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1) Omurilikte refleks oluşurken impulsun izlediği yola refleks 

yayı denir. Refleks yayında duyu nöronu, ara nöron ve motor 

nöron olmak üzere genellikle üç nöron görev alır. 

Reflekslerin hayatta kalma, kaçma, korunma gibi insan 

yaşamında önemli yeri vardır. Sağ eline iğne batan bir 

insanın refleks  olarak sağ elini kaldırmasını sağlayan refleks 

yayında görev yapan yapılar aşağıda karışık olarak 

verilmiştir. 

*Sağ ön kök 

*Reseptör 

*Efektör organ 

*Duyu nöronu 

*Sağ arkak kök 

*Ara nöron 

*Motor nöronu 

 

Dördüncü sırada hangi yapı görev alır? 

A) Sağ ön kök 

B) Duyu nöronu 

C) Ara nöron 

D) Sağ arka kök 

E) Motor nöronu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Kan şekeri miktarının pankreas üzerine etkisi ve bu etki 

sonucunda pankreasta gerçekleşen bazı metabolik olaylar 

aşağıda verilmiştir. 

 

Bu olaylarla ilgili, 

I. Farklı dokularda bulunan hücrelerde aynı hormonu 

tanıyacak reseptör bölgeler bulunabilir 

II. Glukagon ve insülin kan şekerini ayarlamada etkilidirler 

III. Glukagon ve insülin aynı organda bulunan aynı tip 

hücreler tarafından salgılanır 

Yargılarından hangilerine varılabilir? 

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

D) I ve III E) Yalnız II 
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3)  

 

Kasın kasılması ve gevşemesi sırasında sarkomerin durumu 

yukarıda verildiği gibidir. Buna göre kasılma sırasında kasın 

boyu, kalınlığı ve hacmi nasıl değişir 

         Boyu        Kalınlığı              Hacmi 

A)   Kısalır                  Değişmez          Değişmez 

B)    Uzar                       Artar                  Azalır 

C)   Kısalır           Azalır                  Artar 

D)   Kısalır          Artar               Değişmez 

E)    Uzar          Artar               Değişmez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)  

 

Yukarıdaki şekilde bir karaciğer lopçuğuna giren çıkan 

damalar ve çıkan safra kanalı gösterilmektedir. Bu şekille 

ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? 

A) İnce bağırsaktan bazı besinler kapı toplardamarıyla 

karaciğere taşınır 

B) Karaciğer atardamarında oksijen oranı kapı toplar damara 

göre daha fazladır 

C) Safra kanalında safra sıvısı kanla birlikte safra kesesine 

taşınır 

D) Merkezi toplar damardaki üre oranı kapı toplardamardaki 

üre oranından fazladır 

E) Lopçuklardaki merkezi toplar damarlar birleşerek 

karaciğer toplardamarını oluşturur 

 

5) İnsanda kalbe giren ve kalpten çıkan damarlardaki 

solunum gazlarının miktarları ile ilgili, 

I. Akciğer toplardamarı ile aort atardamarındaki oksijen 

oranı aynıdır. 

II. Akciğer atardamarı karbondioksit yönüyle zengin kanı 

akciğere taşır. 

III. Solunum gazları yönüyle kanın temizlenmesi akciğerlerde 

gerçekleşir. 

IV. Akciğer toplardamarında oksijen yoğunluğu düşüktür. 

bilgilerinden hangileri doğrudur? 

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

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

 

 

 

 



biyolojicinet                     CiCi Biyolojici 

                     CİCİ BİYOLOJİ DENEMELERİ 

                                         AYT-2 

6) Serum; insanda pasif bağışıklık sağlar. İçeriğinde 

besleyici maddeler de bulunduran serum hasta bireye 

doğrudan kan yolu ile verilir. 

Tedavi amacı ile kullanılan serum içerisinde, 

I. glikoz, 

II. antikor, 

III. laktoz, 

IV. vitamin 

maddelerinden hangilerinin bulunması insana fayda 

sağlamaz? 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Omurilik soğanı ve ponsta bulunan çeşitli nöron grupları 

solunum merkezini oluşturur. Solunum merkezi, soluk alıp 

verme hızını ve kandaki oksijenle karbondioksit miktarının 

sabit tutulmasını düzenler. Her ne kadar kısa bir süre için 

soluk alıp verme mekanizması istemli bir şekilde 

yürütülmeye çalışılsa da solunum merkezi bu işleri istemsiz 

yapmaktan sorumludur. 

Solunum merkezini asıl uyaran kandaki CO2 miktarıdır. 

Kanda, beyin-omurilik sıvısında (BOS) ve doku sıvısında CO2 

seviyesinin artması sonucu suyla birleşen CO2 karbonik asit 

oluşturur. Karbonik asit, bikarbonat iyonlarına (HCO3) ve 

hidrojen iyonuna (H+) ayrışır. Dolayısıyla pH düşer. pH 

değişiklikleri kan damarlarındaki ve solunum merkezindeki 

kemoreseptörler sayesinde algılanır. Solunum merkezinden 

çıkan sinyaller, diyafram kasına ve kaburga kaslarına 

iletilerek akciğerlerin soluk alıp verme hızını ve derinliğini 

düzenler. Hücresel solunum sonucu CO2’in kandaki seviyesi 

düşüp pH normale döndüğünde solunum merkezinden gelen 

sinyallerle solunum normale döner. Böylece homeostasi 

sağlanmış olur. 

