1. Yeryüzündeki yaşamın önemli dönüm noktalarından bazıları şunlardır:
I. Fotosente<k kükürt bakterilerinin ortaya çıkması
II. Fotosente<k siyanobakterilerin ortaya çıkması
III. Aerobik bakterilerin ortaya çıkması
IV. Endosimbiyotların ortaya çıkması
V. İlk ökaryotların ortaya çıkması
Buna göre, verilen olayların doğru sıralanması için hangi ikisinin yer değiş<rmesi gerekir?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) IV ve V
E) V ve III
2. Aşağıdakilerden hangisi karasal bitkileri sucul alglerden ayıran özelliklerden biri değildir?
A) Koruyucu yapı içindeki embriyo
B) Su kaybını azaltan kü<kula
C) Yüksek enerjili ışınların etkisini azaltan pigmentler
D) Mantarlarla oluşturulan mikoriza birlikteliği
E) Enerjisi düşük ışınları absorbe edebilen fotosistemler
3. Bitkiler aleminde sınıﬂandırılan,
I. ciğer otları,
II. at kuyrukları,
III. kibrit otları
IV. kaktüsler
gruplarından hangilerinin üyeleri gaz alışverişini stomalarıyla gerçekleş<rir?
A) I ve II
B) III ve IV
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV
4. Aşağıdakilerden hangisi hayvanların tümünün sahip olduğu özelliklerden biridiri?
A) Sinir dokuya sahip olma
B) Çok hücreli olma
C) Besinlerini yiyerek beslenme
D) Kaslarıyla yer değiş<rebilme
E) Oksijensiz solunum yapabilme

5. Canlıları sınıﬂandırmada kullanılan nispeten yeni yaklaşımlardan biri akrabalık ilişkilerini gösteren
şemaların hazırlanmasıdır. Aşağıda bazı omurgalı canlı grupları arasındaki akrabalık ilişkilerini
gösteren şema gösterilmiş<r.
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Buna göre, şemada X ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
A) Omurga
B) Çene
C) Akciğer
D) Kıkırdak doku
E) Kapalı dolaşım
6. Akne, derideki yağ bezlerinde, Propionibacterium acne türü gram (+) bir bakterinin
enfeksiyonundan kaynaklanır.
Buna göre, Propionibacterium acne bakterisinin hücre duvarı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Kalın bir lipit tabakandan oluşur.
B) Az miktarda pep<doglikan ve daha az miktarda selüloz içerir.
C) Kalın bir pepDdoglikan tabakadan oluşur.
D) İnce bir pep<doglikan tabaka üzerinde kalın bir lipit tabaka içerir.
E) Ki<n ve selüloz moleküllerinden oluşur.

7. Bazı omurgalı hayvan örnekleri şunlardır:
- Sazan
- Semender
- Yılan
- Güvercin
Buna göre, verilen hayvanların tümü aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip<r?
A) Kapalı dolaşım
B) Akciğer
C) Dört üye
D) İç döllenme
E) Amniyo<k yumurta
8. Besin zincirleri ve canlıların beslenme ilişikileriyle ilgili,
I. Bir besin zinciri en az 5 troﬁk düzeyden oluşur.
II. Besin zincirlerinin sayısı solunum gibi olaylarda ortaya çıkan enerji kayıpları nedeniyle belirli bir
sayıyı aşamaz.
III. Üre<cilerin net üre<mi, fotosentez tepkimeleri sonucu üre<len toplam besin miktarını ifade
eder.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
9. Azot döngüsü sırasında gerçekleşen olaylarla ilgili,
I. Bazı ototrof bakteriler NH4+ molekülünü NO2— ‘ye ya da NO2— ‘yi NO3— molekülüne dönüştürerek
enerji elde eder.
II. Azot bağlayabilen siyanobakteriler atmosferdeki azot moleküllerini (N2) kullanabilir.
III. Bazı ototrof bakteriler NO2— ya da NO3— molekülünü indirgeyerek N2 açığa çıkarır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

10. A, B, C, D, E canlılarından oluşan bir besin ağındaki beslenme ilişkileri aşağıda şema<ze
edilmiş<r. Oklar enerjinin aktarılma yönünü göstermektedir.
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Besin ağına göre,
I. A, üre<ci, B, C, D ve E tüke<cidir.
II. B, üçüncü troﬁk düzeyde bulunan, ikincil tüke<cidir.
III.D; A ile beslenirken ikinci, C ile beslenirken üçüncü, E ile beslenirken dördüncü troﬁk düzeyde
değerlendirilir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

11. Bir nehir ekosisteminde, nehrin kaynağından döküldüğü yere doğru belirli aralıklarla incelenen
bölümlerdeki biyolojik çeşitlilik, fotosentez /solunum oranı ve organik maddelerin ortalama tanecik
büyüklükleri incelenmiş, elde edilen verilen aşağıdaki graﬁkte gösterilmiş<r.
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Graﬁğe göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
A) Kaynağa en uzak bölümde net bitkisel üre<m en yüksek<r.
B) Kaynaktan uzaklaşKkça ayrışKrıcı faaliyeD artar.
C) Kaynakta su daha temiz olduğundan biyolojik çeşitlilik yüksek<r.
D) Kaynaktan uzaklaşmkça fotosentez hızlanır, solunum yavaşlar.
E) Ayrışmrıcı sayısındaki armş fotosentez hızının artmasına neden olur.

