Değerli Öğrencilerimiz;
İlke edindiğimiz "Faydalı olalım." sloganıyla amacımız size uygun kaynak arayışınızda işinizi kolaylaştırmaktır.
Biyoloji adına "Yapamıyorum, olmuyor." algısını ‘yapıyorum’a çevirmek niyetiyle hazırladığımız MİRAY YAYINLARI TYT Biyoloji Soru Bankamız ile sizlere öğretmen notları ve sayfa yanlarında bulunan konu özetleri ile biyolojiyi
sevdirerek öğretmeyi, yorulmadan keyif alarak kullanacağınız bir kaynak sunmayı hedefledik.
Yayınlanan her eserimizde sizleri daha üst noktaya çıkarmak ve sizlere faydalı eserler sunmak bilinci ile hareket
ederek güçlü kadromuzun hazırladığı eserleri siz AYDIN nesillere sunmaktan büyük keyif duyuyoruz.
Sevgili gençler, geleceğimizi sizlere emanet edeceğimiz günler yaklaşırken sizin bilim, fen ve teknoloji adına kendinizi çok geliştirmenizi temenni ediyor, bilim ve fen kısmından biyolojiyi sevdirmeyi kendimize bir borç
biliyoruz.
Kıymetli Öğretmenlerimiz;
Sizlere ve kıymetli öğrencilerimize katkısı olması adına büyük emekler ve fedakarlıklarla hazırladığımız
her eserimizde sadece sizleri ve gelecek nesilleri düşünerek hareket etmekten her zaman büyük keyif aldık.
MİRAY YAYINLARI ile hazırlayacağımız her eserimizin size katkı sağlamasını ve eserlerimizi keyif alarak kullanmanızı umut ediyoruz.
Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz; yüzünüzden gülümseme, gönlünüzden biyoloji sevgisi eksilmesin.
Bize bu fırsatı tanıyan eğitim gönüllüsü kurucumuz Mirkan Aydın ve desteklerini esirgemeyen
yayınlar koordinatörümüz Betül Biberoğlu’na, hazırlık aşamasında tashihlerde emeği geçen yayın editörümüz
Ali Dinçsönmez'e , öğretmenlerimiz Emine Özdemir, Mustafa Ekici, Betül Karaman Erden, Eda Hallaç'a ve
dizgide büyük emeği geçen Hilal Çıngı’ya teşekkür ederiz.
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ÜNİTE

1

Biyoloji, canlı bilimidir. Canlı nedir ya
da önünüze bir nesne konulduğunda
bu nesnenin canlı olup olmadığına nasıl karar verirdiniz?

2

TEST • 1

KONUYU ÖĞRENELİM

1.

4
5

• Prokaryot canlılar bir hücrelidir.

• Ökoryot canlılar bir veya çok hücrelidir.
Yani bir hücreli ökaryot canlı vardır.

Canlıların ortak özelliklerinden hücresel yapı ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
I. Bakterilerin kalıtsal
materyali sitoplazmada bulunur.

Prokaryot hücre; çekirdek zarı ve zarla çevrili organelleri bulunmayan basit
hücrelerdir.

MİRAY TYT BİYOLOJİ SORU BANKASI • CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

ÖĞRETMENİN NOTU

Balkan Öğretmen'in tahtaya yansıttığı bazı canlıların görselleri numaralandırılarak verilmiştir.

Hücresel yapı; Tüm canlılar hücre adlı
yapısal ve işlevsel birime sahiptir. Hücreler yapısal olarak prokaryot ve ökaryot olmak üzere iki gruba ayrılır.
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3.

ÖĞRETMENİN NOTU

Tüm canlılarda kalıtsal materyal (DNA)
bulunur. Prokaryot hücrelerde kalıtsal
materyal sitoplazmada bulunur, çekirdek
zarı ile çevrili değildir. Ökaryot hücrelerde
kalıtsal materyal çekirdekte bulunur yani
çekirdek zarı ile çevridir.

Bir nesnenin canlı olduğunu nitelendirebilmek için bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bu özellikler; hücresel yapı, beslenme, solunum (enerji üretme),
boşaltım, hareket, uyarılara tepki, metabolizma, homeostazi, uyum, organizasyon, üreme, büyüme ve gelişmedir.

3

Canlıların Ortak Özellikleri

I

II

Ökaryot hücre; çekirdek zarı ve zarla çevrili organelleri bulunan gelişmiş
hücrelerdir.
III

Bakteriler ve arkeler prokaryot hücre
yapısına sahip canlılardır.

A) Yalnız l

Ökaryot canlılar; Protistalar, Mantarlar, Bitkiler, Hayvanlardır.

B) II ve III

D) lI, III ve lV

C) I ve IV

E) l, ll, III ve lV

Protistalar

MİRAY YAYINLARI

Aşağıdakilerden hangilerini söyleyen öğrenciler soruyu doğru yanıtlamış olur?

Prokaryot canlılar; Bakteriler, Arkeler
(Bir hücreli canlılardır.)

Hücresel Yapı

III. Bir hücreli canlıların tamamı
prokaryot hücre
yapısına sahiptir.

IV. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki
canlılar çok hücrelidir.

V. Yönetici molekülü
zarla çevrili olan
canlılar bir veya
çok hücreli olabilir.

IV

Balkan Öğretmen gösterilen canlılardan
hangilerinin ökaryot hücre yapısına sahip
olduğunu sormuştur.

Protistalar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar ökaryot hücre yapısına sahip
canlılardır.

II. Protista aleminde
bulunan canlılarda
zarlı organel
bulunur.

Hücresel yapı ile ilgili yukarıdaki kavram
haritasındaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

• Kamçılılar: Bir hücreli canlılardır.
Örnek; Öglena
• Kök ayaklılar: Bir hücreli canlılardır.
Örnek; Amip
• Sporlular: Bir hücreli canlılardır.
Örnek; Plasmodium

2.

4.
ÖĞRETMENİN NOTU

• Silliler: Bir hücreli canlılardır.

Ototrof canlılar CO2 özümlemesi yapar
ve organik besin monomeri sentezler.

Örnek; Paramesyum
• Algler: Bazıları bir hücreli, bazıları çok
hücreli canlılardır.

I

II

Örnek; Diyatom, Ulothrix
• Cıvık mantarlar:

Ototrof beslenen canlılarda,

Örnek; Ceratiomyxella, Arcyria,
Dictyostellium

I. Klorofil pigmenti taşıma

Mantarlar
Maya mantarları hariç çok hücreli canlılardır.
Örnek,şapkalı mantar
Bitkiler ve Hayvanlar
Tamamı çok hücreli canlılardır.
Örnek; Lavanta, Köpek
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II. CO2 kullanma

III

III. İnorganik madde oksidasyonu yapma

Görselleri verilen canlılardan hangileri
inorganik maddelerden organik molekül
sentezi gerçekleştirebilir?

özelliklerinden hangileri ortak gözlenir?

A) Yalnız l

A) Yalnız lI

D) l ve ll

B) Yalnız II

C) Yalnız III

E) ll ve lII

IV. Zarlı organel taşıma

B) I ve ll

D) l, II ve IV

C) lI ve lV
E) lI, llI ve lV

1? 2? 1D
3? 2D
4? 3C
5? 4A
6?

7.

ÖĞRETMENİN NOTU

I. CO2 kullanıp,
organik
monomer
üretme

I. Prokaryot hücre yapısına sahip canlılar
bir hücreli midir?

Canlılar enerji ihtiyaçlarını karşılamak
için beslenmek zorundadır.

2

II. Ökaryot hücre yapısına sahip canlıların

Beslenme açısından canlılar;

III. Bir hücreli çekirdek zarına sahip canlı
var mıdır?

Kemoototrof
bakteri

Yanıtlar:

CO2 kullanıp,
organik
monomer
üretme

I. E
 vet, prokaryot hücre yapısına
sahip bakteriler ve arkeler bir
hücreli canlılardır.

II. İnorganik madde
oksidasyonu
ile besin
sentezleme

Işık enerjisi
yardımıyla besin
sentezleme

II. H
 ayır, ökaryotik canlılar bir veya
çok hücreli olabilir.

III. Klorofil pigmenti
taşıma

Klorofil pigmenti
taşımama

IV.

Prokaryot hücre
yapısına sahip
olma

Ela

Numaralandırılarak verilen bilgilerden
hangileri yanlıştır?
A) Yalnız lI

B) Yalnız III

D) lII ve lV

C) I ve II

E) l, ll ve lV

III. Vardır. Örneğin; Amip, Öglena.

Öğretmenin sözlüye kaldırdığı öğrencisi
Ela'nın verdiği yanıtlardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız l

B) Yalnız ll

D) l ve lll
MİRAY YAYINLARI

Ökaryot hücre
yapısına sahip
olma

C) lI ve llI

E) l, ll ve lll

8.

ÖĞRETMENİN NOTU

Canlıların ortak özelliklerinden olan enerji
üretme kavramıyla ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
I. Fermantasyon ile daha az enerji üretimi
gerçekleşir.
II. Tüm canlılarda substrat düzeyinde fosforilasyon gözlenir.
III. Anaerobik solunum ve fermantasyon
Aşağıdaki özelliklerden hangisi tüm canlılarda ortak olarak gözlenmez?
A) Hücre zarına sahip olma
B) Hücrelerden oluşma
C) DNA molekülü taşıma
D) Ribozoma sahip olma
E) Fosforilasyon yapma

3

a) Heterotrof (Tüketici): Organik monomerleri kendisi üretemeyen canlılardır.Örnek; mantarlar, hayvanlar, bazı protistler

4

b) Ototrof (Üretici): Kendi besinini kendisi üreten canlılardır. İnorganik maddeleri organik monomere dönüştürürler. Işık enerjisi ve klorofil pigmenti yardımıyla besin sentezleyen canlılara fotoototrof, inorganik madde oksidasyonu ile
besin sentezleyen canlılara kemoototrof
denir. Örnek; bazı prokaryotlar, alg, bitki

5
6

c) Hem ototrof hem heterotrof (Hem
üretici hem tüketici): Hem kendi besinini
üreten, hem de dışarıdan hazır alan canlılardır. Örnek; öglena, böcek kapan bitkisi
Enerji üretme, canlılar yaşamsal faaliyetlerini (hareket, büyüme, kas kasılması, sinirsel iletim vb.) gerçekleştirebilmek
için enerji harcarlar. Canlıların hayatsal
faaliyeti için kullandığı enerji ATP molekülünden sağlanır. Organik monomerin
parçalanması ile açığa çıkan enerji ile
ATP sentezlenir. ATP sentezi hücresel
solunum veya fermantasyon ile sağlanır.

