
1 ) Canlıların sınıflandırılmasının insanlığa katkıları ile ilgili 
verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A ) Bilgilerin sonraki kuşaklara aktarılması kolaylaşır.
B ) Organizmalar arası ilişkilerin incelenmesinde kolaylık sağ-
lanmış olur.
C ) Fosiller ve canlı örnekler arasındaki akrabalık ilişkilerinin 
incelenmesine imkan sunulur.
D ) Tıp, eczacılık, tarım alanlarında ekonomik kazançlar elde 
edilmesinin yolu açılır.
E ) Nesli tükenmiş canlı türlerinin yeniden hayata döndürülme-
sine imkan sağlanır.

2 ) Aristo tarafından yapılan sınıflandırma ile ilgili;

I. ampirik ( yapay ) sınıflandırma olarak bilinir.
II. canlıların yaşam ortamlarını dikkate alınır.
III. analog organ benzerliği dikkate alınmaz

şeklinde verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

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

3 ) Filogenetik ( doğal ) sınıflandırmada canlılara ait aşağıda 
verilen özelliklerden hangisi dikkate alınmaz?

A) hücre tipi ve sayısı
B) DNA ve protein benzerlikleri
C) embriyolojik gelişim özellikleri
D) fizyolojik benzerlikler
E) analog organ benzerlikleri

4 ) Sınıflandırmanın genel ilkeleri ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi doğru değildir?

A) Canlıların benzer ve farklı özelliklerine göre gruplandırılması 
esastır.
B) Sınıflandırmayla ilgilenen biyoloji alt dalı sistematik olarak 
adlandırılır.
C) Sistematikten elde edilen verilerle canlı türleri belli taksono-
mik kategorilere yerleştirilir.
D) Belli bir taksonomik kategoride birlikte sınıflandırılan iki canlı  
farklı türlere ait olabilir.
E) Aynı türe ait bireylerin genetik yapıları da aynıdır.

5 ) İsveçli botanikçi Linneaus tarafından ortaya konulan ikili 
isimlendirme sistemine göre aşağıdakilerden hangisi yan-
lıştır? 

A) Temel sınıflandırma birimi tür olarak kabul edilir.
B) Giderek genişleyen sınıflandırma birimleri içerir.
C) Her bir tür Latince kökenli iki kelime ile adlandırılır.
D) İsimlendirmede kullanılan birinci kelime tür adıdır.
E) Türler arası akrabalık tespitinde birinci kelime dikkate alınır.
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6 ) Bilimsel adları;

I. Pinus nigra
II. Morus nigra
III. Populus alba
IV. Morus alba

olarak verilen bitki türleri için aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) İki farklı cinse ait dört farklı tür sınıflandırılmıştır.                   
B) II ve IV. türler I ve II. türlere göre daha yakın akrabadır.
C) II ve IV. türler aynı familya içinde sınıflandırılırlar.
D) Her dört türde de ortak gen çeşitleri bulunabilir.
E) Hepsi aynı alem içerisinde sınıflandırılırlar.

7 ) Bir türe ait iki bireyin,

I - genetik yapıları
II - kromozom sayıları
III - vücut büyüklüğü

özelliklerinden hangileri farklı olabilir?

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

8 ) İki canlının aynı türden olduğunu söylemek için aşağıda-
kilerden hangisinin bilinmesi tek başına yeterlidir?

A) Çiftleşebiliyor olmaları.
B) Aynı kromozom sayısına sahip olmaları.
C) Aynı habitatı paylaşıyor olmaları.
D) Kısır olmayan döller oluşturabilmeleri.
E) Benzer beslenme tipine sahip olmaları.

9 )

şekilde A olarak belirtilen sınıflandırma birimi tür olduğuna 
göre X ile ifade edilen bölüme aşağıdakilerden hangisi ya-
zılamaz?

A) Birey sayısı                       
B) Ortak gen sayısı                            
C) Canlı çeşitliliği
D) Protein çeşitliliği                        
E) Homolog organ çeşitliliği



10 ) Aynı türe ait sağlıklı bireyler ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisinin söylenmesi doğru olmaz?

A ) Protein yapıları ve nükleotid dizilişleri farklı olabilir.
B ) Kromozom sayıları aynı veya farklı olabilir.
C ) Farklı cinslere ait olabilirler.
D ) Çiftleştiklerinde verimli döl oluşturabilirler.
E ) Nükleotit çeşitleri tamamında aynıdır.

