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1- Organik düzenleyici moleküllerle ilgili aşağıdakilerden 

hangisi ortaktır? 

A) Enzim yapısına katılabilme 

B) Hormon yapısına katılabilme 

C) Homeostasiyi sağlamaları 

D) Başka bileşiklerle bağ yapmaları 

E)  Hedef hücreleri etkilemeleri 

 

 

2) Aşağıdakilerden hangisi polisakkarit çeşitleri içi ortak 

değildir? 

A) Glikozlardan meydana gelmeleri 

B) Glikozit bağlarıyla meydana gelmeleri 

C) Sentezleri sırasında su oluşması 

D) Polimer olmaları 

E) Sentezleri sırasında ATP harcanması 

 

 

3) Monosakkaritlerin kimyasal formülü CnH2nOn olmasına 

rağmen aynı kimyasal formülün polisakkaritlerde 

kullanılamamasının sebebi nedir? 

A) Polisakkaritlerin sentezi sırasında ATP harcanması 

B) Polisakkaritlerin sentezi sırasında ısı açığa çıkması 

C) Polisakkaritlerin sentezi sırasında su açığa çıkması 

D) Polisakkaritlerin sentezi sırasında oksijen kullanılması 

E) Polisakkaritlerin sentezi sırasında oksijen açığa çıkması 

 

 

4) Süt içerek aldığımız disakkaritle ilgili aşağıdakilerden 

hangisini söyleyebiliriz? 

A) Sindirime uğramadan ince bağırsaklardan kana emilir 

B) Kana emildikten sonra kan plazmasında bulunan 

enzimlerle sindirilir 

C) İnsanın bütün hücrelerinde üretilebilir 

D) İnsanda hem hücre içinde hem hücre dışında üretilebilir 

E) Sadece bazı insanlar üretebilir 

 

 

5) Glikoz molekülü çizgili kaslarda ve karaciğerde glikojen 

olarak depo edilebilir. Ancak beyinin glikoz ihtiyacı olduğunda 

bu glikoz karaciğerdeki depo glikojenden karşılanırken çizgili 

kaslardakinden karşılanamaz. Bunun sebebi nedir? 

A) Karaciğerde glikojenin damarlara yakın kısımlarda depo 

edilmesi 

B) Kan şekeri hormonlarının sadece karaciğeri etkilemeleri 

C) Çizgili kaslara giren glikozlara fosfat bağlanması 

D) Çizgili kasların hücre zarlarındaki taşıyıcı proteinlerin tek 

yönlü çalışması 

E) Çizgili kaslarda glikoz ihtiyacının çok fazla olması 

 

6) Lipitler; suda çözünmeyen hidrokarbonlardır. Ancak alkol, 

eter gibi organik çözücülerde çözünür. Lipitler karbon, 

hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşur. Yapılarına azot 

ve fosfor elementleri de katılabilir. Yağlar, fosfolipitler, 

steroitler, mumlar ve bazı pigmentler lipitlere örnektir. 

Lipitlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Lipitler bazı hormonların yapısına katılarak düzenleyici rol 

alabilir 

B) Lipitler bileşik enzimlerin yapısına katılarak düzenleyici rol 

alabilir 

C) Lipitler sinir hücrelerinde sinirsel iletimin hızlanmasını 

sağlayabilir 

D) Lipitler bitki hücrelerinde ışığın soğurulmasına yardımcı 

olabilirler 

E) Bazı lipitler vitamin tabiatındadır 
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7)  

 

Yukarıda bir nötral yağın dehidrasyonu ve hidrolizi 

gösterilmiştir. Nötral yağlarla ilgili; 

I- En fazla 2 çeşit yapıtaşından oluşabilirler 

II- Yağ asitleri ester bağlarıyla birleşir 

III- Hücre zarı porlarından geçemez 

İfadelerinden hangileri doğrudur? 

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

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

8)  

 

Yukarıda enzimli ve enzimsiz tepkime işleyişi grafik olarak 

verilmiştir.  

I- Enzimler tepkimeleri başlatır 

II- Enzimler aktivasyon enerjisini düşürür 

III- Sıcaklık artışı aktivasyon enerjisini düşürür 

IV- Substratın enerjisi ürünün enerjisine eşittir 

İfadelerinden hangileri doğrudur? 

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

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

 

 

 

 

 

 

9) 

 

Yukarıda farklı enzimlerin en iyi çalıştığı pH değerleri grafikle 

verilmiştir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi farklı enzimlerin 

farklı pH değerlerinde daha iyi çalışmasının insana sağladığı 

yararı en iyi açıklar? 

A) Enzimler farklı sindirim organlardaki farklı sıcaklıklardan 

daha az etkilenmiş olurlar 

B) Bir ürünün aşırı üretilmesi engellenmiş olur 

C) Enzimlerin insanın farklı sindirim organlarına zarar vermesi 

engellenmiş olur 

D) Enzimlerin birbirleriyle etkileşimi engellenmiş olur 

E) Enzimlerin yıpranması engellenmiş olur 

 

10) Enzimin çalışma hızını artıran madde veya faktörlere 

aktivatör denir. Enzimlere bağlanarak veya enzimi kararsız 

hâle getirerek etkisizleştiren madde veya faktörlere inhibitör 

denir. Buna göre; 

*Siyanür 

*Antibiyotikler 

*Işık 

*Sıcaklık değişimi 

*pH değişimleri 

Faktörlerinden kaç tanesi hem inhibitör hem aktivatör etkiye 

sahip olabilir? 

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

1) C 

2) A 

3) C 

4) E 

5) C  

6) B 

7) C 

8) B 

9) C 

10) C 

 

Soruların çözüm videolarına youtube kanalımda “Cici 

Biyolojici Kazanım Testleri” oynatma listesinden 

ulaşabilirsiniz 

Soruların tüm hakları “Cici Biyolojici” ye aittir. Soruların 

başkaları tarafından ticari amaçla kullanılması yasaktır 

Soruları öğrencilerin kullanması, çoğaltması, dağıtması 

serbesttir.  

Instagram: @biyolojicinet 

Youtube: Cici Biyolojici 

Web Site: www.biyolojici.net 
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