12. X, Y, Z türlerinde doğan yavruların yaşa bağlı olarak hayaoa kalma oranlarını gösteren graﬁkler
aşağıdaki gibidir.
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Graﬁklere göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) Z türünün yavruların ölüm oranı ye<şkinlerin ölüm oranından yüksek<r.
B) Y türünde ölüm oranı yaştan bağımsız olarak hemen her dönemde aynıdır.
C) Y türü, Z türünden daha az yavru yapar.
D) X türünde gelişmiş yavru bakımına rastlanır.
E) Z, yeDşkin ölüm oranının en yüksek olduğu türdür.
13. Çayırlık bir alanda iki kelebek türü yaşamaktadır. Kelebekler nektar ile beslenirken aynı
zamanda çiçeklerin tozlaşmasını sağlamaktadır.
Buna göre iki kelebek türü arasındaki etkileşim (X) ile kelebek ve bitki arasındaki etkileşim (Y)
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiş<r?
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14. Bitkiler yaprakları, kökleri ve çürümüş kısımlarından çevreye çeşitli primer ve sekonder
metabolitler salabilir. Çevreye salınan moleküller diğer bitkilerin büyümesini yavaşlatarak ya da
durdurarak, bileşikleri üreten bitkinin ışık, su veya minerallere erişimini armrır.
Buna göre, bitkiler arasındaki bu etkileşim <pini ifade etmek için aşağıdaki kavramlardan hangisi
kullanılır?
A) AllelopaD
B) Rekabet
C) Parazi<zm
D) Kommensalizm
E) Amensalizm
15. Göl ekosistemleri için,
I. Liooral bölge primer üre<min en yüksek olduğu yerdir.
II. Ötroﬁkasyon gölün sadece ışık alan bölgelerinde ortaya çıkan bir sorundur.
III. Ben<k bölgede ayrışmrıcı faaliye<ne rastlanmaz.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

16. Canlılar sıcaklığa olan toleranslarına göre stenoterm ve euriterm olmak üzere iki gruba ayrılır.
Stenoterm formlar yalnız belli sıcaklık aralıklarında yaşarken euriterm canlılar çok geniş sıcaklık
değişikliklerinde yaşayabilir. Stenoterm türlerden yüksek sıcaklıkta yaşayanlar stenoterm termoﬁl,
düşük sıcaklıkta yaşayanlar da stenoterm psikroﬁl olarak adlandırılabilir.
Graﬁk X ve Y canlılarında sıcaklık değişimine bağlı olarak birey sayısındaki değişimi göstermektedir.
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Buna göre, X ve Y canlıları sıcaklık değişimine göre aşağıdakilerin hangisinde doğru
sınıﬂandırılmışmr?
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17. Birincil ve ikincil süksesyon için;
I. baskın türün yerini başka bir türün alması,
II. değişimin liken evresi ile başlaması,
III. toprak gelişimine bağlı olarak komünitenin değişmesi
durumlarından hangileri ortakmr?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

18. Ekosistemdeki beslenme basamaklarından bir üst beslenme basamağına aktarılan besin
miktarının ve her bir basamaktaki bireylerin toplam kütlesinin azalmasında önceki basamaktan
alınan besinlerin;
I. vücut dokularında depolanması,
II. hareket için gerekli enerjiyi sağlamada kullanılması,
III. sindirilemeden vücut dışına amlması,
IV. üreme için gerekli enerjinin eldesi için yıkımı
kullanım şekillerinden hangilerinden kaynaklanır?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV
19. Eritropoie<n hormonu,
I. dalak,
II. karaciğer,
III. böbrek
IV. kemik iliği
organlarından hangilerinde üre<lerek kana verilir?
A) I ve IV
B) II ve III
C) II ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV
20. Uyarılan bir kasta, sarkoplazmik re<kulumdan serbest bırakılan kalsiyum iyonları aşağıdaki
proteinlerden hangisin bağlanarak kasların kasılabilmesini sağlar?
A) Troponin I
B) Troponin C
C) Troponin T
D) Tropomiyozin
E) Ak<n
21. Aşağıdaki damarlardan hangisinde daha çok baroreseptör bulunur?
A) Aort yayı
B) Kapı toplar damarı
C) Böbrek atardamarı
D) Akciğer atardamarı
E) Bacak atardamarı

22. Kılcal damardaki kanı alan toplardamarlar (venül) kılcal damara kan ge<ren atardamardan
(arteriyol) daha geniş<r. Ayrıca bu damarların düz kas tabakası da atardamarlara göre daha incedir.
Bununla birlikte toplardamarlar zayıf kas yapılarına göre önemli miktarda kasılma gösterebilir.
Buna göre, kas yapısı daha ince olan toplardamarların, atardamarlar gibi daralıp genişleyerek kan
basıncının düzenlenmesinde işlev göstermeleri aşağıdaki durumlardan hangisiyle açıklanabilir?
A) Kanın akış hızının düşük olması
B) Taşıdıkları kanın basıncının düşük olması
C) Atardamarladan daha az kan taşımaları
D) Taşıdıkları kanın oksijen oranının düşük olması
E) Taşıdıkları kanın akış hızının yüksek olması
23. Kılcal damarlarda doku sıvısının kana dönüşünü sağlayan temel kuvvetlerden biri kanın içerdiği
plazma proteinlerinden kaynaklanan osmo<k basıncıdır.
Buna göre, kanın proteinlerden kaynaklanan osmo<k basıncı üzerinde etkili,
I. globulinler,
II. ﬁbrinojen,
III. albumin
proteinleri, aşağıdakilerin hangisinde osmo<k basınca katkısı büyük olandan küçük olana doğru
sıralanmışmr?
A) I - II - III
B) I - III - II
C) II - I - III
D) III - I - II
E) III - II - I

24. Kalsitriol kemiklerde normal kalsiyum birikimi ve bağırsaklardan kalsiyum emilimi için gerekli bir
hormondur.
Buna göre, kalsitriol hormonuyla ilgili, aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
A) Deride, UV ışınlarının etkisiyle kolesterolden sentezlenir.
B) Böbreklerde, D vitamininden sentezlenir.
C) Para<roit bezinde, parathormondan sentezlenir.
D) Tiroit bezinde, <roksin amino asidinden sentezlenir.
E) Karaciğerde, yağ asitlerinden sentezlenir.
25. Uzun süreli açlık durumunda, glukoz olmayan kaynaklardan glukoz sentezleyerek
(glukoneojenez) ile kan glukoz düzeyini yükselten başlıca organ karaciğerdir.
Buna göre, uzun süreli açlık durumunda aşağıdakilerden hangisi karaciğere yakın oranda glukoz
üreterek kan şekerinin aşırı düşmesini engellemeye çalışır?
A) Kalp
B) Dalak
C) İnce bağırsak
D) Böbrekler
E) Sağ akciğer