Uyarı
Aeorobik (oksijenli) solunum tepkimeleri prokaryot hücrelerde sitoplazma
ve mezozomda (hücre zarı kıvrımında) gerçekleşirken, ökaryot hücrelerde sitoplazmada başlar (glikoliz enzimleri sitoplazmadadır), mitokondride tamamlanır.

6.

ÜNİTE

1

tamamı çok hücreli midir?

Fotoototrof beslenen bir bitki ile kemoototrof beslenen bir bakteriye ait bazı özellikler verilmiştir.

KONUYU ÖĞRENELİM
Beslenme

Sorular:

Fotoototrof canlılarda klorofil pigmenti bulunurken, kemoototrof canlılarda
klorofil pigmenti bulunmaz.

Fotoototrof bitki

Bir biyoloji öğretmeni, tahtaya üç soru yazmıştır.

MİRAY TYT BİYOLOJİ SORU BANKASI • CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

5.

oksijensiz ortamda gerçekleşir.
IV. Aerobik (O2'li) solunum tüm canlılarda
mitokondri organelinde gerçekleşir.
Buna göre, verilen bilgilerden hangileri
doğrudur?
A) Yalnız lI

B) I ve ll

D) l, II ve III

C) lII ve lV

Hem hücresel solunumda hem de fermantasyonda glikoliz ortak bir evredir.
Hücresel solunum
Oksijenli (aerob) solunum
Oksijensiz (anaerob) solunum
Hücresel solunumda ETS (elektron taşıma sistemi) görev alır.
Fermantasyonda ETS görev almaz ve
oksijensiz ortamda gerçekleşir.
Fermantasyonda organik besin ilgili enzimlerle etil alkol ve laktik asit denilen daha küçük organik moleküllere parçalanır.

Uyarı
ATP sentezine fosforilasyon denir. Fosforilasyon çeşitleri; substrat düzeyinde fosforilasyon, oksidatif fosforilasyon ve fotofosforilasyon olmak üzere üç çeşittir.
Substrat düzeyinde fosforilasyon tüm
canlılarda gözlenir.
Oksidatif fosforilasyon ve fotofosforilasyonda ETS (elektron taşıma sistemi)
görev alır. Fotofosforilasyon fotosentetik canlılarda gözlenir.

E) I, llI ve lV
7? 8? 5A
9? 10?
6B 11?
7E 12?
8D

9

ÜNİTE

1

TEST • 1

KONUYU ÖĞRENELİM
HÜCRE
• Atom, iyon ve moleküller arasındaki
etkileşimler sayesinde, kendi kendine
yetebilen, canlılığın en küçük birimine
hücre denilmektedir.

2
3

1.

• Hücre, kendi sürekliliği ve büyümesi
için gerekli bütün fiziksel ve kimyasal
bileşenler arasında mükemmel bir organizasyona sahiptir.

4
5

Hücre Teorisi, Prokaryot ve Ökaryot Hücreler
3.

Hücre görüntüleme teknikleri mikroorganizmaların ve dokuları oluşturan hücrelerin büyüklüklerinin belirlenmesini sağlamıştır. Ökaryot organizmaların hücreleri ve bakteriler mikrometre, virüsler nanometre, atom
ve moleküller ise Angström boyuttadırlar.

Hücre teorisi ile ilgili,
I.

II. Yeni hücreler, var olan hücrelerin
bölünmesiyle oluşur.

• Bilim dünyasında hücre terimini ilk
kez Robert Hooke kullanmıştır. Hooke, geliştirdiği basit mikroskopla mantar meşesinde aldığı kesiti incelemiş
ve gördüğü boşluklara cellula (hücre)
adını vermiştir.

III. Tüm canlılar hücre veya hücrelerden
oluşur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Mikroskop, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük cisimlerin merceklerle büyütülerek incelenmesini sağlar. Mikroskop çeşitlerinden birisi olan ışık mikroskobu ile 1 nm ile
1mm arasında boyuta sahip canlıları görme-

A) Yalnız lI
D) lI ve lll

C) l ve llI
E) l, ll ve lll

mize olanak sağlar.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisini ışık
mikroskobuyla görmek mümkün değildir?
• Anton van Leeuwenhoek ve arkadaşları mikroskobu geliştirerek suda yaşayan bir hücreli canlıları, sperm hücresini ve kan hücresini incelemeyi başarmıştır.
• Matthias Schleiden bitki ve Theodor
Schwann hayvan dokularını incelemişler ve bu dokuları oluşturan temel
yapısal birimlerin aynı olduğu sonucuna varmışlardır. Bunun sonucunda bütün canlıların hücrelerden oluştuğunu ileri süren Hücre Teorisi ortaya çıkmıştır.

A) Hayvan hücresi

B) Bakteri hücresi

C) Mantar hücresi

D) Paramesyum

E) Virüs

4.

2.

Hücre teorisi ile ilgili öğrencilerin söyledikleri aşağıdaki gibidir.

Hücreler gelişmişliklerine göre, prokaryot ve
ökaryot hücre olmak üzere iki grupta incelenir.

Hücre canlının temel, yapısal ve işlevsel birimidir.

Hücre Teorisine göre,
3 Tüm canlılar hücre veya hücrelerden
oluşur.
3 Hücre canlının temel, yapısal ve işlevsel birimidir.

Ali
I

II

3 Hücreler kalıtım maddesi içerir ve bunu bölünerek yavru hücrelere aktarır.
3 Tüm metabolik olaylar hücre içinde
gerçekleşir.

Uyarı
Hücreler; hücre zarı, sitoplazma, ribozom,
kalıtsal materyal (DNA) ve RNA ortak bulunan yapılardır.

Bütün canlılar ökaryot hücrelerden oluşmaktadır.

Çekirdek
zarı

Ribozom

3 Tüm hücreler, kendinden önceki hücrelerin bölünmesiyle meydana gelmiştir.

40

B) I ve ll

MİRAY YAYINLARI
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Hücrelerin çoğu gözle görülebilir boyutlara sahiptir.

Çağla
Hücreler kalıtım materyali
taşır.

Golgi
cisimciği

DNA
III

IV

Kıvanç

Kelebeğin kanatlarına yazılan yapılardan
hangileri prokaryot ve ökaryot hücrelerde ortak gözlenir?

Buna göre, Ali, Çağla ve Kıvanç’ın ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Ali

B) Çağla

A) Yalnız I

C) Kıvanç ve Çağla

D) Ali ve Kıvanç

B) I ve II

D) II, III ve IV

C) l ve lII

E) I, ll, III ve lV

E) Ali, Çağla ve Kıvanç
1? 2? 4?
3?
1E 5?
2C
4? 3D
6?
5? 4D
6?

7.

Atom, iyon ve moleküllerin varlığı canlılığı
temsil etmek için yeterli değildir. Çünkü bunlar cansız varlıkların da temel birimidir.

Bir hücrede zarlı organellerin bulunması, DNA’nın sitoplazmadan bir zarla ayrılması hücrenin ökaryot olduğunun göstergesidir.

Buna göre,
I. Hücre, atom, iyon ve moleküller arasındaki etkileşimler sayesinde oluşturduğu hücresel organizasyon sayesinde
canlının en temel birimidir.

Aşağıdaki hücresel yapılardan hangisinin bir hücredeki varlığı incelenen hücrenin ökaryot olduğuna karar vermek
için yeterlidir?

II. Hücreler hazırlanan yapay ortamlarda
canlı kalamaz.
III. Hücre organelleri besiyerinde canlılığını

B) Sitoplazmada RNA bulunması

verilenlerden hangileri hücrenin temel
canlı birimi olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
B) Yalnız ll

D) II ve III

C) Ribozom
D) Endoplazmik retikulum

E) I, ll ve lII

Ribozom taşır.

I

II

Hücre zarı
vardır.

III

Çekirdek
yoktur.

B) II

A)

IV

V

C) III

2

Hücreler, yapılarına göre prokaryot ve
ökaryot hücre olmak üzere iki grupta incelenir.

3

Prokaryot hücre:

4

• İsminde bulunan -Pro: ilkel, basit -karyot: çekirdek anlamına gelmektedir.

5
6

• Kalıtım materyali sitoplazmada dağınık olarak bulunur.

• Prokaryot hücreli bütün canlılar bir
hücrelidir. Örneğin bakteri ve arkeler
prokaryot hücrelidir.
Bakteri Hücresi
(Prokaryot Hücresi)

B)

Paramesyum

C)

Tek hücreli mantar

(DNA)

Kapsül
Hücre duvarı
Plazma zarı

D)

Plazmit
Sitoplazma

Hayvan hücresi
Ribozom taşır.

Pilus
Ribozom

Bitki hücresi

Kamçı

Ökaryot Hücre:

E)

• İsminde bulunan eu: iyi, gelişmiş -karyot: çekirdek anlamına gelmektedir.

Bir veya çok
hücreli
canlılardır.

• Kalıtsal materyali çekirdek içerisinde
bulunur.

Siyanobakteri

• Zarlı organelleri bulunur.
Hücre zarı
vardır.

DNA ve RNA
bulunur.

Çekirdek
vardır.

Eymen’in hazırladığı balon çiftlerinden
hangisinin ipi kesildiğinde hatalı eşleştirme belirlenmiş olur?
A) I

Aşağıdaki canlıların hangisinde bütün canlılık faaliyetleri sitoplazmada gerçekleşir?

Ökaryot

Tamamı
bir
hücrelidir.

DNA ve RNA
bulunmaz.

MİRAY YAYINLARI

Eymen, biyoloji öğretmeninin “Prokaryot ve
Ökaryot Hücrelerin Benzerlikleri ve Farklılıkları” ile ilgili olarak hazırladığı ödevinde,
balonların üzerine çeşitli özellikleri yazarak
birer ip yardımı ile çiftler hâlinde balonları
birbirine bağlamıştır.
Prokaryot

Prokaryot ve Ökaryot Hücreler:

• Hücresel elemanlardan ribozom bulundurur.

8.

6.

1

Hücrenin Genel Yapısı

• Zarlı organeller bulunmaz. Örneğin
golgi, lizozom, mitokondri, kloroplast
yoktur.

E) Hücre duvarı

C) l ve lI

ÜNİTE

• Belirgin bir zarla çevrilmiş çekirdek
bulunmaz.

A) Hücre zarı

uzun süre devam ettirebilir.

A) Yalnız I

KONUYU ÖĞRENELİM

ÖĞRETMENİN NOTU

MİRAY TYT BİYOLOJİ SORU BANKASI • HÜCRE

5.

D) IV

E) V

• Ribozom bulunur.

