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3. Fosforilasyon çeşitleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır?

A) Substrat düzeyinde fosfosrilasyon bütün canlılarda 

görülür.

B) Oksidatif fosforilasyonda ETS elemanları kullanılır.

C) Bitki hüceleri gündüz saatlerinde fotofosforilasyon-

la üretilen ATP sayesinde tüm enerji ihtiyacını gide-

rirler.

D) Kemofosforilasyon sadece bazı prokaryotlarda görü-

lür.

E) Mitokondri bulunduran her hücrede kesinlikle oksi-

datif fosforilasyon görülür.

1. İnsanda menstruasyon periyodu sürecinde meyda-

na gelen,

 I. ovulasyonun gerçekleşmesi,

 II. kanda FSH miktarının artması,

 III. uterus iç çeperinin kalınlaşması,

 IV. korpus luteumun oluşması

 olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden han-

gisinde doğru verilmiştir?

A) I - II - III - IV B) I - II - IV - III C) I - III - II - IV

            D) II - III - I - IV           E) III - IV - I - II

2. Cinsiyet dışındaki tüm karakterleri bakımından ho-

mozigot baskın genotipe sahip olan bir anne ile ay-

nı karakterler bakımından homogizot çekinik geno-

tipli bir babanın bu karakterler açısından çaprazlan-

maları ile ilgili,

 I. Her ikisi de tek çeşit gamet oluşturabilir.

 II. Bütün çocukları annenin fenotipinde olur.

 III. Homozigot çekinik genotipli çocuklarının olma ihti-

mali % 25’tir.

 IV. Çocuklarının genotip ayrışım oranı 1:2:1’dir.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

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

4. Alışkanlıklar beyin kabuğu tarafından öğrenilen ve omu-

riliğe aktarılan davranışlardır. Fakat her ne kadar omu-

riliğe aktarılsa da beyin kabuğu devreden çıkmaz ve ge-

rektiğinde devreye girer.

 Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek oluştu-

rur?

A) Yazı yazarken hata yapan bir çocuğun bunu farke-

derek düzeltmesi

B) Aşı olan bir çocuğun canı acıdığı halde iğne olurken  

kolunu çekmemesi

C) Diz kapağının altındaki kirişe vurulduğunda bacağın 

öne doğru fırlaması

D) İnsanlarda limon görünce ağzın sulanması

E) Merdivenlerden inerken ayağı kayan birinin elleri ile 

kendini korumaya çalışması

 1. Bu testte 30 soru vardır.

 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Biyoloji Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

 3. Bu testin cevaplama süresi 45 dakikadır.

FEN BİLİMLERİ SINAVI
BİYOLOJİ TESTİ 

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ “A” OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.
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5.  

 Yukarıda verilmiş olan besin ve enerji piramidi ile il-

gili,

 I. Toplam biyokütlesi en fazla olan canlı grubu otsu 

bitkilerdir.

 II. Bukalemun II. trofik düzeyde bulunur.

 III. Çekirge miktarındaki artış, kartalların toplam biyo-

kütlesini arttırıcı yönde etki gösterir.

 IV. Biyolojik birikimin en fazla olduğu grup ayrıştırıcı or-

ganizmalardır.

 ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

               D) II ve IV                    E) II, III ve IV
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7. Bira mayası hücreleri ile omurgalıların çizgili kas hücre-

leri hem oksijenli, hem de oksijensiz solunum yapabi-

lirler.

 I. Son elektron alıcısı O2 veya pirüvattır.

 II. Oksijenli solunum sitoplazmada başlayıp mitokond-

ride devam ederken oksijensiz solunum ise sitop-

lazmada gerçekleşir.

 III. Hem oksijenli hem oksijensiz solunum sırasında 

CO2 çıkışı gözlenir.

 IV. Oksijensiz solunumun son ürün evresinde NADH 

molekülleri yükseltgenir.