26. Glomerulus kılcallarında net süzülme basıncına etki eden kuvvetler ve yaklaşık değerleri
şöyledir:
I. Kan basıncı= 60 mmHg
II. Bowman kapsülü basıncı= 18 mmHg
III. Glomerulus osmo<k basıncı= 32 mmHg
Buna göre, glomerulus kılcallarındaki net süzülme basıncı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10 mmHg
B) 46 mmHg
C) 60 mmHg
D) 74 mmHg
E) 110 mmHg
27. Bowman kapsülünden nefron kanallarına geçen sıvının, bu kanallarda ilerlerken krea<nin
miktarındaki değişimi gösteren graﬁk aşağıdakilerden hangisidir?
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28. Kan basıncının düzenlenmesiyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlışmr?
A) Karaciğerden salgılanan renin enzimi böbreklerden salgılanan angiotensinojeni angiotensin I’e
dönüştürür.
B) ACE angiotensin I’i angiotensin II’ye dönüştürür.
C) Angiotensin II, kan damarlarını daraltarak kan basıncını yüksel<r.
D) Angiotensin II, böbrek üstü bezlerinden aldosteron salgılanmasını uyarır.
E) Aldosteron böbreklerden tuz ve suyun geri emilimini armrır.
29. Graﬁk, nefron kanallarında ilerleyen sıvıda bulunan çeşitli maddelerin ADH varlığında,
kanaldaki miktarının değişimini göstermektedir.
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Graﬁkte numaralanmış olarak gösterilen maddelerden hangisi üre olabilir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
30. Aşağıdakilerden hangisi böbrek direncini armrarak glomerular ﬁltrasyon hızını düşürür?
A) Endotelin
B) Epinefrin
C) Norepinefrin
D) ADH
E) Nitrik oksit

31. İskelet kaslarının yavaş ve hızlı kas olmak üzere başlıca iki <pi vardır. Tabloda bu iki kas <pi
karşılaşmrılmışmr.
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Buna göre, yapılan karşılaşmrmalardan hangileri yanlışmr?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I ve IV
E) II ve IV
32. İnsan vücudunda bulunan,
I. diyafram,
II. mide,
III. aort
yapılarından hangileri temel olarak düz kaslardan oluşur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

33. İnsan vücudunda,
I. iskelet kası,
II. düz kas,
III. kalp kası
hücrelerinden hangileri arasında bulunan ara bağlanmlar (gap junc<on) hücreden hücreye sinyal
geçişini sağlayan elektriksel sinapsları oluşturur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Saniyedeki impuls sayısı

34. Graﬁk deride bulunan çeşitli reseptörler ve farklı sıcaklık derecelerinde oluşturdukları impuls
sayısını göstermektedir.
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Graﬁğe göre,
I. Aşırı sıcak ve aşırı soğuk birbirine benzeyen acı hislerine neden olur.
II. Farklı sıcaklık değerleri, farklı reseptörlerin farklı oranda impuls oluşturmalarıyla anlaşılır.
III. Soğuk ve sıcak reseptörleri aynı anda impuls oluşturamaz.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
35. Göz merceği taraxndan akomodasyon yapılamaması durumuna ne ad verilir?
A) Presbiyopi
B) Miyopluk
C) Hipermetropi
D) Şaşılık
E) Katarakt
36. Dinlenme halindeki bir sinir hücresinde hücre içi ile hücre dışı arasında yaklaşık -70 mV’luk bir
potansiyel fark vardır.
Zar potansiyeli olarak bilinen bu durum aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesiyle sağlanır?
A) Sodyum potasyum pompasının potasyum iyonlarını hücre dışına sodyum iyonlarını hücre içine
pompalaması
B) Potasyum iyonlarının, kapısız potasyum kanallarından hücre dışına sızması
C) Sodyum iyonlarının kapısız sodyum kanallarından hücre içine çıkması
D) Sodyum iyonlarının kapısız sodyum kanallarından hücre dışına çıkması
E) Potasyum iyonlarının kapısız potasyum kanallarından hücre içine girmesi

37. İnsan iskelet kaslarını oluşturan yapılardan bazıları şunlardır:
I. Kas liﬁ
II. Lif deme<
III. Endomisyum
IV. Epimisyum
V. Perimisyum
Verilen yapılar aşağıdakilerin hangisinde dıştan içe doğru sıralanmışmr?
A) I-II-IV-III-V
B) II-III-I-V-IV
C) III-I-II-IV-V
D) IV-III-V-II-I
E) IV-V-II-III-I
38. Kasların kasılmasıyla ilgili,
I. İzometrik kasılmada kasın boyunda değişiklik olmaz ancak kas tonusu artar.
II. İzometrik kasılma eklem açısında en çok 10 derecelik bir armşa yol açar.
III. İnsanların kaldıramayacakları bir cismi kaldırmaya yeltenirken uyguladıkları kuvvet, iskelet
kasılarının izotonik kasılmasıyla ortaya çıkar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
39. Balıklarda karıncıklardan kulakçıklara giden kanın basıncındaki değişimi gösteren graﬁk
aşağıdakilerden hangisidir?
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40. Kalp damar sistemi rahatsızlıkları ile ilgili aşağıdaki eşleş<rmelerden hangisi yanlışmr?
A) Ateroskleroz - Atardamalarda kolesterol içeren plakların birikmesi
B) Hipertansiyon - Kan basıncının normalden yüksek olması
C) Anemi - Alyuvar sayısının normalden düşük olması
D) Orak hücre anemisi - Demir eksikliğine sonucu hemoglobin yapısının bozulması
E) Varis - Toplardamar genişlemesi kapakçıkların işlev yapamaması
41. Yağ doku hücrelerinde enerjinin depolanmasıyla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi
doğrudur?
A) İnsülin yağ dokuyu kolesterol depolamak üzere uyarır.
B) İnsülin yağ dokuyu trigliserit depolamak üzere uyarır.
C) Adrenalin yağ dokuyu trigliserit depolamak üzere uyarır.
D) Glukagon yağ dokuyu kolesterol depolamak üzere uyarır.
E) Glukagon yağ dokuyu trigliserit depolamak üzere uyarır.
42. Merkezi sinir sisteminde miyelin kılıx üreten yapı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş<r?
A) Schwann hücresi
B) Oligodendrositler
C) Asterositler
D) Ara nöronun gövdesi
E) Ara nöronun aksonu
43. Aşadakilerden hangisi iskelet ve kalp kası hücrelerinden farklı olarak sadece düz kasların
kasılmasında rol oynayan proteinlerden biridir?
A) Troponin
B) Tropomiyozin
C) Kalmodulin
D) Ak<n
E) Miyozin
44. Atrial natriüre<k pep<t (ANP) aşağıdaki organlardan hangisi taraxndan salgılanır?
A) Kalp
B) Akciğer
C) Mide
D) Karaciğer
E) Böbrek
45. Aşağıdakilerden hangisi kandaki eritropoie<n miktarını armrır?
A) Alyuvar sayısının artması
B) Renal arterin oksijen derişiminin düşmesi
C) Toplardamarların genişlemesi
D) Kan basıncının yükselmesi
E) FSH ve LH salgısının azalması

