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1) 6 yaşındaki Mustafa’ya annesi çeşitli cümleler 

kurdurtmaya çalışıyor. Bu cümlelerden hangisi ototrof 

beslenmeyi ifade eder? 

A) Arı bal yapar 

B) İnekten süt çıkar 

C) Ali amca tuğla üretir 

D) Ağaçta elma büyümüş 

D) Babam bigisayarı açtı 

 

2) Çeşitli bilim insanlarının yaptığı çalışmalar sonucu hücre 

ile ilgili önemli bir genelleme ortaya çıkmıştır. Bu 

genellemeye hücre teorisi adı verilmiştir 

Bu teoriye göre; 

* Hücre canlının temel, yapısal ve işlevsel birimidir. 

* Bütün canlılar, bir ya da daha fazla hücreden oluşmaktadır  

* Yeni hücreler, var olan hücrelerin bölünmesi sonucu 

meydana 

* Hücreler kalıtım maddesi içerir ve bunu bölünerek yavru 

hücrelere aktarır. 

* Tüm metabolik olaylar hücre içinde gerçekleşir. 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu teoriye ters düşebilir? 

A) Bakteriler bir hücreden oluşur ve kalıtım materyalini 

sitoplazmasında bulundurur 

B) Bir insanda var olan bütün vücut hücreleri döllenmeyle 

oluşan zigot denilen hücreden köken almıştır 

C) Kalıtım materyali olarak DNA bulunduran virüsler hücresel 

yapıdadır 

D) Bütün canlılar solunum reaksiyonlarını hücre içinde 

gerçekleştirirler 

E) Hücre bölünmeleri ile kalıtım materyali yavru hücrelere 

aktarılır 

 

 

 

 

 

3) Aşağıdakilerden hangisi sınıflandırma biliminin 

amaçlarından biri değildir? 

A) Canlıların sınıflandırılması sonucu elde edilen bilgileri, o 

gruba dâhil bireylerin tamamı için geçerli sayarak zaman 

kaybını en aza indirmek 

B) Canlı türlerini birbirinden ayırt edebilecek düzenli bir 

sistem oluşturmak 

C) Biyolojik çeşitliliği ve bunun dünya üzerindeki dağılımının 

nasıl olduğunu anlamak 

D) Benzer özelliklere sahip canlıları farklı şekillerde 

isimlendirirerek sınıflandırma biliminde zenginliği arttırmak 

E) Canlıları, belirlenmiş bilimsel kurallar dâhilinde 

gruplandırarak doğayı daha kolay anlaşılır hâle getirmek, 
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4)                                     

Yukarıdaki tabloda normal hücrelerle kanserli hücrelerin 

karşılaştırılması verilmiştir. Sadece tabloya bakarak 

aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? 

A) Kanserli hücrelerin sayısı artmış ve şekilleri bozulmuştur 

B) Kanserli hücrenin boyutunda farklılıklar görülür 

C) Kanserli hücreler anormal beslenir ve bulunduğu dokunun 

işlevlerini bozar 

D) Kanserli dokuda normal dokunun aksine çok sayıda 

bölünen hücre ve düzensiz hücre dizilimleri mevcuttur 

E) Kanserli hücrenin normal hücreye göre daha büyük ve 

farklı şekillerde hücre çekirdeği bulunur 

 

5) Karakterlerin oluşumunda çevre koşullarının etkisini 

incelemek isteyen bir araştırmacı, aşağıdaki canlıları farklı 

koşullara sahip ortamlara bırakmıştır. 

I. Tek yumurta ikizleri 

II. Bir bireyin eşeysiz üremesi sonucu oluşan iki canlı birey 

III. Farklı zamanlarda doğan iki kardeş 

Araştırmacının doğru sonuca ulaşabilmesi için hangi 

canlıların gelişmesini takip etmesi gerekir? 

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

D) I ve II E) II ve III 

 

 

6)  

 

Yukarıdaki görselde azot döngüsü özetlenmiştir 

I. Şimsek ve yıldırım gibi atmosferik olaylarla azot tutulurken 

çeşitli nitrifikasyon bakterileri görev yapar 

II. Ayrıştırıcı organizmalar azotlu organik bileşiklerden 

amonyağı hücre dışında oluştururlar 

III. Baklagiller köklerinde bulunan bazı bakteriler sayesinde 

azottan daha fazla yararlanır 

Azot döngüsü ile ilgili olabilecek yukarıdaki olaylardan 

hangileri doğrudur 

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

D) Yalnız II E) Yalnız III 
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CEVAP ANAHTARI 

1) D 

2) C 

3) D 

4) C 

5) D 

6) E 