Kandaki O2 seviyesinin solunum merkezinin uyarılması 

üzerinde pek bir etkisi yoktur. Eğer kandaki O2 seviyesi aşırı 

derecede düşecek olursa aorttaki ve boyun 

atardamarlarındaki kemoreseptörler, solunum merkezini 

uyararak solunumu hızlandırır. 

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A) Soluk alıp verme istemli ve istemsiz gerçekleşebilir 

B) CO2 solunum merkezindeki reseptörlere bağlanarak soluk 

alıp verme hızını arttırır 

C) pH değişiklikleri kan damarları ve solunum merkezindeki 

kemoreseptörler tarafından algılanır 

D) Kandaki oksijen seviyesi aşırı derecede düşerse ilgili 

kemoreseptörleri uyararak soluk alıp vermeyi hızlandırır 

E) Soluk alıp verme hızı ayarlanarak homeostasi sağlanmış 

olur 
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8) İnsanlarda kan sıvısının damar çeperine yaptığı basınca 

tansiyon denir. 

Buna göre, tansiyonu normalden düşük olan kişilerde, 

I. böbreklerde süzülmenin yavaşlaması 

II. kan sıvısından doku sıvısına geçen madde miktarının 

azalması 

III. oluşturulan idrar miktarının azalması 

durumlarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenebilir? 

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

D) II ve III E) I, II ve III 

9)  

                        

Yukarıdaki şekilde spermatogenez özetlenmiştir 

Spermatogenez ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Spermatogoniumlar mitoz geçirerek mayoz geçirecek olan 

birincil spermatositleri oluşturular 

B) Mayoz II sonucu oluşan spermatitlerin dölleme yeteneği 

yoktur 

C) Bir mayoz sonucu oluşan sperm hücrelerinin tamamı 

dölleme yeteneğine sahiptir 

D) Spermatitler farkılalaşarak sperme dönüşürken herhangi 

bir hücre bölünmesi geçirmezler 

E) İkincil spermatositten spermatit oluşurken hem 

kromozom sayısı hem DNA miktarı yarıya iner 

10)  

                          

Yukarıdaki şekilde kümeli popülasyon dağılımı 

örneklendirilmiştir 

Populasyonda kümeli dağılım ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) En yaygın görülen dağılım şeklidir 

B) Beslenme ve korunma amacıyla gruplar oluşturulabilir  

C) Gruplar arası uzaklık farklılık gösterebilir  

D) Bireyler arası etkileşim en azdır 

E) Grupların içerdiği birey sayıları farklılık gösterebilir 

 

11) İnsanlarda oluşan hastalıkların sebepleri ve bunların 

tedavileri için yapılacak deneylerin insanlar üzerinde 

gerçekleştirilemediği ve etik olmadığı durumlarda yaygın 

olarak model organizmalar kullanılır. Biyoteknoloji, genetik, 

moleküler biyoloji gibi biyolojinin pek çok dalında farklı 

özelliklere sahip model organizmalar kullanılmaktadır.  

Aşağıdakilerden hangisi model organizma seçiminde dikkat 

edilecek faktörlerden biri değildir? 

A) Deneysel uygulamalar için elverişli olma 

B) Laboratuvar ortamında yetiştirilebilme 

C) Ekonomik olarak elverişli olması 

D) Uzun yaşam döngüsüne sahip olması 

E) Genom diziliminin tamamen biliniyor olması 
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12) Aşağıda bazı metabolik olaylar yer almaktadır 

*Fotosentez                      *Oksijensiz Solunum 

*Kemosentez                    *Fermantasyon 

*Oksijenli Solunum 

 

Bu olaylardan kaç tanesinde oksidatif fosforilasyonla ATP 

üretilir? 

A) 1  B) 2  C) 3   

 D) 4  E) 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13)  

           

Yukarıdaki şekilde fotosentezin ışığa bağlı ve ışıktan bağımsız 

reaksiyonları özetlenmiştir 

Bu evrelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Klorofil kaybettiği elektronu suyun parçalanmasından  

(fotolizden) karşılar 

B) Işığa bağlı reaksiyonlarda NADP yükseltgenir 

C) Işığa bağlı reaksiyonlarda üretilen NADPH ve ATP ‘ler 

ışıktan bağımsız reaksiyonlarda kullanılır 

D) Işıktan bağımsız reaksiyonlar ışıksız ortamda 

gerçekleşemez 

E) Suyun parçalanması(fotoliz) sonucu oluşan H+ lar NADPH 

oluşumunda kullanılabilir 
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CEVAP ANAHTARI 

1) C 

2) A 

3) D 

4) C 

5) D 

6) B 

7) B 

8) E 

9) E 

10) D 

11) D 

12) C 

13) B 