 Yukarıdaki ifadelerden bira mayasına ve omurgalı-

ların çizgili kas hücrelerine ait olanlar aşağıdaki se-

çeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

Bira mayası Çizgili kas hücresi

A) II ve IV I ve II

B) Yalnız I II, III ve IV

C) I ve III II ve IV

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

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

8. Koşmaya başlayan bir atletin çizgili kas hücrelerin-

de,

 I. CO2 üretiminin artması,

 II. laktik asit miktarının artması,

 III. oksijen tüketiminin artması

 olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi durumun-

da, mitokondri faaliyetlerinin hızlandığı düşünülür?

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

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

6. İnsan vücudundan alınan eşit miktarlardaki,

 I. doku sıvısı,

 II. kan plazması,

 III. mide öz suyu,

 IV. lenf sıvısı

 sıvılar incelenecek olursa hangi ikisinin içeriğinin 

birbirine en yakın olduğu görülür?

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

                 D) III ve IV                     E) I, II ve III
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9. 

 Yukarıdaki grafikte simbiyotik ilişki içerisindeki iki canlı 

türünün gelişme düzeyleri verilmiştir.

 Bu canlı türleri arasında gözlenen etkileşim,

 I. şeftali ağacı ve gövdesinde yaşayan ökse otu,

 II. insan ile bağırsağında yaşayan tenya,

 III. liken birliğini oluşturan alg ile mantar

 canlılarından hangileri arasındaki etkileşime benzer-

lik gösterir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

                   D) I ve III                  E) I, II ve III
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12. Böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinden hormon sa-

lınımının düzenlenmesi ile ilgili yapı ve hormonlar, 

aşağıdakilerden hangisinde etki sırasına göre veril-

miştir?

A) Adrenal korteks – Hipofiz – ACTH – Adrenalin – Sal-

gılatıcı faktör (RF) – Hipotalamus

B) Adrenal korteks – Aldosteron – Hipofiz – ACTH – Hi-

potalamus – Salgılatıcı faktör (RF)

C) Hipotalamus – Hipofiz – ACTH – Adrenal korteks – 

Noradrenalin – Salgılatıcı faktör (RF)

D) Hipofiz – ACTH – Adrenal korteks – Melatonin – Sal-

gılatıcı faktör (RF) – Hipotalamus

E) Hipotalamus – Salgılatıcı faktör (RF) – Hipofiz – ACTH 

– Adrenal korteks – Kortizol

10. Ekosistemdeki azot döngüsü olaylarını gösteren bir şe-

ma aşağıda verilmiştir. 

 Şemada numaralarla gösterilen olayları gerçekleş-

tiren canlılardan hangileri ototrof olabilir?

A) Yalnız 1 B) Yalnız 4 C) 2 ve 3

  D) 1, 2 ve 3   E) 1, 3 ve 4
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11. Bazı göz kusurları aşağıda verilmiştir.

 I. Miyop

 II. Hipermetrop

 III. Astigmatlık

 IV. Katarakt

 V. Presbitlik

 Bu kusurlar ile bu kusurların ortaya çıkmasına ne-

den olabilen,

 a. Yaşlılığa bağlı olarak mercek esnekliğinin azalma-

sı,

 b. Göz yuvarlağının optik eksen doğrultusunda uza-

ması,

 c. Kornea veya mercekte düzensiz kavisler oluşması,

 d. Mercek saydamlığının kaybolması

 olayları arasında yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden 

hangisi doğrudur?

A) I - d B) II - b C) III - d

                   D) IV - c                     E) V - a
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13. 

 İnsanlara ait yukarıda verilen dolaşım sistemi şema-

sına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) 2, 3 ve 9 numaralı damarların üre miktarı yaklaşık 

olarak  aynıdır.

B) Açlık durumunda 6’daki glikoz miktarı 7’den fazladır.

C) Üre oranı en düşük damarlar 5 ve 8’dir.

D) 2, 4 ve 9. damarlardaki kanın hareketinde kulakçık-

ların gevşemesi etkili olur.

E) 1. damar oksijence zengin, 4. ise fakir kan taşır.
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15. Plasentalı bir memelideki üreme sistemini oluşturan ya-

pılar aşağıda şematize edilmiştir.