46. Aşağıdakilerden hangisi hipotalamus taraxndan düzenlenen olaylardan biri değildir?
A) Açlık - tokluk hissinin oluşması
B) Vücut sıcaklığının düzenlenmesi
C) İç salgı bezlerinin kontrol edilmesi
D) Görülen rüyaların haKrlanması
E) Eşeysel davranışların düzenlenmesi
47. Bir çocuk herhangi bir eği<m almadan 200 metre yarışına kamlmış ve yarışı 25 saniyede
tamamlamışmr. Yarış sonunda çocuk kaslarındaki ağrıyla birlikte kendini oldukça yorgun hissetmiş<r.
Buna göre, koşu süresince çocuğun iskelet kaslarında kullanılan başlıca yakıt aşağıdakilerin
hangisinde verilmiş<r?
A) Kaslardaki serbest yağ asitleri
B) Kas glukozu ve glikojeni
C) Karaciğerindeki glikojen
D) Kanındaki LDL molekülleri
E) Kanındaki amino asitler
48. Nöronlarda impuls ile<miyle ilgili,
I. Çapı büyük olan aksonlarda ile<m daha hızlıdır.
II. Miyelin kılıf, ile<m hızını armrmayı sağlayan bir adaptasyondur.
III. Ranvier boğum sayısının artması ile<m hızını yavaşlamr.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
49. Aşağıdaki canlılardan hangisinin boşalmm organında zehirli bir amk olan amonyak ürik asit
kristallerine dönüştürülür?
A) Yarasa
B) Penguen
C) Karınca
D) Kertenkele
E) Toprak solucanı

50. Farelerde kürk rengi bağımsız bir çiz gen (A ve B) taraxndan belirlenir. AA ve Aa geno<pli
farelerde kürk rengi agu<, aa geno<pler albino olur. Diğer bir lokusta bulunan B alleli b aleline
baskın olup siyah agu<, b aleli ise kahverengi kürk rengine neden olur.
Bir çalışmada, siyah agu< bir fare (X), albino bir fareyle çaprazlanmış ve yavruların %25’i siyah agu<,
%25’i kahverengi agu< olmuştur.
Buna göre, siyah agu< farenin (X) genoto< ile bu çaprazlamada oluşan albino farelerin oranı
aşağıdakilerin hangisinde verilmiş<r?
X’in genotipi

Albino farelerin
oranı

A)

AABb

%25

B)

AaBb

%25

C)

aaBb

%50

D)

AaBb

%50

E)

AAbb

%0

51. Yarısı kadın yarısı erkek olmak üzere 20 sağlıklı insan bir adaya yerlemiş<r. Adadaki insanlardan
2 tanesinin orak hücre anemisi geni taşıdığı tespit edilmiş<r.
Buna göre, adadaki insanlardan rastgele ikisinin yapacağı bir evlilikten orak hücre anemisine sahip
çocukları olma olasılığı nedir?
İPTAL

52. X kromozomu üzerinde taşınan çekinik p aleli homozigot durumda embriyonik gelişimi
engellediğinden ölümcüldür.
Bu gen bakımından heterozigot bir kadın ile bir erkeğin evliliğinde yeteri kadar çocuk sahip olmaları
durumunda çocuklarının cinsiyet oranının ne olması beklenir?
A)
B)
C)
D)
E)

Kız
1
1
3
3
2

:
:
:
:
:

Erkek
1
0
1
2
1

53. Hemoﬁli ve renk körlüğü X’e bağlı çekinik genlerle kalımlan özelliklerdir. Aşağıdaki soyağacında
bu iki özellik bakımından çeşitli bireyleri feno<pleri farklı renkler kullanılarak gösterilmiş<r.

1

2

Normal Dişi
Normal erkek
Renk körü erkek

3

4

5

6
Hemoﬁli erkek
Renk körü ve
hemoﬁli erkek

7

8

9

Buna göre, numaralı bireylerden hangisini oluşturan gametlerde bu iki özellikle ilgili genler arasında
krossing over olduğu kesindir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 5
C) 7 ve 8
D) 7 ve 9
E) 8 ve 9
54. Uzun boylu ve yuvarlak tohumlu bitkiler, kısa boylu buruşuk tohumlu bitkilerle çaprazlanmış, F1
dölünün tamamı uzun boylu ve yuvarlak tohumlu olmuştur. F1 dölü test çaprazına alındığında F2
dölünde uzun boylu yuvarlak tohumlu bitkiler ile kısa boylu buruşuk tohumlu bitkilerin, uzun boylu
buruşuk tohumlu ve kısa boylu yuvarlak tohumlu bitkilerden daha yüksek oranda oluştukları
gözlenmiş<r.
Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
A) Çaprazlanan bitkilerde yumurta ve sperm mayozla oluşturulur.
B) Boy uzunluğu ve tohum şeklini belirleyen genler aynı kromozom üzerinde bulunur ve aralarında
tam bağlanm görülür.
C) Boy uzunluğu ile tohum şeklini belirleyen genler farklı kromozomlar üzerinde bulunur.
D) Boy uzunluğu ve tohum şekil karakterlerini etkileyen aleller arasında eksik baskınlık görülür.
E) Boy uzunluğu ve tohum şekli genleri arasında tam olmayan bağlanK bulunur.

