
KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

1. DENEME SINAVI

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Kozmik Oda Yayıncılık'ın yazılı izni olmadan 
kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli 
cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

PDF ÇÖZÜM
KİTABI



2ÖABT • Biyoloji Öğretmenliği •1•

KPSS/ÖABT/BİY

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ

1. Renk körü bir kız çocuğunun olması için baba mutlaka 
renk körü olmalıdır. Bu durumda II numaralı birey renk 
körü olmadığı için, I ve II numaralı bireyin renk körü kız 
çocukları olmaz. Kızın renk körü olması için XrXr olma-
sı gerekir. Xr’nin birinin anneden, diğerinin babadan gel-
mesi gerekir. Xr taşıyan erkek birey renk körüdür.

Cevap: A

2. Soğuk bölgelerde yaşayan sıcakkanlı hayvanların, sı-
cak bölgelerde yaşayanlara göre daha kısa ve küçük 
uzuvlarının olduğunu belirten kuraldır. Amerikalı zoolog 
ve ornitolog Joel Asaph Allen tarafından ileri sürülmüş-
tür. Coppe kuralına göre ise, evrimde canlı, vücut bü-
yüklüğünü arttırma eğilimindedir. Böylece besin depo-
lanma oranı artacak ve çevreye olan bağımlılık azala-
caktır. Dollo kuralı, Evrim geri mutasyonlara karşın ge-
riye dönük değil ileriye dönüktür fikrini savunur. Gloger 
kuralı, Kuzey yarıküredeki hayvanlar açık renkli, güney-
dekiler koyu renklidir der. Jordan kuralı, yakın türler ve 
alt türler aynı yerde bulunmazlar demiştir.

Cevap: B

3. Bezelyede yeşil kabuk rengi, sarı kabuk renge baskın-
dır. Bu çaprazlama 3:1 fenotip oranını bize göstermek-
tedir. Bu oranın ortaya çıkması için:

 AA Aa Aa aa fenotiplerinin oluşması gerekir. Bu feno-
tiplerin oluşumu için yapılan çaprazlamanın Aa x Aa bi-
çiminde olması gerekir.

 Aa x Aa → AA   Aa   Aa    aa

                               3  :          1
Cevap: B

4. Endülüs horozları ile beyaz renkli Endülüs tavukları çap-
razlandığında; yani:

 SS x BB      →   SB SB SB       SB
                                             % 100 Gri
 SB x SB      →  SS          SB SB       BB
                         Siyah       Gri Gri    Beyaz
 şeklinde olmaktadır. Bu durum eksik baskınlık örneği-

dir. 
Cevap: C

5. A ve C seçenekleri canlılarda alışma, B ve D seçenek-
leri şartlanma davranışı olup canlılar bunları sonradan 
yaşayarak edinmişlerdir. Ancak E seçeneğindeki durum 
doğuştan gelen davranış olup reflekstir ve çevrenin bu 
davranış üzerindeki etkisi yok gibidir.

Cevap: E

6. 1, 3 ve 5 numaralı bireyler hasta değillerdir fakat kız ve 
erkek çocukları renk körüdür. Dolayısıyla bu dişilerin ge-
notipi XRXr olup bunlar heterozigottur.

Cevap: A

7.

 Yapılan çaprazlamalar sonucunda 8 numaranın hetero-
zigot A0 mı yoksa homozigot AA mı olduğu bilinemez.

Cevap: B

8. Anne hastalık genini taşıyor ama hasta değil. Baba sağ-
lam.

 (Hastalık geni = a olsun)

 X ile taşınıyorsa:  X X x X YA a A} ~

 

 A A A A a aX X X Y X X X Y

Kızlarda hastalık 
görülmez 

Hasta erkek 

 X kromozomu ile taşınmıyorsa, varsayalım Y ile taşınsın 
erkek çocukların hiçbirinde bu hastalık görülmez, çün-
kü baba sağlam.

(Cevap E)

9. Alyuvar zarında A ve B antijenlerini taşıyan kadın AB’dir. 
Sağlamsa R RX X ’dir. Erkek ise rOOX Y'dir.  

 

 

 
AB   x   OO 

AO      BO 

heterozigot 
kan grubu 

XRXR   x    XrY 

XRXr      XRY 

kızların tamamı 
taşıyıcı 

erkeklerin 
tamamı sağlam 

  I ® Homozigot kan grubu olmayacağından O’dır.   
(I ® Yanlış)

  III ® 1 11
2 2

= =

 % 50’dir. (III ® Yanlış)
(Cevap B)
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10. Islah çalışmaları verim artırmak için yapılır. Daha kısa sü-
rede daha kaliteli ürünler elde edilir. Islah çalışmalarında, 
tür içi ve türler arası melezleme, yapay döllenme, polip-
loidi, gen aktarımı, klonlama yöntemleri kullanılabilir.

(Cevap E)

11. Red queen kuramı, varyasyon için duyulan gereksinimin 
koşullardaki değişim oranında, predatör, avcı ve parazit 
zeminini hızlı bir evrimleşme ile koruma ihtiyacından kay-
naklandığını savunur. Vurgulama, alanındaki varyasyon-
dan ziyade, zamandaki varyasyondadır. Bu, özellikle pa-
razitlerin durumu ile anlaşılır. Çoğu parazit konak soyun-
dan olduklarından, bunların eşeysiz ya da akrabalı üre-
yen bir populasyonu tamamen ortadan kalkabilir.

