n�n Ege kıyıları 
büyük r�sk taşıyor.
Kasırganın �lk olarak kıyıları etk�leyeceğ�, güçlü rüzgârların 
elektr�k şebekeler�ne zarar vereb�leceğ�, haberleşme hatlarını,  
hava, kara ve den�z ulaşımını etk�leyeb�leceğ�, su taşkınlarına 
sebep olab�leceğ� b�ld�r�ld�.

ULTRAFEN

2. Aşağıdak� görselde Dünya’nın farklı tar�hlerde Güneş etrafındak� konumları K, L, M ve N harfler�yle ver�lm�şt�r.

D) L konumunda güneş ışınları Güney Yarım Küre’ye eğ�k, Kuzey Yarım Küre’ye d�k açıyla düşmekted�r.

Buna göre Dünya'nın bel�rt�len konumlarıyla �lg�l�  aşağıdak�lerden hang�s� söylenemez?

A) N konumunda Güney Yarım Küre’de en kısa gündüz yaşanır.

B) L konumunda Kuzey Yarım Küre’de kış mevs�m�, M konumunda �lkbahar mevs�m� başlar.

C) K konumunda Kuzey Yarım Küre’de sonbahar, Güney Yarım Küre’de �lkbahar mevs�m� başlar.

21 Aralık
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2

Rüzgâr tulumu, yüzey rüzgârının yönünü ve ş�ddet�n� göstermek �ç�n kullanılır. İç� hava �le dolduğunda yere paralel konuma gelen ve 

rüzgâr yönüne dönen, kumaş g�b� malzemelerden üret�lm�ş araçtır.

Aşağıdak� görselde K ve L bölgeler� arasında bulunan b�r rüzgâr tulumunun hareket� ver�lm�şt�r.

Yapılan açıklama doğrultusunda aşağıda akraba evl�l�ğ� �le �lg�l� bazı b�lg�ler ver�lm�şt�r.

Aralarında kan bağı olan k�ş�ler arasında yapılan evl�l�klere akraba evl�l�ğ� den�r. Akrabalar arası genet�k benzerl�k fazladır. Genet�k 

benzerl�ğ�n fazla olması, akraba evl�l�ğ� sonucu doğab�lecek çocuklarda genet�k hastalık görülme oranını artırır.

A) 136                                  B) 245                                   C) 135                                      D) 145

Ver�len b�lg�ler�n doğru veya yanlış olmasına göre sırasıyla �lerlen�ld�ğ�nde oluşacak rakam kaç olur? 

Akrabağa evl�l�ğ� yapan ç�ftler�n 
çocukları hasta olmayab�l�r.

Akrabağa evl�l�ğ� yapan ç�ftler�n 
çocukları kes�nl�kle hasta olur.

Akrabağa evl�l�ğ� yapan ç�ft�n çocuklarının 
bazıları hasta bazıları sağlıklı olab�l�r.

D Y

1 2

D Y

3 4

D Y

5 6

II. Rüzgârın yönü K bölges�nden L bölges�ne doğrudur.

III. L bölges�nde yüksel�c� hava hareket� gerçekleş�r.

 �fadeler�nden hang�ler� doğrudur?

Ver�len met�n ve görsel d�kkate alındığında;

I. K bölges� yüksek basınç alanı, L bölges� alçak basınç alanı etk�s�nded�r.

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

K bölges� L bölges�

Rüzgâr Tulumu

Nem, sıcaklık ve beslenme g�b� çevre etk�s�yle oluşan gen �şley�ş�ndek� değ�ş�kl�klere mod�fikasyon den�r. Mod�fikasyonlar, canlının dış 

görünüşünü etk�leyen ve kalıtsal olmayan değ�ş�kl�klerd�r. Örneğ�n; arılarda arı sütüyle beslenen d�ş� yavru kral�çe olurken, ç�çek tozu 

(polen) �le beslenen d�ş� yavru �şç� arı olmaktadır.

Yapılan açıklamalar doğrultusunda;

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

ver�lenlerden hang�ler� bu başlık altında ele alınab�l�r?

5.

I. 

Üzer�ne buz 
konulmayan 

H�malaya tavşanı

Üzer�ne buz 
konulan

H�malaya tavşanı
Baz�k toprakta
ortanca b�tk�s�

As�d�k toprakta
ortanca b�tk�s�

Karada yaşayan
kaplumbağa

Suda yaşayan
kaplumbağa

II. III. 

3.