9.

Bir hücrenin,
I. DNA sentezini sitoplazmada gerçekleştirmesi

• Ökaryot hücreli canlılar bir hücreli veya çok hücreli olabilir. Örneğin Paramesyum, amip, bitki, hayvanlar ve
mantarlar.
Hayvan Hücresi
(Ökaryot Hücresi)

II. Ribozomda protein sentezlemesi
III. Hücre zarında madde alışverişi yapabilmesi
özelliklerinden hangilerini taşıması onun prokaryot olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
D) II ve III

B) Yalnız lIl

C) l ve lI

E) I, ll ve lII
7? 5A
8? 6D
9? 10?
7D 11?
8E 12?
9A

Hücre
iskeleti
Koful

Ribozom

ER
Lizozom

Sentriyoller

Mitokondri

Sitoplazma
Çekirdekçik

Golgi aygıtı

Çekirdek

41

1

CANLILAR DÜNYASI

2

a- Canlıların Çeşitliliği Ve Sınıflandırılması

3

5

Canlıların benzerliklerine, akrabalık derecelerine ve farklılıklarına göre gruplara ayrılmasına sınıflandırma (sistematik) denir. Sınıflandırmayı biyolojinin taksonomi bölümü yapar (Yunanca
taksis: düzen, nomos: kanun, yasa'dır.
Taksonomi bu sözcüklerden türemiştir).

6

•

Homolog
organ

II. Fizyolojik benzerlikleri

I

III. Analog organ sayısı
V. Biyokimyasal benzerlik

V

özelliklerden yapay (amprik) sınıflandırmaya ait olanlar (X) ile doğal (filogenetik)
sınıflandırmaya ait olanlar (Y) hangi seçenekte doğru verilmiştir?
X

Bitkiler

Sınıflandırmada temel birim türdür.

Doğal (Filogenetik) sınıflandırmada
dikkate alınan özellikler;
•

Hücre yapısı (prokaryot / ökaryot - hücre sayısı (bir hücreli/ çok
hücreli)

•

İskelet varlığı ve yapısı (varsa kemik mi kıkırdak mı, iç iskelet mi,
dış iskelet mi)

•

Azotlu boşaltım maddelerinin benzerliği (NH3 - üre - ürik asit)

•

Homolog organ benzerliği

•

Simetri şekilleri

•

Fizyolojik benzerlik (sindirim, sinir,
dolaşım gibi sistemlerin varlığı)

2.

II
Sınıflandırmada
dikkat edilen
özellikler

IV
Embriyonik
gelişim evreleri
benzerliği

Y

III
Protein
benzerliği

A)

Yalnız I

II, III, IV ve V

B)

I ve IV

II, III ve V

Buna göre, kaç numaralı özellik doğal (filogenetik) sınıflandırmada dikkate alınmaz?

C)

I ve III

II, IV ve V

A) I

D)

II ve V

III ve IV

E)

I, II ve III

IV ve V

Ağaçlar, çalılar, otlar şeklinde sınıflandırılmıştır.

•

Analog organ

Üreme şekli

IV. Homolog organ sayısı

Havada, suda , karada yaşayanlar.

Günümüzde geçerli olan doğal (filogenetik) sınıflandırmadır.

Aşağıda kavram haritasında sınıflandırmada dikkate alınan bazı özellikler verilmiştir.

I. Yaşadıkları ortam

İlk sınıflandırmayı ARİSTO yapmıştır. Canlıları dış görünüş ve yaşadıkları yere göre sınıflandırmıştır
ve canlıların bu şekilde sınıflandırılmasına yapay (ampirik) sınıflandırma denir (Bilimsel değildir. Yani, günümüzde geçerliliği yoktur).

•

3.

Canlıların sınıflandırılmasında kulanılan bazı özellikler verilmiştir.
Buna göre,

Hayvanlar

Biyoloji öğretmeninin tahtaya yansıttığı bazı
canlıların görselleri verilmiştir.

B) II

C) III

D) IV

E) V

4.
ÖĞRETMENİN NOTU

Bir canlı gelişimi sırasında öncelikle en
büyük sınıflandırma biriminin özelliğini,
en son en küçük sınıflandırma biriminin
özelliğini gösterir.

Sistematik birimler ile ilgili,

Öğretmen öğrencilerinden bu canlıların sınıflandırılması ve adlandırılmasının yapılması adına hangi kriterlere bakılması gerektiğini sormuştur.

•

DNA'daki baz dizilişi

Buna göre, aşağıdaki kriterlerden hangisi
öğrencilerin bu soru için yanlış cevabı olur?

•

Biyokimyasal benzerlik

A) Homolog organ sayısı benzerliği

•

Embriyonik tabakaların sayısı (Ektoderm - Mezoderm - Endoderm)

B) Analog organ sayısı benzerliği

Üreme ile ilgili yapılar (tohum /
spor gibi)

D) Omurga varlığı

•
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1.

Sınıflandırmanın Temel İlkeleri

MİRAY YAYINLARI
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4

TEST • 1

KONUYU ÖĞRENELİM

ÜNİTE

I. En küçük sınıflandırma birimi tür, en büyük sınıflandırma birimi alemdir.
II. Aynı sınıfta bulunan canlılar, sınıflandırma birimlerinden şube, alemde birlikte bulunurlar.
III. Aynı cinste bulunan canlılar çiftleştiğinde verimli döl vermeyebilir.
IV. Bir insanın embriyonik gelişimi sırasında en son türe ait özellikler ortaya çıkar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

C) Azotlu boşaltım atığı çeşidi

E) Üreme ve gelişme

A) Yalnız II

B) I ve II

D) I, III ve IV

C) I ve III

E) I, II, III ve IV

1C 2B 3B 4E

5.

7.

Aşağıdaki grafikte bitkilerin incelendiği sistematik birimler numaralarla ifade edilmiş olup,
sistematik birimlerin sahip oldukları ortak
gen sayısı verilmiştir.

KONUYU ÖĞRENELİM

Canlılar bilimsel olarak ikili adlandırma yöntemi kullanılarak adlandırılırlar.

ÜNİTE

1

Uyarı

Ortak gen sayısı

Felis leo

Felis tigris

• Tür: Ortak bir atadan gelen, yapı ve görev bakımından benzer, doğada kendi
arasında çiftleşen ve çiftleşme sonucu
verimli döller veren bireylere denir.

2
3
4

Uyarı
Tür adı : Cins adı + Tanımlayıcı ad

5
1 2 3 4 5 6 7 8

İkili
adlandırma

Felis catus

Grafiğe göre,

Aşağıdaki sınıflandırma birimlerinden
hangisinde birlikte bulunmazlar?

I. 2 numaralı sistematik birimde birey sayısı en fazladır.

A) Sınıf

II. 6 numaralı sistematik birimdeki canlıların depo polisakkariti nişastadır.

D) Tür

B) Cins

E) Familya

Türden → Aleme doğru gidildikçe görülen bazı değişiklikler;

A) I ve II

B) II ve III

D) I, II ve III

C) III ve IV

E) I, II, III ve IV

• Birey sayısı artar.
MİRAY YAYINLARI

ifadelerinden hangileri doğrudur?

6

Uyarı

IV. 5 numaralı sistematik birimde bulunan
canlıların genetik çeşitliliği 3 numaralı
sistematik birimde bulunan canlılardan
fazladır.

Tamamı küçük
harfle yazılır

Filogenetik sınıflandırma birimleri,
küçükten büyüğe doğru Tür → Cins
Familya → Takım → Sınıf → Şube
→ Alem

C) Takım

III. 1 numaralı sistematik birimde bulunan
canlılar, 4, 5 ve 8 numaralı sistematik birimlerde kesinlikle birlikte bulunurlar.

Büyük
harfle
başlar

MİRAY TYT BİYOLOJİ SORU BANKASI • CANLILAR DÜNYASI

Sistematik birimler

• Canlı çeşitliliği artar.
• Ortak özellik azalır.
• Protein benzerliği azalır.
• Genetik çeşitlilik artar.

8.

•

Yapay sınıflandırmada analog organlar sayısı dikkate alınır. Analog organ: Kökenleri farklı, görevleri aynı olan organlardır. (Örnek; Sineğin kanadı - yarasanın kanadı)

•

Homolog organ: Kökenleri aynı, görevleri farklı olan organlardır. (Örnek; insan kolu - balinanın yüzgeci)

Bitkiler aleminde olduğu bilinen dört canlı
türüne ikili adlandırmaları aşağıdaki gibidir.

6.
ÖĞRETMENİN NOTU

a. Pinus nigra

b. Morus nigra

Aynı türe ait sağlıklı bireylerin beslenme şekli vücut simetrileri, azotlu boşaltım madde çeşidi, iskelet yapısı, hücre
yapısı, gibi özellikleri aynıdır.

Aynı türe ait sağlıklı iki canlıda,
I. Azotlu boşaltım maddesi

c. Cerastium

d. Cerastium

banaticum

cerastiodies

Buna göre,

II. DNA moleküllerindeki bazların dizilişi
III. Vücut simetrisi

I. c ve d ile gösterilen canlıların tozlaşması sonucu verimli döl oluşur.

IV. Hücresel yapı

II. Dört farklı tür, üç farklı cins vardır.

özelliklerinden hangilerinin aynı olması
beklenir?

III. a ve b canlıları aynı cinste bulunur.
ifadelerinden hangileri doğru değildir?

A) Yalnız IV

A) Yalnız I

B) I ve II

D) I, III ve IV

C) III ve IV

E) II, III ve IV

D) I ve III

B) Yalnız II

Uyarı
Filogenetik (doğal) sınıflandırmada kromozom sayısı dikkate alınmaz. Çünkü
farklı türlerin sağlıklı bireylerinde kromozom sayısı aynı olabilir. Örnek; insan, lepistes, kurt bağrı bitkisi farklı türe aittirler ve kromozom sayıları 46'dır.

C) Yalnız III

E) II ve III
5A 6D 7D 8D
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6.

Omurgalı hayvanlar grubunda bulunan bazı canlı çeşitlerine ait bazı özellikler tabloda
gösterilmiştir.
Özellik
4
odacıklı
kalp

Canlı
çeşidi

İç
döllenme

Alem

+

+

I

Timsah

II

+

–

Goril

+

III

+

5.

Takım

basamakları kullanılır.
Buna göre, âlem basamağından tür basamağına doğru gidildikçe her bir basamaktaki birey sayısı ve bu bireylerin aralarındaki protein benzerliklerinin oranı
nasıl değişir?