 Bu hipoteze göre krossing over en uzun yaşayan türler 
arasında daha yaygındır. Bu durum, konaklara, parazi-
tin hızlı evrimleşmesini dengelemek için, farklı döller 
oluşturarak telafi yeteneği kazandırmaktadır.

(Cevap E

12. Varyasyonun bazı çeşitleri seçilime bağışık ya da ilişki-
sizdir. Doğal seçilim, yalnız genetik varyasyon fenotip-
te ifade edildiğinde etki edebilir. Tam olarak çekinik olan 
aleller homozigot durumda değillerse, doğal seçilimin 
etkisinden tamamen korunmuş olacaklardır. Organiz-
manın görülebilir fonksiyonlarını etkileyen varyasyon, 
dış etmenlerin etki edebileceği tek yoldur.

 Doğal seçilim sonucunda bir grup bireyin kazandığı 
adaptasyonlar, bu bireylerin aynı türden diğer bireyler-
le çiftleşemeyecek derecede farklılaşmasını sağlar. Böy-
lece bu farklılaşan bireyler yeni tür olarak adlandırılır.

(Cevap E)

13. Simpatrik türleşme olayında, türleşme, aynı coğrafik 
alanda yaşayan populasyonlarda meydana gelir. Üye-
ler birbirleriyle temastayken aralarında üreme engeli olu-
şur. Böyle temaslar gen akışının devam etmesine yol 
açar. Eğer gen akışı poliploidi, habitat farklılaşması ve 
seksüel seçilim gibi faktörler nedeniyle gen akışı indir-
genirse simpatrik türleşme meydana gelebilir.

(Cevap C)

14. Trafik düzeyde hem etçil hem otçul yani (omniver) can-
lılar yer alır. (I doğru) Alt trafik düzeyden üst trafik dü-
zeylere çıkıldıkça canlı çeşidi ve sayısı azalır. (II. Yanlış) 
Trafik düzeylerde enerjinin %10 u bir üst basamağa ak-
tarılır. I. Trafik düzeyden III. trafik düzeye ise enerjinin 

%1 aktarılmıştır. (III. doğru) Cal10 000
100
1 100: =

(Cevap E)

15. Kemosentez olayı sadece bakteriler tarafından gerçek-
leştirilir. Bakteriler prokaryot hücre yapısına sahiptir. Do-
layısıyla mitokondrileri bulunmaz. Olay ışığa gereksinim 
olmayan gece ve gündüz gerçekleşebilen bir olaydır. Re-
aksiyon sonucu oluşan O2 atmosfere verilmez, hücre ta-
rafından oksitlenme reaksiyonlarında kullanılır. Canlı, bak-
teri olduğu için mitokondriye sahip değildir, olay sitop-
lazmada gerçekleşir. Klorofil pigmentine ihtiyaç yoktur. 

Cevap: D

14. En üst trofik düzeyde hepcil (omnivor) canlılar yer alır. 
Üst trofik düzeylere çıkıldıkça aktarılan enerji ve çeşitli-
lik azalır. I. trafik düzeyden III. trofik düzeye enerjinin % 
1'i aktarılmıştır. 

Cevap: C

16. Grafikten de anlaşılacağı üzere karbonhidrat oranı, bitki-
sel ürünlerde hayvansal ürünlere göre daha fazladır.  Bit-
kisel besinlerde bulunan karbonhidratların monomerleri 
hep aynıdır yani glikozdur. Ancak hangisinin tüketilece-
ğinin bir önemi yoktur önermesi yanlıştır. Çünkü her bit-
kisel besinde glikoz olsa da bu besinler farklı aminoasit 
ve vitaminleri içerdiğinden mevsimine göre her besinden 
yeterince tüketilmesi gerekir.  Meyve ve sebzelerde bu-
lunan karbonhidrat oranları az olduğundan günlük bes-
lenme esnasında daha az değil yeterince tüketilmelidir. 
Hatta bitkisel kaynaklı besinler, günlük diyette yeterince 
tüketildiğinde düşük kalorili ve lifli yapıları sayesinde tok 
tutar ve kilo alımına sebep olmaz. Ayrıca dengeli ve dü-
zenli bir beslenme için bitkisel ve hayvansal besinlerin 
günlük olarak yeterince tüketilmesi gerekir.

Cevap: C

17.  Karaciğer hücreleri parçalandıkça açığa çıkan ve H2O2 
İle temas eden katalaz enzimi miktarı artar. Enzim mik-
tarı artıkça oksijen gazı miktarı da artar, yani birim za-
manda oluşan ürün miktarı artar. Balon büyüklükleri O2 
gazı miktarını ifade ettiğine göre yüzey/hacim oranı sı-
ralaması II, III, I şeklinde olur.

