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ÇÖZÜMLER

3 Diğer sayfaya geçiniz.

1.  B Çökelme oranı arttıkça akrabalık azalacaktır. X ve 
Q canlılarda çökelme olmadığı için tek yumurta 
ikizi olabilirler.

2. D Soruda verilen özellikler lütein hormonun etkisi le 
gerçekleşmektedir.

3.  D U maddesinin kullanıldığı tüm ortamlarda bakteri-
ler ölmektedir.

4. A Hayvansal organizmalarda zigota anneden sitop-
lazma daha fazla geçmektedir.

5.  C Tropikal yağmur ormanlarında dahil hiç bir biyom-
da topraktaki minerallerin oranı her zaman çok 
yüksek olamaz.

6. C Hipofiz bezinin spermatogenezin başlaması 
için testis bezini uyarması ve buna bağlı kalarak 
FUH’un spermatogenezi başlatması sağlanmış 
olur.

7.  E Verilen bilgilere göre X türü fotoototroftur ve hidro-
jen ve elektron kaynağı olarak H2O kullanır. 

8. C I. ve II. Verilen bilgiler östrojen hormonunun fazla 
salgılanmasına neden olur.

9.  C X canlısı fotootrof, K canlısı ise kemoototroftur ve 
K canlısı kesinlikle bakteridir.

10. E Karada yaşayan hayvanlarda zigot oluşumu vücut 
içinde gerçekleşir.

11.  B İşaretli oksijen atomları solumunda H2O mole-
küllerinin yapısına katılacaktır ve daha sonra 
fotosentezde kullanılarak tekrar havaya karışabi-
lecektir.

12. E Omurgalı hayvanlarda notokord embriyonik geli-
şim sürecinde ilk önce gerçekleşir.

13.  A Sıcaklık arttıkça stoma açıklığı artmış fakat belli 
bir sıcaklıktan sonra stoma açıklığı azalmıştır.

14. C Böbrek atardamarı ile karaciğer atardamarı ikisi 
de Aort damarından gelen oksijeni böbrek ve ka-
raciğere taşıdığından hemen hemen birbirine ya-
kın oksijen derişimine sahiptir.

15.  B Grafikteki bilgiye göre;
  a → atardamar,
  b → kılcal damar,
  c → toplar damardır.

16. E Karbondioksit üç şekilde de akciğerlere taşınırlar.

17.  A Kanda bulunan CO2 akciğer tarafından dışarı atı-
lırken, üre ve çeşitli ilaçlar böbrek tarafından dışa-
rı atılır.

18. C Karbonikanhidraz enzimi kanda bulmak müm-
kündür. Karbonik anhidraz enzimi karbondioksitin 
parçalanmasında kullanılan bir enzimdir.
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

19.  B Kasların kasılıp gevşemesi sırasında miyozin ip-
liklerinin boyu değişmez.

20. B İncebağırsakta yağ karbonhidrat ve protein sindi-
riminin bittiği yerdir.

21.  B Ağızda → karbonhidrat sindirimi,
Midede → protein sindirimi,
İnce bağırsakta → karbonhidrat, protein ve yağ 
sindirimi gerçekleşir.
Bu durumda, Z kesinlikle ince bağırsak, M ise 
yağdır.

22. D Oksijenli solunumla enerji üretme reaksiyonları, 
sadece çok hücreli canlılarda görülmez. Tek hüc-
reli canlılarda da görülür.

23.  B Bir sinir hücresinden farklı sinir hücrelerine impul-
sun geçişi sırasında seçici direnç sayesinde sa-
dece bazı sinir hücreleri uyarılır.

24. D Çok yıllık bitkiler terleme ve damlama olayı ile de 
boşaltım yapar.

25.  A B koyununun vücut hücresinin çekirdeği kullanıl-
dığına göre bu çekirdek 2n (diploid) kromozom ta-
kımına sahip olur.

26. C Yalnız Z  Bir hücredeki enerji üretimini inceler.

27.  C 
     

›

DNA kodu
mRNA kod

tRNA antikodonlar

AAA
UUU
AAA

z

GCT
CGA
GCU

x

TTC
AAG
UUC

t

GAT
CUA
GAU

r

CCA
GGU
CCA

y

onu

2 3 3 3 3

28. D Eşeysiz üremede kalıtsal çeşitlilik görülmez bu 
nedenle I açıklama yanlıştır. Çok hücreli olan ve 
eşeyli üreme olayını gerçekleştiren canlıların hep-
sinde yumurtlama olayı gerçekleşmemektedir. Bu 
nedenle IV açıklamada yanlıştır.

