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3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. C Verilen organel CO2 kullanarak glikoz üreten klo-
roplast organelidir.  

2.  D Endospor oluşturan bakterilerde metabolik faali-
yetler minimumdur.

3. A A canlısı değişken ısılı (soğukkanlı)
B canlısı sabit ısılı (sıcakkanlı) canlılardır.

4.  B Açık tohumlu bitkiler her zaman yeşil olup iğne 
yapraklıdırlar. Kapalı tohumlu bitkilerde ise çift 
döllenme görülür ve tohum bir meyve veya kabuk 
ile kapatılmıştır.

5. A Enzimler belirli sıcaklık aralıklarında çalışırlar.

6.  E Hücredeki kompleks organik bileşikleri tüm can-
lılar monomerlere kadar parçalar. Tüm ototroflar 
karbon kaynağı olarak CO2 kullanırlar. 

7. D Antibiyotik miktarı ile bakterilerin birey sayıları 
arasında ters orantı vardır.

8.  E Zehirli madde birikimi besin piramidindeki basa-
mak sayısı arttıkça artar.

9. A Tam parazit bitkiler üzerinde yaşadığı bitkiden su, 
mineral madde ve organik madde alırken, yarı pa-
razit bitkiler su ve mineral madde alırlar.

10.  A İki bitki aynı bölgede yaşadığı için verilenler ara-
sında akrabalık derecesini anlamamızı sağlayan 
özellik çiçeklerin anatomik yapısı olmalıdır.

11. C Tam parazit bitkiler klorofil pigmentine sahip de-
ğillerdir.

12.  B Bu tür bitkiler su içinde bulunduğu için desteklik 
karasal bitkilere göre çok önemli değildir ve bu bit-
kiler tohumsuz damarsız bitkiler grubunda incele-
nir.

13. B Bu popülasyonda aynı karaktere etki eden farklı 
genler ve buna bağlı olarak ortaya çıkan A, B, C 
ve D bireyleri bulunmaktadır.

14.  B Stoması A konumunda olan bitki sulak bölge bit-
kisidir. Stoması C konumunda olan bitki ise kurak 
bölge bitkisidir.

15. C M canlısı → üretici
L canlısı → üretici ile beslenen 1. derece tüketici
K canlısı → L canlısı ile beslenen 2. derece tüke-
ticidir.

16.  C Paragrafta negatif geri bildirim anlatılmıştır. Ti-
roksin hormonunun eksikliği veya fazlalığı so-
nucunda ortaya çıkabilecek olan hastalıklardan 
bahsedilmemiştir.

17. B İnorganik besleyicilerin yüksek olduğu göllerde 
fitoplanktonların çoğalması hızlı olacağından bu 
göllerde ötrofikasyon ortaya çıkar.

18.  C Bu durumda kas hücresinde kasılma gerçekle-
şecek demektir. Kasılma ve gevşeme sırasına A 
bandının boyunda bir değişiklik olmaz.

19. E Çiçekli bitkilerde yumurta büyük polen ise küçük-
tür.

20.  E Trake solunumu görülen canlılarda O2 ve CO2 kan 
damarında taşınmaz.

21. C III numaralı tür nemli ve kurak ortamlarda yaşaya-
bilir.

22.  A Proteinlerin yadımlama (yıkım) sürecinde oluşan 
azotlu boşaltım maddesi amonyak (NH3), karaci-
ğerde üreye dönüştürülüp kana verilir. Kana veri-
len üre ise böbreklerden süzülerek uzaklaştırılır.
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

23. E Erkek organda polen oluştuktan sonra (IV), polen 
dişicik tepesine taşınır (II). Dişicik tepesinde tüp 
oluşturan polendeki generatif çekirdek mitoz ge-
çirir (I) ve daha sonra döllenme gerçekleşir (III).

24.  D Kan ve lenf sıvılarında akyuvarlar ortak olarak bu-
lunur.

25. A Çiçekli bitkilerde üreme ve gelişme olayı;
 •  Polen ve yumurta oluşumu
 •  Tozlaşmanın gerçekleşmesi
 •  Çift döllenme
 •  Tohum oluşumu

sırasıyla gerçekleşir.  

26.  D İnsanlarda kan alınıp verilirken antijen ve antikor 
(kan proteinler) uyumluluğuna dikkat edilir. Kanı 
verecek olanın antijeni ile kanı alacak olanın anti-
koru karşılaştırılır.

27. B Havanın nem oranı arttığında bitkilerdeki terleme 
de azalır.

28.  D X kromozoma taşınan baskın bir genle aktarılan 
özellik için baba hastaysa tüm kız çocuklarında 
hasta olmalıdır.

29. E Son durumdaki çekinik gen frekansı 
  q = 0,3 ⇒ p = 0,7 dir.
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31. D Gonozom kromozomlarının ayrılmaması sonucu 
oluşan gametler ve bu gametlerin döllenmesi so-
nucu oluşan  bireylerde gonozom eksikliği veya 
fazlalığı görülür.