Cevap: D

18. Haploid (n) kromozoma sahip hücreler; çiçeksiz bitkiler, 
arılar ve çiçekli bitkilerde haploid (n) hücreler mitoz bölün-
me geçirebilir. Mitozda krossing-over görülmez. Profaz ev-
resindeki bir hücrenin kromozom sayısı değil, DNA mikta-
rı iki kat artmıştır. Metafazda kromozomlar, ikili kromatitler 
halinde olduklarından sentromere tutunmuş tek bir kine-
tokora değil, iki kinetokora sahiptirler. Mitozda homolog 
kromozomlar değil, kardeş knomatitler birbirinden ayrılır. 

(Cevap C) 
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19. A maddesi ATP veya NADHP’dır. E maddesi ise glikoz-
dur. ATP ve NADPH zaten stromada harcanır. NADPH 
hidrojenleri H2O’dan alır. Bu H, PGAL’in yapısına katılır. 
PGAL’den glikoz sentezlenir. Yani H2O’nun hidrojenle-
ri NADP aracılığıyla glikozun yapısına katılmış olur. C 
maddesi H2O’dur. Fotoliz sonucu proton, elektron ve 
oksijen kaynağı haline gelir. Yani D maddesi olan oksi-
jen C’nin parçalanması ile oluşur.

 Glikoz ışıktan bağımsız evrede sentezlenir.
(Cevap B)

21. Mikrotübüller hücre iskeletini oluşturan yapılardan olup, 
reseptörleri tutarlar veya serbest bırakırlar. Protein ya-
pıda olup, uzun, içi boş silindirik yapılardır. Mikrofila-
mentler (veya aktin filamentleri) tüm ökaryotik hücrele-
rin sitoplazmasında bulunan hücre iskeletinin en ince 
filamentidir. Ara filament ya da Ara flament mikroflament-
lerden daha kalın, mikrotübüllerden daha ince olan bir 
hücre iskeleti elemanı. Farklı tipteki protein iplik yapıla-
rının birbiri üzerine sarılmasıyla oluşur. En kararlı hücre 
iskelet elemanıdır. Hücre şeklini korur ve hücre içi yapı-
ları sabitler. Keratin yapılı ara flamentler deri hücreleri 
arasında bağ kurarak dokunun dış etkenlere karşı da-
yanıklılığını arttırır. Keratin, saç, tırnak gibi yapılarda bu-
lunur. Bundan dolayı bu hücre elemanları hücrenin ih-
tiyacına göre yıkılıp yeniden yapılamazlar.

(Cevap A)

20. 1 ® Cis yüzey       2 ® Trans yüzey (I ® Yanlış)

 Cis yüzey gelen, trans yüzey ise giden materyallerin yer 
aldığı bölümlerdir. Endoplazmik retikulum ürünleri cis 
bölgesinden trans bölgesine geçişleri sırasında genel-
likle değişikliğe uğratılırlar.

 Cis yüzey genellikle endoplazmik retikuluma yakın ko-
numdadır. Taşıma vezikülleri materyalleri endoplazmik 
retikulumdan golgi aygıtına taşırlar. endoplazmik retiku-
lumdan tomurcuklanan bir vezikülün zarı, golgi zarının 
cis yüzeyi ile kaynaşır ve vezikül içeriği golgiye aktarıl-
mış olur. Trans yüzeyden kopan veziküller diğer hücre 
kısımlarına gider.

(Cevap D)

22.

 Bu durumda A – C – D’nin  DNA  miktarları aynı olur. Her 
üçünde de DNA = 2a’dır.

(Cevap B)

23. Gomori metodunda alkali fosfatazları izlemek için, subst-
rat olarak gliserinin fosforik esterleri kullanınlır. Hidroliz-
le serbestleşen fosfat iyonu çözünmeyen bir metal, kur-
şun sülfür, kobalt sülfür gibi bazı renkli bileşiklerle gö-
rünür hale gelir.

 Diazonyum hidroksit ® Tirozin triptofan ve histidin var-
lığını gösterir.

 Sudan III ve Sudan IV boyaları ® Yağın varlığını göste-
rir.

 Schiff ajanı ® Aldehitlerin varlığını gösterir.

 Feulgen reaksiyonu DNA’yı göstermek için kullanılır.

 Pas reaksiyonu ile hayvan hücrelerindeki musin, mu-
koprotein, hiyaluronik asit ve kitin, bitki hücrelerinde ise 

nişasta, selüloz ve pektin araması yapılır.
(Cevap B)

24. Triaçilgliserol (TAG), yağ asitlerinin gliserol esterleri, ya-
ni yağın dokularda depolanan şeklidir. Artan plazma ko-
lesterol düzeyine bağlı olarak kan plazmasında TAG 
yükselmesi, yüksek kalp-damar hastalığı riskiyle ilişkili-
dir. Glikojenin diğer adı değildir. 

Cevap: A

25. Kloroplast, güneş ışığı varlığında inorganik olan H2O ve 
CO2’i alarak karşılığında organik besin sentezler.

 CO2+H2O       Işık        Besin +  O2

 İnorganik    Kloroplast   Organik
Cevap: B
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26. Yağlar yağ asidi ve gliserol alt bileşenlerine parçalan-
dıktan sonra yağ asidi olarak krebs çemberine Asetil – 
CoA şeklinde giriş yaparlar. 