11 ) Canlıların sınıflandırıldığı altı alemden hangilerinin tüm 
üyeleri heterotrof beslenme tarzına sahiptir?

A ) Bakteriler - Arkeler                      
B ) Protista - Bitkiler                  
C ) Bitkiler - Mantarlar
D ) Mantarlar - Hayvanlar                     
E ) Arkeler - Hayvanlar

12 ) Aşağıdaki metabolik faaliyetlerden hangisini gerçek-
leştirebilen bir canlının hücre tipi ve sayısı kesinlikle tespit 
edilir?

A ) Oksijenli ( aerobik ) solunum
B ) Fotosentez
C ) Protein sentezi
D ) Oksijensiz ( anaerobik ) solunum
E ) Glikojen sentezi

13 ) Homolog organlar ile ilgili,

I. Kökenleri aynıdır
II. Görevleri aynı veya farklı olabilir.
III. Filogenetik ( doğal ) sınıflandırmada kullanılırlar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) I ve II
D) I ve III   E) I, II ve III

14 ) Farklı canlı alemleri  ve tür örnekleri dikkate alındığında 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Tüm canlılar kendilerine özel proteinlerini ribozomlarında sen-
tezlemek zorundadır..
B) Kemosentetik ototrof olarak beslenen canlı ya bakteri ya da 
arkedir.
C) Oksijenli solunum için mitokondri, fotosentez için kloroplast 
varlığı şart değildir.
D) Altı farklı alemin tamamında parazit tür örnekleri mevcuttur.
E) Canlıların çoğunda kalıtım ve yönetim molekülü DNA iken 
bazı türlerinde RNA tek başına bu süreçten sorumludur.

15 ) Aşağıdaki canlı gruplarından hangisinin tür çeşitliliği ve 
birey sayısı diğerlerinden daha fazladır?

A) Damarlı bitkiler
B) Tohumlu bitkiler
C) Açık tohumlu bitkiler
D) Kapalı tohumlu bitkiler
E) Çift çenekli bitkiler

16 ) Memeli bir hayvanın embriyolojik gelişimi sürecinde en 
son ortaya çıkan sistematik özelliği hangi taksonomik biri-
me ait olacaktır?

A) Cins    B) Tür   C) Şube 
D) Familya  E) Sınıf

17 ) Sistematik çalışması yapılan bir canlının kuşlar sınıfına ait 
olduğu belirlenmiştir.

Buna göre çalışmanın bundan sonraki aşamasında canlının 
hangi kategoriye ait özelliklerinin belirlenmesi hedeflenir?

A) Alem    B) Şube    C) Takım  
D) Familya   E) Cins

18 ) Aşağıda 5 farklı canlı türünün dahil olduğu cins ve familya 
bilgileri şematize edilmiştir.

 

Şemada verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden  hangisi 
söylenemez?

A ) Bütün türler aynı alem içerisinde yer almaktadır.
B ) Bütün türlerin ortak gen bölgeleri vardır.
C ) 1 ve 3 numaralı türler arasındaki ortak gen sayısı 3 ve 4 nu-
maralı türler arasındakinden fazladır.
D ) X2 kategorisinde bir arada bulunmayan 2 tür A familyasında 
bir arada bulunabilir.
E ) Farklı şubelerde sınıflandırılan iki tür A familyasında bir arada 
olabilir.

19 ) Canlıların sınflandırılması sürecinde ökaryot hücre yapısına 
sahip olmasına rağmen bitki, mantar veya hayvan olarak tanım-
lanamayacak canlı türleri Protista alemi içine yerleştirilmiştir.

Protista alemi ve burada yer alan canlılar için;

I - Tür çeşitliliği fazladır.
II - Türler arası benzer özellikler az olabilir.
III - Tek ya da çok hücreli canlı örneklerini barıdırablir.
IV - DNA’ları sitoplazmada serbest ya da çekirdekte bulunabilir.

şeklinde verilen ifadelerden hangilerinin söylenmesi doğru 
olur?

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

20 ) Aşağıdaki ifadelerden hangisi protista âleminde sınıf-
landırılan canlılar için ortak bir özelliktir?

A) Aktif hareket ile yar değiştirme
B) Fagositoz ile beslenme
C) Konjugasyon ile tür içi çeşitliliği artırma
D) Ökaryotik hücre yapısına sahip olma
E) İnsanda hastalık oluşturma
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