


1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile 
meydana geldiğini açıklar.



1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile 
meydana geldiğini açıklar.



1.2. Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini 
takip eden evreler olarak tarif eder.
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1.3. Mitozda kromozomların önemini fark ederek farklı
canlı türlerinde kromozom sayılarının değişebileceğini 
belirtir. 



1.3. Mitozda kromozomların önemini fark ederek farklı
canlı türlerinde kromozom sayılarının değişebileceğini 
belirtir. 



1.4. Mitozun canlılar için önemini belirterek büyüme ve 
üreme ile ilişkilendirir.
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2.1. Gözlemleri sonucunda kendisi ile anne-babası
arasındaki benzerlik ve farklılıkları karşılaştırır. 
2.2. Yavruların anne-babaya benzediği, ama aynısı
olmadığı çıkarımını yapar. 

Ceyda’nın annesi düz saçlı, kahve renk gözlüdür. 
Babası da düz saçlı, kahve renk gözlüdür. 
Ceyda ise düz saçlı, mavi gözlüdür. 

Bu durum ile ilgili aşağıdaki yorumlardan 
hangisi yapılabilir?
A) Çocuklar anne ve babaya tıpatıp benzerler.
B) Çocuklar anne ve babaya benzemez.
C) Çocuklar anne ve babaya benzerler ama 

aynısı olamazlar.
D) Çocuklar saç şekli olarak anne ve babaya 

benzerken gözleri benzemez. 
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2.3. Mendel’in çalışmalarının kalıtım acısından önemini 
irdeler. 

Mendel mor çiçekli bezelye ile beyaz çiçekli 
bezelyelerin saf döllerini tozlaştırdığında birinci 
kuşağın tümünde mor çiçekli bezelyeler elde 
etti. Birinci kuşakta elde ettiği bezelyeleri kendi 
aralarında tozlaştırdığında ise oluşan 
bezelyelerin 3/4’ünün mor çiçekli, 1/4’ünün 
ise beyaz çiçekli olduğunu gördü. 
Mendel bu çalışma ile aşağıdakilerden 
hangisini göstermiştir?
A) Kalıtsal özelliklerin ikinci kuşaktan birinci 

kuşağa nasıl aktarıldığını göstermiş.
B) Kalıtsal özelliklerin hepsinin birinci kuşakta 

ortaya çıkacağını göstermiş.
C) Kalıtsal özelliklerin nesilden nesile

aktarılamayacağını göstermiş.
D) Kalıtsal özelliklerin birinci kuşaktan ikinci 

kuşağa nasıl aktarıldığını göstermiş.
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2.4. Gen kavramı hakkında bilgi toplayarak baskın ve 
çekinik genleri fark eder.
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2.5. Fenotip ve genotip arasındaki ilişkiyi kavrar.

Mine bezelye çiçeklerini çaprazladığında 
şekildeki fenotiplere sahip çiçekler elde
ediyor.
Bu sonuca göre dişi birey ile erkek
bireyin genotipleri aşağıdakilerden 
hangisidir?
(Mor renk beyaz renge baskındır.)

Dişi Erkek
A) Aa            Aa
B) AA Aa
C) Aa aa
D) aa AA
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2.6. Tek karakterin kalıtımı ile ilgili problemler çözer. 

Uzun kulaklı bir tavşan ile kısa kulaklı
bir tavşanın çaprazlaması yapılıyor. 
(Uzun kulak kısa kulağa baskındır.)
Çaprazlama sonucu aşağıdakilerden 
hangisi gibi olamaz?
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2.7. İnsanlarda yaygın olarak görülen bazı kalıtsal 
hastalıklara örnekler verir.
2.8. Akraba evliliğinin olumsuz sonuçlarını araştırır ve 
tartışır.
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2.9. Genetik hastalıkların teşhis ve tedavisinde bilimsel 
ve teknolojik gelişmelerin etkisine örnekler verir. 

Emin bey Ege Üniversitesi Ege Üniversitesi Genetik hastalıklar Tanı Merkezinde yaptırdığı
DNA analizi sonucunda eşi Melek hanımın ve kendisinin LPL enzimi eksikliği hastalık geninin 
taşıyıcısı olduğunu öğreniyor. 

Bu aile ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Emin bey ve Melek hanım LPL enzimi eksikliği hastasıdır.

