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4) ATP (Adenozintrifosfat) kullanma 

ATP’nin yapısı: 

 

 

ATP’nin yapısında:  

 Azotlu organik baz (adenin) 

 5 karbonlu şeker (riboz) 

 3 fosforik asit (P) 

 2 yüksek enerjili bağ vardır.  

ATP sadece hücre içinde sentezlenir ve hücre içinde 

kullanılır. Hiçbir zaman hücre dışına çıkamaz ve depo 

edilemez.  

ADP + P 

yonFosforilas

asyonDefosforil


  ATP + H2O 

ATP sentezine fosforilasyon, yıkımına ise defosfori-

lasyon denir. Enerji üretimini sağlayan olaylara ekzer-

gonik, enerji harcanmasına neden olan olaylara da 

endergonik tepkimeler denir. Endergonik ve ekzergonik 

olaylar aşağıdaki şemada gösterilmiştir.  

 

 
 

ATP Ekzergonik  Endergonik  

Aerobik (O2li) solunum 

anaerobik (O2siz) solunum 
ADP + P 

Biyosentez (yapım) 

Hareket  

Aktif taşıma, endositoz, 
ekzositoz  

Sinirsel iletim   

Hücre bölünmesi, üreme    

Işık çıkarma 

 

Sindirim (hidroliz) olayında ATP harcanmaz.  

ATP 4 yolla sentezlenir: 
 

1. Sübstrat düzeyinde fosforilasyon: Bir maddenin (sübstrat) 

yapısındaki fosfatın çıkıp, ADP’ye eklenmesiyle ATP 

sentezlenir. Sübstrat düzeyinde fosfarilasyon evrensel-

dir. Çünkü hem O2’li hem de O2’siz solunumda bu şekil-

de ATP üretimi vardır.  

2. Oksidatif fosforilasyon: O2’li solunumda besin yapısındaki 

elektronların enerjisiyle ATP sentezlenmesidir. Sadece 

O’li solunum yapan canlılarda görülür.  
 

3. Fotofosforilasyon: Işık enerjisi yardımıyla ATP sentezlen-

mesidir.  Fotosentez yapan canlılarda görülür.  
 

4. Kemosentetik Fosforilasyon: Kemosentezde inorganik mad-

delerin oksitlenmesi ile üretilen enerjidir. Sadece kemo-

sentetik bakterilerde görülür.  
 

 

 

Fotosentezde fotofosforilasyon ile üretilen 

enerji sadece fotosentezde, kemosentezde 

kemosentetik fosforilasyon ile üretilen enerji 

sadece kemosentezde kullanılır.  

 

Örneğin; Yeşil bitki hücresinde gündüz sübstrat düze-

yinde ve oksidatif fosforilasyon ile fotofosforilasyon ile 

enerji üretimi olurken gece sübstrat düzeyinde ve oksi-

datif fosforilasyon ile enerji üretimi olur. İnsan ise sübst-

rat düzeyinde ve oksidatif fosforilasyon vardır.  

 

 

Yanda gösterilen dönüşüm 

olayları ile ilgili olarak aşağıda-

kilerden hangisi yanlıştır? 

 ADP + P 

ATP  

II I 

 
 

A) Kompleks organik besinlerin yapısındaki bağların 
parçalanmasıyla I. olay gerçekleşebilir.  

B) Hücre bölünmesi, sinirsel iletim ve kas kasılması 
sırasında II. olay gerçekleşir.  

C) I. olaY dehidrasyon olup sadece hücre içinde ger-
çekleşir.  

D) II. olay defosforilasyon olarak adlandırılır.  

E) I. olay ışık enerjisinin kullanımı ile gerçekleşebilir.  

ÇÖZÜM 

Kompleks organik besinlerin parçalanması hidroliz olup 

bu sırada ATP sentezi ve yıkımı gerçekleşmez. ATP 

sentezi, solunumda basit organik besinlerdeki bağların 

parçalanmasıyla sağlanır.  

I. olay fosforilasyon olarak adlandırılan dehidrasyon 

olayıdır. Yanız hücre içinde gerçekleşir. II. olay ise 
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defosforilasyon olup aktif taşıma, hücre bölünmesi, kas 

kasılması gibi olaylarda gerçekleşir. Yani ATP harcanır.  

Fotosentezde ışık enerjisi yardımıyla ATP sentezlenir.  

Cevap A’dır. 

5) Solunum Yapma 

Solunumda amaç hayatsal faaliyetler için gerekli enerjiyi 

üretmektir. Solunum 24 saat kesintisiz devam eden bir 

olaydır.  

a) O2 li solunum (aerobik): Glikozun (C6H12O6) oksijen-

li ortamda yıkımıyla enerji üretimidir.  

 C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O + 38 ATP net + ısı 

en. 

O2’li solunum Ökaryot hücrede sitoplazmada başlar, 

mitokondride devam eder. Prokaryot hücrelerin tüm 

reaksiyon sitoplazmasında gerçekleşir. 

 

b) O2 siz solunum (anaerobik): Glikozun oksijensiz 

ortamda yıkımıyla enerji üretimidir. Sitoplazmada ger-

çekleşir.  
 

– Alkolik Fermantasyon: Şarap bakterisi ve bira ma-

yasında görülür.  

 C6H12O6  2 Etil alkol + 2CO2 + 2ATP net + ısı en.  

 

– Laktik asit Fermantasyonu: Omurgalıların çizgili kas 

hücrelerinde ve yoğurt bakterilerinde görülür.  

