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1- Bütün canlılar hücre ya da hücrelerden meydana gelir. Doğada yapısına 

göre prokaryot ve ökaryot olmak üzere iki çeşit hücre bulunmaktadır. 

Aşağıda prokaryot ve ökaryot canlı türleri ile ilgili ifadelerden hangisi 

doğrudur? 

A) Bütün bir hücreliler prokaryottur 

B) Çok hücreli prokaryot türler bulunur 

C) Bütün çok hücreliler ökaryottur 

D) Ökaryot bir hücrede kesinlikle ribozom bulunur 

E) Virüsler prokaryot hücre yapısındadır 

 

2- Canlı veya cansız tüm ortamlarda kimyasal bir tepkimenin 

başlayabilmesi için tepkimeye girecek maddelerin belirli bir enerji düzeyine 

ulaşması gerekir. Herhangi bir kimyasal tepkimenin başlayabilmesi için 

gerekli olan en düşük enerji miktarına aktivasyon enerjisi denir. 

Katalizörler, tepkimenin gerçekleşmesi için gerekli olan aktivasyon 

enerjisini düşürerek tepkimeleri hızlandırır ve tepkimelerden etkilenmeden 

çıkar. Canlı sistemlerde gerçekleşen tepkimeleri hızlandıran biyolojik 

katalizörlere enzim denir 

Yukarıdaki bilgilere göre enzimlerle ilgili yapılan açıklamalardan hangisine 

ulaşılamaz? 

A) Hidroliz reaksiyonlarında enerji harcanır 

B) Enzim olmadan kimyasal bir reaksiyon gerçekleşmez 

C) Enzimler tekrar tekrar kullanılabilir 

D) Tepkimenin başlayabilmesi için enzime ihtiyaç yoktur 

E) Enzim varlığında reaksiyonlar daha hızlı gerçekleşir 
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Zürafa yavrusunun annesinden küçük olmasının sebebi en doğru şekilde 

aşağıdaki cümlelerden hangisinde ifade edilmiştir? 

A) Zürafa yavrusunun hücreleri hacim olarak daha küçüktür 

B) Zürafa yavrusunun beyinciği iyi gelişmediği için hücreler arası 

organizasyon sınırlıdır 

C) Zürafa yavrusunun hücre sayısı daha azdır 

D) Zürafa yavrusu daha hafiftir 

E) Zürafa yavrusunun boynu daha kısadır 

 

4- Aşağıdaki omurgasız canlı gruplarından hangisinde beslenme amacıyla 

hücre içi sindirim görülür? 

A) Süngerler 

B) Solucanlar 

C) Yumuşakçalar 

D) Eklembacaklılar 

E) Derisidikenliler 
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Yukarıda ülkemizde akraba evliliği ve diğer evlilik oranları verilmiştir 

Akraba evliliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi daha doğrudur? 

A) Akraba evlilikleri yeni kalıtsal hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olur 

B) Akraba evliliği arttıkça bireylerde kalıtıma bağlı hastalık oranlarında 

artışlar olabilir 

C) Akraba evliliği olmayan evliliklerde çocukların kalıtıma bağlı hasta 

doğma ihtimali yoktur 

D) Var olan iyi karakterlerin bir araya gelme ihtimali artacağından akraba 

evliliği teşvik edilmelidir 

E) Akraba evliliği kanser gibi kalıtımla bağı kanıtlanamamış hastalıkların 

oranını arttırmaktadır 
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Yukarıdaki görselde biyokaçakçılığın verdiği zararlar gösterilmiştir 

I- Ekosistemin diğer bileşenlerinin etkilenmesi 

II- Birey sayısının azalması 

III- Tür kaybı 

x, y ve z ile boş bırakılmış yerlere I,II ve III ‘ de yazanlardan hangileri 

getirilmelidir 

 x y z 

A) I II III 

B) II I III 

C) III II I 

D) I III II 

E) II III I 


