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1 ) Bilimsel bilginin özellikleri ile ilgili aşağıda 

verilenlerden hangisi yanlıştır? 

a) Akıl, gözlem ve deneye dayalıdır. 

b) Eleştiriye açıktır. 

c) Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurar. 

d) Doğaüstü olaylarla ilgilenir. 

e) Zaman içinde değişime uğrayabilir. 

 

2 ) Işığın dalga boyunun fotosentez hızına etkisini araştıran 

bir bilim adamı iki özdeş saksı bitkisi ile hazırladığı 

düzeneklerden birini yeşil ışıkla diğerini kırmızı ışıkla 

aydınlatıyor. Bu bilim adamı bilimsel çalışmanın hangi 

basamağındadır? 

a) Problemin tespiti 

b) Hipotez kurma 

c) Kontrollü deney yapma 

d) Veri toplama 

e) Hipoteze dayalı tahmin yapma 

 

3 ) Bitki gelişimine ışığın dalga boyunun etkisinin 

incelendiği kontrollü deney düzeneğinde bağımsız ve 

bağımlı değişkenler sırasıyla aşağıdaki seçeneklerin 

hangisinde sırasıyla verilmiştir? 

a) Bitki gelişimi – Işığın dalga boyu 

b) Bitki gelişimi – Topraktaki mineral miktarı 

c) Işığın dalga boyu – Su miktarı 

d) Işığın dalga boyu – Bitki gelişimi 

e) Mineral miktarı – Işığın dalga boyu 

 

4 ) Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi biyoloji ile ilgili 

çalışmalar yapmamıştır? 

a) Rosalind Franklin 

b) James Watson 

c) Francis Crick 

d) Gregor Mendel 

e) Ernest Ruhterford 

5 ) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir hipotezin en önemli 

özelliğidir? 

a) Sınanabilir olmalıdır. 

b) Eldeki verilerle uyumlu olmalıdır 

c) Hayal gücü ve yaratıcılık içermesi 

d) Deneyler sonucu doğrulanması 

e) Çok sayıda gözleme dayalı olması 

6 ) Kontrollü deneyler, aşağıdaki hangi faaliyetin 

arkasından gerçekleştirilir? 

a) Verilerin toplanması 

b) Hipotez kurulması 

c) Hipoteze dayalı tahminlerin yapılması 

d) Teorinin ortaya konması 

e) Nitel ve nicel gözlemlerin yapılması 

 

7 ) Aşağıdakilerden hangisi biyoloji biliminin insanlığa 

katkılarında biri değildir? 

a) Aşı ve antibiyotiklerin üretimi 

b) Tarımsal faaliyetlerde verimin artırılması 

c) Çevre kirliliğine yol açan maddelerin temizlenmesi 

d) Kök hücre teknolojisi ile yapay organ üretimi 

e) Gıdaların raf ömrünü uzatan katkı maddelerinin üretimi 

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi bilim insanının özellikleri 

içerisinde sayılamaz? 

a) Bilim insanı meraklıdır. 

b) Bilim insanı önyargılardan arınmıştır. 

c) Bilim insanı şüphecidir. 

d) Bilim insanı sabırlıdır. 

e) Bilim insanı işbirliği yapmaz. 

 

9 ) Hücrenin yapı ve işleyişini inceleyen bilim dalı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Sitoloji 

b) Mikrobiyoloji 

c) Anatomi 

d) Fizyoloji 

e) Morfoloji 

 

10 ) ’’ İnsana ait tüm canlı hücreler oksijenli solunum 

yapmaktadır. ‘’ hipotezini kuran bir bilim adamı 

alyuvarların oksijenli solunum yapmadığını tespit ediyor. 

