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TEST - 1
1.

1. ÜNİTE

Doğada birbirinden farklı özelliklere sahip milyonlarca canlı
türü bulunmaktadır. Bu canlıların tamamında bazı özelliklerin
ortak olarak bulunudğu bilinmektedir.

Canlıların Ortak Özellikleri
4.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine sahip bir canlı çeşidi
sayısının diğerlerinden fazla olması beklenir?

Canlılar yaşadıkları ortamda beslenmek, göç etmek, üremek,
ışığa ve suya ulaşmak gibi çeşitli nedenlerle hareket ederler.
Bazı canlılar yer değiştirerek bazıları ise durum değiştirerek
hareket ederler.
Buna göre,

A) Kendi besinini üreten

I. akşam sefasının çiçeklerinin üreme amacıyla açılması,

B) Değişen iç ve dış faktörlere karşı iç ortamını kararlı ve
dengede tutan

II. aslanın avlanmak için geyiği takip etmesi,
III. ayçiçeği gövdesinin güneşe doğru büyümesi

C) Kalıtsl yapısı kendisinden farklı olan yavrular oluşturan

IV. kuşların sıcak bilyelere göç etmesi
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D) Hücre bölünmeleri ile embriyonik gelşiim gerçekleştiren

hareketlerinden durum değiştirme ve yer değiştirmeye örnek olanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

E) Doku, organ ve sistem organizasyonuna sahip olan

2.

Durum değiştirme

Yer değiştirme

A)

I

II, III ve IV

B)

III

I, II ve IV

C)

I ve II

III ve IV

D)

I ve III

II ve IV

E)

II ve IV

I ve III

Aşağıda tanımları verilen özelliklerden hangisi tüm canlılarda ortaktır?
A) Tek ata canlıdan genetik yapıları aynı olan yeni canlıların
oluşması
B) Küçük moleküllerin birleştirilmesi ile canlıya büyük moleküllerin sentezlenmesi
C) İnorgnaik maddeleri kullanarak kendi beyinini üretmesi

5.

Aşağıdaki faaliyetlerden hangisini yapamayan bir canlının
yaşamına devam ettirebilmesi beklenir?
A) Üreme
B) Solunum
C) Beslenme

R

N

D) Doku, organ, sistem gibi yaıların uyumlu bir biçimde çalışarak üstlendiği görevi yerine getirmesi

D) Boşaltım

Ö

E) Protein sentezi

3.

Bir ekosistemden rastgele seçilen iki canlının,
I. besin ihtiyacını başka bir canlıdan karşılayan,

II. belirli bir organizasyona sahip olan,

III. anabolik hızı, katabolik hızından fazla olan,

IV. bulunudğu sistemde yaşama ve üreme ihtimalini artıran
özelliklere sahip olan
özelliklerinden hangilerine ortak olarak sahip olacağı besindir?
A) Yalnız II

B) I ve III
D) I, II ve IV

6

C) II ve IV
E) II, III ve IV

6.

Aşağıdaki canlılardan hangisi hücresel özellikleri bakımından diğerlerinden ayrılır?
A) Amip
B) Bakteri
C) Arke
D) Bira mayası
E) Şapkalı mantar
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Canlıların Ortak Özellikleri
7.

Bir araştırmacı içlerinde aynı bir bitki bulunan araştırmacı beş
saksı bitkisini farklı sıcaklıklardaki ortamlarda tutmuştur. Tüm
saksılara yüksek şiddete ve kırmızı ışık uygulamış. Saksıları
aynı miktarda suyla aynı zaman dilimlerinde sulamşıtır. Saksıların topraklarına da aynı düzeyde gübre eklemiştir. Belirli
bir süre sonra saksı biktikilerin boylarında meydana gelen
değişimleri gözlemiştir.
Buna göre, bu araştırmacının yaptığı kontrollü deneyde
bağımlı değişken ve bağımsız değişken aşağıdakilerden
hangisidir?

A)

Saksı bitkisindeki
büyüme oranı

B)

Ortam sıcaklığı

C)

Saksı bitkisinin
üreme hızı

D)

Ortam sıcaklığı

E)

Saksı bitkisinin
fotosentez hızı

Bağımsız değişken

Bilimsel çalışma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hipotez kurma aşamasında araşatırılacak olan bilimsel
sorunun çözümü için toplanan veriler arasında ilişki kurulup geçici bir çözüm yolu ortaya konur.
B) Problemi belirlemeden önce problemi daha iyi anlamak
için, problemi belirledikten sonra geçici çözüm yolu ortaya koyabilmeki için veri toplanır.
C) Hipotezden akıl yürütme yoluyla çıkarılan tahminler bilimsel araştırmalarda zaman kazanıcı sağlayabilir.
D) Bir kontrollü deneylerde bağımsız birçok değişken bir bağımlı değişken üzerindeki etkisi araştırılır.
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Bağımlı değişken

9.

Ortam sıcaklığı

Saksı bitkisindeki
büyüme oranı

E) Kontrollü deney sonuçları hipotezi destekliyorsa diğer
bilim insanlarının da test etmeleri sağlanır.

Ortam sıcaklığı
Işık şiddeti

Işığın dalga boyu

10. Bir araştırmacı bilimsel çalışmalarnıdan birisinde kontrollü
deney aşamasındadır.

Buna göre, araştırmacı aşamaya gelene kadar;
I. gözlem yapma,

II. tahminde bulunma,

III. hipotez kurma,

IV. problemi belirleme

8.

N

bilimsel yöntem basamaklarından hangileri greçekleştirmiştir?

Çeşitli bilimsel çalışmalar sırasıda yapılan gözlemler aşağıda
verilmiştir.

A) I ve III

B) II ve IV
D) I, III ve IV

C) I, II ve III
E) I, II, III ve IV

R

I. Kireç suyu dolu olan bir kaba bir pipetle nefesimizi üflersek kireç suyunda bulunma gözlenir.
II. Sağlıklı bir insanda bir günde ?? süzülen 275 mg HCO3–
ün 274,97 mg’ı geri emilir.

Ö

III. Sofra tuzları yağları mekanik olarak sindirerek yağların
yüzeyini genişletir.

IV. Sağlıklı bir bireyde oksijenin hemoglobine doyma yüzdesi
egzersiz durumunda %19, dinlenme durumunda %61’dir.

Buna göre, bu gözlemlerden güvenilirliği daha fazla ve
daha az olanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

11. Bir araştırmacı yaptığı bilimsel çalışma süresinde “Küresel
ısınmanın sebebi fosil yakıtların aşırı tüketilmesi sonucu olaşan CO2 nin atmosferde birikmesidir.” hipotezini kurmuştur.
Bur araştırmacı yaptığı çalışmalral fosil yakıtlar dışında da
bazı faktörlerin etkesiyle atmosfere CO2 salınımı yapıldığını
ve atmoferdeki CO2 oranı artışının küresel ısınmaya sebep
olduğunu belinmeştir.
Buna göre, bu araştırmacının bundan sonra yapacağı çalışmalrad yapacağı ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?

Güvenilirliği daha fazla

Güvenilirliği daha az

I ve II

III ve IV

B) Hipotezini yeniden gözden geçirerek değiştirmek

I ve III

II ve IV

C)

II ve III

I ve IV

C) Hipotezini diğer bilim insanalrının test etmelerini sağlamak

D)

II ve IV

I ve III

D) Daha fazla kontrollü deney yaparak hipotezini doğrulamak

E)

III ve IV

I ve II

E) Hipotezini gerçek bilgiye dönüştürmek

A)
B)

Biyoloji Soru Bankası

A) Bu konuyla ilgili yeni bir problem belirlemek
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TEST - 2
1.

Canlıların Ortak Özellikleri

9. sınıf öğrencileri sınıf panosuna canlıların ortak özellikleri
ile ilgili aşağıdaki afisleri asmışlardır.
Canlılar, hücrelerinde besinleri
parçalayarak ürettikleri enerjiyle
yaşamsal faaliyetlerini sürdürürler.

3.

Canlılar, metabolik faaliyetler
sonucu oluşan atıkları hücrelerin
uzaklaştırırlar.

Bir bitki kökünün toprakta su ve güberinin bulunduğu tarafa
doğru büyüyerek yönelmesi, canlıların ortak özelliklerinden,
I. hareket,
II. uyarılara tepki,
III. büyüm ve gelişme
IV. organik besin ihtiyacını karşılama

Canlıların ortak
özellikler

hangillerine örnek olarak gösterilebilir?
B) II ve III
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A) I ve II

Canlıların vücutlarında yapım ve
yıkım gibi biyokimyasal olaylar
gerçekleşir.

Canlılar çevreden gelebilmesi
uyarılara karşı uygun
cevaplar oluştururlar.

D) I, II ve III

C) III ve IV

E) I, II, III ve IV  

Buna göre, öğrencilerin hazırladığı afişlerde aşağıda verilen canlıların ortak özelliklerinden hangisine ait bilgi yer
almaz?
A) Adaptasyon
B) Hücresel solunum
C) Metabolizma

4.

D) Boşaltım
E) Uyarılara tepki

Bir bitki, bir hayvan ve bir bakteri de aşağıdakilerden hangisi kesinlikle ortaktır?
A) Ototrof beslenme

B) Aktif hareketle yer değiştirme

C) Hücresel yapıya sahip olma
D) Oksijenli solunum yapma

5.

Tüm canlılar büyür ve gelişirler.

Ö

2.

R

N

E) Bölünerek eşeysiz üreme

Canlılarda gerçekleşen büyüme ile ilgili,

I. İnsanda soluk verme havasıyla CO2 ve H2O’nun vücuttan
uzaklaştırılması
II. Yüksek ses duyan bireyin irkilmesi

I. Tüm canlılar hücre bölünmeleri ile hücre sayısını artırarak büyürler.

III. Tavuk yumurtasında kuluçta süresi sonuda civcinin oluşması

II. Canlının hücresinin haciminin ve kütlesinin artması büyümesini sağlar.

IV. Develerin kum fırtınalarından etkilenmemek için kulak ve
burunlarının kıllı olması

III. Gelişme ile canlıların doku ve organları işlevsel olarak
değişime uğrayarak görev yapacak olgunluğa ulaşır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

A) Hücresel solunum

B) Yalnız III
D) II ve III

Buna göre, aşağıdaki ortak özelliklerden hangisine ait bir
örneye yukarıda yer verilmemiştir?

E) I, II ve III

C) I ve II

B) Adaptasyon
C) Büyüme ve gelişme
D) Uyarılara tepki
E) Boşaltım
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Canlıların Ortak Özellikleri
6.

8.

Ölüm oranı (%)
25
20

Aşağıdaki tabloda insanın çeşitli faaliyetleri için 1 saatlik zaman diliminde harcayacağı ortalama kalori miktarları verilmiştir.

İran

15
10

Çin
İtalya

Güney Kore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Günler

Yukarıdaki grafikte 2020 yılının şubat ayının sonunda dört
farklı ülklede 10 gün boyunca covid-19 hastalığından ölen insanların oranlarındaki değişim gösterilmiştir.
Buna göre,

55 kg’lık
insanda (kal)

68 kg’lık
insanda (kal)

85 kg’lık
insanda (kal)

Koşu

545

680

320

İp atlama

570

705

815

Bisiklet

470

560

685

Yüzme

510

565

655

Dans

510

600

695

Kick-Boks

560

660

770
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5

4,4%
3,6%
2,6%
0,6%

Faaliyet

çeşitli besinlere ait kalori değerleri ise şöyledir.
370 kal

I. İran’daki ölüm oranının yüksek olmasınını sebebi virüsle
enfekte olmuş kişi sayısının diğer ülkelerden daha fazla
olmasıdır.

352 kal

297 kal

II. Covid-19 hastalığı ile mücadelede Güney Kore; İtalyan,
Çin ve İran)dan daha başarılı olmuştur.

Kebap (100 gr)

164 kal

56 kal

Pilav (100 gr)

Kıymalı pide (100 gr)

215 kal

III. Çin ve Güney Küre’deki ölüm oranlarındaki benzerlik coğrafi olarak bu ülkelerin komşu olmalarından kaynaklanmıştır.

Peynirli makarna (100 gr)

Fırında tavuk (100 gr)

Zeytinyağlı taze fasulye (100 gr)

yargılarından hangilerine kaynaklanmıştır?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

7.

Birey sayısı

I. Kilo aldıkça her faaliyet için harcanan kalori miktarındaki
artış aynı düzeydedir.

E) I, II ve III  

N

D) I ve III

Bu verilere göre,

C) Yalnız III

II. 200 gr peynirli makarna ve 200 gr fırında tavuk yiyen 55
kg’lık birey aldığı kaloriye en hızlı ip atlayarak harcar.

R

R

P

III. Bir insan tabolda belirtilen tüm faaliyetler ile bir porsiyon
(200 gr) pilavdan aldığı kalorinin tamamını tüketir.
IV. Kilo alma hızı yüksek bir insan için aldığı kalorileri daha
ızlı tüketmesi için yapmaı en uygun faaliyet yüzmedir.

S

40

Ö

20

60

80

ifadelerinden hangisi doğrudur?
A) Yalnız II

Sıcaklık (°C)

B) I ve II
D) III ve IV

C) II ve III
E) I, II ve IV  

Yukarıdaki grafikte P, R ve S canlılarının birey sayılarının ortam sıcaklığına bağlı değişimleri gösterilmiştir.
Buna göre,

I. Sıcaklık değişimine toleransı en fazla olan canlı türü R’dir.
II. P, R ve S’nin yaşayabileceği ortak bir bölge olamaz.
III. P, R ve S için optimum sıcaklık değerleri farklıdır.