III

+

-

-

B)

-

-

+

C)

+

+

+

D)

+

-

+

E)

+

+

-

Basamaktaki
Birey Sayısı

MİRAY YAYINLARI

A)

1

Doğal (filogenetik) sınıflandırmada
alemden türe doğru gidildikçe,

Bireylerin
Aralarındaki
Protein Benzerlik
Oranı

A)

Azalır

Değişmez

B)

Değişmez

Artar

C)

Azalır

Artar

D)

Değişmez

Azalır

E)

Artar

Azalır

II. Embriyonik gelişim

benzerliklerinden hangilerinde artma gözlenir?

Solungaç solunumu yapma

5

I, II ve III

Öğretmen Notu
Böcekler, canlılar içerisinde en fazla tür
çeşitliliğine sahip gruptur. Karada yaşayan böceklerin altı tane bacağı vardır. Ayrıca çoğunda kanat ve anten bulunur.

I

olma

4

6

Çözüm

Aşağıdaki kavram haritasında hayvanlar
alemindeki canlılar ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
Kapalı kan dolaşımına sahip

2
3

III. Ortak gen
Tür

ÜNİTE

Örnek

I. Protein
Cins

Buna göre, numaralandırılmış kısımlara
gelmesi gereken bilgiler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
II

Sınıf

Aile

(+ ; özelliği taşıyan, - ; özelliği taşımayan)

I

Şube

Sabit
vücut
sıcaklığına
sahip
olma

Papağan

KONUYU ÖĞRENELİM

Canlıların sınıflandırılmasında,

MİRAY TYT BİYOLOJİ SORU BANKASI • CANLILAR DÜNYASI

4.

II

Dış iskelete sahip olma

III

Eşeyli üreme

IV

Glikojen depolama

V

7.

Aşağıdakilerden hangisi eklembacaklı
hayvanlar arasında yalnızca böceklerde
görülebilen özelliklerdendir?
A) Boşaltım maddesi olarak ürik asit atma

Öğretmen Notu

B) Trake solunumu yapma
C) Duyarga olarak antenlere sahip olma
Buna göre, bu bilgilerden hangisi sadece omurgasız hayvanlar grubunda bulunan canlılarda gözlenir?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

D) Göğüs bölgesinde üç çift bacak bulundurma

Trake solunum yapan canlılarda solunum sistemi ile dolaşım sistemi bağımsız çalışır.

E) Eşeyli üreme ile neslini devam ettirirken
iç döllenme görülmesi
4C 5C 6C 7D
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TEST • 13

I ve IV numaralı bireylerin takımları aynıdır.

Magnoliaceae

6

I ve III numaralı bireylerin şubeleri aynıdır.
, , simgeleriyle ifade edilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur?
B) Yalnız

D) Yalnız

E)

C)
,

,
,

Alem

Çözüm
Buna göre,

I ve IV numaralı canlılar sınıf basamağında ilk defa karşılaşıyorlar yani cins adları farklı olmuş oluyor, şube ve alemleri aynı olur. III ve IV numaralı bireyler farklı türdendir. Sınıf, şube ve alemleri aynıdır. I ve
III numaralı bireyler aynı şubededir.

I. Takımları aynı olan farklı cinslerin, sınıfları aynıdır.
II. Aynı cinste bulunan canlıların protein bezerliği, aynı şubede bulunan canlıların protein benzerliğinden fazladır.
III. Aynı şubede bulunan canlıların alemleri aynıdır.

Yalnız

IV. Magnolia grandiflora canlıları kendi aralarında tozlaşıp verimli döl oluşturabilirler.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

Örnek

A) I ve II			

Hayvanlar aleminde yer alan K, Z, M ve N
canlılarının sınıflandırma birimleriyle ilgili
bazı özellikler aşağıda verilmiştir.
• K ve Z canlılarının bilimsel adlandırmada sadece ilk adları aynıdır.
• N ve M canlılarının beslenme şekli
aynıdır.
• Z ve M canlıları yavrularını sütle besler.
Buna göre, bu canlılarla ilgili,

B) II ve III				

D) I, II ve III			

2.

80

verir.

70

III. K ve M canlıları omurgalılar şu-

40

besinde yer alır.
verilenlerden hangileri doğrudur?

D) I ve III

Çözüm
Yalnız III

10
5

C) I ve II

E) II ve III

E) I, II, III ve IV

Çökelme yüzdesi

II. M ve N çiftleştiğinde verimli döl

A) Yalnız II B) Yalnız III

C) III ve IV

Canlıların birbirleri ile akrabalık derecelerini tespit etmek için, S canlısına M canlısından alınan kan örneği verilmiştir. S canlısı, M canlısının kan proteinlerine karşı antikor oluşturmuştur. Bir süre sonra S
canlısından elde edilen serum B, K, L, T ve Z canlılarının kanlarına damlatılmış ve karışımlarda saptanan çökelme oranları grafikte gösterilmiştir.

I. K ve N aynı takımdadır.

104

Şube

MİRAY YAYINLARI
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III ve IV numaralı bireyler çiftleştiğinde verimli döl verirler.

A) Yalnız

Sınıf

(Plantae)

Buna göre, bu canlılarla ilgili,

Takım

(Magnoliophyta)

• III ve IV numaralı bireyler aynı sınıftadır.

Familya

Kapalı tohumlu

5

• I ve II numaralı bireylerin bilimsel adlarının sadece 1. adı aynıdır.

Cins

(Magnoliopsida)

4

Tür

Çift çenekli

3

1.

I, II, III ve IV numaralı canlıların tespit edilen sınıflandırma birimleri ile ilgili bilgiler
verilmiştir.
• I ve III numaralı bireyler aynı familyadadır.

Magnolia

2

Magnoliales

Örnek

Karma Test - 5

Magnolia

1

Bitki

KONUYU ÖĞRENELİM

grandiflora

ÜNİTE

B L K T Z

Bireyler

Grafikteki verilere göre M canlısının B, L, K, T ve Z bireylerinden hangisi ile yakın akraba olduğu söylenebilir?
A) B			

B) L		

C) K		

D) T		

E) Z
1E 2B

5.

Biyoloji dersinde öğretmen "İki canlının aynı
tür olduğunu söyleyebilmek için tek başına
yeterli olan özellik nedir?" şeklinde bir soru
yöneltmiştir.

KONUYU ÖĞRENELİM

Biri böcekçil bitki diğeri yarı parazit iki
bitkide,

1

I. Hücre dışı protein sindiriminin gerçekleşmesi

Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği cevap öğretmenin kabul etmesi için
yeterli olur?

II. Su ve minerallerin topraktan alınmasında rol oynayan köklere sahip olma
III. Fotosentezle üretilen amino asitleri
hücrede ürettikleri proteinlerin yapısına
katma

A)
Çiftleşebilme

Öğretmen Notu
Yarı parazit bitki emeçleri ile üzerinde
yaşadığı canlının odun (ksilem) borulara ulaşır. Konak bitkiden su ve mineral alır.

IV. Hücrelerinde organik monomer sentezi

Örnek

verilen özelliklerinden hangileri böcekçil
bitkide hangileri yarı parazit bitkide görülür?

B)
Aynı sayıda kromozoma
sahip olma

Böcekçil Bitki

Serpil

C)
Aynı ekosistemde yaşama
Hasan

D)

Uğur

E)
Homolog organlarının
benzer olması
Halûk

4.

Tatlı sularda yaşayan ökaryot bir hücreli
canlılar,
• Silliler

MİRAY YAYINLARI

Verimli döl verebilmeleri

6.

II ve III

I ve IV

B)

I, II ve IV

III ve IV

C)

II, III ve IV

I ve III

D)

I ve IV

II ve III

E)

I, III ve IV

II ve III

• Kök ayaklılar

R
M
canlısı canlısı

Endospor oluşturma

+

-

Ribozom bulundurma

+

+

Fotosentez yapma

+

-

Fermantasyon yapma

-

+

IV. Vücutlarının kıllarla örtülü olması

+

özelliklerinden hangileri ortak gözlenir?

-

• Algler

I. Yavrularını sütle besleme
II. Akciğer solunumu yapma
III. Dört odacıklı kalbe sahip olma

Çözüm
II ve III

Buna göre, bu canlılar ile ilgili aşağıdaki
eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

gruplarında yer alırlar.
Bu canlılar ile ilgili,

M

R

A)

Bakteri

Mantar

III. Hücresel atıkları boşaltımla uzaklaştırma

B)

Arke

Alg

özelliklerinden hangileri ortaktır?

C)

Alg

Mantar

A) Yalnız I

D)

Bakteri

Arke

E)

Mantar

Bakteri

I. Aktif yer değiştirebilme
II. Hücre duvarına sahip olma

D) II ve III

Bu canlılarda,

(Tabloda "+" özelliğin bulunduğu "-" işareti
ise özelliğin bulunmadığını göstermektedir.)

• Kamçılar

4

6

Tabloda M ve R canlılarına ait bazı özellikler
verilmiştir.

Hücre duvarında kitin
bulundurma

3

Yarı Parazit Bitki

A)

Özellik

2

5

yapma
Kemal

ÜNİTE
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3.

B) Yalnız III

C) I ve II

E) I, II ve III

3D 4B 5B 6A

Öğretmen Notu
•

Kara bitkilerinde kök sistemi bulunur. Su bitkilerinde kök sistemi olmaz.

•

Su bitkileri terlemez, kara bitkileri
fazla suyu buhar olarak atar.
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1

TEST • 1

KONUYU ÖĞRENELİM
HÜCRE BÖLÜNMELERİ

2
3
4

a- Mitoz ve Eşeysiz Üreme
Hücre bölünmeleri ve bölünme evrelerinde önemli bazı kavramlar:
DNA: Genetik bilgi taşır.
Prokaryot yapılı hücrelerde halkasaldır.
Ökaryot yapılı hücrelerde doğrusaldır.

5
6

Gamze Öğretmen hücre bölünmelerini anlatırken konuyla ilgili bazı kavramları tahtaya
yazıyor.
ÖĞRETMENİN NOTU

* Kardeş kromatitleri bir arada tutan ve
kromozomu mitotik iplikçiğe bağlayan
bölge sentromerdir.

Gen: DNA’nın belirli bir kısmını oluşturan nükleotit dizisidir.

* Sentromer bölgesi içinde, iğ ipliklerinin
tutunduğu özel bölgeye kinetokor denir.

Ökaryot hücrelerde kromatin iplik
DNA + histon proteinlerinden oluşur.

Öğretmen Notu
DNA molekülü bölünme yeteneği olan
hücrelerde eşlenir. Hücre bölünmesinin interfaz evresinde DNA eşlenmesi
gerçekleşir. Bölünme sonucunda yavru
DNA hücrelere aktarılır.