 Şemada X, Y ve T ile gösterilen yerlere yazılması ge-

reken yapılar aşağıdakilerden hangisinde doğru ve-

rilmiştir ?

X Y T

A) Yumurta kanalı Uterus Vajina

B) Ovaryum Uterus Uterus

C) Testis Yumurta kanalı Vajina

D) Ovaryum Yumurta kanalı Uterus

E) Yumurta kanalı Vajina Yumurta kanalı
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16. I. Maltoz

 II. Laktoz

 III. Riboz

 IV. Selüloz

 Bir bitki hücresinde yukarıda verilen organik bileşik-

lerden hangileri sentezlenebilir?

A) Yalnız III B) I ve II C) III ve IV

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

14. Aşağıdakilerden hangisi kurak bölge bitkilerinin aşı-

rı su kaybını önlemek amacıyla sahip olduğu adap-

tasyonlardan değildir?

 A) Stoma sayısının az olması

 B) Stomaların yaprağın mezofil tabakasına doğru gö-

mülmüş olması

 C) Su taşıyan iletim demetlerinin floeme göre iç taraf-

ta olması

 D) Yaprakların yüzeylerinin örtü tüyleri ile kaplı olması

 E) Su depo eden gövdeye sahip olması
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17. 

 Yukarıdaki şekilde bir proteinin yapısında bulunan dört 

farklı amino asit ile bunların taşınmasında görev alan 

bazı  tRNA’ların antikodonları gösterilmiştir.

 Buna göre hangi amino asitleri taşıyan tRNA’ların 

antikodunu, şifreyi veren DNA’nın ilgili kodu ile ay-

nı baz dizilişine sahiptir?

A) X – Y B) Y – Z C) Y – T

                    D) X – T                       E) Z – T
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19. Bir maddenin kandaki normal derişim değerine eşik de-

ğer denilmektedir.

 Buna göre,

 I. Bir maddenin kandaki değeri eşik değerin altınday-

sa o madde nefron kanalcıklarından geri emilmez.

 II. Bir insanın idrarında B vitaminine rastlanması kan-

da B vitamini düzeyinin eşik değeri aştığını göste-

rir.

 III. Glomeruluslardan süzülen sıvıda glikoza rastlan-

ması, glikozun kandaki eşik değeri aştığını gösterir.

 yargılarından hangileri yanlıştır?

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

                   D) I ve II                    E) I ve III

18. ` Taşıyıcı proteinler kullanılır.

 ` Enzimler görev yapar.

 ` ATP harcanmaz.

 Yukarıda özellikleri verilen madde geçişi yöntemi 

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aktif taşıma

B) Ozmoz

C) Kolaylaştırılmış difüzyon

D) Fagositoz

E) Pinositoz

20. Evrim görüşüne göre,

 I. izolasyon,

 II. doğal seleksiyon,

 III. eşeyli üreme,

 IV. modifikasyon

 olaylarından hangileri evrimleşme sürecinde etkili 

değildir?

A) Yalnız IV B) I ve III C) II ve IV

                 D) I, II ve III                     E) I, III ve IV
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21. Modern genetik uygulamaları ile ilgili bazı tanımlamalar 

şunlardır:

 • Üstün özellikli hayvanlardan alınan spermleri dişi 

üreme kanalına bırakma işlemi

 • Farklı karakterler açısından homozigot ırklar arasın-

da çaprazlama çalışmalarına verilen ad

 • Hücrelerdeki kromozom sayısının 3n veya daha faz-

la olması durumu

 • Canlıların genetik yapısında istenilen yönde deği-

şiklikler yaparak yeni ürünler oluşturmayı hedefle-

yen bilim dalı

 Buna göre yukarıda verilen tanımlar arasında aşağı-

daki terimlerden hangisinin karşılığı yoktur?

A) Klonlama B) Poliploidi C) Melezleme

           D) Yapay döllenme             E) Biyoteknoloji

23. 