B) Yalnız II
D) I ve III

Biyoloji Soru Bankası

Doğadan rastgele seçilen iki canlıda aşağıdaki özelliklerden hangisinin aynı olacağı kesindir?
A) Genetik yapısı farklı yavrular oluşturma
B) Çekirdek ve zarlı organellere sahip olma

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

9.

C) Yalnız III
E) II ve III

C) Vücuttaki fazla suyu vücuttan uzaklaştırma
D) Organik besin için başka bir canlıya ihtiyaç duymama
E) Yer değiştirerek hareket etme
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TEST - 3
1.

Canlıların Ortak Özellikleri

Biyoloji dersinde öğretmen tahtaya dört farklı canlı örneği
yazmıştır.

2.

Bu canlılar,

Canlıda gerçekleşen faaliyetleri engelleyen maddelere inhibitör madde adı verilir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisini engelleyen inhibitör
madde çeşidinin tüm canlılarda etkili olması beklenir?

I. amip,
II. bakteri,

A) Üreme hücresi oluşumu

III. bitki,

B) ATP üretilmesi

IV. arke

C) Çekirdek zarı üretemi
D) Sinirsel iletim

Öğrencilerden bu canlıları hücresel ypı ve hücre sayısı bakımından doğru bir şekilde gruplandırmalarını işlemiştir.
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E) Embriyonik gelişim

Buna göre, bu canlılara ait öğrencilerin yaptığı aşağıdaki
gruplandırmalardan hangisi doğrudur?
A)

Canlılar

Prokaryot tek Prokaryot çok Ökaryot tek
hücre
hücreli
hücreli

I

+

II

+

III
IV

Ökaryot çok
hücreli

+

+

3.

B)
Canlılar

Hücre yapısı
Prokaryot

Ökaryot

I
II

+
+
+

Canlılar

Prokaryot

+

Ökaryot

Tek hücreli

+

+

III

IV

Canlılar

+

Prokaryot tek Prokaryot çok Ökaryot tek
hücre
hücreli
hücreli

I

+

II

+

III

IV

E)

Canlılar

I

Prokaryot
Ökaryot

Çok hücreli

10

+
+

K
Ökaryot çok
hücreli

+

II

+

III

IV
+

+
+

+

100

Çok hücreli

+

+

Tek hücreli

Özelliğin canlı çeşitlerinde bulunma oranı

+

+

Ö

D)

Aşağıdkai grafikte canlılarda gözlenen üç özellik K, L ve M
harfleriyle gösterilmiş ve bu özelliklerin cnalı çşeilerinde bulunma yüzdeleri verilmiştir.

Hücre sayısına göre

R

II

+

+

Hücre yapısı

I

Çok hücreli

+

Doğal çevremizde birçok canlı çeşidi bulunmaktadır. Bu canlılar çok farklı sitom sağlayarak yaşamlarını sürdürürler. Bu
canlılara ait özelliklerden bazıları bütün canlılarda ortak olarak gözlenir. Bazı özelilkler ise sadece sınırlı bir cnalı grubunda gözlenmektedir.

N

+

C)

Tek hücreli

+

III
IV

Hücre sayısına göre

M

Özellik

Buna göre K, L ve M özellikleri aşağıdakilerden hangisinde
dğoru verilmiştir?
K

L

M

A)

Eşeyli üreme

Boşaltım

Oksijenli
solunum

B)

Bölünerek
büyüme

Homeostasiyi
sağlama

Aktif hareket

C)

Hareket

Oksijenli
solunum

Gelişme

D)

Beslenme

Eşeysiz
üreme

Adaptasyon

E)

Kemosentez ve
besin üretmesi

Eşeyli
üreme

Hareket

+
+

L
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Canlıların Ortak Özellikleri
4.

Öğretmen biyoloji dersinde metabolizmanın tanımını şöyle
yapmıştır.
Metabolizma: Canlıda gerçekleşen yapım (anabolizma) ve
yıkım (katabolizma) faaliyetlerinin tamamıdır.
Daha sonra öğrencilerinden canlılarda gerçekleşen metabolik olaylara örnekler vermelerini istemiştir.
Zehra: Besinlerden enerji üretilmesi
Serhat: Büyük besinlerin sindirilmesi

2019 yılının sonunda Çin’in Wuhan kentinde birçok zatürre
vakası ortaya çıktı v ebuna neden olan virüsün yeni tip coronavirüs olduğu 2020 yılının Ocak ayında ilan edildi.
Solunum yoluyla (öksürme, hapşırma, konuşma vb) bulaştığı
düşünülen virüsün enfeksiyon belirtileri 2-14 gün gibi bir kuluçka süresinden sonra yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı
ve solunum güçlüğü ile seyderiyor. Daha ciddi vakalarda,
enfeksiyon pnömoniye (zatürre), ciddi alan solunum yetmezliği sendromuna, böbrek yetmezliğine ve ölüme neden
olabilmektedir. Altta yatan herhangi bir hastalığı bulunmayan
sağlıklı kişilerde eneksiyon süreci hafif seyretmektedir.

EK
Tİ
R

Hicran: Su ve karbondioksitten besin üretilmesi

6.

Ersin: Yapıtaşlarının birbirleriyle bağlanarak polimerleşmesi

Aşağıdaki şekilde covid-19 hastalığının seyri gösterilmiştir.
Akut
solunum
Hastalanma yetmezliği

Buna göre, öğrencilerinin verdiği örneklerden anabolizma
ve katabolizmaya örnek olanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

0

Anabolizma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Katabolizma

A)

Ersin

Zehra, Serhat ve Hicran

B)

Zehra ve Hicran

Serhat ve Ersin

C)

Serhat ve Ersin

D)

Hicran ve Ersin

E)

Zehra, Serhat ve Hicran

Zehra ve Hicran

Zehra ve Serhat
Ersin

Belirtilerin
başlaması

Nefes
darlığı

Yoğun
bakım

Buna göre, covid-19 hastalığı, bulaşma yolları ve seyri ile
ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Maske kullanımı hastalığın bulaşma ihtimalini azaltır.
B) Kalp hastalığı olmayan kişilerin bu virüsle enfekte olma
olasılığı düşüktür.

5.

Vaka sayısı (??)
356

400

206
Ölüm

D) Hastalığa ait belirtilerin süresinin uzun olması virüsün yayılma hızını artırıır yönde etkiler.

E) Kapalı ve toplu kullanım ortamlarında havalandırmanın
sağlıklı olması virüsün bulaşma oranını azaltır.

161

156

123

98

R

100

Vak

200

a

300

N

C) Herhangi bir hastalığı olmayan kişilerin bu virüsle enfekte
olma olasılığı düşüktür.

21

3

10

3

38

27

1

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Günler
(Ekim ayı)

Ö

13 Ekim 1970 günü İstanbul’da başlayan kolera salgınında
günlere göre vaka ve ölüm sayısının dağılımı yukarıdaki grafikte gösterilmiştir.
Grafikteki verilere göre,

I. en çok vakanın görüldüğü gün ölüm oranı en yüksektir.

II. Kolera aşısının bulunması salgının sona ermesini sağlamıştır.
III. Salgın 15 gün içerisinde etkisini kaybetmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

Biyoloji Soru Bankası

C) Yalnız III
E) II ve III
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Lütfen Dikkat!!!
Elinizdeki bu ürün çalışmanın son hali
değildir. Tashih süreci
devam etmektedir.

TEST - 1
1.

İnorganik Bileşikler

Öğretmen biyoloji dersinde öğrencilerinden inorganik bileşiklerin özelliklerini söylemelerini istiyor.

4.

Otsu bir bitkide su,
I. fotosentezde hammadde olarak,
II. gövdenin dik durmasında,

Merve: Hücrelerde yapısal olarak kullanılabilir.

III. hücresel solunumda enerji kaynağı olarak

Elif: Sindirildikten sonra kana karışır.
Oğuz: Metabolik faaliyetlerde düzenleyici rol oynar.

amaçlarından hangileri için kullanılır?

Mert: Solunum reaksiyonlarında enerji verici olarak
kullanılmaz.

A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) II ve III

E) I, II ve III

EK
Tİ
R

Aleyna: Vücuda hazır alınır.

C) I ve II

Buna göre, öğretmen bu öğrencilerden hangisinin söylediği ifadeye yanlış kabul etmelidir?
A) Merve

B) Elif
D) Mert

2.

C) Oğuz

t

E) Aleyna

Bazı besinler güneşte kurutularak uzun süreler saklanmaktadır.

5.

İnsanda iki farklı mineral çeşidi ile ilgili,
I. Aynı görevli gerçekleştirebilir.

Buna göre, bu durum suyun aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilişkilidir?

II. Birinin eksikliği diğeri ile giderilebilir.

III. Birisi enerji verirken değeri enerji vermeyebilir.

A) Vücut ısısının dengede kalmasını sağlar.

IV. Aynı besin çeşidi ile vücuda birlikte alınabilirler.

B) Enzimlerin çalışması için ortamda en az %15 oranında
bulunmalıdır.

N

ifadelerinden hangileri doğrudur?

C) Suyun özısısı birçok bileşikten daha yüksektir.

A) I ve II

D) Su donduğunda yoğunluğu artar.

Ö

3.

R

E) Su besinlerin sindirimini kolaylaştırır.

Su canlıların yaşaması için hayati öneme sahiptir. İnsan vücudunun doğanın ve doğadaki diğer canlıların önemli bir kısmı sudan meydana gelmiştir.
Buna göre, su insanda,

B) I ve III
D) II ve IV

6.

E) III ve IV

Mineraller,
I. enzimin yardımcı kısmı olma,
II. vücut sıvılarının dengelenmesinde görev alma,
III. sindirilmeden ?? geçme,
IV. enerji vermeme

I. dolaşım,
II. sindirim,

özelliklerinden hangileriyle suya benzer?

III. boşaltım

A) Yalnız II
faaliyetlerinden hangilerinde kullanılır?
A) Yalnız I

B) Yalnız III
D) I ve III
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C) I ve IV

B) I ve II
D) I, II ve IV

C) III ve IV
E) II, III ve IV

C) I ve II

E) I, II ve III

Biyoloji Soru Bankası

TEST - 1

İnorganik Bileşikler
7.

Su canlıların hayatını devam ettirebilmesi için vazgeçilmez
ihtiyaçlardan birisidir. Biyolojik açıdan hayatın devamı için çok
önemli birçok özelliğe sahip olan suyun canlılardaki bulunma
oranı yüksektir.
Buna göre, suyun özelliği ve canlı açısından önemiyle ilgili,
→ Besinlerin tat ve kokularının
alınması

I. Çözücü olma

6CO2 + 6H2O

H2O(s)
  Klorofil

C6H12O6 + 6O2

tepkimesinin gerçekleştiğini tespit etmiştir.
Buna göre, araştırmacının söylediği,
I. İncelediğim canlı bir bitki olabilir.
II. Bu canlı besin yapısına sudaki hidrojen atomlarını katmaktadır.
III. Bu reaksiyonda büyük bir molekülün yapıtaşları arasındaki bağlar su ile koparılmaktadır.

EK
Tİ
R

II. Dunduğunda yoğun- → Bir gölde üst yüzeyin donması,
luğunun azalması
alt kısımdaki canlıların hayatına devam etmesi

9.

III. Adhezyon kuvveti
oluşturmayı

→ Suyun bitkide taşınırken odun
borularının ??? tutunması

IV. Seyreltici olma

→ Metabolik atıkların zehirlilik
etkisini azaltma

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

C) Yalnız III

E) I, II ve III

eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve IV

B) II ve III
D) II, III ve IV

C) I, II ve IV

E) I, II, III ve IV

10. Asit ve bazların canlılar açısından önemi,

I. pH dengesinin korunmasında görev olarak homeostazinin devamlılığını sağlar.

II. Enzimlerin çalışabilmesi için uygun pH ortamına ihtiyaç
vardır.

III. Tüm vücut sıvılarının asitlik ve bazlık değerlerinin aynı
değerinde tutulmasında görev alırlar.

ifadelerinden hangileri ile açıklanabilir?

R

Mineraller suyla ve besinlerle aldığımız maddelerdir. Vücudumuzda az miktarda bulunmasına rağmen dışarıdan sürekli
alıp kullanmak olduğumuz maddelerdir. ??, idrar, dışkılama
gibi olaylarla mineral kaybederiz. Mineral dengesinin sağlanması için besin ve suyun vücuda yeterli miktarda ve düzenli
olarak alınması gerekir.

Ö

8.

N

A) Yalnız I

I. Bireyin metabolik faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde devam
edebilmesi için dışarıdan aldığı mineral miktarının kaybettiğinden daha fazla olması şarttır.

II. Mineraller insan vücudunda üretilemeyen ve dışarıdan
hazır alınan inorganik maddelerdendir.
III. Ancak sindirildikten sonra vücuda alınabilen mineraller
hücresel solunumda enerji verici olarak kullanılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

Biyoloji Soru Bankası

E) I, II ve III

11. Asitler ve bazlar reaksiyona girdiği zaman suya ve su içinde
çözünmüş bir bileşik halinde tuzları meydana getirirler.
Asit + Baz  →  Su + Tuz
Buna göre, tuzlar ile ilgili,

II. Vücut sıvılarının ozmotik dengesinde rol oynar.
III. Fazla tüketilmesi halinde fazlasının vücutlar uzaklaştırılması nedeniyle herhangi bir rahatsızlığa yol açması beklenmez.
IV. Bitkiler tarafından fotosentez ile üretilebilir.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve III

D) II ve III

C) I ve II

I. Asit-baz dengesinin sağlanması için hücrenin su alışverişini düzenler.

Buna göre,

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

B) Yalnız III
D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

E) I, II ve III
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TEST - 2
1.