Cevap: C

27. Fotosentez için elbette CO2 konsantrasyonu oldukça 
önemlidir. Ancak stomaların açılıp kapanmasını sağla-
yan faktör, komşu hücrelerden alınan suyun oluşturdu-
ğu turgor basıncıdır. Çevredeki yüksek CO2 konsant-
rasyonu değildir. Stoma bekçi hücrelerine su alındığın-
da hücrenin turgor basıncı artar, hücreler gerilir, stoma 
açıklığı genişler.

Cevap: D

28. Giberellinler, bazı tomurcuklarda veya yumrularda dor-
mansinin kırılmasını sağlar, tohumlarda da dormansiyi 
kırarak çimlenmeyi arttırır. Tek yıllık bitkilerde tohum, iki 
ve çok yıllık bitkilerde ise tomurcuk ve yumru gibi depo 
organlarında büyümeyi engellerler. Danedeki depo pro-
teini üretimini uyarır ve aynı zamanda tohumların erken 
çimlenmesinin engellenmesinden de sorumludur. Ço-
ğu tohumlarda dormansinin kırılması tohumdaki ABA 
seviyesinin azaltılmasıyla ilişkilidir.

(Cevap E)

29. Oksin, apikal meristemlerde oluşur. Ayrıca büyü mekte 
olan genç yapraklar önemli miktarda oksin üretir. Buna 
karşılık yaşlı yapraklar çok az oksin üretir ama daha çok 
oksinin ana veya öncül mad delerini üretir.

 Kambiyum meristemleri çok az miktarda oksin üretir ya 
da aksi olarak çoğalacakları zaman oksin alırlar.

 Çiçeğin gelişmesi ve meyvenin oluşması sırasında ba-
zı dokular oksin üretme merkezleridir. Bunlar genellikle 
polen tüpleri ve gelişme halindeki to humların besi do-
kularıdır.

Cevap: D

30. Folier plasentalanma 3 çeşittir. 

 • Marginal plasentalanmada tohum taslakları karpe-
lin kenarına bağlanmıştır.

 • Medyan plasentalanmada tohum taslakları, karpe-
lin orta damarı üzerinde bulunur.

 • Laminal plasentalanma, tohum taslakları, karpel aya-
sının tüm yüzeyi üzerinde dağılmışlardır.

Cevap: A

31. Generatif çekirdek n kromozomlu olup yine n kromo-
zomlu yumurta çekirdeği ile birleşerek 2n kromozomlu 
embriyoyu oluşturur. Dolayısıyla embriyonun kromozom 
sayısını korumak için n kromozomlu yumurtanın n kro-
mozomlu generatif çekirdek ile birleşmesi gerekir.

Cevap: C

32.  Soruda verilen balık ve midye arasındaki ilişki mutua-
lizmdir. Köpek balığı ile çöpçü balığı arasında ise tek ta-
raflı yarar sağlanan kommensalizm görülür. Diğer seçe-
neklerdeki örnekler mutualizm ile ilgilidir. Mutaalizm, 
karşılıklı fayda ilişkisine dayanır (+,+). İki canlıya da fay-
da sağlar. Komensalizm tek taraflı fayda ilişkisine daya-
nır. Canlılardan biri fayda sağlarken diğeri bundan etki-
lenmez (+,0).

Cevap: D

33. Böcek larvalarını öldüren proteinin sentezinden sorum-
lu gen, gen aktarımı yöntemiyle bakteriden bitkiye ak-
tarılmıştır. Bu durumda, farklı canlı türleri arasında gen 
aktarımı yapılabilir. Bu olay biyoteknolojik yöntemlerle 
tarım zararlılarına dayanıklı bitki üretimine örnek olarak 
verilebilir.

Cevap: D

34. Mitokondri organeli O2’li solunumda ATP üreterek hüc-
renin enerji ihtiyacını karşılar. DNA’nın kendini eşleme-
si, enzim sentezi, aminoasit dehidrasyonu, çok yoğun 
ortamdan su alması için ATP’ye ihtiyaç vardır. Osmoz 
olayında ATP kullanılmaz.

Cevap: B

35. Çuha bitkisinin çiçeklerinin bulunduğu ortamın sıcaklı-
ğına bağlı olarak renk değiştirmesi modifikasyondur. 
Kalıtsal olmayıp evrimsel açıdan bir katkısı yoktur. Diğer 
önermeler ise adaptasyon örneğidir. Canlı, sağladığı 
adaptasyonlar ile çevre şartlarına uyum göstererek ya-
şama şansını artırır ve bu özelliğini yavru nesillere akta-
rır.

Cevap: D
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36. Varyasyonlar, farklı ortam koşullarında yaşama şansını 
artıran bir unsurdur çünkü varyasyon yani tür içi kalıtsal 
çeşitlilik farklı renkte bireylerin oluşumuna zemin hazır-
lamaktadır. Böylelikle karlı zeminde beyaz fare avcı ta-
rafından seçilememekte ve avlanması güçleşmektedir. 
Tersi durumda ise örneğin kar kaplı zemindeki kahve-
rengi fareler beyaz farelere göre 2 kat fazla olmak üze-
re şahinler tarafından avlanmış olmaktadır. O zaman fa-
re popülasyonu içinde bulunan tüm bireylerin çevreye 
uyum gücü aynıdır diyemeyiz. Dolayısıyla zıt renkteki 
zeminlerde bulunan farelerin avcılar tarafından kolaylık-
la fark edilmesi ve avlanması doğal seçilimin bir sonu-
cudur ve bu olay beraberinde adaptasyonu getirir. 