B) Emin bey ve Melek hanımın LPL enzimi eksikliği hastası çocukları olabilir.

C) Emin bey ve Melek hanımın LPL enzimi eksikliği hastalık geni taşıyıcısı çocukları olabilir.

D) Emin bey ve Melek hanımın LPL enzimi eksikliği hastası ya da taşıyıcısı olmayan çocukları olabilir.
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3.1. Üreme hücrelerinin mayoz ile oluştuğu çıkarımını
yapar.



3.1. Üreme hücrelerinin mayoz ile oluştuğu çıkarımını
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3.2. Mayozun canlılar için önemini fark eder.
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3.3. Mayozu, mitozdan ayıran özellikleri listeler. 
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4.1. Kalıtsal bilginin genler tarafından taşındığını fark 
eder.
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eder.



4.2. DNA’nın yapısını şema üzerinde göstererek basit bir 
DNA modeli yapar.
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4.3. DNA’nın kendini nasıl eslediğini basit bir model 
yaparak gösterir.

Buse etiketler ile şekildeki DNA modelini yapıyor ve DNA’nın kendisini
eşlemesini göstermek istiyor.

Buse DNA’nın kendisini eşlemesini 
gösterebilmek için hangi etiketten kaç tane
almalıdır?

A B G C

A) 4             4               2            2

B) 2             2               2            2

C) 2             2               4            4

D) 4             4               4            4
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4.4. Nukleotit, gen, DNA, kromozom kavramları arasında 
ilişki kurar. 
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4.5. Mutasyon ve modifikasyonu tanımlayarak 
aralarındaki farkı örneklerle açıklar 
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4.6. Genetik mühendisliğinin günümüzdeki uygulamaları
ile ilgili bilgileri özetler ve tartışır 
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4.7. Genetik mühendisliğindeki gelişmelerin insanlık için 
doğurabileceği sonuçları tahmin eder.

Genetik mühendisliği çalışmaları sonucunda zararlı bir böceğe karşı direnç kazanmış
bir bitki üretildiğini düşünelim. Bu bitkinin polenleri zararlı böceğe karşı direnç oluşturan
genleri taşır. Bu genleri taşıyan polenler de yakında büyüyen yabani bitkilere ulaşabilir.
Genin bu şekilde yayılımı böceklerin yabani bitkilerle beslenmesini engelleyeceğinden
ekosistem içindeki besin ağını bozabilir.

Yukarıdaki yazı dikkate alınarak genetik mühendisliği ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A) Genetik mühendisliğindeki çalışmalar her zaman olumlu sonuç verir.

B) Genetik mühendisliği ile böceklere karşı dirençli bitkiler yetiştirilebilir.

C) Genetik mühendisliğindeki uygulamalar bazı problemleri de beraber getirebilir.

D) Kontrolsüz gen yayılımı ekosistemin dengesini bozabilir.
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4.8. Genetik mühendisliğindeki gelişmelerin olumlu 
sonuçlarını takdir eder.

Ahmet beyin aklından geçen düşünceler şekildeki gibidir.
Buna göre Ahmet beyin mesleği hangisi olabilir?

A) Doktor B) Eczacı

C) Genetik mühendisi D) Biyoteknolojik ürün satıcısı

İİnsanlarda cnsanlarda cüüceliceliğğe sebep olan e sebep olan 
bbüüyyüüme hormonu eksiklime hormonu eksikliğğini ini 
gidermek igidermek iççin bin büüyyüüme hormonunu me hormonunu 
sentezleyen geni, bir bakteriye sentezleyen geni, bir bakteriye 
aktararak bakterinin bu hormonu aktararak bakterinin bu hormonu 
üüretmesini saretmesini sağğlayabilirim.layabilirim.
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4.9. Biyoteknolojik çalışmaların hayatımızdaki önemi ile 
ilgili bilgi toplayarak çalışma alanlarına örnekler verir.

Tıbbi biyoteknoloji ile insülin 
hormonu üretilebilir.
Hastalıkların tedavisi 
sağlanabilir.

Genetiği değiştirilmiş bitkisel 
besinler hastalıklara yol açabilir.
Zararlı böceklere karşı dirençli 
bitkiler ekolojik dengeyi bozabilir.