 C6H12O6  2 Laktik asit + 2 ATP net + ısı en.  

 Tüm solunum çeşitleri sitoplazmada glikoliz (glikozun 

yıkımı) reaksiyonları ile başlar.  

 O2 li solunumda oluşan enerji miktarı, O2 siz solunu-

ma göre çok fazladır. Bu yüzden oksijenli solunum genel 

olarak gelişmiş, enerji ihtiyacı çok olan canlılarda görü-

lürken, oksijensiz solunum daha çok bakteri, maya gibi  

basit yapılı, enerji ihtiyacı az olan canlılarda görülür. 

  

6) Her canlı doğar, büyür ve ölür 

Eğer;  

Anabolizma > katabolizma → gençlik dönemi (büyüme 

olur) 

Anabolizma ≈ katabolizma → erişkin dönemi (büyüme 

durur) 

Anabolizma < katabolizma → yaşlılık dönemi 

 

7) Hareket etme: 

Hayvanlarda hareket kamçı, ayak, kanat ile yer değiş-

tirmeyle aktif olarak yapılır. Bitki ve mantarlar yön veya 

durum değiştirerek pasif hareket ederler. 

Canlılarda üç çeşit hareket vardır: 
 

a) Tropizma (yönelim): Uyaranın yönüne bağlı durum 

değiştirme haretetleridir. Nedeni, bitkilerde oksin hor-

monunun homojen olmayan dağılımıdır. 

Örnek: Ayçiçeğinin güneşe yönelmesi (pozitif fototro-

pizma) 

b) Taksi (göçüm): Uyaranın yönüne bağlı yer değiştir-

me hareketleridir. Daha çok amip, öglena gibi tek hücreli 

canlılarda görülür.  

Örnek: Öglenanın aşırı ışıktan kaçması (negatif fototak-

sis), aerob bakterinin oksijene doğru hareket etmesi 

(pozitif aerotaksis)  

 

c) Nasti (ırganım): Uyaranın yönüne bağlı olmayan 

durum değiştirme hareketleridir. Nedeni turgor basın-

cındaki değişimdir. 

Örnek: Lalenin sıcakta açılması (termonasti), akşam 

sefasının gece çiçek açması (fotonasti) 

8) Üreme 

Canlıların kendilerine benzer bireyler meydana getirme-

sidir. Yaşamsal bir olay değildir. Eşeysiz ve eşeyli olmak 

üzere iki çeşit üreme şekli vardır. 

a) Eşeysiz Üreme:  

 Genellikle temeli mitoz bölünmeye dayanır. Mitoz 

bölünmede çeşitlilik yoktur. Oluşan canlılar birbirinin 

aynısıdır. Bu yüzden evrime katkısı yoktur. 

 Kısa zamanda çok sayıda yavru oluşumunu sağlar. 

Ancak bireylerin ortama uyum yeteneği azdır. 

 Tomurcuklanma, bölünme, sporla üreme eşeysiz 

üreme çeşitlerinden bazılarıdır. 

b) Eşeyli Üreme: 

 Genellikle temeli mayoz bölünmeye dayanır. Bu 

yüzden oluşan yavrular arasında kalıtsal çeşitlilik 

vardır ve evrime katkıda bulunur. 

 Oluşan yavruların ortama uyum yeteneği çoktur. 

 

9) Adaptasyon (çevreye uyum): Canlının belirli bir bölgede 

yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özelliklerdir. 

Örnek: Bukalemunun bulunduğu ortama göre renk 

değiştirmesi, devenin hörgücünde yağ depolaması, 

kurak bölge bitkisinin yaprak yüzeyinin dar ve çok tüylü 

olması, kazık köke sahip olması bu canlıların yaşama 

şansını artıran birer adaptasyondur. 

Canlıların sudan karaya geçerken ısı kaybını önleyen 

deri, post, kıl, tüy gibi yapıları kazanması, su kaybını 

azaltmak için NH3 (amonyak) yerine üre veya ürik atma-

sı yine adaptasyondur. 
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İnsanda yazın derideki kılcal damarlar genişler ve terle-

me artar. Kışın ise derideki kılcal damarlar büzülür ve 

terleme azalır. Bu sayede vücut ısısı sabit tutulur.  

Aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma benzerlik 

göstermez? 
 

A) Üstten bakıldığında balıkların sırt kısmının koyu 

görünmesi 

B) Bazı yengeçlerin tehlike anında bacağını koparması  

C) Bazı kelebeklerin zehirli kelebeklerdeki gibi parlak 

göz lekesi taşıması  

D) Çuha çiçeğinin düşük sıcaklıkta kırmızı, yüksek 

sıcaklıkta beyaz açması  

E) Çubuk çekirgelerin bitki dalının şeklini alması 

ÇÖZÜM 

Balıkların sırt kısmının koyu görünmesi zeminden farklı 

görünmemesini, yengeçlerin bacağını koparıp atması 

düşmanını yanıltmayı, kelebeklerin göz lekesi taşıması 

düşmanını yanıltıp korkutmasını, çekirgenin dalın şeklini 

alması kamuflâjını sağlayan birer adaptasyondur. Çuha 

çiçeğinin farklı renklerde açması ise herhangi bir yarar 

sağlayan özellik, adaptasyon değildir. 

Doğru Cevap D’dir. 

10) Boşaltım 

Zararlı maddelerle beraber, vücutta gereğinden fazla 

miktarda bulunan maddelerin vücut dışına atılmasıdır. İç 

denge (hemostasi) için gereklidir. 