4.
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I. D�ş� ve erkekten gelen aynı karaktere a�t genler�n aynı özell�k-

te olma durumu saf döl olarak �fade ed�l�r.

�fadeler�nden hang�ler�ne ulaşılır?

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

II. Mor ç�çek reng� beyaz ç�çek reng�ne, uzun b�tk� boyu kısa b�tk� 

boyuna baskındır.

Sadece tabloda ver�len b�g�lere göre,

III. Dd genot�p�n�n fenot�p�, “Melez döl sarı tohumlu bezelye b�tk�-

s�.” şekl�nde �fade ed�l�r.

A) Yalnız I. .  B) I ve II

D�ş� ve erkek b�reylerden gelen genler sonucunda oluşan karak-

terlere a�t bazı özell�kler tabloda ver�lm�şt�r.

3

6.

8.

Karakter Saf döl Melez döl Saf döl

Ç�çek konumu
(Yanda/uçta) AA Aa aa

Tohum reng�
(Sarı/yeş�l) DD Dd dd

B�tk� boyu
(Uzun/kısa) bb Bb BB

Ç�çek reng�
(Mor/beyaz)

kk Kk KK

Ver�len çaprazlamalarla �lg�l� aşağıdak� yorumlardan hang�s� yapılab�l�r?( Bezelyelerde mor ç�çek reng�, beyaz ç�çek reng�ne 

baskındır.)

C) 1. çaprazlama sonucunda oluşab�lecek mor renkl� ç�çekler�n  genot�p� b�rb�r� �le aynıdır.

D) 1 ve 2. çaprazlamada kullanılan beyaz renkl� ç�çekler�n genot�p� b�rb�r�nden farklıdır.

A) 1. çaprazlamada kullanılan mor renkl� ç�çek saf genot�pl�d�r.

B) 2. çaprazlama sonucunda oluşa  mor renkl� ç�çekler�n  % 50's� saf, % 50's� melez genot�p özell�ğ�nded�r.b�lecek

B�r araştırmacı beyaz ç�çekl� ve mor ç�çekl� bezelyeler� çaprazlayarak oluşab�lecek durumları aşağıdak� g�b� gösterm�şt�r.

                                1. çaprazlama      2.çaprazlama

   

XX

Bu DNA model�n�n doğru olduğu b�l�nd�ğ�ne göre model 

�le �lg�l� olarak aşağıdak� çıkarımlardan  hang�s� doğru-

dur?

B) Kahvereng� kart aden�n organ�k bazı �se pembe renkl� kart 

t�m�n organ�k bazı olab�l�r.

C) Bu model�n b�r z�nc�r�ndek� nükleot�dler�n sıralaması T-S-T-

G-A olab�l�r.

D) Renkl� kartlar organ�k bazları ve düğmeler fosfatı tems�l 

edeb�l�r.

A) Mav� renkl� kart guan�n organ�k bazı �se pembe renkl� kart 

s�toz�n nükleot�d� olab�l�r.

Fen B�l�mler� ders�nde proje görev� alan Em�r, b�r DNA model� 

hazırlıyor.

Düğme Renkl� kartlar
Toplu 
�ğne

Toplu 
�ğneDüğme

7.

Oluşab�lecek bezelyeler Oluşab�lecek bezelyeler
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Sıla'nın a�le b�reyler�ne a�t bazı özell�kler�n yer aldığı aşağıdak� 

tablo oluşturuluyor.

4

12.

10.

11.

Dudak 
şekl�

Kulak 
memes�

Saç reng�

Sıla Kalın Yapışık Açık

Babası Kalın Ayrık Açık

Annes� İnce Ayrık Koyu

B�reyler

Özell�k

A) Dudak şekl� bakımından Sıla ve babası genot�pler�nde bas-
kın gen bulundurur.

B) Sıla kulak memes� özell�ğ� bakımından homoz�got genot�pe 
sah�pt�r.

Oluşturulan tablo �ncelend�ğ�nde, aşağıdak� yorumlardan 
hang�s�n�n doğruluğu kes�n değ�ld�r? (Kalın dudak �nce 
dudağa, ayrık kulak memes� yapışığa, koyu renk saç açık renk 
saça baskındır.)

C) Sıla'nın annes� saç reng� bakımından heteroz�got genot�pe 
sah�pt�r.