Cevap: D

37. Erozyonu engelleyici yönde etkili olabilir çünkü organik 
maddeler toprak parçacıklarının birbirine tutunmasını 
ve kümeleşmesini sağlar. Yüksek toprak nemine ihtiyaç 
duyan çok yıllık odunsu türler seyrek görülür çünkü alan 
çayır için uygundur. Barındırdığı yerli bitkiler çeşitli şe-
killerde yangına uyum sağlamış olabilir çünkü sık görü-
len yangınlar toprak üzerinde biriken ölü bitki artıklarını 
yakarak onlarda tutulan besin elementlerini açığa çıka-
rır ve bitkilerin yeniden büyümelerini kolaylaştırır. Ancak 
paragrafta toprağın oksijen bakımından sahip olduğu 
özelliklerden bahsedilmemiştir. 

Cevap: E

38. Çevre direncinden en fazla etkilenen konkav yaşam eğ-
risidir.

 Fizyolojik yaşam eğrisi: 
 • Yaşam için olumsuz koşullar yoktur.

 • Bu yaşam eğrisine sahip populasyon yoktur.

 • Birey sayısı her yaş grubu için aynı kalır.

 Konveks yaşam eğrisi:
 • Çevre koşullarına en fazla uyum gösteren bireyle-

rin oluşturduğu eğridir.

 • Çevre direncinden en az etkilenir.

 Doğrusal yaşam eğrisi:
 • Tüm yaş gruplarında eşit oranda ölümlerin görül-

düğü eğridir.

 Konkav yaşam eğrisi:
 • Çevreye en az uyum gösteren bireylerin oluşturdu-

ğu eğridir.
(Cevap C)

39. Sınırlayıcı faktörlere karşı geniş tolerans gösteren can-
lı türleri, genellikle daha geniş alanlarda yayılabilme 
özelliği gösterirler çünkü çevre faktörlerine karşı daha 
fazla direnç gösteririler. Üreme evresinde olan bireyle-
rin tolerans aralığı, üreme evresinde olmayan bireyle-
rinkine göre daha az olur. Bir canlı türü, bulunduğu or-
tamda ekolojik faktörlerden herhangi biri için optimum 
koşullara sahip değilse, bu türün aynı ortamda başka 
ekolojik faktörlere karşı tolerans aralığı azalabilir. 

(Cevap C)

40. Aynı kökenden gelen, aynı türe ait canlıların beslenme-
leri, üreme şekilleri, ekolojik nişleri, habitatları, morfolo-
jileri birbirine oldukça yakındır. Ancak her biri mayoz bö-
lünme ve eşeyli üreme ile meydana geldiğinden enzim-
leri aynı olsa dahi gen ve protein yapıları birbirinin ay-
nısı olamaz.

Cevap: A

41. Sitoplâzmasında glikojen depolayan bir canlı hayvan, 
mantar ya da bakteridir. Aktif hareket hayvan ve bakte-
ride, kitin çeper sadece mantarda, çekirdek ise hayvan 
ve mantarda bulunmaktadır. Bakteriler prokaryot olduk-
larından zarlı organel bulundurmaz. Ancak ribozomun 
varlığı, ATP üretim mekanizması tüm canlı hücrelerde 
mevcuttur.

Cevap: C

42. Psikrofil bakteriler: Kelime anlamı en basit haliyle soğuk 
sevendir. Ancak çoğunlukla mikroorganizmaların yaşa-
dıkları çevreye göre adlandırılmalarında kullanılır. Opti-
mum büyümelerini genellikle -8 ila 15 °C’de gerçekleş-
tirebilen organizmalara denir.

 Termofil bakteriler: Yüksek ısılarda yaşayabilen bakteri-
lerdir (Sıcak su kaynakları gibi).

 Mezofil bakteriler: İnsan ve hayvanlarda hastalık yapıp 
daha çok 20 – 45 °C’ de yaşayabilen bakterilerdir.

 Gram negatif bakteriler: Gram boyası ile boyanmayan 
bakterilerdir.

 Halofit bakteriler: Tuzlu ortamları seven bakterilerdir.
Cevap: B
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46. İskelet kaslarının kasılması, toplardamarlarda kanın ra-
hat taşınmasını sağlayan önemli bir faktördür. Ayrıca gö-
ğüs içi negatif basıncı, kalbin damar içindeki kanı itme-
si, kalpteki kulakçıkların gevşemeleri (diastol) toplarda-
marlarla kanın kalbe geri gelmesinde etkilidir. Ancak 
hücrelerde toplanan karbondioksit öncelikle kanın pH’sı-
nı düşürerek omurilik soğanını uyarır ve soluk alış-veri-
şi hızlanır. 

Cevap: B

47. Amilaz, bitkisel karbonhidrat olan nişastayı, bir disak-
karit olan maltoza yıkan enzimdir. İnsanlarda, tükürük 
bezleri ve pankreastan salgılanır. Karaciğerin böyle bir 
salgı yoktur.