DNA

Kardeş
kromatit
Kinetokor

Kardeş
kromatit
Sentromer

KROMOZOM

II. 2. deneyde kesilen amipin ikiye bölünmesinin sebebi, çekirdeğin bölünme
emrini vermesinden sonra sitoplazmasının kesilmesidir.
III. 1. ve 2. deney sonucu oluşan amiplerin
kromozom sayısı ana hücrenin kromozom sayısı ile aynıdır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?

IV

A) Yalnız I

II

A) Kromozom Kinetokor

III

Farklı türlerin kromozom sayısı aynı olabilir. Canlıların gelişmişlik düzeyleri ile
kromozom sayısı arasında ilişki yoktur.
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C) Yalnız III

E) I,II ve III

IV

Sentromer Kromatit

B) Kromatit

Sentromer Kinetokor

C) Kromatit

Kinetokor

D) Kinetokor

Sentromer Kromozom Kromatit

E) Kromatit

Kromozom Kromatit

Kromozom

3.

Bazı çok hücreli canlılarda
eşeysiz üremeyi sağlar.

Sentromer Kromozom
II

Sentromer

I

İnterfaz ve Mitotik evre olmak
üzere iki bölümden oluşur.
Erkek arıda sperm oluşumunu
sağlar.

IV

Uyarı

B) Yalnız II

D) I ve II

Buna göre Efe’nin yaptığı doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisidir?
I

Çekirdekli
kısım
kendini
tamir
ediyor.

Buna göre,
I. 1. deneyde amipin bölünme olgunluğuna erişmeden sitoplazması kesildiğinden hacim – yüzey oranı bozulmuştur
ve bölünme gerçekleşmemiştir.

123

Kromatin iplik(DNA + Histon protein)
Kısalır
kalınlaşır

Sitoplazmanın
bir kısmı kesiliyor ve kesilmiş bu kısım
ölüyor.

I

III

2. Deney
Bölünme olgunluğuna
erişmiş amiple yapılan deney

Sitoplazmanın
Çekirdekli bir kısmı kesikısım ikiye liyor ve kesilbölünüyor. miş bu kısım
ölüyor.

Gamze Öğretmen tahtaya kaldırdığı Efe’nin,
aşağıdaki şekil üzerinde numaralandırılmış
yapıya ait uygun kavramları yazdığı nottan
yararlanarak eşleştirmesini istemiştir.

Histon
protein

Hücre bölünmesinin özelliklerini anlatan biyoloji öğretmeni öğrencilerini laboratuvara
götürmüş, amip vasıtasıyla bu konuyla ilgili
deneyler yapmıştır.
1. Deney
Bölünme olgunluğuna
erişmemiş amiple yapılan deney

* Kromatin ipliğin eşlenmesi sonucu oluşan
iki parçadan her birine kromatit denir.

II
DNA

2.

* Kardeş kromatitlerin kısalıp kalınlaşmasıyla oluşan yapıya kromozom denir.

DNA molekülü çok sayıda nükleotitten
oluşur.

Uyarı
MİRAY TYT BİYOLOJİ SORU BANKASI • HÜCRE BÖLÜNMELERİ

1.

Hücre Bölünmesi

MİRAY YAYINLARI

ÜNİTE

III

Kalıtsal çeşitliliğe katkı sağlar.
Çok hücreli canlılarda doku
onarımını sağlar.

V

Yukarıdaki kavram haritasında verilenlerden
hangisi hücre bölünmesi ile ilgili değildir?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
1B 2E 3D

İnterfaz

S
G2

2

•

Sitoplazma – Çekirdek oranının
bozulması

3

•

Çekirdeğin bölünme emri vermesi

•

Bazı hormonların uyarıcı etkisi

G2

Yukarıdaki bilgilere göre, numaralı hücre-

Verilen şekil hücre döngüsüne ait olduğuna göre,

lerden diploid kromozom (X) ile haploid

a. En uzun evre

kromozom (Y) taşıyanlar hangi seçenek-

b. Sadece metabolik faaliyetlerin devam ettiği durgun evre

Y

A)

I ve II

III, IV ve V

B)

III ve IV

I, II ve V

C)

I, II ve IV

III ve V

D)

I ve V

II, III ve IV

Hücre bölünmesi = İnterfaz + Mitotik evre

olarak adlandırılan kısımların doğru eşleştirmesi hangi seçenekte verilmiştir?
A)

II ve IV

C)

Hücre bölünmesinin bazı evreleri verilmiştir.

I

→

a

II

→

III

→

I

→

c

II

→

III

→

z)

Mitotik evre

Karyokinez Sitokinez
(Mitoz)

c. Mitotik evre

MİRAY YAYINLARI

X

K a r y o k i n e z ( M it o

1444442444443

B)

I

→

b

b

II

→

a

c

III

→

c

I

→

a

b

II

→

c

a

III

→

b

D)

E) I

→

b

II

→

a

III

→

c

I. Sitokinez

Hücre bölünmesi özellikleri;
•

Bölünme sonucu aynı genetik yapıda yavru hücre oluşur (Mutasyon
hariç).

•

Kromozom sayısı sabit kalır.

•

Çok hücreli canlılarda büyüme, gelişm ve yenilenmeyi sağlar.

•

Bazı bir hücreli canlılarda ve bazı
çok hücreli canlılarda üremeyi sağlar.

•

Diploid (2n), haploid (n) ve 3n (triploit) kromozomlu hücrelerde görülebilir.

•

Bazı haploit canlılarda gamet oluşumunu sağlar (Örneğin, erkek arı).

MİRAY TYT BİYOLOJİ SORU BANKASI • HÜCRE BÖLÜNMELERİ

(III)

IV. Böbrek hücresi

M it o z

z

ki

to

Si

z
ne

fa
Meta

G0

G1
Te
lof
az
Anafa
z

faz

Te
lof
az
Anafa
z

Meta

(I)

III. Sperm hücresi

te doğru verilmiştir?

6

S

(II)

V. Yumurta hücresi

4
5

(III)

II. Yumurta ana hücresi

5.

Hacim (r ) – Yüzey(r ) oranının bozulması

İnterfaz

I. Karaciğer hücresi

I, III ve V

•

az

t

Si

z

ne

i
ok

1

2

M it o z

az

İnsanda bazı hücre çeşitleri numaralandırılarak verilmiştir.

G1

G0

3

of

(II)

ÜNİTE

Hücre bölünme nedenleri;

(I)

Haploid (n): Anne ve babadan gelen kromozom çiftini taşımayan hücrelerdir. Örnek,
eşey hücreleri

E)

KONUYU ÖĞRENELİM

of

Diploid (2n): Anneden ve babadan gelen
kromozom çiftini taşıyan hücrelerdir. Örnek,
insan vücut hücreleri, eşey ana hücreleri.

Hücre döngüsünün İnterfaz evresi uzundur.
Hücre döngüsünün süresi canlı türleri arasında hatta aynı canlının farklı dokularında
değişiklik gösterebilir. Ayrıca bazı hücrelerde ise (olgun alyuvar, olgun sinir hücresi gibi) hücre döngüsü gözlenmez.

Pr

6.

Homolog kromozom: Biri anneden diğeri babadan gelen şekil ve büyüklükleri aynı olan, aynı karaktere etki eden genleri taşıyan kromozom çiftidir.

Pr

4.

II. Profaz
7.

III. Metafaz
IV. Telofaz

Aşağıdaki hücre çeşitlerinden hangisinde hücre bölünmesi meydana gelmez?
A) Bağırsak mukozasındaki epitel hücreleri
B) Farklılaşmasını tamamlamış sinir hücresi

V. Anafaz

C) Kemik iliği hücreleri

Bu evrelerden hangisi hücre bölünmesinin mitoz evresine ait değildir?

D) Bitki kök - gövde ucunda bulunan meristem hücreleri

A) I

E) Karaciğer hücreleri

B) II

C) III

D) IV

E) V

4C 5A 6A 7B

Öğretmen Notu
Çok hücreli canlıların bazı hücreleri
hücre döngüsünden çıkarak Go evresi
olarak adlandırılan durgun döneme geçerler. Yani Go evresinde hücrenin bölünmesi durur ancak metabolik faaliyetleri devam eder. Örneğin; olgun alyuvar
hücresi,olgun sinir hücresinde bölünme
durmuştur.
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6

1.

• Nesiller arasındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya çıkmasını sağlayan
faktörleri ve bunların dölden döle nasıl aktarıldığını inceleyen bilim dalı ise
genetiktir.

3.

Kalıtım ile ilgili bazı kavramlar ve kavramların
özellikleri aşağıda karışık olarak verilmiştir.

Gen

Genin kromozom
üzerinde bulunduğu
bölge

Dominant gen

Homozigot

Kalıtım ile ilgili kavramlar

Heterozigot durum
da etkisini fenotipte
gösteren alel gen

Karakter: Bireyler arasında çeşitlilik
gösteren, bir dölden diğer döle aktarılabilen özelliklere denir. Örnek; bezelyelerde çiçek rengi, tohum biçimi.

Homolog kromozomların lokusunda aynı
alel dizisine sahip
olan birey

Lokus

I

• Genler harflerle gösterilir. Örnek; D,
d, A, a ... gibi

A)

Alel gen: Diploit kromozomlu canlılarda
bir karakterin kalıtımından sorumlu, biri
anneden diğeri babadan gelen gen çiftidir.

B)

D)

Öğretmen Notu

II

A) Yalnız I

B) Yalnız ll

D) I ve ll

C)

C) Yalnız llI

E) ll ve lll

E)

Alel gen sayısı ikiden fazla olabilir. Fakat canlılarda genel olarak bunlardan en
fazla ikisi bulunur. Bu iki alel gen homolog kromozom çiftinde karşılıklı olarak
yerleşmişlerdir.

4.

I

II
Canlıların bazı fenotipik özellikleri genotip
ve çevrenin birlikte etkisiyle ortaya çıkar.

Bir genin kromozom üzerinde yerleştiği bölgeye lokus denir.

Homolog Kromozomlar

Mor çiçek geni

M m

Beyaz çiçek geni

Buruşuk tohum
geni

b

Düzgün tohum
geni

B

KALITIM

III
Biri anneden biri
babadan gelen ve
aynı karakterle ilgili alleleri karşılılıklı barındıran kromozomlar homolog kromozomdur.

V
Lokus: Alel genlerin, homolog kromozomlarda karşılıklı olarak yerleştikleri
bölgelerdir.
Sarı tohum
geni

S s

Bir karakterin ortaya çıkmasında
2'den fazla alel
gen rol oynayamaz.

Yeşil tohum
geni

2.