D) Sıla'nın babası dudak şekl� bakımından saf döl genot�pe sa-
h�pt�r.

2. z�nc�r

1. z�nc�r

Y

X

K molekülü

L molekülü

Sağlıklı olarak gerçekleşen DNA eşlenmes� �le �lg�l� ver�len  

b�lg� ve görsel  d�kkate alındığında aşağıdak� �fadelerden 

hang�s� doğrudur?

A) DNA'nın eşlenme olayı sonucunda oluşan K ve  L molekül-

ler�n�n genet�k yapısı b�rb�r�nden farklıdır.
B) “X z�nc�r� 1. z�nc�r�n tamamlayıcı z�nc�r�d�r” b�lg�s�ne ver�len-

lerden ulaşılamaz.
C) S�toplazmada serbest halde bulunan nükleot�dler  X ve Y 

z�nc�rler�n� oluşturmuştur.
D) Oluşan  Y z�nc�r�n�n  nükleot�d d�z�l�m� başlangıçtak� DNA' 

nın 2. z�nc�r� �le aynıdır.

DNA'nın kend�n� eşlemes� �ç�n, öncel�kle z�nc�rler�n�n b�rb�r�n-

den ayrılması gerek�r. Ardından, s�toplazmada serbest halde 

bulunan nükleot�dler çek�rdeğe g�r�ş yaparak, her b�r z�nc�r�n 

karşısına tamamlayıcı DNA z�nc�r� oluşturur. Böylece b�rb�r�n�n 

aynısı �k� DNA molekülü meydana gel�r.

A) İnsanlar hastalık önces� v�rüse karşı bağışıklık kazanab�l�r.

C) Aşı yapıldıktan sonra hayat boyu bağışıklık sağlanab�l�r.

D) Aşıda v�rüsün dış yüzey�ndek� prote�n kılıf kodları kullanıl-

mıştır.

Cov�d-19' karşı RNA bazlı aşılar laboratuvar ortamında üret�len 

genet�k materyal parçacıklarını kullanıyor. Bu parçacıklar 

v�rüsün dış yüzey�ndek� prote�n kılıfın kodlarını �çer�yor. Aşı, 

yapıldıktan sonra vücudun bu genet�k materyal kodlarındak� 

tal�matları kullanarak v�rüs ya da ant�jen�n kılıfını üretmes�n� 

sağlıyor. Daha sonra da bağışıklık s�stem� bu parçacıklara 

uygun ant�korlar üreterek gerçek v�rüs vücuda g�rd�ğ�nde 

savunmaya hazır hale gel�yor. Bu aşıların en büyük avantajı 

v�rüsler�n sadece genet�k kodlar kullanılarak gel�şt�r�ld�ğ� �ç�n 

çok hızlı b�r şek�lde üret�leb�l�yor olmasıdır. Bu aşılar düşük 

mal�yetlerle koronav�rüsün genet�k materyaller�n� kullanarak 

Cov�d-19'a sebep olmadan vücuda bağışıklık kazandıracağı 

beklenmekted�r. Genet�k materyal bazlı aşıların en büyük 

dezavantajı �se daha önce �nsanlarda tıbbî anlamda kullanı-

lmamış olmasıdır. Ayrıca sadece v�rüsün tamamı yer�ne b�r 

parçası kullanılmış olduğu �ç�n etk�nl�ğ� de merak ed�l�yor.

B) Bu aşıların sağladığı avantajlarından b�r� mal�yet�n�n az ol-

masıdır.

Yukarıdak� parçaya göre aşağıdak�lerden hang�s� söylene-

mez?

9.

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

Adaptasyon; canlıların yaşama, üreme ve beslenme şans-

larını artırmak �ç�n gel�şt�rd�kler� özell�klerd�r.

•  Kartal, şah�n ve atmaca g�b� yırtıcı kuşların gaga ve pençe-

ler�n�n s�vr� olması.

•  Kurbağanın d�l�n�n uzun olması.

I. Kurbağının d�l�n�n uzun olması avlanmasını daha kolay hale 

get�reb�l�r. 

II. Yırtıcı kuşların gaga ve pençeler�n�n s�vr� olması hayatta 

kalma şansını artırab�l�r .

•  Kaplan ve aslan g�b� yırtıcı hayvanların köpek d�şler�n�n 

gel�şm�ş olması.

