
 

 

 

1 Bir karakter bakımından erkek ve dişi bireylerin 
homozigot genotipte olduğu iki evcikli bir bitki 
türünde çift döllenme sonucu oluşan zigot ve triploid 
çekirdeğin genotipleri aşağıdaki seçeneklerde 
verilenlerden hangisi gibi olamaz? 
 
A) Zigot – aa /  Triploid çekirdek - AAa 
B) Zigot – Aa /  Triploid çekirdek - Aaa 
C) Zigot – AA /  Triploid çekirdek - AAA 
D) Zigot – aa / Triploid çekirdek – aaa 
E) Zigot – Aa / Triploid çekirdek - AAa 
 
 

5 Kemosentetik bir bakteride besin üretimi için; 
 

I. CO2 indirgenmesi 
II. İnorganik maddenin oksidasyonu 

III. Oksidatif fosforilasyon 
 
olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdaki 
seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
 
A) I – II – III  
B) I – III – II  
C) II – I - III 
D) II – III – I  
E) III – II – I  
 

    

2 Bir hücrenin yaşam döngüsünde replikasyon, 
transkripsiyon ve translasyon olaylarının görülme 
sayılarının doğru kıyaslanması aşağıdaki 
seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
 
A) Replikasyon > Translasyon > Transkripsiyon 
B) Replikasyon > Transkripsiyon > Translasyon 
C) Transkripsiyon > Translasyon > Replikasyon 
D) Transkripsiyon > Replikasyon > Translasyon 
E) Translasyon > Transkripsiyon > Replikasyon 
 

6 Kapalı tohumlu bitkilerde meristemlerin 
farklılaşmasıyla oluşan dokularda işlevsel 
olgunluğa erişmiş hücre tipleri için aşağıdakilerden 
hangisi farklılık göstermez? 
 
A) Hücre duvarına sahip olma 
B) Fotosentez yapma 
C) Solunum ile enerji üretme 
D) Protein sentezleme 
E) Bölünebilme  
 

    
3 Kardiyak siklus ( kalp döngüsü ) esnasında görülen 

olaylarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi 
yanlıştır? 
 
A) Kulakçıklar kasılma halinde iken karıncıklar 

gevşeme halindedir. 
B) Kulakçıkların kasılması esnasında kan 

karıncıklara dolar. 
C) Triküspit ve biküspit kapakçıklar karıncıkların 

kasılması esnasında açılır. 
D) His demetleri uyartıları bekleterek karıncıkların 

dolması için gereken zamanı sağlar. 
E) Atardamarların çıkış noktasında bulunan 

yarımay kapakçıkları kanın kalbe dönmesini 
engeller. 
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Yukarıda zaman içinde ribozom etkinliğindeki 
değişim verilen hücrede hangi zaman dilimlerinde 
protein sentezi gerçekleşmiştir? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) II ve III 
E) I II ve III 
 

    

4 İnsanda aşağıdaki reaksiyonlardan hangisi alveol 
kılcallarında gerçekleşmez? 
 
A) Hb + O2 --→ HbO2 
B) HbH+ --→ Hb + H+ 
C) H2CO3 --→ H2O +CO2 
D) H2CO3 --→ H+ + HCO3

- 
E) HbCO2 --→ Hb + CO2 

8 Bir bakterinin genetik yapısının bakteriyofaj 
etkisiyle değiştirilmesine ne ad verilir? 
 
A) Transformasyon 
B) Transdüksiyon 
C) Konjugasyon 
D) Mutasyon 
E) Transkripsiyon 



  
 

9 Koledok ve Wirsung kanalları ile 12 parmak 
bağırsağına taşınan salgılar ile ilgili aşağıda verilen 
özelliklerden hangisi ortaktır? 
  
A) Kimyasal sindirim için gerekli olan enzimleri 

bulundurma 
B) Karaciğer tarafından sentezlenme 
C) HCO3

- iyonları sayesinde mideden gelen asidik 
kimüsün nötrleşmesini sağlama 

D) İçerdiği tuzlar sayesinde yağların mekanik 
sindirimine katkıda bulunma 

E) Alyuvarların parçalanma ürünü olan bilüribinin 
bir kısmını vücuttan uzaklaştırma 

 

12 I. Kan damarı ve sinir içermeme 
II. Bağ dokudan beslenme 

III. Bol miktarda ara madde içerme 
IV. Uyarıların alınmasında görev alma 

 
Yukarıda sayılan özelliklerden hangileri epitel ve 
kıkırdak dokular için ortaktır? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) I II ve III 
E) I II ve IV 
 

    
10 I. Böbrek atardamarı 

II. Sol kulakçık 
III. Glomerulus kılcalları 
IV. Aort 
V. Akciğer toplardamarı 

 
Akciğer alveollerinden kana geçen bir oksijen 
molekülü, böbreklerde nefron kanal hücrelerinde 
kullanılıncaya kadar yukarıda verilen bölümlerden 
hangi sırayla geçer? 
 
A) I – II – III – IV - V 
B) V – II – IV – I – III  
C) II – IV – I – III – V  
D) I – III – II – IV – V  
E) V – IV – III – I – II  
 

13 I. Kasın boyu kısalır, hacmi değişmez. 
II. Aktin ve miyozin ipliklerinin boyu 

değişmez. 
III. Z çizgileri birbirine yaklaşır. 

 
Bir çizgili kasın kasılması süreci için yukarıda 
verilenlerden hangileri doğrudur? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E) I II ve III 
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Yukarıda insan gonozomları ve birbirleriyle homolog 
olan ve olmayan kısımları şematize edilmiştir. Bu 
bölgelerde taşınan genlerle kalıtılan özelliklerle 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
 
A) 1 numaralı bölgedeki özelliklerin kalıtımı 

otozomal kalıtımla uygunluk gösterir. 
B) 1 numaralı bölgedeki özellikler erkek ve dişide 

iki genle kalıtılır. 
C) 2 numaralı bölgede taşınan özellikler erkek 

bireylerde gözlenmez. 
D) 3 numaralı bölgede taşınan özellikler babadan 

kız çocuklarına aktarılamaz. 
E) 2 numaralı bölgede taşınan özellikler için dişi 

bireyde homozigot ve heterozigot genotip 
gözlenebilir. 

 

  

 


