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1) Yağlara ait özelliklerden bazıları şunlardır: 

I. Diğer besinlere göre daha fazla enerji verirler 

II. Solunumda kullanılmaları sonucunda diğer besinlere göre 

daha fazla metabolik su oluştururlar. 

III. İzolasyon sağladığı için soğuğa karşı koruyucu olarak 

kullanılırlar. 

IV. Hidroliz edilmeleri sonucunda 3 yağ asiti ve 1 gliserol 

oluştururlar. 

Bu özelliklerden hangileri yağların yapısında fazla miktarda 

hidrojen bulunmasından kaynaklanır? 

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III 

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

 

2) Bir bitki hücresinin dışarıdan aldığı nitrat tuzundaki 

işaretlenmiş azot molekülüne hücrenin zarındaki 

glikoproteinin yapısında rastlanmıştır 

Bu durumun gerçekleşmesinde rol oynayan organellerin 

görev yapma sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak 

verilmiştir? 

A) Endoplazmik retikulum - Golgi - Koful - Ribozom 

B) Mitokondri - Ribozom - Golgi - Endoplazmik retikulum 

C) Kloroplast - Lizozom - Golgi - Endoplazmik retikulum 

D) Kloroplast - Ribozom - Endoplazmik retikulum - Golgi 

E) Golgi - Ribozom - Kloroplast – Koful 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  X, Y ve Z bakterilerinin etkisi ile hastalanan bir insana t1 

anından itibaren antibiyotik verilmiş ve bakterilerin sayısında 

oluşan değişiklikler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 

 

Buna göre, X, Y ve Z bakterileriyle ilgili, 

I. X bakterisi verilen antibiyotikten olumsuz etkilenmemiştir. 

II. Y bakterisi antibiyotiğe karşı direnç kazanmıştır. 

III. X ve Y bakterilerinin bireyde oluşturduğu hastalık etkileri 

devam eder. 

IV. Z bakterisi antibiyotikten olumlu etkilenmiştir. 

yargılarından hangilerine varılabilir? 

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

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

 

4) Aşağıdaki şekilde bölünebilen bir hücrede zamana bağlı 

olarak DNA miktarında meydana gelen değişim verilmiştir. 

                  

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 

A) b’de DNA sayısı iki katına çıkmıştır. 

B) a evresinin sonunda interfaz tamamlanmıştır. 

C) c’de önce çekirdek, sonra sitoplazma bölünür. 

D) a’da hücre büyümektedir. 

E) c’de kromatit ayrılması görülür. 
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5)  Dazlaklığın oluşumunda etkili olan baskın özellikteki D 

geni erkeklerde heterozigot(Dd) veya homozigot(DD) olduğu 

zaman eşey hormonlarıyla birlikte dazlaklığı meydana 

getirdiği halde, dişilerde ancak homozigot (DD) olduğu 

durumlarda saç dökülmesini meydana getirir. 

Buna göre dazlaklıkla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Dazlaklığın ortaya çıkma ihtimali erkeklerde dişilere 

oranla daha yüksektir. 

B) Dişi bir bireyde dazlaklığın görülebilmesi için anne ve 

babanın dazlak olması gerekir. 

C) Dazlaklık karakteri yönüyle iki heterozigot bireyin 

çaprazlanması sonucu oluşacak erkek bireylerin 1/4 ünün 

normal saçlı olma ihtimali vardır. 

D) Normal bir babayla normal bir annenin 

çaprazlanmasından dazlak dişi bireylerin meydana gelme 

ihtimali yoktur. 

E) Homozigot normal genotipli iki bireyin çaprazlanmasından 

oluşan bireylerin hepsi normal fenotipli olur. 

6)  

 

Yukarıdaki grafikte ülkemiz ve diğer bazı ülkelerin bitki tür 

sayıları verilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A) Türkiye’nin üç kıta arasında bulunması bitki tür sayısının 

fazla olmasına sebep olabilir 

B) Türkiye’nin jeolojik yapısı bitki tür sayısının fazla olmasına 

sebep olabilir 

C) Türkiye’nin çeşitli iklim kuşaklarında bulunması bitki tür 

sayısının fazla olmasına sebep olabilir 

D) Türkiye’de tarımın bitki tür sayısına bağlı olarak ülke 

ekonomisine katkısı diğer ülkeler göre fazladır 

E) Türkiye’de bitki tür sayısının fazlalığı biyokaçakçılık 

sorununa sebep olabilir 

 