29.  E İki çekinik bireyden yavru dölde baskın özellik or-
taya çıkmaz.

30. E Soruda verilen açıklamalardaki mineraller için ve-
rilenler; Kalsiyum, kanın pıhtılaşmasından, kasla-
rın kasılmasına kadar vücutta bir çok olayda görev 
yapar. Sodyum ve potasyum iyonları, sinir sis-
teminin çalışması için gereklidir. Demir, hemog-
lobinin yapısına katılan bir elementtir ve oksijen 
taşınmasında görev yapar.

31.  A 00  x  00             
F1 dölü  00  00  00  00       olacaktır.

32. E Solunum enerji üretmek için yapıldığından her za-
man gerçekleşir.

33.  D 
 I    → Hayvan hücrelerinde,
 II   → Mayozda,
 III  → Tüm bölünme çeşitlerinde,
 IV → Mitoz ve mayoz-II de gerçekleşir. 

34. D Bitkiler gece ve gündüz oksijen kullanırlar.
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

35.  C Lizozom faaliyeti sonucu hücredeki çözünmüş 
madde artar ve bu durumda hücrenin emme kuv-
veti artar.

36. A Soruda verilen açıklama engelman deneyi ile ilgi-
lidir.  Işık dalga boyunun fotosenteze etkisi araştı-
rılır.

37.  B Alveoldeki gaz değişimi difüzyonla gerçekleşir.

38. B Dış döllenme olması için sucul ortam gerekir.

39.  D Hücre zarında bulunan yağ molekülleri trigliserit 
değildirler.

40. D DNA ve RNA moleküllerindeki pentoz şekeri çeşit-
leri, DNA için deoksiriboz, RNA için ribozdur. Her 
ikisinde adenin azotlu organik bazı bulunur. Gua-
nin nükleotid olarak verildiği için içerdiği şeker çe-
şitleri de farklı olacaktır.

41. D Embriyonik gelişim süreci Morula evresi fallopi 
tüpü içinde gerçekleşir. Bundan sonraki evrelerde 
embriyo uterusa tutunur ve beslenir.

42. E Ağaç ile ıstakozun koruyucu kabukları homolog 
değil analogturlar.

43. B İyi uyum göstermeyen bireyler hiçbir zaman yavru 
meydana getirmez. İfadesi doğal seçilim  için uy-
gun değildir.

44. E DNA ve proteinlerin karşılaştırılması

45. E Hemofili hasta olan bir dişinin genotipi XhXh şek-
lindedir. Hastalık geni hem annede hemde ba-
badan almıştır. Erkek çocuklarının tamamı hasta 
olabilirler. Bu nedenle verilen açıklamanın hepsi 
doğrudur.

46. B Açıklamada  verilen birey A antikoru üretimini ger-
çekleştirebilir. Alyuvarlarında B antijeni bulunabi-
lir.

47. C Oksijen üretimi olmaz tüketimi gerçekleşir.

48. A Yalnız II X’e ait hücrelerdeki kromozom sayısı, 
Y’ye ait hücrelerden daha azdır.

49. E Verilen açıklamaların hepsi eşeyli üremenin özel-
liklerindendir.

50. D II ve III polen tüpünün meydana gelmesi, generatif 
hücrenin spermleri oluşturması tozlaşmadan son-
ra gerçekleşir.
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

51. E Tam çiçekte çenek bölümü bulunmamaktadır.

52. A Üreticilerden tüketicilere doğru gidildikçe zehirli 
madde birikimi artışı meydana gelmektedir. 

53. A Otçul hayvanla selüloz sindiren bakteri arasındaki 
ilişki ortak yaşamdır. Bu ilişkiye benzer bir durum 
liken alg birlikteliği ile baklagillerin köklerinde yer 
alan azot tutucu bakteriler arasında görülür.

54. B Güneşten gelen enerjinin besinlere aktarılma sı-
rası glikoz nişasta ve son olarak glikojen şeklin-
dedir.

55. E Fotosentez için gerekli olan ham maddeler kar-
bondioksit ve sudur. Bunların yanında duruma 
göre  hidrojen sülfur de olabilmektedir. Bu neden-
le soruda verilen  canlıların hepsi fotosentez için 
gerekli ham maddeleri üretmektedir.

56. E Kemosentez yapan canlılarda organik madde 
sentezi madde döngüsü için gerekli olan minera-
lin üretilmesi ve metabolik enerjilerini solunumdan 
sağlar.