Canlılarda alel genlerin özellikleri ile ilgili,

II. Bir karakter üzerinde aynı etkiyi gösterme
Dominant gen: Etkisini her zaman dış
görünüşte gösteren genlerdir, büyük
harflerle gösterilir.
Resesif gen: Etkisini dominant gen olmadığında gösteren gendir. Dominant
gene göre etkisi zayıf olan gendir.

IV
Diploit canlıda etkisini, dominant gen
olmadığında fenotipte gösteren gen
resesiftir.

I. Homolog kromozomlarda bulunma

132

III

Buna göre, verilenlerden hangileri doğrudur?

Buna göre, tanımları verilen kavramların
seçeneklerden hangisinde doğru olarak
eşleştirilmesi yapılmıştır?

Gen: Belirli bir proteinin sentezi için şifre
veren DNA parçasıdır.

Belirli bir protein çeşidinin sentezine şifre
veren DNA parçalarına gen denir.

Ba
sk
öz ın v
ell ey
ikt a
e o çe
lab kin
ilir ik
.
N
de es
ğiş ild
me en
de ne
n a sil
kta e
rılı
r.

• Özelliklerin bir kuşaktan bir sonraki
kuşağa aktarımına kalıtım denir.

luş
ur
.

2

Kalıtımın Genel Esasları 

no

KALITIMIN GENEL ESASLARI

Çi
ft z
inc
ird
e

1

3

TEST • 1

KONUYU ÖĞRENELİM

MİRAY YAYINLARI

ÜNİTE

III. Aynı kromozom üzerinde yer alma
ifadelerinden hangileri kesin olarak doğrudur?
A) Yalnız I
D) lI ve lll

B) I ve ll

C) l ve llI
E) l, ll ve lll

Kalıtım ile ilgili olarak verilen yukarıdaki
kavramlardan hangisi doğru değildir?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

1D 2 A 3D 4E

7.

Bir canlının belli bir karakter yönüyle homozigot olduğu,
I. Resesif bir alelin fenotipte etkisini göstermesi

Vücut hücresi, her kromozomun iki kopyasına
(bir homolog çift oluşturur) ve her genin iki kopyasına sahiptir; aleller aynı veya farklı olabilir.
A

II. Her koşulda bireyin fenotipinde etkisini

A
b

KONUYU ÖĞRENELİM
Homozigot: Diploit canlıda (2n) bir karakter için aynı alel genleri taşıyan bireylerdir (SS, ss).

b

göstermesi
D

notipte ortaya çıkması

123
X

durumlardan hangilerine bakılarak kesin
olarak söylenebilir?

D) II ve III

B) Yalnız lIl

123
Y

I. X homozigot baskın özellikteki genotipe sahiptir.

E) I, ll ve lII

4

123
Z

Buna göre, X, Y ve Z homolog kromozomlarına sahip bireyler ile ilgili,

C) l ve lI

S

S

s

s

Homozigot
resesif

Homozigot
dominant

arı döl özelliği gösterir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız ll

D) I ve II

C) Yalnız llI
S s

E) Il ve lII

MİRAY YAYINLARI

Heterozigot
dominant

Genotip: Bir canlının sahip olduğu genlerin tamamıdır.
Fenotip: Genotip ve çevresel faktörlerin etkisi ile ortaya çıkan dış görünüştür.

Aşağıda verilenlerden hangileri genler
ile ilgili doğru bir özelliği açıklamaz?
A) Her gen belirli bir kromozomun belirli bir
yerinde bulunur.

Bir hücredeki genlerin sayısı kromozomların
sayısından çok daha fazladır. Her kromozom üzerinde yüzlerce ya da binlerce gen
bulunabilir (Y kromozomu istisnadır). Aynı kromozom üzerinde birbirine yakın olan
genler, birlikte kalıtılma eğilimindedir. Bu
genlerin genetik olarak bağlı olduğu söylenir ve bunlar bağlı gen olarak adlandırılır.
II
Sadece dominant
genlerden oluşur.

I

C) Mor çiçek aleli ile beyaz çiçek aleli aynı
nükleotit şifresine sahiptir.

Krossing-over
bağlı
genlerde
çeşitlilik oluşturur.

D) Organizma, her karakter için bir genin iki
kopyasını ebeveynlerinden alır.

Bağlı genlerle ilgili verilen yukarıdaki
özelliklerden hangileri doğrudur?

B) Genler kendilerine özgü nükleotit dizisine sahiptir.

E) Çekinik alel, lokusta dominant alelle birlikte bulunduğunda organizmada gözlenebilir bir etkiye sahip olmaz.

A) Yalnız I
D) I ve III

Bağlı Gen

B) Yalnız lIl

C) I ve lI

M

6

Bağlı genler: Farklı karakterlere ait genlerin aynı kromozom üzerinde alt alta
yerleşmesidir.

Bağlı
genler

1444442444443

III
Aynı
kromozom
üzerinde
birbirine
yakın sıralanabilir.

Bağımsız genler: Farklı karakterlere ait
alel genlerin farklı kromozomlar üzerinde bulunmasıdır. Yani homolog kromozom çiftinde sadece bir karakterle ilgili
alel genin bulunmasıdır.

D

D

a

A

T

t

H

h

1444442444443

8.

5

Heterozigot: Diploit canlıda (2n) bir karakter için farklı alel genleri taşıyan bireylerdir (Ss).

III. X ve Z bireyleri, ilgili karakterlerle ilgili

Genlerin farklı özellikleri, kalıtılan karakterlerdeki çeşitlilikten sorumludur. Örneğin,
bezelye bitkisinde çiçek renginden sorumlu genin biri mor çiçek için diğeri beyaz çiçek için olmak üzere iki farklı özelliğe sahiptir. Bir genin farklı özelliklerine alel denir.

2

d

II. Y, ebeveynlerinden ilgili karakter için
çekinik genleri almıştır.

6.

1

3

III. Sadece çevresel faktörlerin etkisi ile fe-

A) Yalnız I

ÜNİTE
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5.

Bağlı
genler

• Bağlı genler yalnız mayoz bölünmede
krossing over ile ayrılırlar.

E) I, Il ve lII
5A 6C 7D 8D

133

1

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ GENEL
TANIMLAR

2

Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimleri Ekoloji bilim dalının çalışma alanıdır. Ekolojik kavramları öğrenmek, konu içinde yer alan ekosistem ekolojisini anlamlandırmayı kolaylaştıracaktır.

3
4
5
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TEST • 1

KONUYU ÖĞRENELİM

1.

3.

Farklı birçok popülasyonun meydana getirdiği komüniteler yaşamlarını sürdürebilmek
için coğrafik alana ihtiyaç duyar.

Tuğçe Öğretmen ekosistemle ilgili kavramları açıkladıktan sonra tahtaya bazı kavramları karışık olarak yazıyor.

Buna göre, komünitelerin ihtiyaç duyduğu bu alanlar aşağıdakilerden hangisi ile
ifade edilir?

Popülasyon: Belirli coğrafik sınırlar
içinde yaşamakta olan, aynı türe ait canlı topluluğudur. Örnek, orman ekosisteminde Şeker Akça ağaçları.

A) Biyosfer

B) Biyotop

D) Habitat

ÖĞRETMENİN NOTU
I.

Popülasyon

II. Organizma
III. Biyosfer

C) Biyom

IV. Komünite

E) Ekoton

V.

Komünite: Belirli bir alanda bulunan
farklı popülasyonların oluşturduğu topluluktur. Örnek; Kaz Dağları ormanlarındaki birçok ağaç, mantar, memeli, sürüngen, kuş ve mikroskobik canlılar.

Ekosistem

Tuğçe Öğretmen'in verdiği yukarıdaki
kavramları, öğrenciler küçükten büyüğe
doğru aşağıdakilerden hangisindeki gibi
sıralamalıdır?

Ekosistem: Belirli bir alanda canlı ve
cansız çevrenin oluşturduğu bütündür.

A) I - II- III - IV - V
Ekosistem = Komünite + Cansız çevre
Örnek; Çöller, mercan adaları, göller
Biyosfer: Ekosistemleri içine alan yaşam alanlarının tamamı.

B) III - II - IV - I - V
C) V - I- IV - III - II

2.

Canlılar ile cansız ortamları arasındaki ilişki
ekosistemler olarak tanımlanır.

Niş: Organizmanın kendini ve çevresini
etkileyen yaşam biçimi, ilişkileri ve faaliyetleridir. Yani organizmanın işidir.
Flora: Belli bir bölgede yaşayan bitki
topluluğudur.
Fauna: Bir bölgede yaşayan hayvan
topluluğudur.

Biyom: İklim koşulları kendine özgü
olan geniş coğrafik ekosistem tipleridir.
Farklı ekosistemler içerir.

Abiyotik (cansız) Faktörler
• Işık
• Sıcaklık
• İklim
• Su
• Ortam pH'si
• Toprak ve mineraller
Biyotik (canlı) Faktörler
• Üreticiler
• Tüketiciler
• Ayrıştırıcılar

4.

Asaf, ekosistemle ilgili çalışma kağıdında
bulunan aşağıdaki alıştırmada ekolojik kavramları ve açıklamaları eşleştirmek istiyor.
Organizmanın yaşadığı ortamdaki faaliyetler

Biyotop: Komüniteyi oluşturan canlıların ihtiyaç duyduğu coğrafik alanlardır.

Faktörler

D) IV - V- III - II - I
E) II - I- IV - V - III

Habitat: Bir popülasyonun (türün) yaşadığı yerin adresidir. Yani doğada o canlıyı aradığında bulacağın yerdir.

Ekosistemde Canlıları Etkileyen

Ekosistemde canlıları etkileyen abiyotik
faktörler ile ilgili,
I. Güneş ışığı ekosistemin işleyişi için
enerji kaynağıdır.
II. İklimin ana elemanları sıcaklık, ışık, su
ve rüzgârdır.

Habitat

Aynı türden canlıların
oluşturduğu topluluk

Niş

Popülasyonun yaşadığı yer

Popülasyon

Buna göre, Asaf aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisini yapmalıdır?
A)

B)

C)

III. Çevre sıcaklığı organizmanın vücut ısısını etkilemez.
ifadelerinden hangileri doğru açıklama
olmaz?
A) Yalnız I
D) I ve III
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ÜNİTE

B) Yalnız III

D)

E)

C) I ve II

E) I, II ve III
1B 2B 3E 4D

8.