İnorganik Bileşikler
H

H

δ+ = Kısmi pozitif

O

δ–

δ–

3.

= Kısmi negatif

Buna göre, Rize’deki sıcaklığın daha yüksek olmasında suyun,

Hidrojen
bağı
H δ+
Hidrojen
bağı

O

I. Suyun yavaş soğuyarak ortamı ısıtması ?? bölgelerinin
ılıman olmasını sağlar.

Hidrojen
bağı

H

δ–

Kasım ayında Rize’de ölçülen sıcaklık gündüz 15 °C iken aynı
anda Erzurum’daki sıcaklık 2 °C’dir.

δ+

H δ+

δ–

O

O

II. Teleme ile suyun buharlaşması sırasında ısı kaybı olduğu
için vücut ısısı dengede kalır.
H

III. Suyun donması sırasında yoğunluğunun azalması suyun
sadece üst kısmının donmasına neden olur.

H

EK
Tİ
R

H

özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Yukarıdaki şekilde su moleküllerinin hidrojen bağı ile birbirine
bağlanması gösterilmiştir. Bu bağların çekim gücüne kohezyon kuvveti adı verilmektedir.

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

Buna göre, kohezyon kuvveti canlılardaki önemi ile ilgili,

C) I ve II

E) I, II ve III

I. Bitkilerin odun borularında suyun kopmayan bir sütun halinde taşınmasında etkilidir.
II. Kandaki bazı maddeleri çözerek taşınmasında

III. Su yüzeyinde oluşturduğu gerilimle bazı canlıların su yüzeyinde hareket etmesine yardımcı olur.

4.

IV. Metabolizma sonucu oluşan zararlı atıkların seyreltilerek
vücuttan atılmasına yardımcı olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) I ve III

A) enzimlerin çalışması için ortam oluşturmak
B) Besin üretimi sırasında hammadde olarak kullanılmalı
C) Boşaltıma yardımcı olmak

C) II ve III

D) Madde taşınmasını kolaylaştırmak

E) I, III ve IV

E) Polimerleşme reaksiyonları sırasında oluşmak

Öz ısı bir maddenin bir gramının sıcaklığını 1 °C artırmak için
gereken ısı miktarıdır. Canlılar için çok önemli bir yere sahip
olan suyun öz ısısı birçok maddeden daha yüksektir. Bu durum suyun ısı tutma kapasitesinin yüksek olduğunu gösterir.
Ayrıca su, sahip olduğu ısıyı da ortama yavaş yavaş vermektedir.

Ö

2.

R

N

D) II ve IV

Aşağıdakilerden hangisi hem bitki hem de hayvanlar için
önemini beliten özelliklerden birisi değildir?

Buna göre, suyun öz ısısının yüksek olması,
I. bitkilerin topraktan aldıkları suyu üst organlara taşıması,

III. kandaki moleküllerin çözünürlüğünü artırarak daha kolay
taşınmasının sağlanması
durumlarından hangilerini sağlar?
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I. HCI  → H+ + CI–
–

II. H+ + HCO3 → H2CO3
–

III. H2CO3 → H+ + HCO3
IV. NH3 + H+ →  NH4

reaksiyonlarından hangileri normalin üzerine çıkan pH
değerinin azalarak tekrar dengenin sağlanması sırasında
gerçekleşir?
A) I ve II

B) I ve III
D) II ve IV

B) Yalnız II
D) I ve II

Canlılarda gerçekleşen,

+

II. terleme ile vücut ısısının dengede tutulmasında yardımcı
olması,

A) Yalnız I

5.

C) II ve III
E) III ve IV

C) Yalnız III
E) I, II ve III

Biyoloji Soru Bankası

TEST - 2

İnorganik Bileşikler
Suda çözündüklerinde hidrojen (H+) iyonu veren maddelere
asit denir. Suya hidroksit (OH–) iyonu vererek iyonlaşan bileşiklere baz denir. Suda çözünme ile oluşan hidrojen (H+)
iyonlarının konsantrasyonu çözeltilerin pH değerini verir. Bu
değeri ölçmek için pH cetveli kullanılır. Pil cetveli 0-14 aralığındadır. 0-7 arası asit, 7-14 arası bazdır. 7 değeri ise nötrdür.

Akü sıvısı

0

1

Portakal

2

Hidroklorik asit

Limon

3

Asit

Elma

Domates

4

Gazoz

5

Lavabo açıcı

Damıtılmış su

6

7

8

Nötr

Turşu suyu Yağsız süt

9

10

11

12

8.

Sodyum hidroksit

13

Bulaşık deterjanı

Baz

Deterjanlı su

Eksikliğinde Oluşacak Hastalıklar

Kalsiyum (Ca)

Kemik ve dişlerin
yapısı, kas kasılması, kanın pıhtılaşması, enzimlerin
aktivasyonu.

Lahana, tere,
maydanoz, zeytin,
kereviz, süt, peynir,
yumurta, deniz
ürünleri.

Raşitizm (kemik
eğriliği), osteoporoz
(kemik erimesi).

Demir (Fe)

Alyuvarların
(hemoglobin) yapısı,
bazı enzimlerin
aktivasyonu, kas
proteininin (miyoglobin) yapısı.

Baklagiller, pekmez,
yeşil sebzeler, kuru
meyveler, balık,
kırmızı ve beyaz et,
yumurta.

Anemi (kansızlık).

Sodyum (Na)

Hücrelerin su
alışverişi (osmotik
denge), sinir ve
kasların çalışması.

Ekmek, zeytin,
ıspanak, yemek
tuzu, süt, peynir,
yumurta, kırmızı ve
beyaz et.

Fazla alındığında
yüksek tansiyon,
böbrek hastalıkları.

Potasyum (K)

Hücre içi ve
hücreler arası
sıvısının oluşması,
protein ve glikojen
sentezi, hücrenin
su alışverişi, kas ve
sinir sistemlerinin
çalışması.

Buğday, baklagiller,
havuç, enginar,
zeytin, süt, yumurta, balık, kırmızı et.

İştahsızlık, hâlsizlik,
kas yorgunluğu,
kalp atımında
sorunlar.

Amonyak

I. Kan pH değerinin değişmesinden kalması, homeostazinin
sağlanarak metabolizmanın sağlıklı işlemesini sağlar.

II. Vücut içi tüm sıvıların pH değerinin aynı değerde tutulması gerekir.
III. Asit baz dengesinin tampon bileşikler görev alır.

IV. pH’ı artan bir ortamda H2CO3 H+ + HCO3 reaksiyonunun
gerçekleşmesi pH’ı dengeye doğru ?? etkide bulunur.

Yukarıdaki tabloda canlılar için öneme sahip minerallerden
bazılarına ait özellikler, bulundukları besinler ve eksikliği halinde ortaya çıkabilecek rahatsızlıklar gösterilmiştir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yalnız II

N

–

B) I ve III

A) Minerallerin hem az hem de çok alınmaları halinde çeşitli
rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.

C) I ve IV

E) I, III ve IV

B) Vücuttaki sodyum eksikliği potasyum ile giderilebilir.
C) Mineraller enzimlerin yardımcı kısını oluşturarak düzenleyici rol oynar.

Ö

R

D) II ve III

7.

Bol Bulundukları
Besinler
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pH değeri organizma için çok ??. Biyokimyasal tepkimelerin
gerçekleşebilmesi için pH değerinin  belirli bir düzeyde tutulması gerekir. pH değerindeki küçük bir değişim bile biyokimyasal tepkimeleri olumsuz etkileyebilir.
Buna göre,

Etkili Olduğu
Olaylar ya da
Katıldığı Yapı

Mineraller

EK
Tİ
R

6.

Minerallerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kalsiyum mineralinin kemik ve diş yapısına katılarak, kanın pıhtılaşması ve kas kasılmasında görev almak gibi görevleri vardır.
B) Sodyum (Na) ve potasyum (K) sinir sisteminin çalışmasında ve ozmotik dengede görev alır.
C) Flor (F) diş yapımı ve güçlenmesinde görev alır.
D) Fosfor (P), ATP, DNA, RNA, kemik ve diş yapısına katılır.
E) Selenyum (Se), tiroit hormonlarının yapısına katılır.

D) Mineraller hemeostazinm korunmasında görev alırlar.
E) Mineraller vücutta yapısal olarak kullanılırlar.

9.

Bu canlıyı oluşturan temel bileşikler, organik ve inorganik olmak üzere iki grupta inceler.
Organik mi inorganik mi olduğu bilinmeyen bir maddede
aşağıdaki özelliklerden hangisinin tespit edilmesi bu maddenin inorganik olmadığını kanıtlar?
A) Sindirilmeden doğrudan kana karışması
B) Ortam pH’ının değişmesine yol açması
C) Solunum reaksiyonlarında parçalanarak ATP üretilmesi
D) Hücrede yapısal olarak kullanılması
E) Metabolik faaliyetleri düzenlemesi

Biyoloji Soru Bankası
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Lütfen Dikkat!!!
Elinizdeki bu ürün çalışmanın son hali
değildir. Tashih süreci
devam etmektedir.

TEST - 1
1.

Karbonhidratlar-Lipitler-Proteinler

Polisakkarit çeşitleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

4.

A) İnsan hücrelerinde nişasta hidrolizini sağlayan enzim
üretilmez.
B) Geviş getiren otçul memelilerden işkembelerinde yaşayan yararlı bakteriler selüloz sindirimine yardımcı olur.
C) Glikojen molekülü bakteri mantar ve hayvan hücrelerinde
üretilebilir.

I.

Glikoz

II.

Fruktoz

III.

Galaktoz

EK
Tİ
R

D) Eklembacaklıların dış iskeletinde ve mantarların hücre
duvarında kitin bulunur.

Bir öğrenci biyoloji dersinde maltoz, laktoz ve sükroz disakkaritlerini ve yapıtaşlarını öğrenmiştir. Bu disakaritleri öğrendiğini göstermek için aşağıdaki kartonları hazırlamıştır.

E) Polisakkarit çeşitlerinden farklı olması glikozit bağlarının
pozisyonlarının farklı olmasından kaynaklanır.

Buna göre, öğrenci bu karbonlardan istediğinde hangilerinden disakkarit modeli oluşturmakta birden fazla kullanmak
zorundadır?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

2.

C) Yalnız III

E) I, II ve III

İnsanda aşağıdaki işlevlerden hangisinde görevli bir protein çeşidi bulunmaz?
A) Vücutta yaralana kısımların yenilenmesinde
B) Kasların kasılıp gevşemesinde

C) Bazı vitaminlerin vücuda emiliminin kolaylaştırılmasında

D) Vücudun yabanıcı maddeler ve organizmalardan korunmasında

5.

E) Kanın ozmotik basıncının ayarlamasında

N

I. Rosfolipit,

II. kolesterol,
III. trigliserit

R

bileşiklerinden hangilerine etki edebilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız III
D) I ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

Karbonhidratların yapıtaşları daha büyük moleküllü karbonhidratların yapısını katılarla birbirlerine glikozit bağı ile bağlanırlar.

Ö

3.

Ester bağlarına koparan enzimler,

Buna göre, bir bitki hücresinde üretilebilen,
I. glikoz,

II. deoksiriboz,

6.

III. maltoz,
IV. selüloz
karbonhidrat çeşitlerinden hangilerinin yapısında glikozit
bağı bulunmaz?
A) Yalnız I

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

İnsan vücudunda aşağıdaki işlevlerin hangisini gerçekleştiren bir yağ çeşidi bulunmaz?
A) Vücudun ısı kaybını engelleyen
B) Hormon yapısına katılan
C) Birincil enerji kaynağı olarak kullanılan
D) Hücre zarının dayanıklılığını sağlayan
E) Vitamin geçişini kolaylaştıran

Biyoloji Soru Bankası

TEST - 1

Karbonhidratlar-Lipitler-Proteinler
7.

Uzun süren
Aynı miktarlarının
açlıkta tercih
enerji verimi
sırası

İnsanda
yapıya
katılma oranı

Protein

1   Çok fazla

4   3. sırada

7   Çok

Yağ

2   Fazla

5   2. sırada

8   Orta

Karbonhidrat

3   Az

6   1. sırada

9   Az

A) 1 ve 2

B) 3, 4, 5 ve 6

C) 1, 2, 3, 8 ve 9

D) 5, 6, 7, 8 ve 9

                   E)  1, 2, 3, 4, 5 ve 6

(O) atomlarından oluşur. Bazı lipitlerin yapısında fosfor (P)
ve azot (N) atomları bulunabilir. Lipitler suda çok az çözünüp
suyu seven kısımları moleküler yapılarıyla ilgilidir.
Buna göre, lipitlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Aynı miktarda karbonhidrattan daha fazla enerji vermesinin temel sebebi karbonhidratlardan farklı çeşitle atomları içermesidir.
B) Nötral yağların (trigliseritlerin) özgüllüğünü yapısındaki
yağ asitleri sağlar.

EK
Tİ
R

Karbonhidrat yağ ve proteinlere ait bilgilerin verildiği yukarıdaki tabloda numaralarla gösterilen bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

10. Lipitlerin çocuğun yapısı karbon (C), hidrojen (H) ve oksijen

C) Hücre zarında çift tabaka halinde bulunan fosfolipitlerin
baş kısmı ????? (suyu seve), ??? kısmı hidrofobiktir. (Suyu
sevmeyen)
D) Streoitler eşeysel hormonların ve D vitamininin yapısına
katılır.
E) Doymamış yağ asitlerinin bazı karbonları arası çift bağ
bulunur.