57. D Sürüngenler başkalaşım geçirmezler.

58. C III. türde çiçek oluşumu gözlenir.

59. E Bakterilerde kojugasyon ikiye bölünme olayları 
bakterilerin sayısını ve çevreye karşı direncini art-
tırır. Endospor oluşumu ise bakterilerin zor çevre 
koşullarına karşı yaşama şansının arttırmak için 
gerçekleşmektedir.

60. B Craniata gerçek kafataslılar
Osteichtcyes  kemikli balıklar
Tetrapoda  dört üyeliler
Agnatha  çenesiz balıklar
Pisces balık

61. E Çevre okuryazarı bireyler çevre ile ilgili alınacak 
kararlarda kamu yararından önce olası çevre so-
runlarını ve bu kararların çevreye verebileceği za-
rarlı etkileri düşünür.

62. C Öğrencilerin gerçek hayatla ilgili seçilmiş problem 
durumunu ortaya koymaları, bu problemin neden-
lerini araştırmalarını, çözüm önerileri geliştirme-
leri ve sonuçları sunmalarını kapsayan yöntem 
proje tabanlı öğrenmedir.

63. B Performans görevi, Proje, deney v.b. öğrencilerin 
araştırma beceri ve performanslarını değerlendir-
mek için kullanılan en uygun ölçme değerlendir-
me aracı rubriktir.

64. D Verilen mineraller sonucunda bir süre gelişimleri 
takip edilmesi: Gözlem, sonuçları tablo, şekil, gra-
fik v.b. şekilde ortaya koymaları: Modelleme, farklı 
minerallerin (bağımsız değişken) bitki büyümesi-
ne (bağımlı değişken) etkisini inceleme: Deney

65. A Mg mineralinin bitki gelişiminde etkili olup olmadı-
ğı hakkında kesin bir şey söylenemez. Çünkü Mg 
miktarında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

66. E Başlangıçta aynı büyüklüğe sahip aynı tür bitkile-
re, aynı türden mineraller, aynı ışıklı ortamda farklı 
miktarlarda verilmiştir. Dolayısıyla farklı miktarda 
minerallerin bitki büyümesine etkisi incelenmiştir.
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

67. C İlgili işaret aşındırıcı madde uyarısı anlamına gel-
mektedir.

68. C İlgili beceriler arasında duyuşsal alana yönelik 
olan beceri sorumluluktur.

69. A I. ifade kavrama düzeyinde, II. ifade değerlendir-
me düzeyinde, III. ifade ise bilgi düzeyindedir.

70. B Açıklama aşamasında öğretilmek istenen kav-
ramın anlamının zihinde oluşması ve bir önceki 
aşamada etkinlikler aracılığıyla keşfedilmeye ça-
lışılan kavramın bilimsel ve formal açıklamalarının 
yapılması beklenir. Dolayısıyla kavramsal anlama 
düzeyini tespit etmek amacıyla değerlendirme ya-
pılır.

71.  B Öğrencilerinden bildiklerini kullanarak psikomotor 
algıya dayalı bir çalışma yapmalarını istemektedir. 

72.  C 6 şapka yönteminde önceden hazırlanmalıdır. Her 
şapkanın rengine göre bilgileri sunmalıdırlar. 
6 şapkalı teknikte tartışma ortamı olmalıdır. Siyah 
rengi temsil eden öğrenci olumsuz görüşler ile 
görüşülen konunun riskleri, gelecekte doğuracağı 
problemler ortaya çıkar. Siyah şapka olumsuz bir 
eleştiri getirmektedir. 

73.  A Konuyu modeller kullanarak anlatmalıdır.

74.  B İnsanda tüm organların farklı görevleri üstlenme-
sinin sebebi her birinin farklı gen bölgelerinin ak-
tivite göstermesinden dolayıdır. Bu hücrelerde 
DNA baz dizilimi aynı olsa bile promotor bölgeleri 
farklıdır. RNA polimeraz DNA üzerindeki promotor 
bölgeleri tanır. Böylece farklı proteinler sentezle-
nir. Hücreler birbirinden farklılaşır.

75.  D Altı şapkalı düşünme; insanların birkaç farklı şe-
kil ve yaklaşımla kavrama ve düşünme eylemini 
daha iyi gerçekleştirebildiği savunulmaktadır. İn-
sanların bu yaklaşımları kullanarak, toplantılarda 
ve takım çalışmalarında çok daha üretken olabi-
leceği öne sürülmektedir. Burada her bir şapka 
farklı düşünceyi temsil eder kişiye hangi şapka 
verilmişse o da ona göre bu bilgileri savunmaya 
çalışır. Dolayısıyla yukarıdaki tanım tam olarak bu 
duruma uymaktadır.

Çözüm Bitti.
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