Bu bilim adamının yapması gereken iş nedir? 

a) Hipotezi değiştirmek 

b) Veri toplamak 

c) Deney düzenlemek 

d) Teori oluşturmak. 

e) Çıkarım yapmak 
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11 ) Aras nehrine boşaltılan kimyasal maddelerin su 

canlılarına ait dokularda birikimini incelemek isteyen bir 

öğrenci ilk olarak aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? 

a) Kontrollü deneyler yapmalı 

b) Tahminlerde bulunmalı 

c) Hipotez kurmalı 

d) Kanun oluşturmalı 

e) Gözlem yaparak veri toplamalı 

 

12 ) Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır? 

a) Belli bir konu ile ilgili duyu organları ya da ölçme 

araçları kullanılarak yapılan veri toplama sürecine 

gözlem denir. 

b) Probleme ilişkin geçici çözüm yoluna hipotez denir. 

c) Bir olaya etki eden faktörlerden birinin iki düzenekte 

sabit tutulup diğerlerinin değiştirilmesiyle yapılan 

deneylere kontrollü deney denir. 

d) Herkes tarafından doğruluğu kabul edilen ve aynı 

şartlarda aynı sonuçları veren gözlemler gerçek olarak 

adlandırılır. 

e) Teoriler, doğada gerçekleşen olaylar hakkında 

tekrarlanan gözlem ve deneylere dayalı yapılan ve 

arkasında güçlü deliller bulunduran açıklamalardır. 

 

13 ) Petrol atıklarından kaynaklanan çevre kirliliğinin 

giderilmesinde hidrokarbonları tüketerek çoğalan 

prokaryotik canlılar kullanılmıştır. Çevre kirliliğinin 

giderilmesinde canlı organizmaların kullanılmasına ne isim 

verilir? 

a) Geri dönüşüm 

b) Biyoremediasyon 

c) Rehabilitasyon. 

d) Transformasyon 

e) Süksesyon 

 

14 ) Aşağıdakilerden hangisinin biyoçeşitliliğe olan etkisi 

diğerlerinden farklı yöndedir? 

a) Doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi 

b) İstilacı türlerin yaşam alanlarına sokulması 

c) Aşırı avlanma ve kaçakçılık 

d) Çevre kirliliği 

e) Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlı 

türlerinin koruma altına alınması 

 

15 ) Bilimsel bilgiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğru değildir? 

 

a) Sınanabilir olmalıdır. 

b) Evrensel ve insan kaynaklı olmalıdır. 

c) Ölçülebilir olmalıdır. 

d) Dogmatik olmalıdır. 

e) Neden sonuç ilişkisine dayalı olmalıdır. 

 

 

16 ) Türden türe gen aktarımı ve canlıya sahip olmadığı 

yeni metabolik özellikler kazandırmayı amaçlayan biyoloji 

alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) Biyoteknoloji 

b) Moleküler biyoloji 

c) Biyokimya 

d) Sitoloji 

e) Fizyoloji 

 

17 ) Canlıların ortak özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

 

a) Tüm canlılardan büyüme hücre bölünmesi ile olur. 

b) Tüm canlılar kendi proteinlerini sentezler. 

c) Tüm canlılar kendilerine has DNA içerir. 

d) Tüm canlı hücreler ATP sentezler. 

e) Tüm canlılar çevresel etkenlere uygun cevaplar 

oluşturur. 

 

18 ) Canlıların iç ve dış ortamda meydana gelen değişimleri 

algılayıp uygun cevaplar oluşturmaları aşağıdakilerden 

hangisinin devamını sağlamaya yöneliktir? 

 

a) Adaptasyon 

b) Homeostazi 

c) Üreme 

d) Hücresel solunum 

e) Gaz değişimi 

 

Testte yer alan soruların tüm hakları www.biyolojidefteri.com 

sitesine aittir. Testteki soruların bir kısmının çözümlerine 

sitemizin youtube kanalından ulaşabilir, kanalımıza abone 

olabilirsiniz. 

Bu testin çözümü için aşağıdaki linki tıklayınız… 

https://www.youtube.com/watch?v=3FoDetEhq_Y&t=25s 

http://www.biyolojidefteri.com/