8.

Aşağıda verilen yapılardan hangisi tamamen hidroliz edildiğinde herhangi bir monosakkarit oluşmaz?
A) Bitkisel hücrenin DNA’sı

A) Çok sayıda amino asidin belirli bir sırayla dizilerek polimerleşmesi sonucu oluşurlar.
B) Bireyin DNA’sındaki gen bilgisine göre sentezlenirler.

C) Bakterinin depo polisakkariti

C) Fazla tüketilmesi halinde vücutta karbonhidrat ya da yağlara dönüştürülerek depo edilirler.

N

B) Mantar hücresinin duvarı
D) Hayvan hücresinin zarı

Ö

R

E) Bitki hücresinin solunum enzimleri

9.

11. Proteinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Sağlıklı bir insanda peptit bağlarını hidroliz eden enzim
aşağıdaki yapılardan hangisinde etkisini gösteremez?
A) Aktin
B) Antikor
C) Hemoglobin
D) Kitin
E) Fibrinojen

D) Besinlerle alınan proteinler yapıtaşlarına ayrıldıktan sonra oluşan temel aminoasitler vücuda alınırken temel olmayan aminoasitler alınmaz.
E) Enzim ve hormonların yapısına katılarak düzenleyici faaliyetlerde görev alabilirler.

12. Proteinler insan vücudunda,
I. yapıcı-onarıcı,
II. düzenleyici,
III. enerji verici
işlevlerinden hangilerinde kullanılabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) II ve III

Biyoloji Soru Bankası

C) I ve II
E) I, II ve III
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TEST - 2
1.

Karbonhidratlar-Lipitler-Proteinler
3.

Bir bitki hücresinde nişasta hidrolizine bağlı olarak,
I.

II.

Nişasta miktarı

Glikoz miktarı

Bir insanda protein,
I. organların yapısına katılma,
II. enzimlerin yapısına katılma,
III. hormonların yapısına katılma,
IV. DNA’daki şifreye göre yapıtaşlarının belirli bir sırayla dizilmesi

III.

Zaman
IV.

H2O miktarı

Zaman

t

özelliklerinden hangileri bakımından yağlara benzerlik
gösterir?

Glikozit bağ sayısı

A) I ve III

B) II ve IV

EK
Tİ
R

t

D) I, III ve IV

t

Zaman

t

B) I ve II
D) I, II ve III

E) II, III ve IV

Zaman

grafiklerinde gösterilen değişimlerden hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız I

C) I, II ve III

4.

C) III ve IV

E) I, II ve IV

Organik bileşikler genel olarak canlılar tarafından üretilebilen
bileşiklerdir. Ancak her organik bileşiği her canlı üretemez.
Bazı organik bileşikler tüm canlılarda ortak olarak bulunabilir.
ancak bazı organik bileşikler ise canlıya özgü olabilir.
Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi belirli bir canlı
grubuna özgü değildir?
A) Fosfolipit
B) Steroit

Hayvan hücrelerinde bulunan,

Ö

2.

R

N

C) Doymuş yağ
D) Glikojen
E) Laktoz

5.

Aşağıda verilen karbonhidrat çeşidi ve yapısında bulunduğu bileşik eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

I. protein,

Karbonhidrat çeşiti

II. nötral yağ,

III. glikojen,

IV. laktoz

hidrolizleri sonucu oluşabilecek maksimum monomer çeşidi sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
A) I > II > III > IV

B) I > II > IV > III

C) II > I > III > IV

D) II > IV > I = III

Bulunduğu bileşik

A)

Glikoz

→

Fosfolipit

B)

Riboz

→

ATP

C)

Fruktoz

→

Sukroz

D)

Deoksiriboz

→

DNA

E)

Galaktoz

→

Laktoz

E) IV = II > I = III
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TEST - 2

Karbonhidratlar-Lipitler-Proteinler
6.

Göçmen kuşlar, uzun mesafeli göçlerle üreme ve kışlama
alanları arasında mevsimsel olarak hareket ederler. Göçmen
kuşlar bu süreçte vücutlarında yağ depo ederler.

8.

Bir insanda iki farklı hücrenin ürettiği proteinlerini farklılığında,
I. hücrelerin DNA nükleotit dizilimlerinin farklı olması,

Buna göre,

II. proteinlerin amino asit dizilişlerinin farklı olması,
III. amino asitlerin birbirine bağlama biçimlerinin farklı olması

I. yağların depo edilebilen diğer organik bileşiklerden daha
fazla enerji verebilmesi,

IV. farklı sayıda amino asitin protein sentezinde kullanılması

II. solunum ile enerji üretimi sırasında çok miktarda metabolik su oluşturabilmesi,

durumlarından hangileri etkilidir?

III. yağların depolanabilen diğer organik bileşiklerden daha
hafif olması

A) I ve III

EK
Tİ
R

B) Yalnız II
D) I ve III

C) I, II ve III

D) I, II ve IV

özelliklerden hangileri göçmen kuşların yağ depolamalarının sebepleri arasında gösterilebilir?
A) Yalnız I

B) II ve IV
E) II, III ve IV

C) Yalnız III

E) I, II ve III

9.

İnsanda aşağıdaki aksaklıklardan hangisinin sebebi yeterli
düzeyde proteinlerle beslenememek olamaz?
A) Büyümenin yavaşlaması
B) Bağışıklığın zayıflaması

C) Kan pıhtılaşmasının gecikmesi

D) Kan şekerinin yüksek seyretmesi

E) Azotlu artık maddelerin miktarının artması

Glikozların karbonları işaretlenmiş nişasta ile beslenen bir
lobuyda işaretli karbon ????

N

7.

10. Bir amino asitin genel yapısı aşağıda verilmiştir.

• sonra karaciğerdeki gliserolde

N
H

R

• daha sonra ise yağ dokudaki nötral yağın yapısında

1

rastlanmıştır.

Buna göre, ??? bu süreçte,

R
3

OH
C
O
2

Ö

Buna göre, dipeptit oluşumu sırasında amino asitler aşağıda verilen yapılardan hangileri arasında kurulan bağlar ile
birleşik???

II. nişasta hidrolizi

III. yağ sentezi

A) Birinin 1 numaralı grubu ile diğerinin 2 numaralı grubu
arasında kurulan peptit bağı ile

olayları hangi sırayla gerçekleşir?
B) I, III, II
D) II, III, I

C

İki amino asidin birleşmesiyle dipeptitler oluşur.

I. ??? gliserole dönüşmesi

A) I, II, III

H

H

• önce kandaki glikozda

C) II, I, III
E) III, II, I

B) Her iki amino asitin 3 numaralı kısımları arasında kurulan
peptit bağı ile
C) Her iki amino asitin 2 numaralı kısımları arasında kurulan
peptit bağı ile
D) Her iki amino asidin 1 numaralı kısımları arasında kurulan
peptit bağı ile
E) Birinin 1 numaralı grubu ile diğerinin 2 numaralı grubu
arasında kurulan ester bağı ile

Biyoloji Soru Bankası
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TEST - 3
Besinlerle birlikte alınan yağlar emildikten sonra ya CO2 ve
H2O’ya ??? olur ya da depo edilir. Trigliseritler yağ dokusunda depolanmadan önce lipoprotein lipaz enzimi aracılığıyla
hidroliz olur. Yağ asidi ve gliserol oluşur. Gliserol kan yoluyla
karaciğere gelir. Yağ asitleri ise hücre içine girerek hücrenin
glikozdan oluşturduğu gliserol ile yeniden trigliserit haline
döner ve yağ hücresinde depo edilir. İnsülin hormonu bu süreci hızlandıran en önemli etkendir. Bu olaya hipogenez denir. enerji gereksinimi olduğunda olay tersine işler. Yağ hücrelerindeki trigliseritlerin hidrolizi ile açığa çıkan yağ asitleri
kana geçer. Bu olaya lipoliz adı verilir.
Buna göre,

4.

Polisakkaritler çeşitli canlılarda farklı kısımlarda farklı amaçları yürütmek amacıyla kullanılan karbonhidrat çeşitleridir.
Buna göre, aşağıdaki polisakkarit çeşidi, üretildiği canlı ve
işlevi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Polisakkarit çeşidi

Üretildiği canlı

İşlevi

A)

Selüloz

Bitki

Yapısal

B)

Glikojen

İnsan

Depo

C)

Kitin

Mantar

Yapısal

D)

Nişasta

İnek

Depo

E)

Glikojen

Mantar

Depo

EK
Tİ
R

1.

Karbonhidratlar-Lipitler-Proteinler

I. Düzenli egzersiz lipoliz olayını hızlandırır.
II. Karonhidratlar yağlara dönüşebilir.

III. İnsülin hormonü yağ doku hücresinde yağ depolanmasına etki eder.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) II ve III

5.

C) I ve III

E) I, II ve III

Karbonhidrat içeren besinlerin fazla tüketilmesi halinde hem
şekeri yükselir. Bu durumda birey pankreastan insülin hormonu salgılayarak kandaki şekerin hücrelere aktarılmasını
sağlar. Eğer hücrelere ihtiyacından fazla şeker aktarılırsa
fazla şeker genellikle yağa dönüştürülerek depo edilir.
Buna göre,

I. Karbonhidratları ağırlıklı beslenme insülin salgısını artırır.

II. insanda karbonhidratlar yağlara dönüştürebilir.

2.

Monosakkarit ve disakkarit çeşitleri için,
I. glikozit bağı içerme,

III. Fazla insülin salgılayan insanlarda kilo artışı oması beklenir.

II. hücre zarındaki porlardan geçebilme,

ifadelerinden hangileri doğrudur?

N

III. dehidrasyon tepkimeleri ile oluşma

A) Yalnız II

IV. ??, hidrojen ve oksijen atomları içerme

D) II ve III

özelliklerinden hangileri ortaktır?

B) Yalnız IV

R

A) Yalnız I

3.

E) II ve IV

6.

II. hidrolizi sonucu asit özellikle monomer oluşturması,

III. hücre zarından geçememesi
özelliklerinden hangileri ile glikojen molekülünden ayrıt
edebilir?
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Steroitler yapısında dört karbon halkası ve bunlara bağlı işlevsel yan gruplara sahip olan monomer yapılı bir yağ çeşididir

I. İnsanda sinir hücrelerinde yalıtımı sağlar.

I. solunum depo edebilmesi,

B) Yalnız II
D) I ve II

E) I, II ve III

Buna göre, bir steroit çeşidi olan kolesterol ile ilgili,

Nötral yağlar,

A) Yalnız I

C) I ve III

C) I ve III

Ö

D) II ve III

B) I ve II

C) Yalnız III
E) II ve III

II. Hücre zarının geçirgenliğinin ayarlayarak deriden su kaybını engeller.
III. Normalden fazla olması damarlara ekstra dayanıklılık
sağlar.
IV. Uygun enzim ve su ile hidroliz edilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız III
D) II ve IV

C) I ve II

E) I, III ve IV

Biyoloji Soru Bankası

TEST - 3

Karbonhidratlar-Lipitler-Proteinler
7.

Polisakkaritler çok sayıda glikoz molekülünün glikozit bağı
oluşturularak birleşmesinden oluşan polimer karbonhidratlardır. Bütün canlılardaki polisakkaritler aynı yapıtaşı olan
glikozdan oluşmalarına rağmen polisakkaritlerin yapıları birbirinden farklıdır. Polisakkaritlerin çeşitliği yapılarına kalıtım
glikozların glikozit bağlarının pozisyonlarından kaynaklanır.

aşağıdaki sonumu hazırlamıştır.
Özellik

D /Y

I.

Yapılarında C, H, O atomları bulunabilir.

D

II.

Canlılarda yapısal enerji verici olarak kullanılabilirler.

Y

I. Bir polisakkarit kendini oluşturan monomerlerin toplam
ağırlığından daha ağırdır.

III. Düzenleyici faaliyetlerde kullanımı ile inorganik
maddelerden ayrılır.

D

II. Genellikle bir polisakkaritlerin yapısındaki glikozlar arasında glikoz sayısının bir eksiği kadar glikozit bağı kurulur.

IV. Monomerlerden polimer oluşumu sırasında su harcanır.

Y

III. Polisakkaritler canlılarda yapısal ve depo polisakkarit
olarak işlev görebilir.

V. Tüm çeşitleri tüm canlılar tarafından üretilebilir.

D

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) I ve II
D) II ve III

EK
Tİ
R

Buna göre, polisakkaritler ile ilgili,

8.

10. Bir öğretmen organik bileşiklerin genel özellikleri ile ilgili

C) I ve III

E) I, II ve III

Her bir doğru cevap +5 puan, her bir yalış cevap 1 puan
olduğuna göre, bu öğrenci kaç puan almıştır?
A) 1

B) 7

C) 13

D) 19

E) 25

Monomerlerin birleşmesi ile gerçekleşen ve su açığa çıkan
reaksiyonlara dehidrasyon reaksiyonları denir. Büyük moleküllerin su yardımıyla birimlerine ayrılmasına ise hidroliz
reaksiyonları denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir hidroliz reaksiyonu
değildir?

N

A) Nişasta + (n – 1)H2O →  (n)Glikoz
B) CO2 + H2O →  Glikoz

C) Yağ + 3H2O →  3 Yağ asidi + 1 Gliserol

R

D) Protein + (n – 1)H2O →  (n)Aminoasit

Ö

E) Sukroz + H2O →  Fruktoz + Glikoz

9.