Sema

Esma

Sema ve Esma’nın söyledikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Her ikisi de biyoteknolojik çalışmalara örnekler vermişler.
B) Sema biyoteknolojinin olumlu sonuçlarından bahsetmiştir.
C) Esma biyoteknolojinin olumsuz sonuçlarından bahsetmiştir.
D) Her ikisi de sadece biyoteknolojinin sağlık ile ilgili çalışmalarına örnek vermişler.
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5.1. Canlıların yasadıkları çevreye adaptasyonunu 
örneklerle açıklar.
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5.2. Aynı yasam ortamında bulunan farklı
organizmaların, neden benzer adaptasyonlar 
geliştirdiğini belirtir.
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5.3. Canlıların çevresel değişimlere adaptasyonlarının 
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5.4. Evrim ile ilgili farklı görüşlere örnekler verir. 

Fatih öğretmen sınıf panosuna Lamarck ve Darwin’in görüşlerini poster olarak asmıştır.

Fatih öğretmen bu poster ile aşağıdakilerden hangisini örnek vermek istemiştir?

A) Mutasyon ile ilgili farklı görüşlere
B) Modifikasyon ile ilgili farklı görüşlere 
C) Evrim ile ilgili farklı görüşlere 
D) Kalıtım ile ilgili farklı görüşlere
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1.1. Bir cismin havadaki ve sıvı içindeki ağırlığını
dinamometre ile ölçer ve ölçümlerini kaydeder.
1.2. Cismin havadaki ve sıvı içindeki ağırlıklarını
karsılaştırır.
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1.3. Cismin sıvı içindeki ağırlığının daha az göründüğü
sonucunu çıkarır 
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1.4. Sıvı içindeki cisme, sıvı tarafından yukarı yönde bir 
kuvvet uygulandığını fark eder ve bu kuvveti kaldırma 
kuvveti olarak tanımlar 
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1.5. Kaldırma kuvvetinin, cisme aşağı yönde etki eden 
kuvvetin etkisini azalttığı sonucuna varır 
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1.6. Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin 
büyüklüğünün, cismin batan kısmının hacmi ile ilişkisini 
araştırır. 

Şekildeki gibi bir düzeneği kuran öğrenci
aşağıdakilerden hangisini araştırıyordur?
A) Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin 

büyüklüğünün, cismin daldırıldığı sıvının 
yoğunluğu ile ilişkisini 

B) Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin
büyüklüğünün, cismin batan kısmının
hacmi ile ilişkisini 

C) Yüzen cisimlere etki eden kaldırma
kuvvetinin cismin ağırlığı ile ilişkisini

D) Askıda kalan cisimlere etki eden
kaldırma kuvvetinin cismin ağırlığı ile 
ilişkisini
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kuvvetinin cismin ağırlığı ile ilişkisini

D) Askıda kalan cisimlere etki eden
kaldırma kuvvetinin cismin ağırlığı ile 
ilişkisini



1.7. Cisimlerin kütlesini ve hacmini ölçerek 
yoğunluklarını hesaplar.



1.7. Cisimlerin kütlesini ve hacmini ölçerek 
yoğunluklarını hesaplar.



1.8. Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin 
büyüklüğünün, cismin daldırıldığı sıvının yoğunluğu ile 
ilişkisini araştırır.



1.8. Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin 
büyüklüğünün, cismin daldırıldığı sıvının yoğunluğu ile 
ilişkisini araştırır.



1.9. Farklı yoğunluğa sahip sıvıların cisimlere uyguladığı
kaldırma kuvvetini karsılaştırır ve sonuçları yorumlar. 



1.9. Farklı yoğunluğa sahip sıvıların cisimlere uyguladığı
kaldırma kuvvetini karsılaştırır ve sonuçları yorumlar. 



1.10.Bir cismin yoğunluğu ile daldırıldığı sıvının 
yoğunluğunu karsılaştırarak yüzme ve batma olayları
için bir genelleme yapar.



1.10.Bir cismin yoğunluğu ile daldırıldığı sıvının 
yoğunluğunu karsılaştırarak yüzme ve batma olayları
için bir genelleme yapar.



1.11. Denge durumunda, yüzen bir cisme etki eden 
kaldırma kuvvetinin cismin ağırlığına eşit olduğunu fark 
eder 



1.11. Denge durumunda, yüzen bir cisme etki eden 
kaldırma kuvvetinin cismin ağırlığına eşit olduğunu fark 
eder 