Bu b�lg�lere göre,

III. Aslanın d�şler�n�n s�vr� olması beslenme açısından avantaj-

lar sağlayab�l�r.

yorumlarından hang�ler� doğrudur?

A) Yalnız I.     B) I ve II.  
  

Beslenme şansını artırmak �ç�n gel�şt�rd�kler� özell�klere aşağı-

dak�ler örnek ver�leb�l�r.

Cov�d-19’a karşı DNA ve RNA bazlı aşılar laboratuvar ortamın-

da üret�len genet�k materyal parçacıklarını kullanıyor. Bu par-

çacıklar v�rüsün dış yüzey�ndek� prote�n kılıfın kodlarını �çer�-

yor. Aşı yapıldıktan sonra vücudun bu DNA ve RNA kodlarında-

k� tal�matları kullanarak v�rüs ya da ant�jen�n kılıfını üretmes�n� 

sağlıyor. Daha sonra da bağışıklık s�stem� bu parçacıklara 

uygun ant�korlar üreterek gerçek v�rüs vücuda g�rd�ğ�nde sa-

vunmaya hazır hale gel�yor. Bu aşıların en büyük avantajı 

v�rüsler�n sadece genet�k kodlar kullanılarak gel�şt�r�ld�ğ� �ç�n 

çok hızlı b�r şek�lde üret�leb�l�yor olmasıdır. Bu aşılar düşük 

mal�yetlerle koronav�rüsün DNA ve RNA parçacıklarını kulla-

narak Cov�d-19’a sebep olmadan vücuda bağışıklık kazan-

dırab�lecekt�r. DNA ve RNA bazlı aşıların en büyük dezavantajı 

�se daha önce �nsanlarda tıbbî anlamda kullanılmamış 

olmasıdır. Ayrıca sadece v�rüsün tamamı yer�ne b�r parçası 

kullanılmış olduğu �ç�n etk�nl�ğ� de soru �şaretler�n� get�r�yor.

B) Bu aşıların sağladığı avantajlarından b�r� ucuz olmasıdır.

Yukarıdak� parçaya göre aşağıdak�lerden hang�s� söylene-

mez?

D) Aşıda v�rüsün dış yüzey�ndek� prote�n kılıf kullanılmıştır.

A) İnsanlar hasta olmadan v�rüse karşı bağışıklık kazanab�l�r.

C) Üret�len aşılar �nsanlar üzer�nde olumlu sonuçlar verm�şt�r.

Adaptasyon; canlıların yaşama, üreme ve beslenme şans-

larını artırmak �ç�n gel�şt�rd�kler� özell�klerd�r.

Beslenme şansını artırmak �ç�n gel�şt�rd�kler� özell�klere aşağı-

dak�ler örnek ver�leb�l�r.

I. Kurbağının d�l�n�n uzun olması avlanmasını daha kolay hale 

get�reb�l�r. 

III. Aslanın d�şler�n�n s�vr� olması beslenme açısından avantaj-

lar sağlayab�l�r.

yorumlarından hang�ler� doğrudur?

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

Bu b�lg�lere göre,

II. Yırtıcı kuşların gaga ve pençeler�n�n s�vr� olması hayatta 

kalma şansını artırab�l�r .
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Bel�rt�len sıvı �le dolu ş�şeler�n bazı noktalarından del�k açılarak sıvıların akması sağlanıyor. Öğrenc�, sıvı basıncının der�nl�kle �l�şk�s�n� 

araştırmak �st�yor.

Ver�len düzeneklerden hang�ler�n� kullanırsa araştırmak �sted�ğ� sonuca ulaşır?

A) I ve III.                                           B) I ve II.   C) II ve III.                                          D) II ve IV.

B�r öğretmen, tahtaya  Al� ve Ayşe �s�ml� �k� öğrenc�s�n� çıkarmış ve farklı renklerde aynı özell�klere sah�p balonları aynı m�ktarda hava �le 

ş�ş�rm�şt�r. B�r adet sunta alarak ş�ş�rd�ğ� balonları sunta parçasının altına koymuş ve öğrenc�ler� üzer�ne üç farklı durumda olacak 

şek�lde çıkarmıştır.

5

14.