Cevap: B

48. İnaktif olan pepsinojen, aktif form olan pepsin’e dönü-
şür ki bu da HCl tarafından gerçekleştirilir. Böylelikle 
pepsinojen inaktif formda salgılanarak midenin kendi-
ne zarar vermesi engellenmiş olur.

Pepsinojon
(inaktif)

HCl Pepsin
(aktif)→

Cevap: E

49. Yoğun egzersiz sırasında öncelikle Hücresel Solunum 
hızlanır ve hücrede CO2 üretimi artar. Difüzyonla kana 
geçen CO2 kan pH’sını düşürür, kanda pH azalıp asit-
lik artınca solunum merkezi uyarılır, kaburga ve diyaf-
ram kasları uyarılarak soluk alışverişi hızlanır ve kanda-
ki CO2 vücuttan uzaklaştırılır.

Cevap: B

50. Aminoasitlerin peptit bağlarıyla bağlanması protein sen-
tezidir. Protein sentezi ribozomda gerçekleşir, ribozom 
zarsız bir organeldir (II). Hücre bölünmesi sırasında iğ 
ipliği oluşumu hayvansal bir hücrede iğ ipliklerinin si-
toplazmada sentrozomlardan başlayarak uzaması ile 
gerçekleşir. Sentrozom zarsız bir organeldir (IV). Gliko-
zun pirüvikasite dönüşümü glikolizdir ve sitoplazmada 
gerçekleşir (III). Oksidatif fosforilasyon mitokondirinin 
krista kısmında gerçekleşir  (I). Glikolipit sentezi golgi 
cisimciğinde gerçekleşir (V). Golgi tek zarlı, mitokond-
ri ise çift zarlı organeldir.

Cevap: E

51. Yapılan deneyler arasında horozdan alınan testislerin 
tavuğa aktarılması olmadığı için E seçeneğindeki yorum 
yapılamaz. Diğer seçeneklerdeki yorumlar doğrudur.

Cevap: E

45. Koch şarbon ve tüberküloz üzerine yaptığı araştırmalar-
dan sonra bazı mikroorganizmaların hastalıklara neden 
olduğunu ispat etmek için bir formül geliştirmiştir.

 • Araştırılan mikroorganizma hasta bireyde mutlaka 
bulunmalıdır.

 • Söz konusu mikroorganizma hastadan izole edile-
bilmeli ve saf kültürde üretilebilmelidir yani bu kül-
türde yalnızca tek bir tür bulunmalıdır. (II ® Yanlış)

 • Saf kültürden alınan mikroorganizma sağlam bir ko-
nağa verildiğinde yeniden hastalık oluşturmalıdır.

 • Deneysel olarak konağa enfekte edilen mikroorga-
nizmalar orijinal kültürdekilerle karşılaştırılabilmeli-
dir.

(Cevap D)

44. Mikrosporidiyumlar pek çok yönden ökaryota benze-
mez. Örneğin bildiğimiz anlamda mitokondriye sahip 
değillerdir. Son yıllarda mitokondriden türemiş çok kü-
çük organellere sahip oldukları bulunmuştur.

 Hayvanların ve bir hücrelilerin parazitidir. Çoğunlukla 
böcek zararlılarının kontrolünde kullanılır. Mikrosporlar 
normalde insanlarda hastalıklara neden olmaz. Fakat 
AIDS’li ve diğer bağışıklık sistemi bozukluğu olan insan-
larda risk oluşturur.

(Cevap E)

43. Gagalı memeli, yumurtlayan memelidir (ornitorenk), ke-
seli sansar tıpkı koala ve panda gibi keseli memelidir. 
Denizaslanı ise insanlara benzer olarak plasentalı me-
melidir. Dolayısıyla bu canlılar üreme şekli bakımından 
birbirlerinden farklı alt sınıflarda bulunurlar. 

Cevap: A
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53. Açık dolaşım görülen ve trake solunumu yapan eklem-
bacaklı canlılarda kan dokulara besin taşır, ancak do-
kulara oksijeni trakeler taşır. Ayrıca eklembacaklı canlı-
larda kanda solunum pigmentlerinin bulunmaz.

Cevap: A

54. Frontal lob ® Motor korteks (iskelet kaslarının kontro-
lü). Karar verme, plan yapma, konuşma

 Parietal lob ® Dokunma duyusu, duyusal verilerin bü-
tünleştirilmesi

 Oksipital lob ® Görme uyarıları ve görüntü tanıma iş-
lenmesi. Görüntüleri birleştirme ve cisim tanıma

 Temporal lob ® Duyma, konuşulan dili anlama.
(Cevap A)

55. Beyin yarım küreleri istemli hareketler, konuşma, yaz-
ma, karar verme, hafıza, ahlaki muhakeme, zekâ, öğ-
renme, şuur, düşünme, öğrenme, hayal kurma, değer-
lendirme gibi olayları gerçekleştirir.

 Çiğneme ve soluk alıp verme omurilik kontrolü altında-
dır, o yüzden beyin yarım küreleri zarar görse dahi ger-
çekleşir. Omurilik soğanında ayrıca; solunum, yutma, 
öksürme, hapşırma, kalp atış hızı, karaciğerin şeker ayar-
laması, kan damarlarının büzülmesi ve gevşemesi, tü-
kürük salgılama gibi reflekslerin kontrol edildiği merkez-
ler bulunur.