32.  A Coğrafik izolasyonla birbirinden ayrılmış aynı türe 
ait iki popülasyon doğal seleksiyon mekanizma-
sıyla genetik olarak farklılaşır. Bu durumda alel 
gen frekansları değişir. Türleşme ise yüzyıllar so-
nucunda ortaya çıkabilir.

33. A 
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  Kız çocuklarının renk körü olma olasılığı sıfırdır.

34.  B Endositoz ve ekzositoz pordan geçemeyecek ka-
dar büyük maddelerin geçişi olduğu için yoğunluk 
farkının önemi yoktur.

35. E 
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36.  B Sitokrom ve ATP fotosentez ve solunum reak-
siyonlarında kullanılırken, NAD solunum re-
aksiyonlarında, karbondioksit ise fotosentez 
reaksiyonlarında kullanılır.

37. B Babanın X kromozomu yalnızca kız çocuklarına 
aktarılabilir. Erkek çocuklar X kromozomunu an-
neden Y kromozomunu babadan alır.

38.  E Kıkırdak ve epitel dokuda kandamarı ve sinirler 
bulunmaz.
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

39. D
 

40.  C Allen-Bergman kuralları sıcak kanlı canlılarda ya-
kın akraba türlerin vücut büyüklükleri ve vücut çı-
kıntıları ile ilgili adaptasyonları kapsar.

41. C Y kromozumunda taşınan bir özellik babada varsa 
erkek çocuklarının tamamında da ortaya çıkar.

42. C 
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43. E X hastalığının vücuda girmesi sonucu bağışıklık 
sistemi X antijenlerini tanır. Buna karşı antikorlar 
üretilir ve X etkeni yok edilir.

44. A Sindirim enzimleri polimerleri monomerlere kadar 
parçalar.

45. E İnsülin hormonu kan şekerini düşürür.

46. E Trake solunumu yapan canlılarda solunum pig-
menti bulunmaz.

47. D Deri altında biriken yağ tabakası üreme hücreleri-
nin oluşumu için gerekli bir adaptasyon değildir.

48. A Maltaz bazik ortamda aktiftir.
Lipaz ince bağırsak ve pankreastan salgılanır.
Pepsin asidik ortamda aktiftir.

49. A Koku verecek molekül öncelikle mukusta çözüne-
rek (I) kemoreseptörlere ulaşır (III). Daha sonra si-
nir hücreleri ile (IV) beyine iletilir (II).

50. D Süngerimsi kemik tüm kemik çeşitlerinde bulunur 
ve kan yapımında görev alır.

51. E O2 hemoglobine bağlanarak veya kan sıvısında 
çözünerek taşınabilir.

52. A Sıralama; 
Reseptör → Duyu nöronu → Omurilik arka kök → 
Omurilik ön kök → Motor nöron → Efektör.

53. B Zehirli madde birikimi üreticiden son tüketiciye 
doğru artar. Öyleyse verilen canlılar besin pirami-
dinde aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

 

e
a
b
d
e

54. B Tür adı iki kelimeden oluşan ikili adlandırma kura-
lına göre belirlenir.

XRXr XRXr XrY XrY

XrXr XRYX
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

55. D Fungi alemindeki canlıların tamamı heterotroftur.

56. B Nükleik asit (DNA veya RNA) tüm canlı hücreler-
de bulunur. Bal arılarında olduğu gibi aynı türdeki 
canlıların kromozom sayısı aynı olmayabilir.

57. B Karbon atomları 4 bağ yapabildiği için çok farklı 
atomlarla sayısız olasılıkta bağ yapabilir.

58. B Hidroliz polimerlerin monomerlere kadar parça-
lanmasıdır. Glikozun bir monomer olup yıkımı hid-
roliz sayılamaz.

59. D Azotlu atıklar aminoasit veya azotlu bazların par-
çalanması sonucunda oluşur.

60. A Glikojen molekülü çok sayıda glikoz içerir. PGAL 
ise pirüvatdan daha fazla enerji içerir.

61. C Kurbağadan beyin uzaklaştırılmıştır. Dolayısıy-
la beyni olan bir kurbağa ile beyin uzaklaştırıldığı 
zaman geriye kalan merkezi sinir sistemi eleman-
larının reflekse olan katkıları kıyaslanmaktadır.  
Kurbağanın beyni uzaklaştırıldığı zaman geriye 
kalan beyin sapı ve omuriliğin görevini anlamak 
için; kurbağa havuza atılır, duyularıyla bu durumu 
algılar ve reflekse bağlı otonomik görevleri ortaya 
çıkar. 