15.

h

h

Karakter Saf döl Melez döl Saf döl

Ç�çek konumu
(Yanda/uçta) AA Aa aa

Tohum reng�
(Sarı/yeş�l) DD Dd dd

B�tk� boyu
(Uzun/kısa) bb Bb BB

Ç�çek reng�
(Mor/beyaz)

kk Kk KK

Ayşe
Al� Al� Ayşe

Bu durumlara göre yere yapılan basınçların büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdak�lerden hang�s�d�r? (Sunta ağırlıkları ve 
balonların yüzey gen�şl�kler�n�n artması �hmal ed�lm�şt�r.)

A) 1 > 2 > 3   B) 2 > 3 > 1      D) 1 > 3 > 2C) 3 > 2 > 1

1. durum 2. durum 3. durum

Al�: 50 kg Ayşe: 40 kg

Düğme Renkl� kartlarToplu �ğne Toplu �ğneDüğme

Kromozom, DNA, Gen ve Nükleot�d kavramları �le �lg�l� yukarıda ver�lenlerden sadece doğru olanlar (       ) görsel� �le �şaret-

lend�ğ�nde nasıl b�r görüntü ortaya çıkar?

DNA hücren�n yaşamsal faal�yetler�n� yönet�r. Genler, DNA'nın en küçük yapı b�r�mler�d�r.

Fosfat ve şeker, tüm nükleot�dler�n yapısında farklılık göster�r.
Kromozomlar, DNA ve özel prote�nler�n sarılmasıyla oluşmuş 
yapılardır

DNA üzer�nde genet�k b�lg�ler� taşıyan genler bulunur. Nükleot�dler, DNA'nın görev b�r�mler�d�r.

A) B) C) D)

13.

I  II III IV

Sevg�, su yüzey�nden eş�t der�nl�ktek� noktalara etk� eden sıvı basınçlarının eş�t olduğunu gözlemlemek �ç�n aşağıdak� kaplarda bulu-

nan  A, B, C ve D tıpalarını açacaktır.

Sevg�, hang� şek�ldek�  tıpaları açarsa gözlemlemek �sted�ğ� sonuca ulaşab�l�r?

A) I ve II    B) II ve III II ve IV    D) III ve IV   C) 

14.

h

h

A

B C

D

I  II III IV

h

h Cıva Cıva Alkol Su
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Aşağıda aralarında musluk olan ve taban alanları bel�rt�len 

b�leş�k b�r kap ver�lm�şt�r.

III. Kapların üçüne de eş�t m�ktarda su konulup muslukların 

�k�s� de açıldığında kapların tabanındak� sıvı basınç-

ları L = K = M şekl�nde olur.

yorumlarından hang�ler� yapılab�l�r?

I. Kapların üçüne de kaplardan su taşmayacak şek�lde eş�t 

m�ktarda su konulduğunda kapların tabanındak� sıvı ba-

sınçları L > K > M şekl�nde olur.

II. Kapların üçüne de eş�t yüksekl�ğe kadar su konuldu-

ğunda kapların tabanındak� sıvı basınçları L > K > M

şekl�nde olur.

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

Başlangıçta musluklar kapalı konumda �ken aşağıdak� �ş-

lemler ayrı ayrı uygulanıyor.

A) Yalnız III.   B) I ve II.

Buna göre,

6

16. 18.

19.

4S 2S 6S

K L M

B�r öğretmen katı basıncı �le �lg�l� etk�nl�k yapıyor. Etk�nl�kte, 

öğrenc� özdeş tahta bloklar yardımıyla �ç�nde özdeş yumurta-

lar bulunan kol�ler�n üzer�ne çıkıyor. 1. durumda öğrenc� 12 

yumurta bulunan kol�n�n üzer�ne çıktığında yumurtalar 

kırılmıyor. 2. durumda 12 yumurta bulunan kol�n�n üzer�ne sırt 

çantası �le çıktığında yumurtalar kırılıyor. 3. durumda 8 

yumurta bulunan kol�n�n üzer�ne çantası olmadan  çıktığında 

kol�de bulunan yumurtalar kırılıyor. 

C) 2. durumda yumurtaların kırılma sebeb� ağırlığın artma-

sıdır.

B) 1 ve 3. durum �le basıncın yüzey alanı �l�şk�s� �nceleneb�l�r.

A) 1 ve 2. durum �le basıncın ağırlığa bağlı olduğu �nceleneb�-

l�r.

D) 3. durumda tahta blok daha uzun ve ağır olursa yumurtalar 

kırılmaz.

Yapılan etk�nl�ğe ve görsele göre aşağıdak� �fadelerden 

hang�s� yanlıştır?