55. Memeli bir hayvan türünde, kürk rengiyle ilgili çaprazlamalar ve bu çaprazlamalar sonucunda
oluşan yavruların feno<pleri şöyledir:
Ebeveynler

Çocuklar

1. Çaprazlama

Gri dişi X Sarı erkek

Tüm çocuklar gri

2. Çaprazlama

Sarı dişi X Gri erkek

Tüm erkekler sarı, tüm dişiler gri

Buna göre,
I. Gri olma, sarı olmaya baskındır.
II. Kürk rengiyle ilgili genler eşey kromozomları üzerinde taşınmaktadır.
III. Gri erkeklerin bu özellik bakımından geno<pi kesin olarak belirlenemez.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

56. Belirli bir hayvan popülasyonunda farklı kromozomlar üzerinde bulunan A ve B genlerinin
çekinik alelleri a ve b’dir. a geninin frekansı 0,2, b geninin frekansı 0,3 olarak belirlenmiş<r.
Hardy - Weinberg prensibiyle uyumlu bu popülasyondan AB feno<pli bir dişinin ab feno<pli bir
erkekle çizleş<rilmesi sonucunda ab feno<pli yavru oluşturma olasılığı yaklaşık olarak
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,038
B) 0,077
C) 0,153
D) 0,125
E) 0,076

57. ABC/abc geno<pli bir birey kontrol çaprazlamasına alınmış, yavruların %2’si aBc, %8’i Abc
feno<pli olmuştur.
Buna göre, aynı çaprazlama sonucunda oluşan yavruları arasında AbC ve aBC feno<plilerin oranı
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiş<r?
AbC (%)

aBC (%)

A)

1

4

B)

2

8

C)

4

8

D)

4

16

E)

8

2

58. Meyve sineklerinde baskın G geni gri vücutlu olmayı sağlar. Diğer bir baskın gen olan N,
kanatların normal olmasından sorumludur. Çekinik g aleli siyah vücutlu, n aleli ise kıvrık kanatlı
olamaya yol açar.
İki öğrenci Sare ve Asaf çaprazlama yaparak bu iki genin bağlanm durumunu araşmrmaktadır.
Çalışmalarında gri vücutlu ve normal kanatlı sinekleri, siyah vücutlu ve kıvrık kanatlı sineklerle
çaprazlamış ve aşağıdaki sonuçları elde etmişlerdir.
Gri Gri Normal Kıvrık

Siyah Normal

Siyah Kıvrık

Sare

256

45

45

254

Asaf

46

255

255

44

Buna göre,
I. Sare’nin çaprazladığı gri vücutlu normal kanatlı meyve sineklerinde G ve N genleri aynı kromozom
üzerindedir.
II. Asaf’ın çaprazladığı gri vücutlu normal kanatlı meyve sineklerinde g ve n genleri farklı
kromozomlar üzerindedir.
III. Meyve sinekelerinde vücut rengi ve kanat şekli genleri arasındaki mesafe 15 cM’dir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

59. Alkaptonüri çok nadir rastlanan gene<k bir hastalıkmr. Alkaptonüri geni (s) çekinik bir gen olup
9. kromozom üzerinde taşınır. Alkaptonüri geni AB0 kan grubu sistemini belirleyen genlerle aynı
kromozom üzerindedir. Bu iki karakteri belirleyen genler arasındaki mesafe 20 harita birimidir.
Aşağıdaki soyağacında alkaptonüri bireyler taralı olarak gösterilmiş, bu bireylerin kan grupları da
ayrıca belir<lmiş<r.

0

A

AB

0

X

Y
B

A

B

0

A

AB

Soyağacında gösterilen X ve Y çizi yeni bir çocuk beklemektedir.
Buna göre, bu çizin beşinci çocuklarının B kan grubu ve alkaptonüri hastası olma olasılığı nedir?
A) 0,025
B) 0,2
C) 0,5
D) 0,05
E) 0,10

60. Soyağacında albino bireyler koyu renkte gösterilmiş<r.
Kadın

1

Erkek

Albino Erkek

2

3

Albino Kadın

4

Soyağacına göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
A) 1 numaralı bireyin taşıyıcı olma olasılığı %50’dir.
B) 1 numaralı bireyin taşıyıcı olma olasılığı %25’<r.
C) 2 numaralı bireyin albinizm geni taşıma olasılığı 4 numaralı bireyin aynı geni taşıma olasılığına
eşigr.
D) 3 numaralı birey albinizm bakmından homozigot olabilir.
E) Albinzim X kromozomu üzerinde taşınan çekinik bir genden kaynaklanır.

61. Belirli bir canlının DNA’sında bulunan X geninden sentezlenen öncü mRNA farklı şekillerde
işlenerek Protein 1 veya Protein 2’nin sentezlenmesini sağlayabilir. Bu olay aşağıda şema<ze
edilmiş<r.