62. C Hipotez test deneyi olması için ispatlanması 
amaçlanan bir hipotezden bahsetmek gerekirdi. 

63. A Argümantasyona (Bilimsel Tartışma)  dayalı öğ-
renme; fen bilimlerinde argüman; kazananı, kay-
bedeni ve en doğruyu bulmaktan ziyade, olaylar 
ve fikirler arasındaki ilişkiyi belirlemede kullanılır. 
Yapılan araştırmalara göre eğer öğrenciler argü-
man ortamlarını tartışma ortamı gibi algılaması 
engellenmelidir. 

64. E Beyin fırtınası, tek başına veya bir grupla yapıla-
bilir. Fikirlerin, akla gelir gelmez açığa çıkması is-
tenir. Fikirler başta yargılanmaz ve eleştirilmez, 
hiçbir fikir saçma olarak değerlendirilmez, böyle-
ce kişinin tüm fikirlerini çekinmeden, aklına gel-
diği gibi sunması sağlanmaya çalışılır. Yargılama 
yapılmadığı için fikirlerin birbirini besleyeceği ve 
evrileceği varsayılır. Bir konuya çözüm getirmek, 
karar vermek, hayal yoluyla düşünce ve fikir üret-
mek için kullanılan üretimci bir tekniktir.

65. A Kan hacminin ve yoğunluğun korunması için eğer 
emilen sıvıda tuz azsa tuzla beraber taşınan su 
miktarı da azalır. Dolayısıyla vücuttaki kanın hac-
mi düşer. 

66. C Na+’un lümenden enerji harcanmadan taşınması 
gerekir. Bunu yapabilmesi için öncelikle hücre içi-
nin Na konsantrasyonu az tutulmalıdır. Bu yüzden 
öncelikle Na durmadan hücrelerarası boşluğa ve-
rilmelidir. Böylece Na hücre içinde hücre dışına 
göre az bir konsantrasyonda bulunmaktadır. Böy-
lece difüzyonla hücre içine girer.

67. D Öğrencilerin kendisine ve tüm sınıfa soru sorma-
larını tüm ders boyunca izin vermelidir. Öğrenci-
lerin sorularının cevabını alarak daha iyi yorum 
getirebilir ve düşünebilir. 
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

68. B Psikomotor demek öğrendiği bilgileri motor akti-
vitelerini bilinçli olarak kullanabilmesidir. Kişi bu-
rada konuyu öğrenmiş ve bu bilgiye dayalı olarak 
kişi motor aktiviteyle bir gözlem aracı yapmak is-
temektedir.

69. E Kanın pıhtılaşamaması kandaki trombik yapısının 
bozuk olması veya sayısının az olmasına daya-
lı bir durumdur. Bağışıklık sistem elemanlarından 
herhangi bir ilişkisi yoktur bu durumun.

70. A Konu başlığından da anlaşılacağı üzere yeni bir 
ürün elde edilmek istenmektedir. Bu ürünün elde 
edilip sonra da sağlık üzerine etkilerine bakılması 
amaçlanmaktadır. Böyle bir ödev öğrenci için yeni 
bilgileri araştırmaya iter ayrıca bu bilgilere dayalı 
düşünmesi amaçlanmaktadır.

71.  B İskelet kasları çizgili kaslardır. Çizgili kasları ise 
somatik sinir sistemi kontrol eder. Düz kasları ise 
otonom (şematik ve parasempatik) sinir sistemi 
kontrol eder. 

72.  D Beyin fırtınasıyla öğrenme tipidir. Burada öğret-
men; konu ile ilgili bilgiyi önceden veriyor. Sonra 
öğrencileirnden bilgilere dayanarak yorum yap-
malarını istediğini öğrenciler düşüncelerini tar-
tışma ortamına girmeden birbirleri ile paylaşıma 
giriyorlar. Yukardaki bilgide otonom sinir sistemi-
nin organlarda bittiğini ve somatik sinir sisteminin 
ise çizgili kaslarda bittiği çıkarımı var. Bu çıkarımı 
öğrencilerinin yapmasını bekliyor.

73.  B Öğretmenlerin öğrencilerinin sosyal ve duygusal 
becerilerini içeren duygusal sağlıklarını da öğren-
menin içine katmaları beklenir. Böylece öğrenciler 
daha duyarlı olarak öğrenirler. Hem de kendileri 
işin içinde olacağı için öğrenme süresi boyunca 
ilgileri daha fazla olacaktır.

74.  D Burada öğrencilerinden herhangi bir bilgi tanımla-
malarını istememektedir. Ancak geri kalan şıklar 
öğrencilerinden beklediği kazanımlardır. 

75.  D Mendel gametlerle kalıtımsal bilginin nasıl akta-
rıldığıyla ilgili deneylerini sınıfta bezelye bitkisini 
kullanarak aktarması farklı karakterlerin nasıl ku-
şaktan kuşağa geçtiği bilgisi olan kalıtımı somut 
olarak görülen bezelye bitkisini kullanarak anlat-
mayı uygun görmüştür.

Çözüm Bitti.
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