Tolga, şek�ldek� 3 l�tre hac�ml� kaba 1 l�tre su koyuyor ve kabın 

tabanına etk� eden sıvı basıncını P olarak ölçtükten sonra 

kaba 1 l�tre daha su ekl�yor.

A) P'ye eş�t                                        B) P �le 2P arasında

Ver�len b�lg� d�kkate alındığında Tolga kaba 1 l�tre su daha 

ekled�kten sonra kabın tabanına etk� eden sıvı basıncı 

�ç�n aşağıdak�lerden hang�s� söyleneb�l�r?

C) 2P'ye eş�t                                      D) 2P'den fazla

17.

A)  Ağırlıkları aynı �k� farklı katıdan ucu s�vr� olan katı yere daha 
fazla basınç uygular.

C) Temas yüzeyler�  �k� katıdan ağırlığı fazla olanın yere eş�t
uyguladığı basınç daha fazladır.

Katı c�s�mler�n bulundukları yüzeye uyguladıkları d�k kuvvete 
katı basıncı den�r. 

Buna göre katı basıncı �le �lg�l� aşağıdak�lerden hang�s� 
yanlıştır?

B) B�r katının üzer�ne aynı özell�kte başka b�r katı konulursa 
yüzeye etk� eden basınç azalır.

D) B�r katının ağırlığı değ�şmeden temas yüzey� azaltıldıkça 
yere uyguladığı basınç artar.

Ayşe Kerem Fatma

Aşağıda ver�len özdeş kaplara yoğunlukları d , d  ve d  olan A B C

sıvılar dolduruluyor. Kaplara K, L ve M noktalarından del�kler 

açılıyor.

A) d <d <d d <d <dA B C  C B A   B) 

Del�klerden akan sıvıların aldıkları mesafe aynı olduğuna 

gore, d  , d  ve d arasındak� �l�şk� aşağıdak�lerden hang�-  A B C

s�nde doğru olarak ver�lm�şt�r? 

C)d =d =d    D)  d <d <d A B C B C A

L

K

M

A sıvısı B sıvısı C sıvısı

17.

dA dB dC

a

2a

Tahta blok

1. durum 2. durum 3. durum
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Cem�l ÇAKIR

Hüsey�n UĞUR

Emre BEYTAŞ

Asumaral GEZER

Aydın HAN

Burhan BOZTAŞ

Esra DEMİRCİ

Ahmet EYİSOY

Hasan AKIN

F�l�z ÖNAY

Oğuz DOĞRUTEKİN

Mehmet Al� ŞENAY

İsma�l HACIFAZLIOĞLU

Murat ŞAHİN

Sam� YEŞİLYURT

Tarık ÖLMEZ

Kad�r BAKIR

Yalçın KARAKOÇAN

Tek�n TAPAN

7

20.

Kıvırcık saçlı

Kıvırcık saçlı 

Kıvırcık saçlı 

Kıvırcık saçlı 

Düz saçlı 

Düz saçlı 

Anne Baba

AA: Homoz�got kıvırcık saçlı,
Aa: Heteroz�got kıvırcık saçlı,

Murat, a�les�ndek� saç şekl�n� soy ağacı olarak göstermek �ç�n aşağıdak� ç�z�m� oluşturuyor.

Sah�p olduğumuz saç şekl� g�b� özell�kler�m�z kalıtsal özell�kler olup b�r�n� annem�zden, d�ğer�n�  babamızdan aldığımız alel (b�r gen�n 
farklı çeş�tler�) ç�ft� �le kontrol ed�l�r. Kıvırcık saç şekl�, düz saç şekl�ne baskın olup genot�p olarak üç farklı durum oluşab�l�r.

aa: Homoz�got düz saçlı,

Kıvırcık saçlı 

Anne Baba

Kıvırcık saçlı 

Kıvırcık saçlı Kıvırcık saçlı 

Düz saçlı Düz saçlı 

Murat

: D�ş� B�rey

: Erkek B�rey

Ver�len b�lg�ler ve Murat’ın oluşturduğu soyağacına göre aşağıdak� çıkarımlardan hang�s� yapılamaz?

A) Baba düz saçlı olab�l�r.

C) Baba homoz�got kıvırcık saçlı olab�l�r.
B) Anne heteroz�got kıvırcık saçlı olab�l�r.

D) Anne ve baba heteroz�got kıvırcık saçlı olab�l�r.
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