(Cevap C)

56. Gliserol sırasıyla Þ Lenf kılcalları ® Kilus borusu ® Pe-
ke sarnıcı ® Göğüs lenf kanalı ® Sol köprücük altı top-
lar damarı ® Üst ana toplardamar ® Sağ kulakçık.

 Yağ asitleri ve A, D, E, K vitaminleri de aynı yolu izler. 
Ancak monosakkaritler, aminoasitler ve B, C vitaminle-
ri  Þ Kan kılcalı ® Villus toplardamarı ® Kapı toplarda-
marı ® Karaciğer ® Karaciğer üstü toplardamarı ® Alt 
ana toplardamar ® Sağ kulakçık

(Cevap B)

57. Önce duyu organları devreye girer. Hayvanı görür. Son-
ra sinir sistemi devreye girer.

 Sırasıyla duyu nöronları – ara nöronlar ve motor nöron-
larda iletim olur.

 Duyu organlarındaki reseptörlerden alınan uyartı duyu 
nöronlarıyla merkezi sinir sistemine iletir. Merkezi sinir 
sisteminde (beyin ve omurilik) gelen impuls değerlen-
dirilir. (Burada ara nöronlar bulunur). Sonra motor nöron-
lar merkezi sinir sisteminden alacağı uyartıları kaslara 
götürerek kasları faaliyete geçirir ve o kişi iskelet kasla-
rına gelen uyartı ile koşarak kaçar.

(Cevap E)

52. Epinefrin (adrenalin) hormonu miktarı kanda artış gös-
termişse kan damarları büzülerek kan akışı hızlanır, kalp 
atım sayısı artar, kan şekeri yükselir, metabolizma hız-
lanır. Örneğin bir sebepten dolayı çok korkan bir insan-
da kan damarları büzülüp görünürlüğünü kaybettiğin-
den kişinin yüzü kireç gibi olur. Ancak korku ve heye-
can hormonu olarak da bilinen Adrenalin hormonu, sal-
gılandıktan sonra sindirim ile ilgili faaliyetlerin azalma-
sına sebep olmaktadır. 

Cevap: A

58. İnsanlarda ve bitkilerde ışığa duyarlı pigmentler bulu-
nur. İnsan gözündeki pigmentler ve klorofiller, ışığın ay-
nı dalga boylarında soğurma yapabilirler. Ortalama 450 
– 700 dalga boyundaki ışıklar için geçerli. İnsan gözü-
nün en fazla duyarlı olduğu ışınlarda, klorofiller az so-
ğurma yapar. 500 – 650 dalga boylu ışıklarda insan gö-
zünün duyarlılığı maksimumdur.

 Fotosentez hızının maksimum gerçekleştiği noktalarda 
insan gözünün duyarlılığı minimumdur. İnsan gözünde 
bazı dalga boylarına duyarlı pigmentler bulunmaz.

(Cevap E)

59. Karaciğer, tiroid, paratiroid, pankreas, timüs, sidik ke-
sesi, sindirim kanalının iç zarı, solunum sisteminin iç za-
rı endoderm tabakasından oluşur.

Cevap: B

60. Memeliler ve balıklar gibi canlı gruplarında kirli ve temiz 
kan kalplerinde birbirine karışmaz. Balıklarda kalpte sa-
dece kirli kan bulunur yani karışma yoktur. İç döllenme 
iç gelişim görülmesi sadece memelilere özgüdür. Akci-
ğer solunumu da memelilerde görülür. Kapalı dolaşım, 
heterotrof beslenme ve eşeyli üreme özellikleri ise or-
taktır.

Cevap: D
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64. Verilen açıklama programın öğrenmeye ilişkin temel an-
layışını yansıtmaktadır. Öğrenmenin kişisel yaşantı ve 
tecrübe üzerine inşa edileceğini savunan bu yaklaşım 
yapılandırmacılıktır. Yeni biyoloji programının öğrenme 
temelini yapılandırmacı öğrenme yaklaşımıdır.

Cevap: C

65. Laboratuvarlar, gözlem ve deney yaparak, fikir üreterek 
ve verileri yorumlayarak bilgilerin yapılandırıldığı, yara-
tıcılık ve keşfetme becerilerinin geliştirildiği heyecan ve-
rici bir öğrenme ortamı olarak düzenlenmelidir. Labora-
tuvarlarda yapılan etkinlikler, basit bir gözlemden, bü-
tün bilimsel süreç becerilerini kullanmayı gerektiren de-
neyler yapmaya kadar uzanan geniş bir yelpazede yer 
alabilir. Laboratuvar güvenliği de tüm bu etkinliklerin 
sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi açısından önemlidir. 
Laboratuvarlarda yapılan etkinliklerde araç gereçlere, 
makine ve donanımlara, öğretmene, öğrencilere, oku-
la yönelik meydana gelebilecek tehlikelere karşı önlem-
ler alma, aksayan durumları belirleme, daha iyiyi düzen-
leme laboratuvar güvenliği açısından gereklidir.

