
 
 

 

1 Çiçekli bitkilerin eşeyli üremesi sürecinde gözlenen 
yapılardan hangisi makrospor ana hücresinden 
köken almaz? 
 
A. Megaspor 
B. Antipot çekirdek 
C. Polar çekirdek 
D. Generatif çekirdek 
E. Sinerjit çekirdek 
 

5 Miyop göz kusuru ile ilgili olarak verilenlerden 
hangisi yanlıştır? 
 
A. Göz yuvarlağı optik eksen boyunca uzamıştır. 
B. Kornea ve mercek pürüzsüz yapısını 

kaybetmiştir. 
C. Merceğin kırıcılığı normalden fazladır. 
D. Görüntü sarı beneğin önünde odaklanır. 
E. Kalın kenarlı mercekle düzeltilebilir. 
 

    

2 Klorofil pigmenti ile ilgili verilenlerden hangisi 
yanlıştır? 
 
A. Yapısında C,H,O,N ve Mg elementleri bulunur. 
B. Yeşil ışığı çok büyük oranda yansıtır. 
C. Sentezlenmesi ışık ve Fe varlığına bağlıdır. 
D. Ökaryotlarda tilakoid zarlara, prokaryotlarda 

hücre zarı katlantılarına yerleşmiştir. 
E. Tüm fotosentetik canlılarda klorofil a ve b olmak 

üzere iki çeşittir. 
 

6 İnsana ait bir hücrede aşağıdaki metabolik 
faaliyetlerden hangisi zarlı bir organel tarafından 
gerçekleştirilmez? 
 
A. Glikojen sentezi 
B. Glikoprotein sentezi 
C. Kolesterol sentezi 
D. Protein sentezi 
E. Oksidatif yolla ATP sentezi 

    

3 

 
 
Çift çenekli bir bitkiden alınan gövde enine kesiti 
yukarıda verilmiştir. Buradaki kısımlar ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olur? 
 
A. K ile gösterilen kısım canlılığını kaybetmiştir. 
B. L primer meristem olup kalınlaşmayı sağlar. 
C. M çift taraflı taşıma yapar. 
D. Yarı parazit bitkiler emeçlerini M ye gönderir. 
E. M kısmının en genç hücreleri merkeze yakındır. 
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İnsana ait sindirim sistemine ait verilen bölümle 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 
A. 1 numaralı bölümden safra üretilir. 
B. 2 numaralı kısımda proteinlerin kimyasal 

sindirimi gerçekleşir. 
C. 3 numaralı bölüm safranın depolandığı kısımdır. 
D. 4 numaralı kısım karma bir bezdir. 
E. 5 numaralı kısım kalın bağırsağın ilk 

bölümüdür. 
    
4 İki evcikli bir bitki türü için aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 
 
A. Her bir birey tek çeşit gamet oluşturur. 
B. Erkek ve dişi çiçekler farklı bireyler üzerindedir.  
C. Eşeyli üreme ile tohum oluşturabilirler. 
D. Meyve ve tohum oluşumu dişi bireyde olur. 
E. Bir meyvede oluşan tüm tohumların genetik 

yapısı aynıdır. 
 

8 Kulak zarının iki tarafındaki basıncın 
dengelenmesinde aşağıdaki yapılardan hangisi 
görev alır? 
 
A. Östaki borusu 
B. Salyangoz 
C. Yarım daire kanalları 
D. Kesecik ve tulumcuk 
E. Yuvarlak pencere 
 



9 B kan grubuna sahip bir çocuğun annesinin kan 
grubu bakımından genotipi aşağıdakilerden hangisi 
olamaz? 
 
A. 00 
B. AB 
C. BB 
D. AA 
E. B0 
 
 

12 İmpulsun sinapstan geçişi esnasında 
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? 
 
A. Nörotransmitterlerin reseptörlere bağlanması 
B. Nörotransmitterlerin yıkımı 
C. Nörotransmitter maddelerin sentezi 
D. Bazı impulsların durdurulması 
E. Nörotransmitter maddenin difüzyonu 

 

    

10 İnsanda otozomal baskın bir karakterin kalıtımıyla 
ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? 
 
A. İlgili özellik erkekte 1, dişide 2 alelle kalıtılır. 
B. Fenotipte belirme ihtimali erkeklerde daha 

fazladır. 
C. Özelliği gösteren bireyin en az 1 atası bu özelliği 

fenotipinde gösterir. 
D. İlgili özelliği fenotipinde gösteren iki bireyin 

evliliğinden çekinik fenotipli birey oluşamaz. 
E. İlgili özellik ancak homozigot durumda fenotipte 

belirir.  

13 Doğal seçilim süreci ile ilgili aşağıda verilenlerden 
hangisi yanlıştır? 
 
A. Bazı bireylerin lehine bazılarının aleyhine 

çalışır. 
B. Ortam kaynaklarının daha verimli 

kullanılmasını sağlar. 
C. Uygun genetik yapıya sahip fertlerin yaşama ve 

üreme şansını artırır. 
D. Tür içi varyasyonları artırır. 
E. Evrimin yönünü belirler. 
 

    

11 Eşit sayıda nükleotid içeren iki farklı genden 
sentezlenen mesajcı RNA ve bu mesajcı RNA ların 
kullanılmasıyla sentezlenen proteinlerde 
aşağıdakilerden hangisi farklı olabilir? 
 
A. Polipeptid zincirindeki aminoasit sayısı 
B. Polipeptid sentezinde çıkan su sayısı 
C. Polipeptid zincirinin aminoasit dizilimi 
D. Mesajcı RNA ların nükleotid çeşitleri 
E. Mesajcı RNA ların fosfodiester bağı sayısı 

 

  

 