 Bitkilerde boşaltım gözenekler, kovucuklar (lentisel-

ler), hidatotlar, kökler ve yaprak dökümüyle sağlanır. 

Stomalarla CO2, O2 ve su buharı, lentesillerle CO2 

ve çok az su buharı, hidatotlarla su ve tuz atılır. 

 Hayvanlarda boşaltım maddeleri H2O, CO2, NH3, 

üre, ürik asittir. Azotlu boşaltım artıkları üç şekilde 

dışarı; NH3 (amonyak, çok zehirli), üre (az zehirli), 

ürik asit (en az zehirli) 

NH3 çok zehirli olup, sudaki canlılarda bol suyla seyrelti-

lerek atılır. Karadaki canlılar ise su kaybını azaltmak için 

amonyağı üre veya ürik aside çevirerek atarlar. Memeli-

lerde azotlu boşaltım maddesi üre; sürüngen, kuş ve 

böceklerde ürik asittir.  

 

BİLİMSEL YÖNTEM 

Bilim: Gerçeklere ulaşmak için yapılan çalışmalar, 

tarafsız deney ve gözlemlerle elde edilen bilgiler toplu-

luğudur. 

 Bilim adamı sabırlı, araştırmacı, tarafsız olmalı, 

otoriteyi reddetmelidir. Bilimsel çalışmalar sırasında 

bilim adamının izlediği yola bilimsel yöntem denir. 

Bilimsel yöntemde: 

 
 

1) Problem belirlenir 

2) Gözlemler yapılır 

3) Veriler (gerçek) toplanır 

4) Hipotez kurulur 

5) Tahminler yapılır 6) Kontrollü deneyler yapılır 

Hipotez yanlışsa Hipotez değiştirilir 

Hipotez kesin olarak ispatlanamıyor, 
ancak sürekli destek görüyor, yeni 
gerçekleri açıklamaya devam ediyorsa 

Teori 

Hipotez doğruysa 

Gerçek / kanun 

(gerçek olabilir / çürütülebilir)  

 Gözlem: Bir olayı anlamak için yapılan incelemedir. 

Nitel Gözlem: Duyu organlarıyla yapılır. 

Örnek: CO2 kireç suyunu bulandırır. 

Nicel Gözlem: Ölçmeye dayanan sayısal gözlemlerdir. 

Kişiye göre değişmediği için bilimde daha çok tercih 

edilen gözlem çeşididir.  

 

Örnek: Sağlıklı insanın 100 ml kanında 120 mg glikoz 

vardır. 

 Hipotezler probleme önerilen geçici çözüm yoludur. 

İyi bir hipotez; 

− denenebilir olmalı 

− problemle ilgili tüm verileri kapsamalı 

− verilere ters düşmemeli 

 

− yeni tahminler yapmaya elverişli olmalıdır. 

 

 Tahminler hipoteze dayalı ileri sürülen fikirlerdir. 

Genellikle “Eğer… ise… dir.” kalıbındaki cümlelerdir. 

 Kontrollü deney: Deneyi etkileyecek tüm faktörlerin 

birinde değişiklik yapılır, diğerleri sabit tutulur. Üze-

rinde değişiklik yapılan gruba deney grubu, deney 

grubu ile karşılaştırma olanağı sağlayan ve tüm fak-

törlerin sabit tutulduğu gruba da kontrol grubu denir. 

 

 Tahminler deneylerle doğrulanırsa hipotez gerçek 

olur. Gerçek tüm dünyada kabul edilmiş ise kanun 

olur. 

 

Örnek: Mendel kanunları 

 

 

 

ÖRNEK   
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1. 

 

 

 Güneş ışığı 

 100 ml su  100 ml  100 ml su 

 28C  28C  28C 

 Yeşil ışık  Kırmızı ışık 

 
 Aynı türden sadece yaprak sayıları farklı olan üç 

bitki ile ışık renginin fotosentez hızına etkisini ince-
lemek amacıyla aydınlık ortamda yukarıdaki de-
neyler yapılıyor. 

 Araştırmacının kesin sonuca ulaşabilmesi için; 

 I. Yaprak sayıları aynı olan aynı türdeki bitkiler 
üzerine deneydeki ışınları göndermek 

 II. Deneydeki bitkilerin üzerine yalnızca güneş 
ışığı göndermek 

 III. Aynı deneyi farklı sıcaklık derecelerinde ger-
çekleştirmek 

 İşlemlerinden hangilerini yapmalıdır? 
 

 A) Yalnız I  B) Yalnız II 

 C) Yalnız III D) I ve II 

 E) II ve III 

 

 

2. Bir hipotez aşağıdaki durumlardan hangisinde 
reddedilerek yenisini kurmalıdır?  

 

A) Teori haline gelmiyorsa 

B) Aynı konu ile ilgili başka hipotezlerle çelişiyor-
sa 

C) Kontrollü deneylerle desteklenmiyorsa 

D) Tüm verileri içermiyorsa 

E) Yeni tahminlere yol açmıyorsa 

 

 

 

3.  Fotosentetik bakteri 

  Öglena 

  Şapkalı mantar 

  Kara yosunu 

 Yukarıda verilen dört canlı için; 

 I. CO2 özümlemesi yaparak besin üretme 

 II. Selüloz yapılı hücre çeperine sahip olma 

 III. Anabolizma ve katabolizma olaylarını aynı 
zaman diliminde gerçekleştirme 

 IV. Çevreden gelen uyartılara karşı irkilme ve 
harekette bulunma 

 özelliklerinden hangisi ortaktır? 
 