11. Doğadaki organik moleküller, tekrarlanan birimlerin birbirine
bağlanması sonucu zincir biçiminde uzar. Tekrarlanan birimlere monomer denir. Benzer ya da özdeş yapıda çok sayıdaki
monomerden oluşan büyük moleküllere ise polimer denir.
Monomerlerden polimer oluşumuna polimerleşme (polimerizasyon) adı verilir.
Monomer

Polimer

Proteinlerin yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Yapısını oluşturan amino asitlerin çeşitliği radikal (değişken) grup ile sağlar.

B) Çok sayıda amino asitin ??? biçimde dizilişi sonrası oluşan
polipeptitlerin katlanmaları ile meydana gelir.
C) Yapısındaki peptit bağı sayısı yapısına katılan amino asitlerin sayısından bir tane eksiktir.
D) Yüksek sıcaklık, pH, tuz, basınç gibi etkenlerle proteinlerin
yapısının bozulmasına denatürajyon denir.
E) Denatüre olmuş proteinlerin amino asit sayısı ve dizilişi
değişir.

Biyoloji Soru Bankası

Buna göre,
I. selüloz,
II. protein,
III. nötral yağ
moleküllerinden hangileri polimerleşme sonucu oluşan bileşiklerdendir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

C) Yalnız III
E) I, II ve III
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Lütfen Dikkat!!!
Elinizdeki bu ürün çalışmanın son hali
değildir. Tashih süreci
devam etmektedir.

TEST - 4

Karbonhidratlar-Lipitler-Proteinler

1.

3.

Glikojen

7

Aminoasit

8

1

3

CO2 + H2O

GLİKOZ

Nişasta

2

4
5

Birincil yapı

6

Üçüncül yapı

Dördüncül yapı

Yukarıdaki şekilde proteinlerin oluşumu gösterilmiştir. Bu
süreçte aminoasitlerin peptit bağları ile birleşmesi sonucu
oluşan düz polipeptit zinciri birincil yapı olarak adlandırılır.
Polipeptit zincirinin sarmal biçimde kıvrılarak hidrojen bağları
ile tutulması sonucu ikincil yapı oluşur. Daha sonra disülfid
(S - S) köprüleri kurularak üç boyutlu üçüncül yapı meydana
gelir. Bazı proteinlerde birden fazla polipeptitin üçüncül yapılar birleşerek dördüncül yapıyı oluşturur.

EK
Tİ
R

Maltoz

Yukarıda karbonhidrat metabolizmasını oluşturan bazı reaksiyonlar numaralarla gösterilmiştir.

Buna göre, reaksiyonlardan hangileri insan hücrelerinde
gerçekleşmez?
A) 1, 3, 5

B) 1, 3, 4, 5 ve 6

C) 2, 3, 5, 7 ve 8

D) 1, 3, 4, 5, 6 ve 8

                     E)  2, 3, 5, 6, 7 ve 8

İkincil yapı

Buna göre,

I. Proteinin üçüncül yapısının sıcaklıkla bozulması proteindekipeptit bağı sayısını azaltır.

II. Bir proteinin birinil yapısı sayısı bakımından farkı bulunmaz.

III. Tüm proteinlerde dördüncül yapı oluşumu gözlenir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

2.

K

R

M

N

Çeşitli canlılara ait organik bileşiklerden (a, b, c) bazılarının
özellikleri aşağıda tabloda verilmiştir. a, b, c ile belirtilen bileşikleri karbonhidrat, yağ ve protein oldukları bilinmektedir.
a

b

c

+

+

+

Enerji verici olarak kullanabilme

+

+

+

Enzim ya da hemen yapısına katılabilme

+

–

+

1
Zaman

Yukarıdaki grafikte bir hücrede yağ metabolizması bağlı olarak K, L, M ve N harfleri ile gösterilenlerin t1 - t3 zaman aralığındaki değişimi gösterilmektedir.

Buna göre, bu metabolik faaliyetler ve K, L, M ve N harfleriyle gösterilenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
kesinlikle yanlıştır?

A) Trigliserit mokekülleri hidroliz edilmektedir.
B) M yağ asitlerini, N gliserolleri göstermektedir.
C) K trigliserit, 2 su molekülüdür.
D) K ile ester bağları gösterilmektedir.
E) Trigliseritlerin dehidrasyonla üretimi gerçekleşmektedir.
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4.

E) II ve III

Özellik

L

Ö

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

N

Miktar (adet)

C) Yalnız III

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 1 ile gösterilen özellik yapıya katılma olabilir.
B) b ile gösterilen bileşik kesinlikle karbonhidrattır.
C) Hem a hem de c hidroliz edildiğinde asit özellikli yapı taşı
oluşabilir.
D) Uzun süreli açlıkla enerji üretmek amacıyla b bileşiği ilk
sırada tercih edilir.
E) Bir canlının bir hücresindeki tüm a bileşikleri aynı yapıdadır.

Biyoloji Soru Bankası

TEST - 4

Karbonhidratlar-Lipitler-Proteinler
5.

Aşağıdaki şekilde bazı polisakkarit çeşitlerinin şekildeki gösterilmiştir.

7.

Karbon
Hidrojen
Oksijen

b. Glikojen
(Çol dallanmış)

c. Selüloz
(Doğrusal)

Bütirik asit

Linoleik asit

EK
Tİ
R

a. Nişasta
(Dallanmış)

Yukarıdaki şekillerde bütirik asit ve linoleik asit adı verilen
yağ asitleri çeşitlerinin sembollerle gösterimi verilmiştir.

Buna göre, bu polisakkarit çeşitleri için aşağıdakilerden
hangisi aynı değildir?

Buna göre,

A) Hücre zarından geçememe
B) Glikozit bağlarının pozisyonları
C) Çok sayıda glikozdan oluşma

I. Bütirik asitin yapısına katıldığı yağlara doymuş yağlar adı
verilir.

D) Dehidrasyon tepkimesi sonucu oluşma
E) Polimer yapıda olma

II. Üroleik asitteki

karbon
oranı bütirik asitlerinden fazladır.
hidrojen

III. Linoleik asit bitkisel bir yağ asidi çeşididir.

6.

Sükraz
hidraliz
eden
enzim

Sükraz

Laktoz
hidrojen
eden
enzim

Laktoz

Maltoz
hidroliz
eden
enzim

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Maltoz

A) Yalnız I

B) Yalnız II

H2O

1. tüp

1. tüp

1. tüp

Ö

Yukarıdaki özdeş deney tüplerine eşit miktarlarda sükroz,
laktoz ve maltoz ve bu bileşikleri hidroliz eden enzimlerinden
eşit miktarda ilave edilmiştir. Tüplerin ??? eşit miktarda su bulunmaktadır ve koşullar enzimlerin çalışması için uygundur.

I. Fehling çözeltisi ile sadece 2. tüpte renk değişimi gözlenir.

II. 1. ve. tüplerde oluşan monomer çeşidi sayısı 3. tüpte oluşandan daha fazladır.

III. Deney tamamlandığında ağırlıkları ölçülen kaplarda her
üç kabın da ağırlığının aynı olması beklenir.

B) Yalnız II

Biyoloji Soru Bankası

Tüm canlıların yapısına katılabilen yirmi amino asit çeşidinden 12 tanesi insan vücudunda sentezlenebilen 8 tanesi
besinlerle dış ortamdan hazır olarak alınır. Bu 8 amino asit
çeşidine temel amino asit denir. Temel amino asit çeşitlerini
çok bulunduran proteinler yüksek kaliteli, az bulunduranlar
ise düşük kaliteli olarak kabul edilir.

I. İnsan için temel olan amino asit çeşidi sayısı bitki için
temel olan amino asit çeşidinden fazladır.
II. İnsanlar hayvanlardan temel amino asit çeşitlerini daha
fazla karşılarlar.
III. Bir bitkisel besin çeşidinden daha fazla tüketerek yüksek
kaliteli proteinler vücuda alınabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

D) I ve II

8.

Buna göre,

Buna göre,

A) Yalnız I

E) I, II ve III

H2O

R

H2O

N

D) I ve III

C) Yalnız III

C) Yalnız III
E) II ve III

A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

C) Yalnız III
E) II ve III
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TEST - 1
1.

Enerji

Substrat

Enzimler-Vitaminler-Hormonlar

a

a

Enzimsiz enerji

b

Enzimli canlı enerjisi

3.

Bileşik enzimler protein ve yardımcı kesinden oluşan enzimlerdir.
Bileşik enzim
(Haloenzim)

b

Protein
(Apoenzim)

Ürünler

Reaksiyonun ilerlemesi

Yardımcı kısım
(Kofaktör)

Koenzimler
(Vitaminler,
NAD, FAD)

EK
Tİ
R

Reaksiyonun
başlangıç noktası

İyonlar
(Mineraller, metal
iyonları)

Yukarıdaki grafikte enzimli ve enzimsiz reaksiyonların ilerlemesi ile enerji arasındaki ilişki gösterilmiştir.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Aktivitör iyonlar
(Gevşek bağlı)

A) Enzimli reaksiyonlar başlayabilmesi için ortamda belirli
miktarda enerji olması şarttır.
B) Enzimsiz reaksiyonu aktive etmek için yüksek miktarda
enerji gerekir.

Bileşik proteinlerin
metal iyonları
(Sıkı bağlı)

Aktivatör
Koe??
(Gevşek bağlı)

Prosterik
grup zar
(Sıkı bağlı)

Buna göre,

C) Enzim kullanılarak canlının yüksek ısı dönüşümlerinden
korunması sağlanır.

I. Bileşik enzimlerin pasif olan protein kısımları kofaktör çeşitleri ile aktifleştirebilir.

D) Enzimler bir reaksiyon için oluşacak toplam ürün miktarını artırır.

II. Bileşik enzimlerin yardımcı kısmı inorganik veya organik
olabilir.

E) Enzimler canlılarda enerji tasarrufu sağlar.

III. Sadece inorganik yapılı yardımcı kısımlar enzimlerle sulu
bağlıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Enzimlerin genel özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?

Ö

2.

R

N

A) Yalnız I

A) Bazı çeşitleri vitamin, metal iyonu gibi yardımcı moleküler
ile aktif hale getirilirler.

B) Enerji üretilen metabolik olayların başlaması için ortamda substrat ve enzim varlığı yeterlidir.

C) Kimyasal tepkimelere katılarak tepkimenin hem daha düşük enerjiyle hem de daha kısa sürede gerçekleşmesini
sağlarlar.
D) Reaksiyondan değişmeden çıktıkları için tekrar tekrar kullanılabilirler.

B) Yalnız II

D) I ve II

4.

C) Yalnız III

E) I, II ve III

Bir enzimin reaksiyon tipine özgü olması,
I. substratına özgü olması,
II. DNA’daki genin şifresine göre üretilmesi,
III. belirli sıcaklık aralığında çalışabilmesi,
IV. ortam pH’ından etkilenmesi
durumlarından hangileri ile açıklanabilir?
A) Yalnız II

B) I ve II
D) II ve IV

C) I ve IV
E) I, II ve III

E) Birçok enzim çeşidi sadece özgül bir substrat çeşidi ile
anahtar-kilit uyumu gösterir.
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TEST - 1

Enzimler-Vitaminler-Hormonlar
5.

Optimum koşullara sahip, sınırsız substrat ve enzimin bulunduğu ortama,

8.

Enzimlerin çalışma hızına etki eden faktörlerle ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlıştır?
A)

I. inhibitör ilave edilmesi,

B)

Enzim aktivitesi

Enzim aktivitesi

II. sıcaklık değerinin yükseltilmesi,
III. substrat yüzeyinin genişletilmesi,
IV. pH değerinin sabit tutulması
pH

uygulamalarından hangileri birim zamanda oluşan ürün
miktarını azaltıcı etkide bulunur?
B) I ve II
D) II ve IV

C)

C) II ve III

1 2 3 4 5

D)

Enzim aktivitesi

E) I, II ve IV

Substrat
miktarı

E)

6.

Enzim aktivitesi

EK
Tİ
R

A) Yalnız I

Sıcaklık (°C)

1 2 3 4 5 6 7
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Su oranı

Enzim aktivitesi

Canlılarda farklı reaksiyon tiplerini katalizleyen birçok enzim
çeşidi bulunur.

İnhibitör
madde miktarı

Aşağıdakilerden hangisi tüm enzim çeşitleri için ortaktır?
A) Aktivasyon enerjisini düşürmeleri
B) Hücre dışında çalışmaları
C) Takım halinde çalışmaları

D) Reaksiyonları çift yönlü katalizlemeleri

9.

Hormonlar,

I. enerji ham maddesi olarak kullanılma,
II. vücuttaki faaliyetlerin düzenlenmesinde görev alma,
III. homeostazinin sürdürülmesine yardımcı olma,
IV. organlarda yapı maddesi olarak kullanılma
özelliklerinden hangilerine sahiptirler?

Enzimler canlılarda reaksiyonları katalizleyerek birim zamanda oluşan ürün miktarını artırmanın yanı sıra bu reaksiyonların belirli sıcaklık değerleri arasında gerçekleşmesinde
etkili olurlar.

Ö

7.