X Geni

DNA

Ekzon 4
Ekzon 3
Ekzon 1

Ekzon 2

İntronlar

Öncü mRNA

mRNA 1
Ekzon 3
Ekzon 2
Ekzon 1

mRNA 2

Ekzon 4

Ekzon 1
Ekzon 3

Protein 1

Protein 2

Buna göre, bir genden birden fazla protein ya da polipep<t sentezini mümkün kılan bu olayı
aşağıdaki kavramlardan hangisiyle tanımlanır?
A) Transkripsiyon
B) AlternaDf RNA splaysı
C) Alterna<f RNA translasyonu
D) Mutasyon
E) Moleküler varyasyon

62. Aşağıdakilerden hangisi odunsu bir bitkiye ait gövdenin merkezine diğerlerinden daha yakındır?
A) Birincil ksilem
B) İkincil ksilem
C) Birincil ﬂoem
D) İkincil ﬂoem
E) Demet kambiyumu

63. Böcekçil bitkilerin böcekleri yakalayarak elde etmeyi amaçladıkları madde ve bu maddenin
kullanım yeri ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
A) Azot elde etmek için yakalar ve bu azotu sükroz yapımında kullanır.
B) Fosfor elde etmek için yakalar ve bu fosforu protein sentezinde kullanır
C) Şeker elde etmek için yakalar çünkü fotosentez hızları düşüktür.
D) Su elde etmek için yakalar çünkü böcekçil bitkiler çok kurak ortamlarda yaşar.
E) Azot elde etmek için yakalar ve bu azotu protein sentezinde kullanır.
64. Odunsu bitkiler yaşadıkları sürece büyür. Büyüme hem boyuna hem de enine gerçekleşir.
Buna göre, aşağıdaki yapılardan hangisi gövde genişlese dahi kabukla kaplı olabilmesini sağlar?
A) Demet kambiyumu
B) Mantar kambiyumu
C) Sekonder ksilem
D) Endodermis
E) Epidermis
65. Aşağıda kök enine kesi< şema<ze edilmiş ve bazı bölümleri numaralanarak gösterilmiş<r.

V
Kaspari
Şeridi
IV

III

II

I

Şemaya göre, numaralı kısımlarla ilgili aşağıdaki eşleş<rmelerden hangisi doğrudur?
A) I
→ Emergens
B) II → Endodermis
C) III → Odun boruları
D) IV → Epidermis
E) V → Merkezi silindir

66. Aşağıda bitkisel dokular ile bu dokulara ait yapılar eşleş<rilmiş<r.
Yapılan eşleş<rmelerden hangisi yanlışmr?
Yapı

Doku

A)

Bekçi hücre

Örtü doku

B)

Parankima

Temel doku

C)

Kök tüyü

Örtü doku

D) Arkadaş hücresi

Meristem doku

E)

İletim doku

Trake

67. Bitkiler yapılarındaki suyu korumalarını ve topraktaki sudan mümkün olduğunca
faydalanabilmelerini sağlayan birçok adaptasyona sahip<r.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu adaptasyonlardan biri değildir?
A) Yaprağın yönünü ya da açısını değiş<rme
B) Yaprak yüzey alanını azaltma
C) Kü<kula kalınlığını armrma
D) Yapraktaki tüy sayısını azaltma
E) Kurak dönemlerde daha az yaprak üretme
68. Evinde çok sayıda olgunlaşmamış armut bulunan bir çizçi birkaç gün sonra gerçekleşecek büyük
aile toplanmsında bu armutları ikram etmek istemektedir.
Çizçinin akrabalarına olgun armut ikram edebilmesi için aşağıdakilerden hangisini yapması yerinde
olur?
A) Armutları üç gün boyunca karanlık bir odada ve açıkta bekletmesi
B) Armutları buzdolabına koyması
C) Armutları iyi ışık alacak şekilde pencere önüne koyması
D) Armutları havası alınmış plas<k poşetlere koyup karanlık bir odada bekletmesi
E) Armutları olgun elmalarla birlikte ağzı kapaKlmış kese kağıtları içinde bekletmesi
69. Primer ksilemi aşağıdaki yapılardan hangisi oluşturur?
A) Vasküler kambiyum
B) Prokambiyum
C) Trake
D) Stele
E) Prankima

70. Belirli bir hormonun bitkideki ile<mini araşmran bir bilim insanı aşağıda şema<ze edilen deneyi
tasarlamış ve belir<len sonuçları elde etmiş<r.

- Araşmrmacı genç ﬁdelerin gövdelerinden eşit büyüklükte parçalar almış, parçaların sürgün ucunu
A, köke yakın ucunu B olarak işaretlemiş<r.
- Birinci aşamada taşınımını araşmrdığı hormonları içeren agar blokları A ucuna, hormon içermeyen
agar blokları B ucuna yerleş<rmiş ve bir süre beklemiş<r. Bir süre sonra B ucundaki agar blokta
araşmrılan hormonun varlığı tespit edilmiş<r.
- İkinci aşamada gövde parçasını ters çevirmiş, hormon içeren agar bloğu B ucuna, hormon
içermeyen agar bloğu ise A ucuna yerleş<rmiş<r. Yeteri kadar beklemesine rağmen A ucuna
konulan agar blokta ilgili hormona rastlamamışmr.
Buna göre, araşmrmacı hormon içeren agar bloklara aşağıdaki moleküllerden hangisini eklemiş
olabilir?
A) ABA
B) IAA
C) GA3
D) GA1
E) Zea<n

71. Stomatal iletkenlik, stomaların açılma derecesinin bir ölçüsüdür. Bitkinin su durumunun
göstergesi olarak kullanılabilir. Stomatal iletkenliğinin sıxr olması stomaların kapalı olduğunu
gösterir. Graﬁk belirli bir bitki türünün (C3 bitkisi) gün içerisinde stomatal iletkenliğindeki değişimi
göstermektedir.
Stomatal iletkenlik
0,4

0,3

0,2

0,1

0

A

B

C

D

A

Saat

Graﬁğe göre, A, B, C, D ile gösterilen saatler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiş<r?
A

B

C

D

A)

06:00

12:00

18:00

00:00

B)

00:00

06:00

12:00

18:00

C)

18:00

00:00

06:00

12:00

D)

12:00

18:00

00:00

06:00

E)

00:00

18:00

12:00

06:00

72. Kökün kaliptra bölgesinde bulunan ve yerçekiminin algılanmasında işlev gösteren plas<tler,
aşağıdaki plas<t çeşitlerinden hangisinin özelleşmesiyle oluşur?
A) Proteoplast
B) Oleoplast
C) Amiloplast
D) Kromoplast
E) E<oplast