 A) I ve II B) II ve III 

 C) III ve IV D) I, II ve III 

 E) II, III ve IV 

4. “Magnezyum elementi klorofil sentezinde kullanılır 
ve fotosentez olayı için gereklidir.” hipotezini kanıt-
lamaya çalışan bir bilim adamı “Eğer magnezyum 
elementi klorofil sentezinde kullanılıyorsa; mag-
nezyum eksikliği görülen topraklarda yetişen bitki-
ler bodur boylu olmalıdır.” fikrini ortaya atıyor. 

 Bu bilim adamının bu aşamadan sonra yapma-
sı gereken ilk iş aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Gözlemler yaparak veri toplamalıdır. 

B) Hipoteze dayalı tahminlerde bulunmalıdır. 

C) Kontrollü deneyler düzenlemelidir. 

D) Hipotezini değiştirmelidir. 

E) Hipotezini bu konuyla ilgili başka hipotezlerle 
karşılaştırılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Bir biyolog protein sindiriminin gerçekleştiğini 
ispatlamak için; 

 I. Protein + Proteinleri aminoasitlere kadar 
parçalayan enzimler + su + fenol kırmızısı 

 II. Protein + Proteinleri aminoasitlere kadar 
parçalayan enzimler + su + biüret ayracı  

 III. Protein + Aminoasit + su + fenol kırmızısı 

 IV. Protein + Aminoasit + Proteinleri aminoasitle-
re kadar parçalayan enzimler + su 

 şeklinde dört ayrı deney yapıyor. Bu biyolog 
hangi numaralı deneylerle protein sindiriminin 
gerçekleştiğini ispatlar? 

 (Aminoasitler fenol kırmızısı ile sarı, proteinle 
biüret ayracı ile menekşe moru renk verir.) 

 

 A) I ve II B) II ve III 

 C) III ve IV D) I, II ve III 

 E) I, III ve IV 

 

 

 

 

 

 

 

6. Bilimsel çalışma yapan bir bilim adamı, “Bir doma-

tes bitkisinin yaprakları üzerinde yaşayan parazit 
canlıların sayıca artması, domates verimini düşü-
rebilir.” diyen bir bilim adamı bu yargıya vardıktan 
sonra, 

 I. Problemi tespit etmek 

 II. Hipoteze dayalı tahminlerde bulunmak 

 III. Nitel ve nicel gözlemler yapmak 

 IV. Kontrollü deneyler düzenlemek  

 İşlemlerinden hangilerini yerine getirmelidir? 
 

 A) I ve II B) II ve III 

 C) II ve IV D) III ve IV 

 E) II, III ve IV 

Ç Ö Z Ü M L Ü  T E S T  
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7. Aşağıdaki açıklamaların dördü birer gözlem, biri 
ise mantık yolu ile çıkarılmış bir hipotez örneğidir.  

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir hipotez 
olabilir? 

 

A) Yükseklere doğru çıkan bir insanda solunum 
hızı artar 

B) Yeşil bitkiler ışıksız ortamda fotosentez yapa-
maz. 

C) Köpek balığının vücut sıcaklığı 21C’dir. 

D) CO2 gazı kireç suyunu bulandırır. 

E) Uzun süre, aç kalmak bayılmanın nedeni olabi-
lir. 

 

 

8. I. Miktar hissi vermesi  

 II. Herkes tarafından aynı sonuca ulaşılması  

 III. Verilerin toplanmasında yardımcı olması 

 Yukarıdaki özelliklerden hangileri bilimsel 
çalışmalarda nicel gözlemlerin nitel gözlemler-
den daha yaygın olarak kullanılmasının nede-
nidir? 

 

 A) Yalnız I B) Yalnız II 

 C) Yalnız III D) I ve II  

 E) II ve III 

 

 

9.  Metabolizma hızı  

Zaman 
 

 Bir canlının metabolizma hızı şeklindeki gibi 
değişim göstermektedir. Aşağıdaki olaylardan 
hangisi bu değişime neden olmaz? 

 

A) Solunum hızındaki artış 

B) Aktif taşıma hızındaki artış 

C) Difüzyon hızındaki azalış 

D) Kas faaliyetlerindeki artış  

E) Hücre bölünme hızındaki artış 

 

 

10. Bakterilerin solunum hızı, ortam sıcaklığı ile doğru 
orantılı olduğu hipotezini söyleyen bir bilim adamı 
sıcaklığın belirli bir değerin üzerine çıkmasıyla 
bakterilerin öldüğünü görüyor. 

 Bu bilim adamının yapacağı ilk iş aşağıdakiler-
den hangisidir? 

 

A) Kontrollü deneylerini tekrarlamalıdır. 

B) Hipotezini değiştirmelidir. 

C) Tahminlerini değiştirmelidir. 

D) Yeni bir bilimsel problem ile uğraşmalıdır. 

E) Hipotezini teori haline getirmelidir. 

11.  “Sadece mitokondri organeline sahip hücreler 
oksijenli solunum yapar.” hipotezini kuran bilim 
adamı; 

 I. Mavi - yeşil algler 

 II. Bakteriler  

 III. Kara yosunları  

 verilen canlı çeşitlerinden hangilerini inceledi-
ğinde hipotezini değiştirmek mecburiyetinde 
kalır? 