R

N

E) Aktif halde salgılanmaları

A) I ve II

B) I ve III
D) II ve IV

C) II ve III
E) III ve IV

Buna göre, enzimler, canlılar için,
I. canlıyı yüksek ısıdan koruma,

10. Öğrencilerin vitaminlerin genel özellikleri ile ilgili sınıf pa-

II. reaksiyonların gerçekleşme hızını artırma,
III. canlının daha az enerjiyle birim zamanda daha çok ürün
elde etmesini sağlama

B) Yalnız III
D) II ve III

Biyoloji Soru Bankası

A) İnsanda vitaminler ihtiyaç halinde dışarıdan alınır.
B) Bazı vitaminler bağırsak, deri, karaciğer gibi kısımlarda
işlevsel hale getirilir.

faydalarından hangilerini sağlar?
A) Yalnız I

nosuna astığı aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

E) I, II ve III

C) I ve II

C) Sindirilip yapıtaşlarına ayrıldıktan sonra vücuda alınırlar.
D) C, H ve O atomları içermelerine rağmen enerji vermezler.
E) Zararlı maddeleri bağlayarak antioksidan özellik gösterebilirler.
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TEST - 2

Enzimler-Vitaminler-Hormonlar

1.

Karbonik
anhidraz

D/Y
Besinlerin dondurucularda bozulmadan uzun süre saklanabilmesi enzimlerin 0 °C’nin altında görev yapamamasıdır.

3. 		

Tuzlanan kurban derisinin uzun süre bozulmadan saklanmasının nedeni enzimlerin %15’in altındaki su oranına sahip ortamlarda aktivite gösterememesidir.

Nişasta + Amilaz
		
+
H2O

Güneşte kurutulan besinlerin uzun süre bozulmadan saklanması enzimlerin bazı reaksiyonları çift yönlü yürütebilmesi ile ilgilidir.

DNA

B) D - Y - Y - D

C) D - Y - D - Y

D) D - Y - D - D

I. ??? halinde çalışabildikleri,

III. DNA’daki şifreye göre üretildikleri,
V. yapılarında protein bulunduğu

N
R

Ö

Enzim1

sonuçlarından hangisi çıkarılamaz?

E2

L

Protein1

Glikoz + Glikoz

II. hücre dışında çalışabildikleri,

A) I

K

Gen1

Maltoz

IV. tersinir oldukları

A) D - D - Y - Y

E1

Maltoz
+
H2O

Yukarıdaki reaksiyonlara bakılarak enzimlerin,

Yukarıda verilen doğru-yanlış (D/Y) tipi sorulara aşağıdaki cevaplardan hangisini veren öğrenci bu sorulardan tam
puan alır?

2.

H2CO3

Karbonik
anhidraz

EK
Tİ
R

Vitamin ilave edilen biyokimyasal bir reaksiyon ortamında
ürün oluşum hızının artması vitaminin uygun apoenzimi
aktifleştirmesidir.

E) Y - Y - D - D

CO2 + H2O

4.

B) II

C) III

D) IV

E) V

Tarladan yeni toplanan mısır tanelerinde yüksek düzeyde
şeker bulunur. Ancak mısır bayatladıkça yapısındaki şekerler
nişastaya dönüştüğü için tatlı tadını giderek kaybeder.
Buna göre, yeni toplanmış mısırın,
I. ılık suda bekletilmesi,
II. önce kaynayan suya daldırılıp sonra soğuk suda soğutulup soğuk ortamda saklanması,

E3

M

III. yapay yollarla kurutulması
N

Yukarıdaki şekilde insanda biyokimyasal gerçekleşen oksijen
dizisi gösterilmiştir.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

uygulamalarından hangileri ile tatlı tadının korunması sağlanabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) II ve III

C) Yalnız III
E) I, II ve III

A) Enzimler ? halinde çalışabilir.
B) E1 nin substratı K, ürünü M’dir.
C) N molekülü, E1 in akitf olmayan merkezine bağlayarak
enzim-substrat kompleksi oluşumunu engeller.
D) E2 yiüreten gendeki mutasyon hücrede L maddesi birikimine yol açar.
E) E1 in aktivitesi ? bile E2 ve E3 aktivitesi devam eder.
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TEST - 2

Enzimler-Vitaminler-Hormonlar
5.

İnsanda üretilen ve salgılanan hormonlarla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

7.

1
H2O

+

A) Sadece baz adı verilen özelleşmiş yapılardan salgılanabilirler.

4

+

B) Bir hormonun kandaki düzeyinin normalden a ya da fazla
olması metabolik aksaklıklara yol açabilir.
C) Hormonlar kanda belirli bir düzeye ulaştıklarında etkili olmaya başlarlar.

2

3

2

5

Yukarıdaki şemada biyokimyasal bir reaksiyon gerçekleşmesi gösterilmiştir.

EK
Tİ
R

D) Hormonlar etki ettikleri hedef dokulardaki özel reseptörler tarafından taşınırlar.
E) Hormonlar hedef dokularda spesifik değişiklere yol açarlar.

Buna göre, bu reaksiyonla ve numaralı yapılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 1 ile 2 numaralı yapılar arasında anahtar - kilit uyumu
vardır.
B) 3 numaralı yapı miktarının artması 4 ve 5 numaralı yapıların miktarının artmasını sağlar.

C) 1 numaralı molekülün hidrolizi sonucu 4 ve 5 numaralı
moleküler meydana gelmiştir.
D) 2 numaralı molekül 4 ve 5’i birleştirerek 1 numaralı moleküle dönüştürebilir.

6.

E) 2 numaralı molekülün miktarı reaksiyonun başında ve sonunda aynıdır.

Hepsi 100’er gram ağırlığında olan karaciğerler bütün parça,
ezilmiş ve haşlanmış bir biçimde dört farklı tüpe konulmuştur.
Her 4 tüpe de 10 mL hidrojen peroksit (H2O2) ilave edilmiş ve
tüplerdeki değişimler gözlenmiştir.
100 ml
H2O

100 ml
H2O

100 ml
H 2O

R

N

100 ml
H2O

Parça
karaciğer

Ezilmiş
karaciğer

Haşlanmış
karaciğer

1. tüp

2. tüp

3. tüp

4. tüp

Ö

Bütün
karaciğer

Buna göre,

I. 3. tüpteki O2 oluşum hızı 2. tüptekinden fazladır.

II. 1. tüpte 2. tüpten daha az O2 oluşur.

III. 1, 2. ve 3. tüplerdeki O2 oluşum hızlarının farklı olmasının
temel sebebi enzim miktarlarının farklı olmasıdır.

IV. 4. tüpte O2 oluşmamasının sebebi enzimlerin yüksek sıcaklıkta yapısının bozulmasıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve III

B) I ve IV
D) I, III ve IV
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C) II ve IV
E) I, II, III ve IV

8.

Miktar

Günlük
ihtiyaç

C
vitamini

B
vitamini

D
vitamini

K
vitamini

Vitaminler

Yukarıdaki grafikte sağlıklı bir insanda besinlerle dışarıdan
aldığı günlük vitamin miktarları ve bu vitaminlere günlük duyulan ihtiyaç gösterilmiştir.
Buna göre,
I. C vitamini depodan karşılayarak eksikliğini hissetmez.
II. B vitaminin fazlasını idrarla dışarıya artar.
III. D vitaminin fazlası vücutta depo edilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız III

B) I ve IV
D) I, II ve IV

C) II ve III
E) II, III ve IV
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TEST - 3
1.

Enzimler-Vitaminler-Hormonlar

Sınırlı miktarda enzimin bulunduğu ortamdan ortama sürekli
substrat ilave edilerek ve ortamdaki ürünler uzaklaştırılarak   
t1 süresi boyunca aşağıdaki grafikte gösterilen reaksiyon hızı
tespit edilmiştir.

3.

Hidroliz
enzimi

Hidroliz
enzimi

Hidroliz
enzimi

Hidroliz
enzimi

Hidroliz
enzimi

Reaksiyon hız

Zaman

B)

Reaksiyon hızı

t1

t2

Zaman

30 °C

0 °C

20 °C

2. tüp

3. tüp

4. tüp

5. tüp

Yukarıdaki şekilde gösterilen 5 tüpe eşit miktarda substrat ve
enzim ilave edilerek tüpler belirtilen sıcaklıklarda bekletilmiştir.

t2 zaman diliminde ortama substrat ilave edilmeye devam
eder ancak enzimlerin bir kısmı ortamdan uzaklaştırılacak
olursa reaksiyon hızının aşağıdakilerden hangisindeki gibi
olması beklenir?
A)

30 °C

1. tüp

EK
Tİ
R

t1

30 °C

Buna göre,

I. 1. ve 5. tüpdeki sonuçlara bakılarak ortam sıcaklığının birim zamanda oluşarak ürün miktarı üzerindeki etkisi araştırılabilir.

Reaksiyon hızı

t1

t2

II. 2. ve 3. tüpdeki sonuçlara bakılarak substrat yüzeyinin reaksiyon sonucu oluşacak toplam ürün miktarı üzerindeki
etkisi araştırılabilir.

III. 4. tüpdeki sonuca bakılarak enzimlerin uygun olmayan
sıcaklıkla denatüre oldukları sonucuna varılabilir.

Zaman

ifadelerinden hangileri doğrudur?

C)

D)

Reaksiyon hızı

Reaksiyon hızı

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

t2

t1

t2

Zaman

Reaksiyon hızı

R

E)

Zaman

N

t1

t2

2.

E) I, II ve III

Reaksiyon hızı

Pepsin

Amilaz

Tripsin

Zaman

pH
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

Yukarıdaki grafikte insanda,
• Midede protein sindiriminde görev alan pepuin,

Ö

t1

4.

C) Yalnız III

• Ağız ve ince bağırsakta nişasta sindiriminde görev alan
amiloz
• İnce bağırsakta polipeptif sindiriminde görev alan tripsin
enzimlerinin oritom PH’ına bağlı aktiviteleri gösterilmiştir.

Bir insanda A vitamini eksikliğine,
I. Karaciğer rahatsızlıkları

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

II. Besin içeriğinde yeterince yağın bulunmaması

A) Ortamın asitleşmesi midede peptif bağlarının koparılma
hızını artırır.

III. Dengesiz beslenme

B) Her üç enziminde etki ettiği kimyasal bağ çeşitleri farklıdır.
durumlarından hangileri sebep olabilir?
A)Yalnız I

B)I ve II
D)II ve III
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C) Her üç enzimde farklı sübstrotlara etki ederler.
CI ve IIII

E) I,II ve III

D) Her üç enziminde optimum PH’ları farklıdır.
E) Bu 3 üç enzimin deneysel olarak çalışabileceği ortak bir
PH değeri yoktur.
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TEST - 3

Enzimler-Vitaminler-Hormonlar
5.

7.

Substrat

I. Hücre zarından daha kolay geçme
II. Sindirilmeden kana karışma
III. Fazlasının idrarla vücut dışına atılması
IV. Enerji vermeme
V. Aşırı alınması halinde vitamin zahirlenmesine yol açma

Ürün

Yukarıda verilen özelliklerden yağda ve suda çözünen vitaminlere ait olanları aşağıdaki venn değerlerinden hangisinde doğru verilmiştir?

Enzimin
şekli değişir

B)

EK
Tİ
R

A)

Ürün

III.
IV.
V.

I.

Yukarıdaki şekilde biyokimyasal bir reaksiyon sonucu oluşan
ürünün reaksiyonu baskılaması gösterilmektedir.

Yağda

Buna göre,

I. Ortamdaki ürün miktarının artması substrat-enzim kompleksi oluşumu durdurucu etkide bulunur.

B) Yalnız II
D) I ve II

Suda

Yağda

II.
IV.

V.

Yağda

C) Yalnız III

I.

III.

Suda

Yağda

II.

N
R

Yağda

8.

Ö

I. Protein,

• Zehranın idrarında vitamin tespit edilmiştir.

II. Hormon

Suda

I.

III.

V.

Suda

IV. Ca minerali

I. Ali’nin kanının pıhtılaşmasında gecikme gerçekleşir.
II. Mehmet’in enfeksiyonlara karşı direnci düşer.
III. Zehra gece cisimleri net göremez.

moleküllerinden hangilerinin eksikliği kemik bozukluğuna
yol açabilir?
A)I ve II

ifaleriden hangileri doğrudur?
B)Yalnız II

Biyoloji Soru Bankası

IV.

III, D vitamini

Buna göre,

D) I ve II

III.

II.

İnsanda,

• Mehmet yeterince güneşe çıkmamıştır.

A)Yalnız I

Suda

E)

E) I ve III

• Ali uzun süre antibiyotik kullanmıştır.

IV.

V.

IV.

6.

II.

I.
III.

D)

I.

III. Ürün miktarının artması enzimin ? yüzeyinin şeklinin korunmasını teşvik eder.

A) Yalnız I

V.

C)

II. Bu durum hücrelerde aşırı ürün birikimini teşvik eder.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

II.

C)Yalnız III

B)III ve IV
D)II,III ve IV

C)I, II ve III
E) I,II,III ve IV

E) I,II ve III
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TEST - 4
1.

Enzimler-Vitaminler-Hormonlar

Biyokimyasal bir reaksiyonun bir zaman aralığındaki hızı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

3.

Reaksiyon

Canlıların temel bileşenleri konusunu öğrenen öğrenciler çeşitli bileşenlerle ilgili aşağıdaki bilgileri sınıfta arkadaşlarıyla
paylaşmışlardır.
Sıla: Enzimler aktivasyon enerjisini düşünerek ürün
oluşum hızını artırırlar.
Feride: Proteinler kanın ozmotik basıncını deneyebilmek
amacıyla kullanılabilirler.

t1

t2

Zaman

t3

Yakup: Vitaminler canlı vücudunda depolanabilirler
İbrahim: Glikozun fazlası glikojene çevrilerek depo edilir.

A)

B)

Reaksiyon

EK
Tİ
R

Buna göre, aynı zaman diliminde bu reaksiyonda oluşan
ürün miktarını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?

