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1- İnorganik maddeler hücrelerde; 

I. kemik ve diş minesi yapımı, 

II. enzim sentezlenmesi, 

III. enerji elde edilmesi, 

IV. kanın pıhtılaşması 

olaylarından hangilerinde kullanılabilir? 

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

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

 

2- Bir hücredeki organel faaliyetine 

bağlı olarak hücre içindeki su 

miktarının değişimi yandaki grafikte 

gösterilmiştir. 

Hücre içi su miktarının grafikteki gibi 

değişimine, 

I. ribozom, 

II. golgi, 

III. mitokondri, 

IV. peroksizom, 

organellerinden hangilerinin faaliyetleri neden olabilir? 

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

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

3- Değişen çevre koşulları karşısında vücut sıcaklığı değişmeyen omurgalı 

hayvanlarda 

I- İç döllenme – Dış gelişme 

II- Akciğerde hava keseleri 

III- Kalpte dört odacık 

özelliklerinden hangileri ortak olabilir? 

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

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

 

4- Eşeysiz üreme ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 

A) Patates tohumlarından patates elde etmek eşeysiz üremedir 

B) Partenogenezle meydana gelen bal arılarının genetik yapıları aynıdır 

C) Vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar eşeysiz üreme 

sayesinde kalıtsal olabilir 

D) Bakterilerde konjugasyon eşeysiz üreme çeşididir 

E) Eşeysiz üreme bütün canlılarda mitozla gerçekleşir 

 

 

 

 

 

 

5- Kelliğin oluşumunda etkili olan baskın özellikteki K geni erkeklerde 

heterozigot veya homozigot olduğu zaman eşey hormonlarıyla birlikte 

kelliği meydana getirdiği halde, dişilerde ancak homozigot (KK) olduğu 

durumlarda saç dökülmesini meydana getirir. 

Buna göre kellikle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 

A) Kelliğin ortaya çıkma ihtimali erkeklerde dişilere oranla daha yüksektir. 

B) Dişi bir bireyde kelliğin görülebilmesi için anne ve babanın kel olması 

gerekir. 

C) Kellik 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 kel dişi 

bireylerin meydana gelme ihtimali yoktur. 

E) Homozigot normal genotipli iki bireyin çaprazlanmasından oluşan 

bireylerin hepsi normal fenotipli olur. 

 

6- Biyokaçakçılık Türkiye’nin hem biyolojik çeşitliliğini hem de ekonomik 

geleceğini tehdit eder. Tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık, gıda, 

endüstri, peyzaj, tıp ve ecza sektörleri için yabani canlılar ile onların 

genetik kaynakları birer ham madde niteliğindedir. İnsanlar ham madde 

niteliği taşıyan soğanlı bitkileri, bazı yılan ve böcek türlerini yurt dışına 

izinsiz çıkarmaktadırlar. Çıkarılan canlıların götürüldükleri ülkelerin de 

bilimsel çalışmalar yaparak kendi adlarına patent aldıkları bilinmektedir. 

Biyokaçakçılığın verdiği zararlar düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi 

en son gerçekleşir? 

A) Ekosistemde dengenin bozulması 

B) Doğadan canlıların toplanması 

C) Populasyon sayısında azalma 

D) Biyolojik çeşitliliğin kaybı 

E) Ekosistem tahribatı 

 

 

 

 

 

 

Cevap anahtarı bir süre sonra youtube topluluk kısmından verilecektir. 

Soruların çözümü youtube kanalında yapılacaktır 

Youtube: Cici Biyolojici 