 

 A) Yalnız I B) Yalnız II 

 C) I ve II D) I ve III 

 E) I, II ve III 

 

 

 

 

12. Bilim adamı pellagra hastalığına yakalanan insan-
ların hepsinde ortak olarak B3 vitaminin eksikliğini 
gözlemliyor. 

 Bilimsel çalışma yapan bu bilim adam; 

 I. Bu hastalığa yakalananlar arasında başka 
ortak etkenleri saptamak 

 II. Hipotez kurmak 

 III. Bu hastaları B3 vitamince zengin besinlerle 
beslenmesini sağlayıp değişiklikleri kaydet-
mek 

 işlemlerinden hangilerini yapmalıdır? 
 

 A) Yalnız I B) Yalnız II 

 C) Yalnız III D) I ve III 

 E) I, II ve III 

 

 

 

13. I. Fotofosforilasyon 

 II. Kemosentetik fosforilasyon 

 III. Oksidatif fosforilasyon 

 IV. Substrat düzeyinde fosforilasyon 

 Yukarıda ATP sentezleme çeşitlerinden hangi-
lerinde üretilen ATP glikoz sentezinde kullanı-
lır? 

 

 A) I ve II B) II ve III 

 C) III ve IV D) I, II ve III 

 E) II, III ve IV 

 

 

 

14. Aşağıda verilenlerden hangisi hayvan hücrele-
rindeki özümleme ve yadımlamama ürünlerin-
den bir olamaz? 

 

 Özümleme  Yadımlama 

A) Glikojen CO2 

B) Nükleotit  Glikoz 

C) Protein  CO2 

D) Yağ  Aminoasit 

E) Glikoz  H2O 
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1. Araştırmacı deneyde ışık renginin fotosentez 
hızına etkisini incelemektir. Bu yüzden bitkiler aynı 
türden ve aynı sayıda yaprak taşımalıdır. Aynı 
renkte ışık göndermek ya da sıcaklığı değiştirmek 
işlemi yapılmamalıdır.   

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

2. Kontrollü deneyler sonucunda hipotez doğrulana-
mazsa yeni bir hipotez kurulmalıdır. 

Cevap C’dir. 

 

 

 

 

3. Fotosentetik bakteri öglena ve karayosunu üretici 
bireylerdir. Fotosentez yapabilirler. Karayosunu 
selüloz hücre çeperine sahiptir. III ve IV maddeler 
tüm canlılarda görülür.  

Cevap C’dir. 

 

 

 

 

 

4. Yapmış olduğu iş hipoteze dayalı tahminde bu-
lunmaktadır. Bundan sonra yapılacak iş kontrollü 
deneyler düzenlemektir.  

Cevap C’dir. 

 

 

 

 

5. I. deneyde tepkime sonucunda oluşan aminoasit-
ler fenol kırmızısını sarartır. II. deneyde proteinler 
bi üre ayracının rengini değiştirir. Sindirim olayı 
tamamlanınca renk kaybolur III. deneyde sindirim 
olmaz. IV. deneyde sindirimi kanıtlayacak ayraç 
yoktur.  

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

6. Bu cümle ile hipotez ileri sürülmüştür. Bundan 
sonra tahminlerde bulunup, kontrollü deneyler dü-
zenlenir.   

Cevap C’dir. 

7. E seçeneği haricindeki olaylar bir gözlemi ifade 
etmektir. E seçeneğinde ise bir yorum yapılmakta-
dır.  

Cevap E’dir. 

 

 

 

8. I. ve II. özellikler nicel gözleme özgüdür. III. özellik 
ise nitel ve nicel gözlem için ortaktır.  

Cevap D’dir. 

 

 

 

 

 

9. Difüzyon hızındaki azalış metabolizma hızının 
azalmasını sağlar.  

Cevap C’dir. 

 

 

 

 

 

10. Varsayımının yanlış olduğunu anlaması üzerine 
hipotezini değiştirmelidir.  

Cevap B’dir. 

 

 

 

 

11. Bakteriler ve mavi – yeşil algler mitokondri organe-
line sahip değildir.  

Cevap C’dir. 

 

 

 

 

 

12. I, II ve III nolu olaylar bilimsel yöntem basamakla-
rıdır. 

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

 

13. üretici canlılarda görülen fosforilasyon yöntemleri I 
ve II nolu olaylardır.  

Cevap A’dır. 

  

 

 

 

14. Hayvansal hücresel glikoz sentezi yapamaz.  

Cevap E’dir. 

 

 

Ç Ö Z Ü M L E R  
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1.  

Saksı bitkisi   Kireç suyu   Fenol kırmızısı   

K L 

 

 Yukarıdaki deney düzeneğini hazırlayan bir araş-
tırmacı CO2 gazının, kireç suyu ve fenol kırmızısı 
üzerinde ne gibi değişikliklere yol açtığını araştır-
mak istemektedir.  

 Bunun için; 

 I. K ve L musluklarını açarak deneyi karanlık 
ortamda yapmalıdır. 

 II. K ve L musluklarını kapatarak deneyi aydınlık 
ortamda yapmalıdır. 

 III. K musluğunu açıp L musluğunu kapatarak 
deneyi karanlık ortamda yapmalıdır. 

 işlemlerden hangileri yapılabilir? 
 