73. Turgor basıncı bitkilerde
I. hücre uzaması,
II. köklerden gaz alışverişi,
III. ﬂoemde taşınım
olaylarından hangilerinde işlev gösterir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
74. Bitkisel dokularda aşağıdaki elementlerden hangisi diğerlerinden daha düşük oranda bulunur?
A) Silisyum
B) Kükürt
C) Demir
D) Kalsiyum
E) Magnezyum
75. Toprakta ye<şen bitkilerde ortaya çıkan sorunların hangi mineralin eksikliğinden
kaynaklandığını tespit etmek genellikle çok zordur.
Bu zorluğa,
I. bazı elementlerin hem sürekli hem de anlık (akut) eksikliklerinin bir arada görülmesi,
II. bir elemen<n yetersizliğinin, başka bir elemen<n alınabilirliğini etkilemesi,
III. Virüs kaynaklı bazı bitki hastalıklarının besin eksikliğinde ortaya çıkan belir<lere benzer belir<ler
göstermesi
durumlarından hangileri neden olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
76. Floemin kalburlu boru elemanlarında bol miktarda bulunan “P-proteini” ile ilgili olarak yapılan
aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlışmr?
A) Diko<llerin tümünde, monoko<llerin çoğunda bulunur.
B) Açık tohumlularda bulunmaz.
C) DikoDllerde tüpsü ve ipliksi, monokoDllerde granüler yapıdadır.
D) Kalburlu plak porlarını sıkıca kapatarak zarar görmüş kalburlu elemanları mkar.
E) Arkadaş hücreleri taraxndan sentezlenip plazmodezmlerle kalburlu elemanlara taşındıkları
düşünülmektedir.

77. Kapalı tohumlu bir bitkinin meristem hücrelerinde;
I. sentriollerin zıt kutuplara gitmesi
II. homolog kromozomların karşılıklı olarak dizilmesi
III. hormon salgılama
olaylarından hangileri meydana gelmez?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

78. Floemin kalburlu borularında en bol bulunan şeker aşağıdakilerden hangisidir?
A) Glukoz
B) Fruktoz
C) Sükroz
D) Mannoz
E) Maltoz
79. Bitkilerde görülen,
I. yaprakların güneşi izlemesi,
II. kloroplastların yer değiş<rmesi,
III. bitkinin ışığa yönelmesi
olaylarından hangileri mavi ışığa verilen yanıtlara örnek<r?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
80. Bitkilerde hücre duvarının yapısına kamlan hemiselülozları sentezleyen enzimler temel olarak
aşağıdaki hücresel kısımlardan hangisinde bulunur?
A) Plazma zarı
B) Golgi zarı
C) Sitozol
D) Hücre duvarı
E) Kloroplasmn stroması

81. Bitkilerde primer hücre duvarının yapısında,
I. selüloz,
II. protein,
III. lignin,
IV. pek<n,
moleküllerinden hangileri bulunur?
A) I ve IV
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve III
E) I, II ve IV
82. Trakelerde uzun mesafeli taşınımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlışmr?
A) Ksilemde uzun mesafeli taşınımda nega<f basınç etkilidir.
B) Yapraklarda suyun evaporasyonu (transpirasyonu), yaprak ksilemindeki basıncı azalmr.
C) Su ve çözünenler bir sıvı akışıyla taşınırlar.
D) Kök basıncı ksilemde difüzyonu arjrır.
E) Ksilemde su ve çözünenler basınçla sürdürülebilen bir sıvı akışıyla taşınırlar.
83. Bitki köklerinin funguslarla yapmğı mikoriza için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Endomikorizada fungus, bitki kökü ile geniş bir yüzey alanı oluşturmak için arbüsküller
oluşturur.
B) Fungusun miselyumu kökleri kuşatarak bitkinin azot alımını ar€rır.
C) Fungus bitki kökünde parazit bir yaşam oluşturur.
D) Kara yosunları en fazla mikoriza rastlanan bitki gurubudur.
E) Mikoriza kökten madde (su ve mineral) alımını engellediği için bitki gelişimini olumsuz etkiler.

84. C4 Bitkileri için aşağıdakilerden hangisi yanlışmr?
A) Yaprak boşluklarındaki eşit karbondioksit konsantrasyonunda C3 bitkilerinden daha hızlı
karbondioksit özümleyebilirler.
B) Transpirasyonun fotosenteze oranı C3 bitkilerinde 600 : 1 iken , C4 bitkilerinde 300 : 1 den azdır.
C) Bir karbondioksit molekülünün bağlanması için gerekli ATP sayısı C3 bitkilerinde 3 iken, C4
bitkilerinde 5’dir.
D ) C3 bitkilerinde stomalar gündüz açık gece kapalı iken, C4 bitkilerinde gündüz kapalı gece
açıkKr.
E) C4 bitkilerinde mezoﬁl hücrelerinde karbondioksit bağlayan enzim PEP Karboksilazdır.

85. Aşağıdaki durumların hangisinde stomalar açılır?
A) Aquaporinlerin geçirgenliği azaldığında.
B) Bekçi hücreleri ak<f taşıma ile su aldığında.
C) Bekçi hücreleri dışında hidrojen iyon gradienD arjğında.
D) Mezoﬁlde karbondioksit armşı olduğunda.
E) Kilit hücrelerinde pH düştüğünde

86. Çiz çenekli bir bitkinin eşeyli üremesi sırasında, yumurta döllenene kadar, mikrospor ana
hücresi (I) ile makrospor ana hücresinin (II) geçirdiği bölünme çeşidi ve sayısı aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmiş<r?
I

II

A) 1 mayoz /3 mitoz 1 mayoz /1 mitoz
B) 1 mayoz /1 mitoz 1 mayoz /3 mitoz
C)

1 mayoz /2 mitoz 1 mayoz /3 mitoz

D) 1 mayoz /3 mitoz 1 mayoz /2 mitoz
E) 1 mayoz /1 mitoz 1 mayoz /1 mitoz
87. Metabolizmayla ilgili çeşitli enzimleri bulunduran bazı hücresel kısımlar şunlardır:
I. Sitozol
II. Plas<t
III. Mitokondri
Buna göre verilen hücresel bölümlerden hangilerinde glikoliz enzimleri bulunur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
88. Serotonin ve epinefrinin üre<minde kullanılan amino asitler aşağıdakilerin hangisinde doğru
eşleş<rilmiş<r?
Serotonin

