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Yukarıda verilen kimyasal reaksiyonlardan 
insanda hücre içinde ve hücre dışında 
gerçekleşenler aşağıdaki seçeneklerden 
hangisinde doğru eşleştirilmiştir? 
 

 Hücre İçi Hücre Dışı 
A. 1,4,5 2,3,6 
B. 1,2,5 1,3,4 
C. 2,3,5 1,3 
D. 2,3,5 1,3,6 
E. 1,2,3,4 5,6 

 

3 Hücrenin canlılığını koruyabilmesi, çevresiyle 
madde alış verişini sağlıklı biçimde 
gerçekleştirebilmesine bağlıdır.  
 
Hücre zarı ve madde alış verişleri ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 
 
A. İzotonik bir ortamda bulunan hücre dış 

ortamdan su almaz ve dış ortama su 
vermez 

B. Hücre zarı seçici geçirgen özelliği ile 
hücrenin içyapısını dengede tutar 

C. Hücre zarının dış yüzeyinde madde 
geçişlerinde reseptör fonksiyonu gören 
moleküller vardır 

D. Bazı hücreler ince uzantılar oluşturmak 
suretiyle yüzey / hacim oranını büyütmeyi 
amaçlarlar 

E. Pasif geçiş ortamlar arasındaki 
konsantrasyon farkını azaltırken, aktif 
taşıma süreçlerinde ortamlar arasındaki 
yoğunluk farkı artar 

    

2 I. Fotosentez 
II. Kemosentez 

III. Solunum 
 
olaylarından hangisi ya da hangileri bakteri ve 
arkelerde ortak olarak gözlenebilir? 
 
A. Yalnız I 
B. Yalnız II 
C. I ve II 
D. II ve III 
E. I , II ve III 
 

4 Aşağıda bir hayvanın sperm ana hücresinin 
mayoz bölünmesine ait evreler verilmiştir. 
 

 
 
Bu evrelerdeki hücrelerin kromozom sayıları 
hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 
 
A. 8 – 4 - 4 
B. 4 – 2 – 4   
C. 4 – 2 – 2  
D. 4 – 4 – 4  
E. 2 – 2 – 2  
 

  



5 Dihibrit bireyin kendileştirilmesiyle oluşacak 
bir yavrunun iki özellik bakımından da baskın 
fenotipli olma ihtimali nedir? 
 
( Aleller arasında baskınlık – çekiniklik ilişkisi 
olup, özellikler bağımsız kalıtılmaktadır. ) 
 

 
A. 1 / 2 
B. 1 / 4 
C. 3 / 4 
D. 9 / 16 
E. 27 / 64 
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Yukarıda insan gözü basitçe şematize 
edilmiştir. 
 
Göze gelen ışığı kırarak sarı benek üzerine 
odaklanmasına yardımcı olan kısımlar 
hangileridir? 
 
A. Yalnız A 
B. Yalnız B 
C. A ve B 
D. B ve C 
E. A, B ve C 

 