 A) Yalnız I  B) Yalnız II 

 C) Yalnız III D) I ve II 

 E) I ve III 

 

2. Bir bilim adamı “Fotosentez yapan bütün canlılar-
da kloroplast organeli bulunmalıdır.” dedikten son-
ra yapmış olduğu kontrollü deneyler sonucunda 
bazı fotosentetik canlılarda kloroplast organelinin 
olmadığını gözlemlemiştir. 

 Bu bilim adamının bu aşamadan sonra yap-
mamsı gerekeni ilk iş aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

 

A) Problemi değiştirmelidir. 

B) Yeni bir hipotez kurmalıdır. 

C) Yeni tahminlerde bulunmalıdır. 

D) Kontrollü deneyleri bir daha denemelidir. 

E) Yeni verileri toplamalıdır. 

 
 

3. Bilimsel çalışmalarda elde edilen başarı dikkatle 
ve özenle hazırlanan hipotezler sayesinde olmuş-
tur.  

 İyi bir hipotez; 

 I. Eldeki tüm verileri kapsamalı 

 II. Kontrollü deneylerle denenebilmeli  

 III. Bilimsel otoriteye ters düşmemeli 

 IV. Doğruluğu her zaman ispatlanabilmeli 

 özelliklerinden hangilerine sahip olmalıdır? 
 

 A) I ve II  B) II ve III 

 C) III ve IV  D) I, II ve III 

 E) II, III ve IV 

4. Bir bilim adamı tohumun çimlenme hızına etki 
eden faktörleri incelemek için aynı özellikteki fa-
sulye tohumlarıyla dört farklı deney yapmıştır. 

Deney 
no 

I. Grup Fasulye  II. Grup Fasulye 

 I. Nemli ortam, 
aydınlık, azotlu 

tuz var, 30C 

Susuz ortam, 
aydınlık, azotlu 

tuz var, 30C 

II. Nemli ortam, 
aydınlık, azotlu 

tuz var, 30C 

 Nemli ortam, 
karanlık, azotlu 

tuz var, 30C 

III. Nemli ortam, 
aydınlık, azotlu 

tuz yok, 30C 

 Nemli ortam, 
aydınlık, azotlu 

tuz var, 30C 

IV. Nemli ortam, 
aydınlık, azotlu 

tuz var, 30C 

 Nemli ortam 
aydınlık, azotlu 

tuz var, 15C 

 Bilim adamı bu yapmış olduğu kontrollü de-
neyler sonucunda hangi faktörün çimlenme hı-
zına olan etkisini inceleyemez? 

 

 A) Işık B) Su 

 C) CO2 D) Azotlu tuz 

 E) Sıcaklık 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi nicel gözlemler sonu-
cu ortaya çıkan bir veridir? 

 

A) Oksijensiz solunum yapan bakteriler genellikle 
oksijenin az olduğu ortamlarda sayıca daha 
çok bulunurlar. 

B) Fasulye tohumlarının çimlenme hızı 35C da 
en yüksektir. 

C) Fenol kırmızısı asit ortamlarda sarı bir renk 
alır. 

D) Nişasta iyot çözeltisi ile koyu mavi bir renk ve-
rir. 

E) 1mm3 insan kanındaki alyuvar sayısı akyuvar 
sayısından fazladır. 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde gerçekleşen 
katabolik bir olaydır? 

 

A) Protein sentezi  

B) Glikojen hidrolizi 

C) Difüzyon 

D) Oksijenli solunum 

E) Yağ sentezi 

 

7. I. Soğuk ortamlarda insan vücut sıcaklığının 
kurbağa vücut sıcaklığından fazla olması  

 II. CO2 gazının kireç suyunu bulandırması 

 III. Akşamsefası bitkisinin çiçeklerinin 28C den 
sonra pembe renkli olması  

 Yukarıda verilen olaylardan hangileri nicel 
gözlem örneğidir? 

 

 A) Yalnız I  B) Yalnız II 

 C) Yalnız III D) I ve II 

 E) II ve III 
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8. K vitamini kanın pıhtılaşması için gerekli olan ve 
kalın bağırsakta bakteriler tarafından üretilen bir 
vitamindir. 

 Patojen bakterilerin neden olduğu hastalıkların 
tedavisi için uzun süre antibiyotik kullanan insan-
larda K vitamini eksikliği sonucunda kanın pıhtı-
laşma hızında azalma görülmüştür. 

 Bu deneyi yapan araştırmacı; 

 I. Antibiyotikler faydalı baterileri de yok edebilir. 

 II. Antibiyotikler birden çok bakteri türüne zarar 
verebilir. 

 III. Antibiyotikler K vitaminin yapısını bozabilir. 

 varsayımlarından hangilerini ileri sürebilir? 
 

 A) Yalnız I B) Yalnız II 

 C) Yalnız III D) I ve II 

 E) I, II ve III 

 

9. Şişmanlık ile dopamin miktarı arasında doğru bir 
ilişki vardır diyen bir bilim adamı 10 şişman denek 
ve 10 normal deneğin beyin hücrelerindeki dopa-
min almaçlarının sayısını pozitron salım tomogra-
fisi kullanarak belirlemiştir. 

 Bilim adamının elde ettiği görüntülerde bazı şiş-
man deneklerin beyinlerinde daha az dopamin al-
macı tespit edilmiştir. Bunun sonucunda bilim 
adamı hipotezini değiştirmeye karar vermiştir. 

 Bilim adamı hipotezini değiştirmeye hangi 
bilimsel çalışmayı yaptıktan sonra karar ver-
miştir? 