Aşağıdakilerden hangisi popülasyon örneğidir?
A) Ayder Yaylası'ndaki çamlar
B) Konya Ovası’ndaki Konya Gaşağı
C) Toros Dağları’ndaki sürüngenler

Bilge, biyoloji dersinde öğretmeninin söylediği “Bir ekosistemdeki ayrıştırıcı organizmalar ortamdan uzaklaştırılırsa hem biyotik hem abiyotik faktörler olumsuz etkilenir.”
cümlesini duyunca çok şaşırmıştır ve zihninde şunları karışık olarak canlandırmıştır:

D) Kızılcahamam’daki memeliler

I. Üretici sayısının azalması

E) Artvin Karagöl’deki algler

6.

II. Tüketicilere aktarılan
enerji miktarının artması
III. Ortamda mineral rekabetinin
artması
IV. Organik atık birikiminin
azalması

Ekosistemde yer alan kavramlardan hangisi bir türün bireylerinin yaşamsal faaliyetlerin en iyi şekilde devam ettirebildiği
yaşam alanını açıklar?
A) Biyosfer
D) Habitat

B) Ekosistem C) Komünite
E) Ekolojik Niş

B) Yalnız IV

D) III ve IV

MİRAY YAYINLARI

Ekosistem, canlılar ile cansız çevrelerinin
oluşturduğu bir bütünü ifade eden bir kavramdır.

1

• Canlıların, çevresel koşullarını ifade
eder.

2

• Her canlının abiyotik faktörler açısından alt ve üst sınırları vardır. Bu iki sınır tolerans sınırıdır. Tolerans sınırları arasında kalan aralık tolerans (hoşgörü) aralığıdır.

X popülasyonu

40

60

C) I ve III

E) I, II ve IV

Y popülasyonu

80

100

Tolerans

2- Biyotik Faktörler
• Bir ekosistemde birbirleriyle ilişkili
olan canlı varlıkların hepsi biyotik faktörlerdir.
• Canlıların ekolojik nişlerine göre biyotik faktörler üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılardır.

3

İnorganik maddeleri organik maddelere dönüştürerek kendi besinini
üretir.

3

Hepsi organik madde sentezinde
CO2 tüketir.
Üretici Çeşitleri
Fotoototrof

Ülkemizin Artvin ili sınırları içerisinde bulunan Karçal Dağları’nda, 40 yıl öncesine göre,
• Dağ horozlarının yaklaşık 1 hafta erken
kuluçkaya yattığı,

• Fotosentezle besin üretir.
• Işığı kullanır.
• Klorofil bulundurur.
• Işık varlığında besin üretir.

A) Toprağın yapısında bulunan mineraller
B) Canlının yaşadığı alanın ışığa maruz
kalma süresi
C) Bir bölgedeki nem, yağış, rüzgârdan etkilenen iklim koşulları
D) Ortamda canlılığını sürdüren fotoototrof
organizmaların miktarı
E) Topraktaki temel elementlerin oranı

Siyanobakteri

• Bitkilerin ise yaklaşık 7 gün erken çiçeklendiği gözleniyor.
Karçal Dağları’na ait ekosistemde gerçekleşen bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Avcı türlerin sayısı
B) Besin rekabeti
C) Saprofitlerin sayıca artması
D) İklim değişikliği
E) Popülasyon yoğunluğunun artması
5B 6D 7D 8C 9D

6

Örnek; siyanobakteri, alg, bitki

• Kafkas semenderinin 9 gün erken çiftleştiği,
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ekosistemleri etkileyen cansız faktörlerden
birisi değildir?

4

Sıcaklık (°C)

a) Üreticiler (Ototroflar)

9.

3

5

Popülasyon yoğunluğu

Tolerans

Bilge’nin zihninde canlanan olaylardan
hangisi öğretmenin derste verdiği bilgi
üzerine Bilge'nin şaşırmasının sebeplerindendir?

ÜNİTE

1- Abiyotik Faktörler

20

A) Yalnız II

7.

KONUYU ÖĞRENELİM

MİRAY TYT BİYOLOJİ SORU BANKASI • EKOSİSTEM EKOLOJİSİ

5.

Alg

Kemoototrof
• Kemosentezle besin üretir.
• İnorganik maddelerin oksidasyonuyla üretilen enerjiyi kullanır.
• Gece gündüz besin üretir.
Örnek; nitrit bakterisi, nitrat bakterisi, bazı arkeler
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ÜNİTE

1
2

TEST • 15

KONUYU ÖĞRENELİM

1.
Asit yağmurları,
I. Sülfürik asit

3

II. Laktik asit
III. Nitrik asit

4
5
6

3.

Ötrofikasyon zamanla suların kirlenmesine
neden olur. Sucul bölge, yeşil ve bulanık bir
renk alır. Suyun yüzeyinde alg birikimi sonucu, suyun derinliklerine ışık ulaşmaz. Böylece fotosentez yapan canlı sayısı azalır.

A) Yalnız I

B) Yalnız III

D) II ve III

Güncel çevre sorunları ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Fosil yakıtların tüketimi atmosferde CO2

ve sera gazlarının miktarını artmakta bu
durum da dünyamızın ortalama sıcaklığının artışına neden olmaktadır.

maddelerinden hangilerini barındırır?

B) Ozon tabakasının incelmesine neden olan
en önemli faktör kloroflorokarbondur.

C) I ve III

E) I, II ve III

C) Su sitemlerine karışan fosfor ve azot, alg
sayısındaki artışı teşvik ederek suyun canlı yaşamını tehdit etmesine neden olur.

Çözüm
Havadaki kükürt ve azotlu gazlarla tepkimeye giren su toprağa sülfürik asit veya nitrik asit olarak iner.

D) Atmosferde biriken CH4 ve CO2, asit yağmurlarının oluşumuna kaynak oluşturur.

Buna göre ötrofikasyonla ilgili,
I. Sucul alanda tüketiciler ötrofikasyondan etkilenmez.

Laktik asit, bazı canlıların oksijen kullanmadan hücresel solunumla enerji üretmeleri sırasında açığa çıkan organik bir
asittir.

E) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının artması çevre sorunlarını
azaltır.

II. Karasal ekosistemlerde görülmez.
III. Suyun O2 derişimi azalır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

Cevap: C

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

C) Yalnız III

E) II ve III
MİRAY YAYINLARI
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Karma Test - 7

Örnek

Öğretmen Notu
Her ekosistem kendini onarmaya çalışır.
Kirlenen su kaynakları, su kaynaklarında doğal olarak bulunan canlılar tarafından temizlenir. Buna otobiyolojik temizleme denir.

Örnek
I. Hücresel solunum

2.

II. Kemosentez
III. Fotosentez
Yukarıdaki olaylardan hangileri sera
etkisini azaltıcı yönde etki eder?
A) Yalnız II

B) I ve II

D) II ve III

C) I ve III

E) I, II ve III

Ekolog olan Aynel, erozyon nedeni ile ülkemizden her yıl yaklaşık Kıbrıs Adası büyüklüğünde bir toprak parçasının kaybolduğuna dair vardığı sonucu bilimsel bir makâle
ile açıklamıştır.
Makâlede, erozyonun nedenleri ile ilgili
Aynel,
I. Mera alanlarının tahrip edilmesi

Çözüm
Kemosentez ve fotosentez reaksiyonları
ile CO2 tüketilerek organik madde sentezinde kullanılırlar ve CO2 azaltılır.
Cevap: D

II. Eğimli arazilerde tarım yapılması
III. Hava kirliliği
olaylarından hangilerini ileri sürmüş olabilir?
A) Yalnız II
D) II ve III
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B) Yalnız III

C) I ve II

E) I, II ve III

4.

Yer kabuğunun üst katmanlarının başta akarsu ve sel gibi çeşitli dış etmenlerle bir yerden
başka bir yere taşınmasına erozyon denir.
Buna göre meydana gelen erozyonun
şiddeti,

I. arazi eğimi
II. yıllık yağış miktarı
III. bitki örtüsü
IV. toprak yapısı
faktörlerinden hangileri ile belirlenir?
A) I ve II

B) I ve III

D) I, III ve IV

C) II ve IV

E) I, II, III ve IV

1E 2C 3D 4E

8.

Bir bireyin karbon ayak izini küçültebilmesi için,
I. Televizyon ve cep telefonu kullanımının
azaltılması
II. Toplu taşıma araçları ile seyahat etmesi
III. Dondurulmuş hazır gıdaları mikrodalga
veya elektrikli fırında ısıtıp tüketmesi

Buna göre, uyarının sebebi olarak asit
yağmurlarının yol açabileceği,

davranışlarından hangisini yapması uygun olmaz?
A) Yalnız II

B) Yalnzı III

D) I ve III

15 Ocak 2020 tarihinde İstanbul’da
yüksek basıncın yerini alçak basınca
bırakmasıyla yağış olması ve mevcut
hava kirliliğinin ileri seviyede bulunması
sebebiyle uzmanlar asit yağmuru uyarısında bulunmak zorunda kalmıştır.

I. Cildimizde ve saçlarımızda olumsuz etII. Deniz canlılarının risk altına girmesi
III. Orman örtüsüne zarar vermesi

E) II ve III

sonuçlarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız II

B) I ve II

D) II ve III

6.

Güncel çevre sorunlarından olan,

9.

I. Toprak kirliliği
III. Ötrofikasyon
durumlarından hangileri hava kirliliğinin
bir sonucu olarak ortaya çıkabilir?
B) II ve IV

D) I, III ve IV

C) III ve IV

E) I, II, III ve IV

MİRAY YAYINLARI

IV. Ozon tabakasının incelmesi

A) I ve III

C) I ve III

E) I, II ve III

Güncel çevre sorunları ile ilgili olarak,
I. CO2, metan ve su buharının etkileşim
ile atmosferde tabakalaşmaya neden
olarak sera etkisi yaratır.

II. Asit yağmurları

ÜNİTE

1

Örnek
Aşağıdakilerden hangisi sera etkisini artırmaz?

2

A) Yanardağ patlaması

3

B) Fosil yakıtlarından elektrik üretimi

4

C) Oksijenli solunum
D) Orman yangını

kilenmesi

C) I ve II

KONUYU ÖĞRENELİM

II. İklim değişikliklerinin temel nedeni su
döngüsünde gerçekleşen bozulmadır.

5

E) Kemosentez

6

Çözüm
Kemosentez ile CO2 tüketilerek organik
madde üretimi sağlanır.
Yanardağ patlaması ile yoğun miktarda CO2 ve diğer gazlar atmosfere salnır.
Fosil yakıtlarının yanması ile termik
santrallerde enerji üretimi gerçekleşir.
Bu sırada yanma ürünü olan CO2 atmosfere salınır.
Oksijenli
CO2'tir.

solunum

ürünlerinden

biri

Orman yangınları, atmosfere CO2 salınmasına neden olur.

