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1- “Su iyi bir çözücüdür ancak mükemmel bir çözücü değildir” 

cümlesinin canlılar için hayati bir öneme sahip olmasını 

aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi açıklar? 

A) Sindirim sırasında su kullanılır 

B) Hücre zarı hücrenin bütünlüğünü korur 

C) Fotosentezde açığa oksijen çıkıyorsa bunun kaynağı sudur 

D) Enzimlerin çalışabilmesi için belli bir su oranı gereklidir 

E) Bitki ve hayvanlarda birçok molekül su ile taşınır 

 

 

2- Vitaminler düzenleyici organik bileşiklerdir. Vitaminlerden 

A, D, E, K yağda B ve C suda çözünür. Bu vitaminlerden kaç 

tanesi insan hücrelerinde sentezlenebilir? 

A) 1  B) 2    C) 3    D) 4    E) 5 

 

 

3- Hayvansal proteinler tüm esansiyel aminoasitleri içerir. 

Hayvansal proteinler, yüksek kaliteli protein olarak kabul 

edilir. Bitkisel kaynaktan gelen proteinlerde ise esansiyel 

aminoasitlerden bir ya da birkaçı yetersizdir. Pek çok bitkisel 

protein düşük kalitede kabul edilir. Bitkilerdeki proteinler 

hem düşük kalitededir hem de çoğu tohumların içinde 

olduğundan fiziksel olarak parçalanmaları ve sindirimleri, 

dolayısı ile emilimleri zordur. Yumurta proteini %95, süt 

proteini %95, et proteini %97, mısır proteini %85, tam 

buğday proteinin %86, fasulye proteini %78 

sindirilebilmektedir 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz? 

A) Sadece hayvansal besinlerle beslenenler daha sağlıklı 

beslenmiş olurlar 

B) Bir çeşit bitkisel besin kaynağında tüm aminoasit çeşitleri 

bulunur 

C) Eşit ağırlıkta bitkisel ve hayvansal proteinlerden bitkisel 

olandan daha fazla aminoasit emilir 

D) Hayvansal besinlerle daha fazla beslenen insanların 

dışkısında daha fazla proteine rastlanabilir  

E) Vejetaryenler(et yemeyenler) çeşitli bitkisel öğünlerle tüm 

aminoasit çeşitlerinden faydalanabilirler 

 

 

 

 

4- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Maltoz insan hücrelerinde sindirilebilir 

B) Laktoz insan hücresine enerji harcanmaksızın geçebilir 

C) Galaktoz bitkisel hücrelerde de sentezlenebilir 

D) Nişasta insan hücrelerinde sindirilebilir 

E) Nişasta insan vücudunda enerji harcanmaksızın sindirilir 

 

 

5- Lipitlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Suda çözünmezler 

B) Hormonların yapısına katılabilirler 

C) Vitaminlerin yapısına katılabilirler 

D) Fotosentez için ışığın soğurulmasında görev alabilirler 

E) Açlık durumunda öncelikli enerji verici olarak kullanılır 

 

6-   

 

 

 

 

Miley Cyrus ABD’li ünlü şarkıcı ve oyuncudur. Kendisi bir 

zamanlar hayvansal gıdaları tüketmeyen “vegan” birisiydi. 

Ancak geçenlerde yaptığı açıklamada beyninin artık düzgün 

çalışmadığını ifade ederek veganlığı bıraktığını açıklamıştır 

Miley Cyrus’un bu durumunu en iyi açıklayan cümle 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bitkisel proteinler beynine zarar vermiştir 

B) Veganlık yaşlılıkla birlikte beyne yük olmaktadır 

C) Beyinde işlevsel bazı proteinlerin aminoasitleri yoğun 

olarak hayvansal besinlerden sağlanmaktadır 

D) Bir insan hayvansal gıdayla beslenmeden hayatını 

sürdüremez 

E) Protein bakımından beslenme devamlı hayvansal 

gıdalardan sağlanmalıdır 
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7- Aşağıda yağların çeşitli özellikleri ve bu özelliklere uygun 

yağ depolayan bazı canlılar verilmiştir. En doğru olan 

eşleştirme hangisidir? 

 I. Yağlar hafiftir 

II. Yağlar solunumla parçalandığında çok fazla enerji elde 

edilir 

III. Yağlar solunumla parçalandığında çok fazla metabolik su 

açığa çıkar 

 x- Çöl hayvanları 

 y- Göçmen kuşlar 

 z- Kış uykusuna yatan hayvanlar 

A) I-x  B) II-y  C) I-z 

 D) II-x  E) I-y 

 

 

 

 

 

 

 

8- D vitamini, kalsiyum ve fosforun ince bağırsaklarda 

emilmesini ayrıca kemik ve dişlerde depolanmasını sağlar. 

İdrarla kalsiyum ve fosfor atılımını azaltır. 

D vitamini ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Eksikliğinde raşitizm ve osteomalazi gibi hastalıklar ortaya 

çıkar 

B) Yeterli beslenemeyen insanlar D vitaminini güneş ışığından 

alabilir 

C) Hormon etkili bir vitamindir 

D) Uzun süre fazla alınması damar sertliğine yolaçabilir 

E) Pro vitamin D önce karaciğerde sonra böbrekte çeşitli 

tepkimelerle D vitaminine dönüşür 

 

 

 

 

 

 

9- Bazı organik bileşikler polimer adı verilen büyük 

moleküllerdir. Polimerler, monomer adı verilen birbirinin aynı 

ya da benzeri yapı taşlarının birleşmesi ile oluşur. Monomer- 

ler, dehidrasyon tepkimesi ile birleşir. Dehidrasyon tepkimesi 

sırasında bir molekül su çıkışı ile birlikte iki molekül arasında 

bağ kurulur. Polimerler, hidroliz adı verilen tepkime ile 

monomerlerine ayrılır. Hidroliz, su girişi ile kimyasal bağların 

koparılması olup, dehidrasyon tepkimesinin tersine işleyen 

bir süreçtir 

Yukarıdakilere göre aşağıdaki bileşiklerden hangisi polimer 

değildir? 

A) Fibrinojen 

B) Nişasta 

C) Metiyonin 

D) DNA 

E) Apoenzim 

 

10-  

* Amino asit sayısı 

* Amino asit çeşidi 

* Amino asit sırası 

* Besin değeri 

* Birincil yapı 

 

Yukarıdaki niteliklerden kaç tanesi denatüre olmuş bir 

proteinde değişmez? 

A) 1  B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 
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CEVAP ANAHTARI 

1) B 

2) B 

3) E 

4) C 

5) E  

6) C 

7) E 

8) B 

9) C 

10) E 

 

Soruların tüm hakları “Cici Biyolojici” ye aittir. Soruların yazar, 

yayınevi, soru bankası, konu anlatım kitapları gibi unsurlar 

tarafından esinlenme yoluyla dahi kullanıldığını tespit 

ettiğimde yasal haklarımı kullacağımı bildirmek isterim 

Soruları öğrencilerin kullanması, çoğaltması, dağıtması 

serbesttir.  

Instagram: @biyolojicinet 

Youtube: Cici Biyolojici 

Web Site: www.biyolojici.net 

Soruların çözüm videolarına youtube kanalımda “Cici 

Biyolojici Kazanım Testleri” oynatma listesindan ulaşabilirsiniz 

http://www.biyolojici.net/