 

A) Verileri toplamak 

B) Kontrollü deneyler yapmak  

C) Hipoteze dayalı tahminlerde bulunmak 

D) Hipotezi teori haline getirmek 

E) Problemi tespit etmek 

 

 

 

10. Belirli bir probleme çözüm getirmek isteyen bir 
bilim adamının aşağıdakilerden hangisini yap-
ması gerekli değildir?  

 

A) Kontrollü deneylerle hipotezin doğruluğunu 
araştırmak 

B) Hipoteze dayalı tahminlerde bulunmak 

C) Nitel ve nicel gözlemlerle veri toplamak 

D) Hipotezi farklı konulardaki hipotezlerle karşı-
laştırmak 

E) Hipotez kurmak 

 

 

11. Mersin çiğdeminin yok olmasının sebeplerini 
araştıran bir bilim adamı aşağıdakilerden han-
gisini ilk önce yapmalıdır? 

 

A) Kontrollü deney 

B) Teori oluşturmak 

C) Verileri toplamak  

D) Problemi tespit etmek  

E) Hipotez kurmak 

12. 

 

 Canlı türeleri 

Canlı türeleri 

Ilıman İklim 

Tropik İklim 

Canlı türeleri 

Çöl İklim 

Bitki türleri  

Hayvan türleri  

 
 Yukarıda verilen grafikler hayvan ve bitki türlerinin 

farklı iklim coğrafyasındaki dağılımını göstermek-
tedir. 

 Bu veriler dikkate alındığında; 

 I. Çevre koşullarının değişmesi bitki ve hayvan 
türleri aynı oranda etkiler  

 II. Çöl ikliminde bulunan türler, tropik iklimde 
yaşayamaz 

 III. Dünya üzerinde canlı çeşitliliği dar bir bölüm-
de yoğunlaşmıştır. 

 sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? 
 

 A) Yalnız I B) Yalnız II 

 C) Yalnız III D) I ve II 

 E) I ve III 

  

 

 

 

13. Çok hücreli yüksek yapılı hayvansal organiz-
malarda hangi sistemdeki metabolizma olayla-
rının gerçekleşmemesi organizmaların hayatta 
kalmasını etkilemez? 

 

A) Sindirim sistemi 

B) Üreme sistemi 

C) Boşaltım sistemi 

D) Dolaşım sistemi 

E) Solunum sistemi 

 

 

 

 

14. I. Fotofosforlasyon 

 II. Kemosentetik fosforilasyon 

 III. Substrat düzeyinde fosforilasyon 

 IV. Oksidatif fosforilasyon 

 Yukarıda ATP sentezleme çeşitlerinden hangi-
lerini bütün canlılar gerçekleştirebilir? 

 

 A) Yalnız III B) I ve II 

 C) II ve III D) III ve IV 

 E) I, II ve IV 
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1. 

 

 
Işık Işık Işık Işık 

Yulaf filizi Ucu kesilmiş 
yulaf filizi 

Ucu kalayla 
kaplanmış yulaf 
filizi 

Ucu kesilerek 
sağa doğru 
kaydırılan yulaf 
filizi 

I II III IV  
 Yulaf filizlerinde ışık ile yönelme şekillerini incele-

yen bir bilim adamı yukarıdaki kontrollü deneyi ya-
pıyor. 

 Buna göre yukarıdaki yulaf filizlerinden hangi-
leri kontrol grubudur? 

 

 A) Yalnız I B) I ve II 

 C) II ve III D) III ve IV 

 E) II, III ve IV 

2. Bütün canlı hücreler sahip oldukları basit organik 
moleküllerden kendilerine özgü daha büyük orga-
nik moleküller sentezleyebilir. 

 Aşağıdakilerden hangisi hücrede gerçekleşen 
bu çeşit sentez olayı sırasında meydana gel-
mez? 

 

 

  

 

B) 

D) Yağ 

Aminoasit 

Zaman 

Zaman 

Su 

Protein A) 

C) 

E) 

Zaman 

Zaman 

Zaman ATP 

 
 

3. Aşağıda verilen sonuçlardan hangisi ancak 
nicel gözlemlerle elde edilebilir? 

 

A) Kandaki şeker oranını normal değerlerde ol-
duğunun saptanması 

B) Turunçgillerde asit bulunduğunun saptanması 

C) Şeker hastalarının idrarında glikoz bulunduğu-
nun saptanması 

D) Fındıkta yağ bulunduğunun saptanması 

E) Nişastanın tükürük sayesinde sindirime uğra-
dığının saptanması 

4. I. Problemin çözümü için deney ve gözlemlerle 
yapılan ön hazırlık 

 II. Hipotezden mantık yoluyla çıkarılan sonuç 

 III. Herkes tarafından denendiğinde hep aynı 
sonuç veren gözlem 

 Yukarıdaki tanımların karşılığı olan kavramlar 
aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir? 

 
 

            I                    II                  III           

A) Tahmin Kontrollü 
deney 

Teori 

B) Verileri topla-
mak 

Tahmin Nicel gözlem 

C) Hipotez Tahmin Teori 

D) Problemi 
belirlemek 

Veri toplamak  Hipotez 

E) Hipotez Teori  Tahmin 

 

 

 

5. I. Özümleme > Yardımlama → canlıda kütle 
artışı meydana gelir. 

 II. Özümleme = Yardımlama → canlı büyüme 
sürecini tamamlamıştır. 

 III. Yeni doğan çocuklarda yardımlama, yaşlılar-
da özümleme olayları gözlenmez. 

 Yukarıda verilen özümleme ve yardımlama ile 
ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? 

