
 

 

 

1 Kapalı tohumlu bitkilerin çimlenmesi sürecinde 
gerçekleşen olaylardan hangisi bitkinin tek çenekli 
olduğuna karar vermede kullanılabilir?  
 
A. Tohumun kuru ağırlığının azalması 
B. Çeneklerin toprak altında kalması 
C. Giberellin seviyesinin artması 
D. Oksijenli solunumla enerji ATP sentezlenmesi 
E. Kök ve gövde farklılaşmasının olması 
 

5 Hücre döngüsünün değişik evreleri göz önüne 
alındığında aşağıdakilerden hangisi mitoz 
esnasında görülmez? 
 
A. DNA’nın eşlenmesi 
B. Kinetokorların iğ ipliklerine tutunması 
C. Kromozom sayısının iki katına çıkması 
D. Kromozomların ekvatoral düzleme dizilmesi 
E. Çekirdek zarı ve çekirdekçiğin kaybolması 

 

    

2 İnsanda salgılarını direkt olarak kana boşaltan 
bezlere endokrin bezler ve bunların salgılarına da 
hormon adı verilir. Bazı hormonlar ise salgılarının bir 
kısmını kan yoluyla, bir kısmını ise bir kanal 
yardımıyla ilgili yere gönderen karma (mix) bezler 
tarafından salgılanır.  
 
Aşağıdaki hormonlardan hangisi bahsedilen özellik 
yönüyle diğer seçeneklerde verilerden farklıdır? 
 
A) İnsülin 
B) Glukagon 
C) Gastrin 
D) Adrenalin 
E) Östrojen 
 

6 Sucul ekosistemlerde tür çeşitliliği, 
 

I. Suyun kirlilik derecesi 
II. Suyun sıcaklığı 

III. Suda çözünmüş oksijen oranı 
IV. İstilacı türlerin varlığı 

 
faktörlerinin hangilerinden etkilenir? 
 
A) I ve II 
B) II ve III 
C) I II ve III 
D) II III ve IV 
E) I II III ve IV 

 

    
3 Canlıların ortak özelliklerini dikkate alındığında 

aşağıdakilerden hangisi farklı canlı gruplarında 
değişik yapı ve süreçlerle gerçekleştirilemez? 
 
A) Hareket 
B) ATP Sentezi 
C) Üreme 
D) Beslenme 
E) Protein Sentezi 
 

7 Canlılarda tür içi kalıtsal çeşitlilik (varyasyon), 
türün adaptasyon yeteneğini artırarak değişik 
koşullara sahip ortamlarda popülasyonlar 
oluşturmasına imkân sunar.  
 
Aşağıdakilerden hangisi varyasyonlara sebep olan 
olay ve süreçler kapsamında değerlendirilemez? 
 
A. Mutasyon 
B. Rastgele çiftleşme 
C. Krossing - Over 
D. Metafaz  I kromozom dizilimi 
E. Mantarlarda eşeysiz sporların oluşması 

 
    

4 Bir komünitede aşağıdaki rekabet süreçlerinden 
hangisi farklı türe ait iki birey arasında gözlenemez? 
 
A) Besin rekabeti     
B) Mineral madde rekabeti   
C) Eş rekabeti      
D) Işık rekabeti      
E) Su rekabeti 
 
 

8 İnsan türü için aşağıda verilen anormal kromozom 
sayısına sahip spermlerden hangisinin oluşması 
kesin olarak mayoz II evresindeki ayrılmamaya 
bağlıdır? 
 
A. 22 + XY 
B. 22 + XX 
C. 22 + 0 
D. 23 + X 
E. 23 + Y 
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Yukarıda bir hücrenin mitoz bölünmesine ait değişik 
evreler şematize edilmiştir. Bu evrelerin kromozom 
sayılarının doğru kıyaslanması hangi seçenekte 
doğru olarak verilmiştir? 
 
A) I = II = III 
B) I = II >III 
C) I > II > III 
D) I = III < II 
E) I = II < III 
 

12 I. Bakteri 
II. Arke 

III. Euglena 
IV. Erkek arı 
V. Kraliçe arı 

 
Yukarıda verilen canlılardan hangilerinin 
genotipinin tespiti için kontrol çaprazlamaya gerek 
yoktur? 
 
A. I ve II 
B. II ve III 
C. IV ve V 
D. I II ve IV 
E. III IV ve V 
 

    
10 Bir bitkinin bulunduğu toprak, işaretli oksijen atomu 

bulunduran H2O ile sulanıyor. Belli bir süre sonunda 
işaretli oksijene bitkiyi besin olarak kullanılan 
hayvanın solunum yüzeyinden atmosfere karışan 
H2O buharı içinde rastlanıyor. 
 
Bu süreç içerisinde gerçekleşen 
 

I. Su moleküllerinin kök vasıtasıyla alınması 

II. Su buharının hayvan solunum yüzeyinden 

uzaklaştırılması 

III. İşaretli oksijen moleküllerinin stomalardan 

atılması 

IV. Mitokondride oksijenin son elektron alıcısı 

olarak kullanılması 

V. Palizat parankimasında suyun fotolize 

uğratılması 

 
olaylarının sıralanması nasıl olmalıdır? 
 
A) I – II – III – IV – V 

B) I – II – IV – III – V 

C) I – V – III – IV – II 

D) I – V – III – II – IV 

E) I – III – II – IV – V 
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Yukarıda bir tam çiçeğin yapısı şematize edilmiştir. 
Numaralandırılan kısımlar ile ilgili verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır? 
 
A. I numaralı kısım başçık kısmıdır. 
B. II numaralı kısım aynı türe ait polenlerin 

çimlenmesine izin verir. 
C. I numaralı kısımda polenler oluşturulur. 
D. III numaralı kısım rüzgarla tozlaşmayı 

kolaylaştırır. 
E. IV numaralı kısım, çiçek parçalarını bir arada 

tutan çanak yapraklardır. 
 

    
11 Aşağıdakilerden hangisi epidermisten farklılaşan 

yapılar arasında sayılamaz? 
 
A) Stoma 
B) Kutikula 
C) Hidatod 
D) Emergens 
E) Tüy 

 

  

 