III. Hava kirliliğinin tek nedeni yapay kirleticilerdir.

Cevap: E

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız III

D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

10.		
7.
2019 yılında Karadeniz Bölgesi’nin
Trabzon, Ordu, Samsun, Rize ve
Giresun illerinde art arda orman
yangınları çıkmış, bu yangınlarda
200 hektar arazi kullanılamaz hale
gelmiştir.

Bu yok oluştan sonra, bu bölgelerde
aşağıdakilerden hangisinin azalması
beklenmez?
A) Toprağın su tutma kapasitesi
B) Atmosfere salınan O2 miktarı
C) Otçulların sayısı
D) Birim zamanda bölgede aşınan toprak
miktarı
E) Etçillerin sayısı

2018 yılında ülkemizde baraj inşaatında
çalışan bir işçi tesbih sandığı radyoaktif
bir maddeyi cebinde taşımış, bir kaç
saat içerisinde belirtiler ortaya çıkmış
ve bölge karantinaya alınmıştır.

Örnek
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5.

I. Solunum yolu hastalıklarının artması.
II. İklimsel değişimler görülmesi

Radyasyon kirliliğinin önlenmesinde,

I. Radyasyonlu madde içeren ve atıl du-

III. Toprakta mineral verimliliğinin artması

ruma geçen araç-gereçlerin güvenli
depolanması sağlanmalıdır.

Yukarıdakilerden hangileri hava kirliliğinin sonuçlarındandır?

II. Tıpta, teşhis için kullanılan ve radyoaktif madde içeren cihazlar sık kullanılmamalıdır.
III. Nükleer atıklar evsel atıklarla birlikte
depolanmalıdır.
tedbirlerinden hangileri etkili olur?
A) Yalnız I
D) I ve II

B) Yalnız II

C) Yalnız III

A) Yalnız II

B) I ve II

D) II ve III

C) I ve III

E) I, II ve III

Çözüm
Toprakta mineral miktarı artmaz.
Cevap: B

E) II ve III
5B 6B 7D 8E 9A 10D
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ÜNİTE

1
2
3
4
5
6

TEST • 16
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Karma Test - 8

Örnek
1.

Toprak kirliliğine,
I. Su ve rüzgar erozyonu,

Erozyon sorununun ortaya
çıkmasında,

II. Bilinçsiz tarım ilacı kullanımının artması,

III. Bilinçsiz sulama
B) Yalnız III

I.

III. Havadaki kirleticilerin oranının artması

durumlarından hangileri neden olur?
D) II ve III

4.

I. Sanayi atıklarının arıtılması,

II. Yanlış yapılaşma,

A) Yalnız II

Su kirliliğine neden olan faktörler ile ilgili olarak,

olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi
gerekir?

C) I ve II

E) I, II ve III

A) Yalnız II

Çözüm

B) I ve II

D) II ve III

II. Bitki örtüsüne zarar verecek rek-

reasyon çalışmalarının yapılması

C) I ve III

E) I, II ve III

II. Tarım alanlarında organik gübre

kullanımının artması
faktörlerinden hangileri etkili olabilir?

2.

Cevap: E

Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğinin
önlenmesi için alınabilecek tedbirler arasında yer almaz?

B) I ve II

D) II ve III

C) I ve III

E) I, II ve III

A) Kanalizasyon suları kullanılarak tarımda
sulama yapılması
B) Sanayi atıklarının arıtılabileceği tesislerin kullanımının yaygınlaştırılması
C) Tarım zararlarına karşı kullanılan ilaçların uygun dozlarda tüketimi
D) Doğada parçalanması zor olan deterjan
kullanımının azaltılması

Örnek

E) Doğal su kaynaklarının evsel atıklarla
kirletilmesinin önüne geçilmesi

Sularda meydana gelen ötrofikasyonda,
I. Azotu ve fosforlu bileşiklerin sulara
verilmesi,
II. Su yosunlarının kontrolsüz çoğalması
III. Su yüzeyini yosun ile kaplanması
ve alt bölgelere ışığın ve oksijenin
ulaşamaması
IV. Canlı ölümleri ve kokuşmanın görülmesi
olaylarının 1. ve 4. sırada gerçekleşenleri hangileridir?
A) Yalnız I

B) I ve II

D) I ve IV

C) I ve III

E) I, II ve IV

Çözüm
Verilenlere göre önce suda azot ve fosfor oranı artar. En son ise canlı ölümleri
ve kokuşma ortaya çıkar.
Cevap: D

3.

Bir kutu meyve suyunun yapımında kullanılan şeftali ve diğer hammaddenin üretimi,
işlenmesi ve depolanması için üretim yapan
şirkete belli miktarda bir alan gereklidir. Bu
meyve suları, satıldığı marketler ve bakkallarda bir yer işgal eder. Meyve sularının dağıtımı, üretimi ve kullanımı için de bir alan
gereklidir.
Buna göre, meyve sularının üretiminden
tüketimine kadar geçen süreçte kullanılan alanlar aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?
A) Otobiyolojik tüketim alanı
B) Yaban hayatın tahribi
C) Ekolojik ayak izi
D) Ötrofikasyon
E) Karbon ayak izi
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A) Yalnız III

MİRAY YAYINLARI
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Su ve rüzgâr erozyonu toprağın verimli
kısmının kaybolmasına neden olur.
Yanlış yapılaşma ile verimli toprak alanlarında insan atıkları birikir. Bilinçsiz sulama toprağın mineral kompozisyonunu
değiştirir.

Yeraltı suları kullanılarak tarım
alanlarının sulanması

5.

Doğada kendiliğinden oluşmuş, oluşumunda insanın herhangi bir rolünün bulunmadığı zenginlik kaynakları doğal kaynaklar olarak adlandırılır.
Buna göre,
a) Yenilenebilir

b) Yenilenemez

1. Güneş
2. Maden
3. Rüzgâr
4. Petrol
5. Doğal gaz

Kaynakların doğru eşleştirilmesi, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a

b

A)

3 ve 5

1, 2 ve 4

B)

1 ve 3

2 ve 3

C)

2, 4 ve 5

1 ve 3

D)

1 ve 5

2, 3 ve 4

E)

1 ve 3

2, 4 ve 5

1D 2 A 3C 4B 5E

9.

Biyolojik sistemlerin çeşitliliğinin ve üretkenliğinin devamının sağlanması sürdürülebilirlik olarak tanımlanmaktadır.
Buna göre,

I. Sosyal boyut

KONUYU ÖĞRENELİM

Su sistemlerinde azot ve fosfor bileşiklerinin
artması, bazı bitki ve alglerin sayısında hızlı ve kontrolsüz artışa neden olarak, suyun
bulanıklaşmasına, kokuşmasına ve O2 oranının azalmasına neden olmaktadır.

III. Ekonomik boyut
verilenlerden hangileri sürdürülebilirliği
etkileyen boyutlardandır?
A) Yalnız II

B) I ve II

D) II ve III

Su sistemlerinde meydana gelen bu değişim aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

C) I ve III

E) I, II ve III

A) Erozyon

B) Ötrofikasyon

C) Asit yağmurları

D) Sera etkisi

E) Su ayak izi

1

Örnek
I. İnsanların biyolojik ihtiyaçları için
kullandığı yenilenebilir kaynakları
sağlayabilmek için gereken verimli
toprak ve su alanlarının toplamıdır.

II. Çevresel boyut

II. Bir insanın bir günde tükettiği organik besinlerin enerji cinsinden değeridir.
III. İnsanların yaşamak için tükettiği fosil yakıtlarının gram cinsinden
değeridir.
IV. İnsanların biyolojik ihtiyaçları için
kullandığı biyotik ve abiyotik faktörlerin yaşadığı alana oranıdır.
V. İnsanların yaşadığı coğrafik alanın, yer kürenin toplam yüzey alanına oranıdır.
Yukarıda verilenlerden hangisi ekolojik ayak izinin en iyi ifadesidir?
A) I

Endemik türler ile ilgili olarak,
I. Sadece tohumlu bitkilerden oluşur.
II. Belirli bir ekosistemin içinde varlığını
sürdürebilir.
III. Ilıman bölge kuşaklarında fazladır.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

C) Yalnız III

C) III

D) IV

E) V

Çözüm

10. Ekolojik ayak izi ile ilgili olarak,
I. Gereksiz su tüketiminden uzaklaşmak,

MİRAY YAYINLARI

7.

B) II

Cevap: A

II. Enerji tüketimini azaltacak tedbirler almak,
III. Motorsuz ulaşım araçlarının kullanımını
yaygınlaştırmak
faaliyetlerinden hangileri ekolojik ayak
izinin küçülmesine neden olur?

E) II ve III

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

C) Yalnız III

E) I, II ve III

Örnek
1.

Ozon tabakası, yeryüzünü ve canlıları Güneş’ten gelen ultraviyole
ışınlarının zararlı etkisinden korur.

2. Fosil yakıtlarının kullanımı ile oluşan CO2, atmosferde birikerek ozon
tabakasının yenilenmesini sağlar.
3. Ozon tabakası dünya üzerine gelen
mor ötesi ışınları yansıtarak sıcaklığın artmasını engeller.

8.

İnsanın çeşitli tüketim malzemelerinin
üretimi aşamasında ısınma ve seyahat
gibi ihtiyaçlarının karşılanması ve diğer
bir çok etkinlik için atmosfere salınmasına katkı sağladığı CO2 miktarı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
A) Karbon ayak izi

11.

I.

D) Sera etkisi
E) Küresel ısınma

Ozon tabakası ekvatordan kutuplara doğru giderek incelir.

5.

Ozon tabakasının zarar görmesi durumunda güneş yanıkları, cilt
kanseri ve katarakt gibi sağlık sorunları baş gösterir.

2
3
4
5
6

Yukarıda verilenlerden hangisi ozon
tabakası ile ilgili doğru değildir?

Zengin su kaynakları

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

II. İklim çeşitliliği

Çözüm

B) Ekolojik ayak izi
C) Su ayak izi

4.

Türkiye’nin biyolojik zenginliğini,

ÜNİTE

MİRAY TYT BİYOLOJİ SORU BANKASI • EKOSİSTEM EKOLOJİSİ

6.

III. Farklı yükseltilerde bir çok alana

sahip olmaları
faktörlerinden hangileri etkiler?
A) Yalnız I
D) II ve III

B) I ve II

C) I ve III

CO2 gazı atmosferde birikirse sera etkisine dolayısı ile küresel ısınmaya neden olur.
Cevap: B

E) I, II ve III
6E 7E 8A 9B 10E 11E
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