Arda: Hormonlar vücut içi organizasyonu sağlayan
düzenleyici bileşiklerdir.

Reaksiyon

Buna göre, bu öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi tüm
canlılar için geçerlidir?
A) Sıla

t1

C)

t2

Zaman

t3

t1

D)

Reaksiyon

t2

t3

Zaman

B) Feride

D) İbrahim

C) Yakup

E) Arda

Reaksiyon

4.

t1

t2

Reaksiyon

t2

t3

Zaman

t2

t3

II

Ö

I

Vitamin

1

3

2

4

Zaman

R

t1

2.

t1

N

E)

Zaman

t3

III

I. deney tüpünde 100 molekül H2O2, 10 ml su ve 5 mg katalaz
bulunmaktadır.
II. deney tüpünde 100 molekül H2O2, 10 ml su ve 5 mg kataloz
bulunmaktadır.
Bu deney tüpleri eşit kollu deneydeki teraziye aynı anda konulmuştur. Önce 3 yönünde ilerleyen terazi kolları bir süre
sonra başlangıçtaki dengeli haline geri dönmüştür.
Buna göre,

Mineral

Yukarıdaki Veen şemasında vitamin ve minerallere ait özellikler gösterilmiştir.

Buna göre, numaralarla gösterilen özelliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

I. 3 yönünde ilerlemenin sebebi I deney tüpündeki reaksiyon hızının II deney tüpündekinden yüksek olmasıdır.
II. Tüplerde deney süreci boyunca ölçülen H2O miktarları
aynıdır.
III. Deney sonunda her iki tüpte de aynı miktarda su enzim
bulunr.

A) I, organik yapılı olmadır.
B) II. hücre zarından sindirilmeden geçmedir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

C) II, enzim yapısına katılmadır.

A) Yalnız I

D) III, inorganik yapılı olmadır.
E) III, düzenleyici olmadır.
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B) Yalnız II
D) II ve III

C) Yalnız III
E) I, II ve III
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TEST - 4

Enzimler-Vitaminler-Hormonlar
5.

• X vitamini → İnsanda az ışıkta görme, enfeksiyonlara
karşı direnci artırmak, tırnak, saç sağlığının korunmasında
görev alma
• Y vitamini → Yaşlı bireylerde bağışıklığı güçlendirme,
antioksidan özellik gösterme, hücrelerin daha uzun yaşaması e kolay yenilenmesini sağlama, üreme ve cilt gelişiminde görev alma
• Z vitamini → İnce bağırsaklardan Ca++ emiliminde, kemik
ve dişlerin sertleşmesinde, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde görev alma

Yukarıda bazı işlevleri verilen vitaminlerle ilgili,

I. X ve Z vitaminleri öncü vitaminlerin sentezlenmeleri ile
aktifleşen vitaminlerdir.
II. X, Y, Z ve T vitaminlerinin tamamı vücutta depo edilebilir.

III. Besin içeriğinde yeterli yağın bulunmaması X, Y ve Z vitaminlerinin eksikliğine yol açar.
IV. T vitamini kuşburnu, çilek, limon, yeşil biber gibi besinlerde bulunur.

B) III ve IV
D) I, III ve IV

• Fatma, deneyin sonunda tüpe sudan III
ilave etmiştir. (Sudan III yağ ayıracıdır.)
• Ayşe, deneyin sonunda tüpe fenol (Kırmızı renk içerir.) Kırmızısı ilave etmiştir.
(Fenol kırmızısı asit ayıracıdır. Asitlerle
sarı renk verir.)

Yağı
hidroliz
eden
enzim
Yağ

Su

• Burak, fonksiyon boyunca deney tüpündeki enzim-substrat kompleksi
miktarını ölçmüştür.

• Şeyma, reaksiyon boyunca deney tüpündeki serbest enzim miktarını ölçmüştür.
• Emir reaksiyon boyunca deney tüpündeki su oranını ölçmüştür.

Buna göre, öğrencilerin gözlemleri ile ilgili,

I. Fatma, deney tüpünde kırmızı renk oluşumu tespit etmiştir.

II. Ayşe, deney tüpünde sarı renk oluşumu gözlemlemiştir.

III. Burak,

Enzim-substrat kompelksi miktarı

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II

5 öğrenci içerisinde eşit miktarda yağ ve su
bulunan deney kaplarına eşit miktarda
yağı hidroliz eden enzim ilave etmişlerdir.

EK
Tİ
R

• T vitamini → Damarların iyileşmesi, vücudun enfeksiyonlara karşı direncinin artması, bağ doku elemanlarının üretimi

7.

C) I, II ve III

E) I, II, III ve IV

Zaman

		

6.

N

grafiğini çizmiştir.

Aynı hastalığın görüldüğü üç bireye tedavi amacıyla bazı vitaminer gruplar halinde verilmiş ve bireylerin iyileşme durumları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
2. birey

R

1. birey

Uygulanan vitamin grubu
İyileşme durumu

Serbest enzim miktarı

3. birey

A, B

A, D

B, D

+

+

–

–: İyileşme yok

Zaman

		
grafiğini çizmiştir.
V. Emir,

Ö

+: İyileşme var

IV. Şeyma

Buna göre,

Su oranı

I. Bu hastalığın tedavisinde bireye D vitamini takviyesi yapılmalıdır.

II. Bireylerin rahatsızlığı gece körlüğü olabilir.

III. Bir vitaminin eksikliği başka bir vitamin ile giderilebilir.
IV. Farklı vitaminler farklı bireylerle aynı etkiyi oluşturabilirler.

B) II ve IV
D) I, II ve IV

Biyoloji Soru Bankası

grafiğini çizmiştir.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve III

Zaman

		

C) I, II ve III
E) II, III ve IV

A) Yalnız I

B) I ve IV
D) III ve IV

C) II ve III
E) I, II ve IV
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TEST - 1
1.

NükleikAsitler-ATP-Metabolizma

Bir sınıfta öğretmen tarafından kendilerine sunulan sorulara
öğrencilerin verdiği yanıtlar aşağıda verilmiştir.

3.

Fosfat

OH (Hidroksil)

Öğretmen: Hem DNA, hem de RNA'da bulunan ortak
moleküller nelerdir?

T

D

D

A

Ahmet: Riboz
Öğretmen: RNA'da bulunan ancak DNA’da bulunan ortak
moleküller nelerdir?

G

D

D

C

EK
Tİ
R

Zehra: Urasil
Öğretmen: DNA’ya RNA’dan ayıran özellikler nelerdir?
Melisa: Kendini eşleyebilme

C

D

Buna göre öğrencilerden hangileri kendilerine sorulan sorulara doğru cevap vermiştir?

G

T

A

D

D

D

OH (Hidroksil)

A Ahmet
B) Zehra
C) Melisa

Fosfat

Yukarıdaki şemada DNA molekülüne ait modelin bir bölümü
gösterilmiştir.

D) Ahmet ve Melisa
E) Zehra ve Melisa

Buna göre DNA modeli ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) DNA’nın bir zincirindeki nükleotitler birbirine fosfodiester
bağı ile bağlanmıştır.

N

B) DNA’nın özgüllüğü nükleotitlerinin sayı ve dizilişinden
kaynakldır.

2.

D) DNA’nın her bir zincirinde eşit sayıda fosfat ve pentoz
bulunur.

R

NH2

P

N

O

Ö

O

O

O

O

OH

H

Yukarıdaki şekilde bir nükleotitin yapısı gösterilmiştir.

Buna göre numaralarla gösterilen yapılarla ilgili aşağıdaki
eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) 1 → Ester bağı
B) 2 → Glikozit bağı
C) 3 → Purin bazı
D) 4 → Pentoz
E) 5 → Nükleozit

E) DNA’nın bir zincirindeki pürin bazları sayısı ile pirimidin
nazları sayısı birbirine eşittir.

N

O
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C) DNA tüm canlı çeşitlerinde aynı azotlu organik baz çeşitlerini içerir.

4.

Canlılarda nükleik asitler,
I. genetik bilgi alışını sağlama,
II. metobolik faaliyetleri kontrol etme,
III. canlının kalıtsal özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlama
işlevlerinden hangilerinde görev alır?
A)Yalnız II

B)Yalnız III
D) II ve III

C)Yalnız I ve II
E) I,II ve III

Biyoloji Soru Bankası

TEST - 1

NükleikAsitler-ATP-Metabolizma
5.

Bir hücrede bulunan DNA çeşitlerinin oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir

8.

Canlıdaki,
• Kromozom

Bulunma oranı (%)

• Nükleozit
• Azotin organik baz
• Nükleozit
• Gen

L

M

RNA çeşitleri

A) Kromozom

EK
Tİ
R

K

yapıları büyükten küçüğe doğru sıralandığında hangisi
4. sırada yer alır?

B) Nükleozit

Buna göre harflerle gösterilen DNA çeşitleri ile ilgili,

D) Nükleotit

II. L, aminoasitleri M’deki bilgiye göre ribozoma taşır.

E) Gen

III. M, tekrar tekrar kullanılır.
ifalerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve III

6.

C) Azotlu ergenik baz

I. K, ribozom organelinin yapısına katılır.

C) Yalnız III

E) I, II ve III

Bir bakteri hücresinden izole edilen DNA ve RNA molekülleri uygun hidrolik enzimleri ile ayrı ayrı kaplarda yapı
taşlarına ayrıldığında,

III. adenin bazı,
IV. urasil bazı

N

I. riboz,
II. fosfat,

R

moleküllerinden hangilerinin her iki kapta da oluşması
beklenir?
A) I ve II

B) I ve III

7.

ATP, tüm canlıların enerji elde etmek için doğrudan kullanabileceği bir moleküldür.

ATP ile ilgili aşağıdaki ifalerden hangisi yanlıştır?
A) Koparıldığında yüksek düzeyde enerji veren bağlara sahiptir.
B) Hücre içinde hücre dışına oranla daha fazla ihtiyaç duyulur.
C) Solunum reaksiyonları sonucu üretilebilir.
D) Fosferilasyon için gereken enerji defosforilasyon sonucu
açığa çıkan enerjiden azdır.
E) Hücrelerde depo edilemez.

E) III ve IV

Ö

D) II ve IV

C) II III

9.

RNA çeşitleri için,

10. Ökaryot hücrelerdeki DNA ve RNA molekülleri için,

I. ribozomun yapısını oluşturma,

II. DNA’daki şifreye uygun üretilme,

I. protein sentezinde görev alma,

III. protein sentezinde görev alma,

II. kendini eşleyebilme,

IV aminoasitleri ribozoma taşıma

III. çekirdekte üretebilme
özelliklerinden hangileri ortaktır?

görevlerinden hangileri ortaktır?
A) Yalnız I

B) I ve IV
D) I, II ve III

Biyoloji Soru Bankası

E) II, III ve IV

C) II III

A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve III

C) Yalnız III
E)I II, ve III
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Lütfen Dikkat!!!
Elinizdeki bu ürün çalışmanın son hali
değildir. Tashih süreci
devam etmektedir.

TEST - 2

Nükleik Asitler-ATP-Metabolizma

1.

Molekül

K

L

DNA’da bulunma

+

+

RNA’da bulunma

+

Özellik

M

3.

+

O

Reoksiriboz

III. Guanin

OH

OH

M

EK
Tİ
R

II. Adein

P

Organik baz

L
Timin

O

N

O

Buna göre K, L, ve M ile ilgili,

I. Fosfat

N

NH2

Ester
bağı

N

NH

Aşağıda tabloda K, L ve M  moleküllerinin DNA ve RNA’da
bulunma durumları verilmiştir.

K

Glikozit
bağı

O

OH

Rikoz

Fosfat

Şeker

Urasil

Zayıf hidrojen bağı

H

Yukarıdaki şekilde bir nükleotitin yapısı gösterilmiştir,

Fosrodrester bağı

Buna göre,

eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) I ve II
D) II ve III

I. DNA

C) I ve III

II. RNA

III. Protein

E)I II, ve III

ATP moleküllerinden hangilerinin yapısında nükleotit bulunur?
A) I ve II

B) II ve III

D) I, II ve IV

E)I II, III ve IV

Bir hücrede ATP, DNA ve RNA üretiminde,

Riboz sayısı

R

Adenin bazı sayısı

N

2.

C) III ve IV

Zaman

Yönetim ve kalıtımdan sorumlu olma
DNA
Kendini eşleyebilme

Zaman

RNA

II

Tek zincirli olma

Yukarıda verilen özelliklerden DNA ve RNA’ya ait olanlar
eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisindeki gibi bir şekil
ortaya çıkar?

Ö

I

4.

Fosfat sayısı

A)

B)

C)

Zaman
III

grafiklerindeki değişimlerden hangileri ortak olarak gerçekleşir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve III
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D)

E)

C) Yalnız III
E)I II, ve III
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TEST - 2

Nükleik Asitler-ATP-Metabolizma
CH2OH

CH2OH
O
H

H

H
H

H
OH

H

H

OH

Deoksiriboz

P

OH

OH

Riboz

B) Hücrenin çekirdeğinde gerçekleşir.
C) RNA polimeraz enzimi ile katalizlenir.

Fosforik asit

D) Çekirdekteki adenin, guanin, sitenin ve urasil nükleotitleri
kullanılır.

NH2

N

N

E) Nükleotitler arasında fosfodiester bağları kurulur.

N

NH

N

N
H

NH2

Guanin

N

Adenin

NH2

O

O

H 3C

N

NH

O

N
H

Sitozin

NH

O

N
H

Timin

O

N
H

7.