Epinefrin

A)

Tirozin

Triptofan

B)

Lizin

Histidin

C)

Glutamat

Aspartat

D)

Arjinin

Glutamat

E)

Triptofan

Tirozin

89. Hücrelerin kolesterol ih<yacını karşılamak amacıyla kullandıkları en önemli kaynak
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şilmikronlar
B) Yüksek yoğunlukluk lipoproteinler
C) Düşük yoğunlukluk lipoproteinler
D) Plazma proteinlerine bağlı trigliseritler
E) İmmünoglubolinler

90. Nöronlarda hücre gövdesinde üre<len nörotransmioerler kofullar içinde akson ucuna doğru
taşınır. İçeriğini akson ucunda, ekzositozla sinap<k boşluğa boşalmr. Akson ucundan alınan
maddeler ise yine koful içerisinde hücre gövdesine doğru taşınır. Bu taşıma olayları aşağıdaki
şekilde şema<ze edilmiş, kofulları taşıyan motor proteinler I ve II ile gösterilmiş<r.

Şemaya göre I ve II aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiş<r?
I

II

A)

Kinezin

Dinein

B)

Dinein

Miyozin

C)

Miyozin

G-aktin

D)

G-aktin

Dinein

E)

Dinein

Kinezin

91. Aşağıdakilerden hangisi krebs döngüsünün işlevlerinden biri değildir?
A) Karbonhidrat yıkımının tamamlanması
B) Elektron taşıma sistemi için NADH sağlama
C) ATP veya GTP üretme
D) Yapım tepkimeleri için NADPH üretme
E) Bazı amino asitlerin sentezinde kullanılacak öncü maddelerin temin edilmesi

92. İnsülin iki polipep<t zincirinden oluşur. Bu zincirler sentezlendikten sonra modiﬁye edilir ve
daha sonra hücre dışına salgılanır.
Buna göre, insülin üre<miyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
A) Bağlı ribozomlarda sentezlenir, Golgi cisimciğinde modiﬁye edilir.
B) Sitoplazmik ribozomlarda sentezlenir, Golgi cisimciğinde modiﬁye edilir.
C) Bir zinciri sitoplazmik ribozomlarda, diğer zinciri bağlı ribozomlarda sentezlenir ve sitoplazmada
modiﬁye edilir.
D) İki zinciri de sitoplazmik ribozomlarda sentezlenir ve yine sitoplazmada modiﬁye edilir.
E) Polipep<t zincirleri bağlı ribozomlarda sentezlenir ve lizozom lümeninde modiﬁye edilir.
93. Felloidin Amanita phalloides mantarı taraxndan üre<len çok güçlü bir zehirdir. Felloidinin ak<n
ﬁlamentlere ilgisi oldukça yüksek<r. Felloidine kovalent olarak bağlanan ﬂoreskin molekülü
felloidinin işlevini etkilemeden ışıma yapmasını sağlar.
Buna göre, metanol kullanınlarak sabitlenmiş bir sperm ﬂoreskin ile bağlanmış felloidin molekülü
içeren bir ortamda bekle<lirse sperma ait aşağıdaki kısımlardan hangisinde yoğun bir ışıma olması
beklenir?
A) Kamçı
B) Kuyruk
C) Baş
D) Mitokondri
E) Akrozom
94. Ökaryot bir hücredeki DNA replikasyonu sırasında, replikasyon çatalında 5’→3’ ana zincire
komplementer olan zincir ile ilgili,
I. Üre<len zincir parçalıdır.
II. Üre<m 3’→5’ yönünde ilerler.
III. Üre<len zincirde çok sayıda primer kullanılır.
ifadelerinden hangileri yanlışmr?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
95. Kan pH’sinin belirli sınırların almna düşmesine asidoz denir. Asidoz çeşitli sorunlara yol açar.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi asidoza bağlı olarak ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?
A) Aşırı idrar çıkarma
B) Bulanm ve kusma
C) Öksürük ve nefes darlığı
D) Uyuklama ve bilinç kaybı
E) Kalp amş hızının artması

96. Şekilde kloroplasmn yapısı şema<ze edilerek gösterilmiş, bazı bölümler numaralanmışmr.

I

II

III

Şemadaki numaralanmış kısımların isimleri aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleş<rilmiş<r?
I

II

III

A)

Grana

Granum Tilakoyit

B)

Grana

Tilakoyit

Granum

C)

Tilakoyit

Granum

Grana

D)

Granum

Grana

Tilakoyit

E)

Tilakoyit

Granum

Grana

97. Bir amipin suda çözünen bir proteini besin olarak içine alması aşağıdaki taşınım yöntemlerin
hangisi ile olur?
A) Fagositoz
B) Difüzyon
C) Osmoz
D) Pinositoz
E) Simport
98. Karaciğer hücrelerinde,
I. adenin bazı,
II. alanin amino asidi,
III. palmi<k asit,
IV. gliserol
moleküllerinin hangilerinden glukoz üre<lebilir?
A) I ve IV
B) II ve III
C) II ve IV
D) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV

99. Rubisco enzimi,
I. karbondioksit,
II. oksijen,
III. rubiloz bifosfat
moleküllerinden hangilerini substrat olarak kullanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
100. Mitokondri ve kloroplasmn oluşumu endosimbiyo<k teoriyle açıklanmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi mitokondrilerin endosimbiyo<k bakterilerden oluştuğuna kanıt
olarak gösterilemez?
A) Mitokondrilerin kendi ribozomlarına sahip olması
B) Mitokondrilerin kendi DNA’larının bulunması
C) Ökaryo<k mitokondri DNA’larının oksijenli solunum yapan bakteri DNA’larına benzer nükleo<t
dizileri içermesi
D) Mitokondrilerin, başka mitokondrilerin bölünmesiyle çoğalmlabilmesi
E) Mitokondrilerin çekirdekten bağımsız olarak çoğalıp, faaliyet gösterebilmesi