 Kan grubu karakteri ile ilgili bir çaprazlamaya ait ga-

metleri ve oluşabilecek bireylerin genotiplerini gös-

teren yukarıdaki Punnet karesine göre aşağıdakiler-

den hangisi söylenemez?

A) Dört farklı kan grubuna sahip yeni bireyler oluşabi-

lir.

B) Fenotip ayrışım oranı 1 : 1 : 1 : 1’dir.

C) Alyuvarlarında en az bir çeşit antijen bulunduran bir 

birey oluşma ihtimali 3/4’tür.

D) Fenotip çeşidi sayısı 4’tür.

E) Plazmasında anti A ve anti B bulunduran birey ora-

nı, hiç bulundurmayan birey oranından fazladır.
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22. Memeli akciğerlerini saran çift katlı pleura zarının iç du-

varı akciğerlerin dışına yapışıktır. Bu iki tabakanın ara-

sında pleura sıvısı bulunur.

 Buna göre pleura sıvısı,

 I. akciğerlerin göğüs bölgesindeki hareketini kolay-

laştırma,

 II. akciğerlerin besin ve oksijen ihtiyacını karşılama,

 III. kaburga hareketlerinin akciğerlere zarar vermesini 

engelleme

 durumlarından hangilerinin oluşumunda etkilidir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

24. Nemli ortamlara uyum sağlamış bitki türleri,

 I. su depolayan kalın gövde,

 II. ince kütikula,

 III. epidermis seviyesinin altında bulunan stoma,

 IV. geniş ve parçalı yaprak

 adaptasyonlarından hangilerine sahip olabilirler?

A) Yalnız II B) I ve IV C) II ve IV

                D) I, II ve III              E) II, III ve IV
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29. Aşağıdakilerden hangisi kapalı tohumlu bitkiler ile 

iç döllenme görülen hayvanların eşeyli üremesi sı-

rasında görülen farklılıklardan biridir?

A) Gamet oluşumu sürecinde homolog kromozom ay-

rılması olayının görülmesi

B) Kalıtsal çeşitliliğin sağlanması

C) Eşey ana hücresinden gamet oluşumunun sadece 

mayoz bölünme ile gerçekleşmesi

D) Döllenmenin dişi üreme organında gerçekleşmesi

E) Hayat döngüsünde türe has kromozom sayısının ko-

runması

30. Virsung kanalındaki sıvıda aşağıdaki moleküllerden 

hangisine rastlanmaz?

A) Amilaz B) Lipaz C) Nükleaz

                D) Tripsinojen             E) İnsülin

26. Hücre zarının canlı olduğunu kanıtlamak isteyen bir 

bilim insanı bu hücrenin gerçekleştirdiği,

 I. çok yoğun bir ortamdan protein alma,

 II. az yoğun ortamdan su alma,

 III. dış ortama enzim salgılama

 olaylarından hangilerini kanıt olarak kullanamaz?

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

                   D) I ve II                    E) II ve III

27. Aşağıdakilerden hangisi meristem doku ile paranki-

ma doku arasındaki ortak özelliklerden birisidir?

A) Bitkinin her organında bulunma

B) Sürekli bölünebilme yeteneğine sahip olma

C) Canlı hücrelerden oluşma

D) Bitkinin enine ve boyuna büyümesini sağlama

E) Terleme, solunum ve fotosentez gibi metabolik olay-

ları gerçekleştirme

25. Yaralanma sonucu kan kaybını önlemek amacıyla 

meydana gelen aşağıdaki olaylardan hangisi ilk ola-

rak gerçekleşir?

A) Trombosit tıkacının oluşması

B) Tromboplastin enziminin salgılanması

C) Fibrin iplikçiklerinin oluşması

D) Fibrinojenin aktif hale gelmesi

E) Protrombinin trombine dönüşmesi

28. Bir besin zincirinin birinci trofik düzeyinde bulunan 

canlılar aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip ola-

maz?

A) Hücre duvarı bulundurma

B) Zarlı organellere sahip olmama

C) Klorofil pigmenti bulundurmama

D) Kitin yapılı dış iskelete sahip olma

E) Tek hücreden oluşma