Urasil

O
HO

O

P

OH

H

OH

H

H

H
N
H

CH2OH

O

N

HO

P

Fosforik asit

Deoksiriboz

özelliklerinden hangileri ortaktır?

A) I ve II

OH

N

H

H

OH

OH

H

Adenin

Fosforik asit

N

B) II ve IV
D) II ve IV

O

OH

O

OH

C) II ve III
E) III ve IV

NH

H

R

OH

N

IV. yüksek enerjili fosfat bağı içerme

Öğrencinin verdiği yapı

NH2

OH

H

II. Riboz şekeri ve fosfat grubu içerme,

III. Protein sentezinde kullanılma,

N

Öğretmenin verdiği yapı

MRNA ve ATP moleküllerinde,
I. tekrar tekrar kullanabilme,

DNA ve RNA’nın yapısını anlamak amacıyla aşağıda verilen
kartlar hazırlanmıştır. Her bir kartın üzerine kartta şeması
verilen molekülün ismi yazılmış ve kartlardan çok sayıda
oluşturulmuştur. Öğretmen bu kartları kullanarak oluşturduğu çeşitli yapıları öğrencilerine vermiş ve bu yapılardaki
malzemeleri kullanarak öğrencilerinden verdiği kartları da
kullanarak yeni yapılar oluşturmasını istemiştir. Örneğin;

CH2OH

Ökaryot bir hayvan hücresinde RNA üretimi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) RNA’nın karşılıklı zincirleri arasında baz eşleşmeleri gerçekleştirilir.

OH

O

N
H

HO

H

H

6.

O

OH

O

OH

EK
Tİ
R

5.

Riboz

N
H

N

NH2

Guanin

Ö

Öğrenci, öğretmenin verdiği yapıdaki fosfat kartını kullanmış
ancak deoksiriboz ve adenin yerlerine riboz ve guanin kartlarını kullanmıştır. Yani az yeni kart kullanmıştır.
Buna göre aşağıda verilen öğretmenin öğrencilere verdiği
yapılar ve öğrencilerden oluşturmasını istediği yapılardan
hangisi yapılırken öğrencinin daha az yeni kart kullanması
beklenir?
Öğretmenin verdiği yapı

Öğrencinin verdiği yapı

A) DNA’daki Adenin nükleotiti

DNA’daki urasil nükleotiti

B) DNA’daki Guanin nükleotiti

RNA’daki Guanin nükleotiti

C) RNA’daki Urasil nükleotiti

DNA’daki Timin nükleotiti

D) DNA’daki Sitozin nükleotiti

DNA’daki Adenin nükleotiti

E) RNA’daki Adenin nükleotiti

DNA’daki Timin nükleotiti

8.

DNA yapısına katılan bir nükleotitin tamamen hidrolizi sürecinde aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?
A) Glikozit bağlarının koparılması
B) Deoksiriboz şekerinin açığa çıkması
C) Fosfodiester bağının koparılması
D) Asit özellikleri inorganik madde oluşması
E) Azotlu organik baz oluşması

Biyoloji Soru Bankası
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TEST - 3

Nükleik Asitler-ATP-Metabolizma

1.

Yapıtaşı

P

Molekül

R

S

DNA



RNA







ATP







3.



Buna göre,
I. P, adein bazıdır.
II. R, Riboz şekeridir.
III. S. fosfat grubudur.

EK
Tİ
R

Yukarıdaki tabloda DNA, RNA ve ATP’nin yapısında bulunan
yapı taşı moleküller (P, R ve S) ve bu moleküllerin bulunma
durumları gösterilmiştir.

İnsana ait DNA’nın ikili sarmal modeli yukarıda verilmiştir.

ifadelerinden hangilerinin doğruluğu kesindir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

Bu modeli inceleyen öğrencilerin aşağıdaki yapılardan
hangisine rastlanması beklenmez?

C) Yalnız III

E) I ve III

A) İki tane şeker-fosfat omurgası

B) Sarmalları bir arada tutan hidrojen bağları
C) Pürin - pirimidin bazlarının eşleşmesi

D) DNA zincirinin sarıldığı histon proteinleri

N

E) Polinükleotit zinciri bir arada tutan fosfodiester bağları

2.

R

1

+

+

Ö

H2O

+
Enerji

Bir insan hücresinde gerçekleşen 1 ve 2 numaralı reaksiyonların gerçekleşmesini sağlayan olaylar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
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DNA’dan RNA üretimi gerçekleşirken,
I. Riboz şekeri,

2

1

4.

2

A)

Hücresel solunum

Gaz difüzyonu

B)

Fotosentez

Aktif taşıma

C)

Hücresel solunum

Protein sindirimi

D)

Kas kasılması

Hücre bölünmesi

E)

Hücresel solunum

Kas kasılması

II. Fosforik asit,
III. Timin bazı,
IV. Guanin nükleotidi.
moleküllerinden hangilerinin çekirdekteki miktarının azalması beklenir?
A) I ve II

B) III ve IV
D) I, II ve IV

C) I, II ve III
E) I, III ve IV

Biyoloji Soru Bankası

TEST - 3

Nükleik Asitler-ATP-Metabolizma
7.

DNA

Hücresel
solunum

ADP
+
Pi

zom

Kas kasılması
Hücre bölünmesi
Sinirsel iletim

Yukarıdaki şekilde insanda ATP üretimi ve tüketimi gösterilmiştir. ATP üretimi hücresel solunumla sağlanırken, ATP tüketimi sonucu şekilde belirtilen faaliyetler gerçekleşmektedir.

Histon
proteini

mo

Biyosentez

EK
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Kromatin iplik

Kro

forilasyo
n
fos
de

Nükleotitler

ATP
forilasyon
fos

5.

Buna göre,

Sentromer

I. Hücresel solunum ile üretilen enerji fosforilasyonda kullanılır.

II. Kas kasılması için gereken enerji defosforilasyon sonucu
oluşur.

Kardeş
kromatitler

III. Defosforilasyon ile açığa çıkan enerji tüm metabolik
olaylar gerçekleştirilir.

Yukarıdaki şekilde bir canlıya ait kromozom yapısı gösterilmiştir.

ifalerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

Buna göre bir canlının çekirdek DNA’sı ile bu DNA’nın yapısına katıldığı kromozomda,
I. Aminoasit,

D) I ve II

C) Yalnız III

E) I, II ve III

N

II. Nükleotit,

B) Yalnız II

III. Gen

yapılarından hangileri ortaktır?

B) Yalnız II

C) Yalnız III

R

A) Yalnız I

Ö

D) II ve III

6.

E) I, II ve III

Bir tRNA molekülünün tamamen hidrolizi sırasında aşağıdaki bağlardan hangisine etki edecek enzim kullanılmaz?

8.

DNA’dan rastgele seçilen bir nükleotitle, RNA’dan rastgele
seçilen nükleotitte,

A) Hidrojen bağlarına

I. Adein,

B) Peptit bağlarına

II. Fosfat,

C) Fosfodiester bağlarına

III. Urasil,

D) Glikozit bağlarına

IV. Deoksiriboz

E) Ester bağlarına

moleküllerinden hangileri kesinlikle ortaktır?
A) Yalnız II

B) I ve II
D) III ve IV

Biyoloji Soru Bankası

C) II ve III
E) I, II ve IV
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TEST - 4
1.

Nükleik Asitler-ATP-Metabolizma

Bir öğrenci DNA ile ilgili öğrendiği bilgileri sınıf tahtasına
maddeler halinde yazmıştır.

3.

Baz

Fosfor
A

I. DNA’nın bir zincirindeki baz dizilişi biliniyorsa diğer ? baz
diziside bilinebilir.
II. DNA^nın bir zincirindeki ? sayısı ile diğer zincirindeki guanin sayısı birbirine eşittir.
III. DNA molekülünün   karşılıklı sarmalları zayıf hidrojen
bağları ile bir arada tutulur.

S

T

DNA

   

RNA

  

U

Deoksiriboz

Riboz











EK
Tİ
R

V. DNA molekülü birbirine sarılmış halde bulunan iki tane
şeker fosfat omurgasından meydana gelir.

Buna göre DNA veya RNA yapısına katılan nükleotitlerden
rastgele seçilen iki nükleotitte

Buna göre tüm ifadelerin doğru olabilmesi için ifadedeki
yanlışlık düzeltilmelidir?
B) II

G

Yukarıdaki tabloda DNA ve RNA yapısına katılabilecek molekül gruplarına ait çeşitlerin DNA ve RNA yapısında bulunma-bulunmama durumları gösterilmiştir.

IV. G ve C oranı fazla olan DNA’ların bozulma olasılığı A ve
T oranı fazla olan DNA’lardan daha yüksektir.

A) I

Şeker

C) III

D) IV

I. azotlu organik baz,

II. şeker,

E) V

III. fosfat,

moleküllerinden hangisine bakılarak nükleotitin hangi nükleik asit çeşidine ait olduğu tespit edilebilir?

A) Yalnız I

2.

B) Yalnız II

Biyoloji öğretmeni DNA ve RNA arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirtmek için aşağıdaki Ven diyagramını hazırlamıştır.
DNA

D) II ve III

E) I, II ve III

RNA

4.

II

III

DNA’dan RNA üretimi sırasında,
DNA miktarı

RNA polimeraz miktarı

N

I

C) I ve III

R

DNA ve RNA’da bulunan bazı organik bileşikleri,
a. Timin bazı

t

b. Riboz şekeri

Zaman
II

I

c. Guanin bazı

d. Fosfat grubu

Çekirdekteki ??? miktarı

Ö

Zaman

t

ATP miktarı

e. Fosfodiester bağı

harfleri ile gösterilmiştir.

Buna göre I, II ve III numaralı alanlara yazılması gereken
harfler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A)

I

II

a, b

c, d

Zaman

III

B)

a, e

c, d

b

a

c, d, e

b

D)

a

c, d, e

b

E)

b

c, d

a, e

IV

grafiklerinde gösterilen değişimlerden hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız I

B) Yalnız IV
D) III ve IV
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t

III

e

C)

Zaman

t

C) II ve III

E) II, III ve IV
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TEST - 4

Nükleik Asitler-ATP-Metabolizma
5.

NH2
O

O

N

O

7.

N

O

O

P

O

P

O

P

O

O

O

Fosfat

Fosfat

Fosfat

O

Fosfatlar

CH2

N

OH

Baz

Nükleozit

Nükleotit

Nükleik asit

Adenin

Adenozin
Deoksidenozin

Adenilat (AMP)
Deoksiodsilat (dAMP)

RNA
DNA

Guanin

Guanozin
Guanilat (GMP)
Deoksiyonozin Deoksigmnanilat (dGMP)

N

OH

Riboz

Adenin

Sitozin

Sitidin
Deoksisitidin

Sitidilat (CMP)
DEoksisitidilat

RNA
DNA

Urasil

Üridin

Üridilat (NMP)

RNA

Timin

Timidin

Timidilat veya
Reaksitimidilat (dTMP)

DNA

EK
Tİ
R

Yukarıdaki şekilde ATP molekülünün yapısı gösterilmiştir.
ATP molekülünün yapısı ve işlevleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) ATP üretimi için ekzegenik tepkimeler sonucu açığa çıkan
ısı kullanılır.

RNA
DNA

Yukarıdaki tabloda azotlu organik bazların yapısına katıldığı
nükleik asit ve nükleotit çeşitleri gösterilmiştir.

B) ATP’den iki fosfat grubunun ayrılması sonucu RNA’nın
yapısına katılabilecek bir nükleotit oluşur.

Buna göre,

C) ATP molekülünün yapısındaki kosfotlar birbirinden ayrıldığında enerji açığa çıkar.

I. RNA yapısına katılan bir nükleozitin bazı ile DNA yapısına
katılan nükleozitin bazı aynı olabilir.

D) Hücre içinde endergenik tepkimelerin çoğu için gereken
enerjiyi sağlar.

II. DNA ve RNA nükleozitlerini birbirinden ayıran tek yapı,
yapıya katılan şeker çeşididir.

E) Hücre dışı metobolik aktivitelerde verdiği enerji miktarı
daha azdır.

III. DNA ve RNA’nın tüm nükleotitlerinin yapısında fosfat bulunur.

ifalerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

E) I, II ve III

Eşit sayıda nükleotite sahip DNA ve RNA için aşağıdaki
eşitliklerden hangisi doğrudur?
A) DNA’daki fosfodiester bağı sayısı = RNA^daki fosfodiester bağı sayısı

Ö

6.

R

N

D) I ve III

C) Yalnız III

8.

Bir hücrede,
I. aminoasitlerin bağlanma sırasını belirleyen,
II. reaksiyonları başlatan,
III. kendini eşleyebilen,

B) DNA’daki Adenin nükleotiti sayısı = RNA’daki urasil bazı
sayısı

IV. hedef hücrelerin reseptörleri tarafından algılanan

C) RNA’daki toplam fosfat sayısı = DNA’nın diğer zincirindeki
pürin sayısı

moleküller aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

D) DNA’nın bir zincirindeki pürin bazları sayısı = DNA’nın diğer zincirindeki pürin sayısı
E) DNA’daki pürin bazı sayısı = RNA’daki pirimidin bazı sayısı

Biyoloji Soru Bankası

I

II

III

IV

mRNA

Enzim

DNA

Hormon

B)

tRNA

Enzim

DNA

Vitamin

C)

mRNA

ATP

DNA

Hormon

D)

tRNA

ATP

DNA

Hormon

E)

mRNA

Enzim

tRNA

Vitamin

A)
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Lütfen Dikkat!!!
Elinizdeki bu ürün çalışmanın son hali
değildir. Tashih süreci
devam etmektedir.