 

 A) Yalnız I B) Yalnız II 

 C) Yalnız III D) I ve II 

 E) I, II ve III 

 

 

 

6. Bir bilim adamı bilimsel bir problemin çözü-
münde hangi aşamaya geldiğinde teori oluşur? 

 

A) Hipotezin doğruluğu kontrollü deneyler ile is-
patlandığında  

B) Hipoteze dayalı tahminlerde bulunduğunda  

C) Problem ile ilgili tüm veriler toplandığında  

D) Hipotezin aynı konuyla ilgili diğer hipotezlerle 
çelişmediğinde  

E) Hipotez geniş bir gerçeklik kazandığında  

 

 

 

7. Canlıların hücrelerinde birçok biyokimyasal reaksi-
yon gerçekleşmektedir. 

 Aşağıdakilerden reaksiyonların hangisi bütün 
canlılarda ortak olarak gözlenir? 

 

A) (n) Aminoasit → Protein + (n-1) H2O 

B) C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O 

C) 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2 

D) (n) Glikoz → Nişasta + (n-1) H2O 

E) C6H12O6 → 2C5H10O5 + 2CO2 
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8. Problemi saptamak → Gözlem ve deneylerle 
verileri toplamak → I →Tahminlerde bulunmak→ II 
→ Hipotezin doğruluğunu kanıtlamak 

 Yukarıda bilimsel yöntemin basamakları veril-
miştir. Buna göre I ve II numaralı yerlere aşağı-
dakilerden hangisi gelmelidir? 

 
 

 I  II 

A) Teori Kanun 

B) Niteli gözlem   Nicel gözlem 

C) Kontrollü deney  Hipotez 

D) Gözlem  Tahmin 

E) Hipotez  Kontrollü deney 

 

 

 

9. Bilimsel çalışmalarda bir problem çözülürken 
hipotez kurulması, kontrollü deneyler yapılma-
sı gibi çalışmaların asıl amacı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 

A) Başka problemlerin varlığını ortaya çıkarmak 

B) Hipoteze dayalı tahminler yapabilmek 

C) Aynı konu hakkındaki zıt görüşlü hipotezleri 
çürütmek 

D) Problemi çözüme kavuşturmak 

E) Bilimsel literatürde yer alabilmek 

 

 

 

 

 

10. Basit maddelerin daha kompleks maddelerin 
oluşturulması, sonuçta enerji depolamasını 
sağlar. Bu ifade aşağıdaki kavramların hangi-
sini tanımlar? 

 

A) Solunum  

B) Anabolizma 

C) Hidroliz 

D) Katabolizma 

E) Boşaltım 

 

 

 

 

11. Bilim adamı yapmış olduğu bilimsel çalışmalar 

sonucunda canlıların ağırlıklı olarak karbon, hidro-
jen, oksijen ve azot elementlerinden oluştuğunu 
görmüştür. 

 Yukarıdaki bilimsel çalışmada araştırmacı 
biyolojinin hangi alt bilim dalından yararlan-
mıştır? 

 

 A) Mikrobiyoloji B) Evrim 

 C) Biyokimya D) Genetik 

 E) Sitoloji 

 

12. 
 

Cam fanus 

Cıva CO2 tutucu 
KOH 

kristaller 

Işık 

Fare 

 
 Yukarıda deney düzeneğinde bir süre sonra civa-

nın ok yönünde yükseldiği görülmektedir.  

 Civa seviyesinin daha fazla yükselmesi için; 

 I. Cam fanusta bir saksı bitkisi yerleştirmek 

 II. CO2 tutucu özellikteki KOH kristallerini or-
tamdan uzaklaştırmak 

 III. Fareyi öldürmek 

 işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? 
 

 A) Yalnız I  B) Yalnız II 

 C) Yalnız III D) I ve II 

 E) II ve III 

 

13. Ülser hastası olan insanların midelerinden alınan 
epitelyum doku hücrelerinde H. Pylori adlı bir bak-
teriye rastlanmıştır.  

 Bu gözlemler sonucunda; 

 I. Ülser hastalığının nedeni H. Pylori bakterisi-
dir. 

 II. Ülser hastalığının nedeni H. Pylori bakterisi 
ise, H. Pylori bakterisinin boşaltım atıkları epi-
tel dokuyu tahriş etmelidir. 

 III. Sağlıklı bir insanın midesinden alınan iki grup 
epitel doku örneğinden birine H. Pylori bakte-
risi verilirken diğerine herhangi bir bakteri ve-
rilmemiştir 

 verilen olaylar bilimsel yöntemin hangi basa-
mağını ifade eder? 

            I                    II                  III           

A) Hipotez Teori Nicel gözlem 

B) Hipotez Tahmin Kontrollü 
deney 

C) Tahmin Hipotez Nitel gözlem 

D) Tahmin Teori Kontrollü 
deney 

E) Gözlem 
yapmak 

Hipotez  Tahmin 

 

14. İnsanlarda aşağıdaki olaylardan hangisinin 
gerçekleşmesi sonucunda protein gereksinimi 
artar? 

 

A) Vücuda hastalık yapıcı mikroorganizmalar bu-
laştığında  

B) Kırıkların ve yaraların onarılmasında  

C) Bebek ve çocukların gelişmesine  

D) Özümleme reaksiyonlarının artış gösterdiğinde  

E) Yetişkin insanlarda büyüme olaylarında 


