
 
 

 

1 Karaciğerde üretilen safra, öğünler arasında 
safra kesesinde biriktirilerek gerekli 
zamanlarda 12 parmak bağırsağına 
gönderilmektedir. 
 
Safra salgısı içerisinde; 
 

I. Yağ 
II. Protein 

III. Karbonhidrat 
IV. Nükleik asit 

 
moleküllerinden hangisi ya da hangilerinin 
sindirimini sağlayan enzimler bulunmaz? 
  
A. Yalnız I 
B. I ve II 
C. II ve III 
D. II, III ve IV 
E. I, II, III ve IV 
 

4 Fermantasyonun son ürün oluşum evresi; 
 

I. Enerji üretimi 
II. Pirüvik asidin birikiminin engellenmesi 

III. NAD+ ve FAD+ koenzimlerinin  
yükseltgenmesi                       

 

amaçlarından hangilerini sağlamaya 
yöneliktir? 
 
A. Yalnız I 
B. Yalnız II 
C. Yalnız III 
D. II ve III 
E. I, II ve III 

    

2 İnsanda kalp seviyesinin altında kalan vücut 
kısımlarından toplanan kanın kalbe 
döndürülmesinde aşağıdakilerden hangisinin 
etkinliği yoktur? 
 
A. Toplardamarlar içinde tek yöne açılan 

kapakçıkların varlığı 
B. Damar duvarındaki düz kasların kasılması 
C. Soluk alma esnasında diyaframın 

kubbeleşmesi 
D. İskelet kaslarındaki kasılmanın damarları 

sıkıştırması 
E. Kulakçıkların gevşemesi ile oluşan emme 

kuvveti 
 

5 X sayıda yaprağa sahip bir bitkide yaprakların 
yarısı koparıldığında diğer yaprakların 
terlemesinin iki katına çıktığı tespit ediliyor. 
 
Bahsedilen olayın sebebi hangi seçenekte 
doğru olarak ifade edilmiştir? 
 
A. Mineral alımının devam edebilmesi 
B. Metabolizmanın yavaşlatılması gereği 
C. Enzimlerin çalışma hızının artırılması. 
D. Kök basıncının artırılması  
E. Odun borularında metabolizmanın 

hızlanması 

    
3 Aşağıdaki durumların hangisinde insanda tiroit 

bezi salgılarında azlık olduğu düşünülür?  
 
A. Beslenme anormalliği olmamasına rağmen 

kilo kaybı 
B. Metabolizmanın hızlanması  
C. Kalp atışı ve soluk alış-verişinin hızlanması 
D. Tansiyonun yükselmesi  
E. Birim zamanda tüketilen oksijenin azalması  
 

6 Azot döngüsünün hangi aşamasında görev alan 
canlıların tamamının aynı hücresel yapıya sahip 
olması gerekmez? 
 
A. Havanın serbest azotunu bağlayanların 
B. Ayrıştırıcı fonksiyon üstlenenlerin 
C. Amonyağı nitrit ve nitrata çevirenlerin 
D. Toprak azotunu atmosfere salanların 
E. Toprak azotunu besin zincirine dahil eden 

karasal üreticilerin 
 



 

7 Aşağıdaki hücresel yapılardan hangisinin 
fonksiyonu defosforilasyona sebep olmaz? 
  
A. Hücre zarı 
B. Kloroplast 
C. Mitokondri 
D. Ribozom 
E. Lizozom 
 

11 10.000 kişilik insan popülâsyonunda 2 alelle 
kalıtılan bir özellik için 4.900 kişi çekinik 
fenotiplidir.  
 
Bu toplulukta baskın alelin frekansı nedir? 
 
A. 0,3 
B. 0,4  
C. 0,5 
D. 0,6 
E. 0,7 

    

8 Evrimleşme süreciyle ilgili aşağıda verilen 
aşamalar uygun sıraya konulduğunda hangisi 
dördüncü basamakta yer alır? 
 
A. Doğal seleksiyonun gerçekleşmesi  
B. Yeni türlerin oluşması 
C. Tür içi kalıtsal çeşitliliğin sağlanması 
D. Çevreye uygun özellik taşıyan bireylerin 

seçilmesi  
E. Adaptasyon geliştirilmesi  

12 Bir bitkide meristematik hücreler, özümleme 
parankiması ve epidermis hücreleri aşağıda 
sayılan metabolik faaliyetlerden hangisini 
ortak olarak gerçekleştiremezler? 
 
A. CO2 özümlemesi 
B. Protein sentezi 
C. RNA sentezi 
D. Monomer besinlerden enerji eldesi 
E. Aktif taşıma 

 
    

9 Aşağıdakilerden hangisi insanda lenf 
dolaşımının bir fonksiyonu değildir? 
 
A. Dokulara besin ve oksijen taşınması 
B. Kanın hacminin düzenlenmesi 
C. Fazla doku sıvısını dolaşıma dâhil etmek 
D. Yağlar ve yağda çözünen vitaminleri 

dolaşıma dâhil etmek 
E. Bağışıklıkta rol oynamak 

13 Biyomlarla ilgili olarak, 
 

I. Geniş coğrafik bölgeleri içine alan 
büyük ekosistem tipleridir 

II. Her biyomun farklı iklimsel özellikleri, 
farklı canlı türleri mevcuttur 

III. Karasal biyomlar hâkim bitki örtüsü ile 
sucul biyomlar ise suyun fiziksel ve 
kimyasal özellikleri ile isimlendirilir 
 

İfadelerinden hangisi ya da hangileri 
doğrudur? 
 

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

   

10 İnsanda ince bağırsakta karbonhidratların 
tamamı emilirken yağların %95’i emilmektedir.  
 
Bu durum aşağıdaki süreçlerin hangisini 
sağlamaya yöneliktir?  
 
A. Bilüribin atılmasını kolaylaştırma  
B. Vitaminlerin kalın bağırsakta emilimini 

sağlama  
C. Mukus salgısını uyarma  
D. Peristaltik hareketleri düzenleme 
E. Kimyasal sindirimi kolaylaştırma 

 

 