Cevap: D

66. 5E modeli yapılandırmacı yaklaşımın öğretim uygula-
malarından biridir. Bu uygulama öğrencinin konuyu ya-
şantı ve deneyim içerisinde özümsemesini ve edindiği 
bilgiyi yapılandırmasını sağlamaktadır. Öğrencinin pa-
sif alıcı olduğu anlatma-açıklama bu yöntem için uygun 
değildir. Amaç öğrencilerin keşfetmelerini sağlamaktır.

Cevap: C

67. Yapılan çalışma öğretmen deneyi olarak gerçekleştiri-
lip öğrenci gözlemi sağlanabileceği gibi öğrenci dene-
yi olarak da küçük gruplarda gerçekleştirilebilir. Deney 
mitoz konusu için uygundur ve TGA yöntemi kapsamın-
da kullanılabilir. Mikro öğretim çalışması değildir. Mikro 
öğretim öğret-izle-yeniden öğret düzeni içerisinde özel-
likle öğretmen yetiştirmede kullanılır.

Cevap: D

63. Erkan Öğretmen’in dersinde gerçekleştirmeyi planladı-
ğı kazanım öğrencilerin aktif araştırmaları sonucunda 
ortaya bir ürün koymalarını gerektirmektedir. Ürün ve 
sürecin bir bütün olarak ele alındığı, öğrencilerin araş-
tırma ve problem çözme becerilerinin desteklendiği pro-
je yaklaşımı bu kazanım için en uygun yaklaşımdır.

Cevap: A

62. Anlam çözümleme tablosu konu ile ilgili kavramlar ve 
özelliklerin eşleştirildiği iki boyutlu tablolardır. Kavram 
öğretiminde kavramları sınıflamak ve anlamlı öğrenme-
yi desteklemek için oldukça etkilidir.

Cevap: A

61. Yapılandırmacı yaklaşıma göre öğrenme önceki yaşan-
tılarımızdan bağımsız değildir. Anlamlı öğrenmenin ola-
bilmesi için bireyin bilgiyi kendi yaşantıları doğrultusun-
da yeniden yapılandırması ve anlamlandırması gerekir. 
Dersin ilk aşamasında yapılacak etkinlik de dikkat çek-
me ve ön bilgileri harekete geçirmektir. Örnek durum-
da öğretmenin yaptığı beyin fırtınası çalışmasının da 
amacı ön bilgileri harekete geçirmektir. 

Cevap: B
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r71. Bilim-Teknoloji-Toplum-Çevre kazanımları kapsamında 
öğrencilerden bilim ve özellikle biyolojiye yönelik öğ-
rendiklerini yaşamları ve çevrelerinde karşılaştıkları so-
runlarla ilişkilendirmesi beklenmektedir. III numaralı et-
kinlikte öğrenilenler ve çevresel sorunlar arasında iliş-
kilendirmeler ön plandadır.

Cevap: B

72. Öğretmenin gerçekleştirdiği çalışma ürün ve sürecin bir-
likte değerlendirilmesini gerektiren, öğrencilerin üst dü-
zey düşünme becerilerini kullanmalarını ve geliştirme-
lerini sağlayan bir çalışmadır. Bu performans etkinliği-
nin farklı boyutlarını ayrıntılı olarak değerlendirmek iste-
yen Asil Öğretmen’in derecelendirilmiş puanlama anah-
tarı- rubrik kullanması gerekmektedir.

Cevap: D

73. Kavram haritaları anlamlı öğrenmeyi desteklemek için 
kullanılan önemli bir ön örgütleyicidir. Kavram haritala-
rı işlenecek yeni konunun başında verilir ve öğrenciler-
de konuya ilişkin bilişsel bir yapı oluştu rulmasını sağlar. 
Konunun sonunda verilen ve öğ renciler tarafından an-
lamlandırılmadan kopya edi len bir kavram haritası ama-
ca hizmet etmez.

Cevap: C

74. Biyoloji öğretim programlarının en temel genel amacı 
öğrencileri biyoloji okur-yazarı olarak yetiştirmektir. Bu 
temel amaç doğrultusunda öğrencilerde bilimin ve bi-
yolojinin temeline uygun tutum ve değerleri geliştirmek 
esastır. Öğrenciden bu kapsamda ayrıntılı bilgilere sa-
hip olması değil araştırması, bilgi edinmeyi değil karşı-
laştığı problemleri çözebilme becerisi kazanması bek-
lenir.

Cevap: B

75. Öğretmenin öğrencileri için verdiği çalışma yaratıcı dü-
şünmenin daha baskın olduğu bir etkinliktir. Öğrenciler-
den ilgili konuda bir ürün ortaya koymaları beklenmek-
tedir. Konu bir performans değerlendirme çalışması ola-
bileceği gibi daha kapsamlı ve uzun zamanlı bir proje 
çalışması olarak da değerlendirilebilir.

Cevap: E

70. IV numaralı etkinlikte öğrencinin sunum yapması, etkili 
iletişim ve sosyal becerileri kullanmasını gerektirmekte-
dir. Bu beceriler sosyal-kişilerarası zekâ alanının baskın 
olduğu becerilerdir.

Cevap: C

68. Yeni biyoloji programının konu yapılanması tematik, sar-
mal ve disiplinlerarası bir yapı göstermektedir. Program 
yalnızca biyoloji dersine yönelik yeterliklerle sınırlandı-
rılmamıştır. Biyoloji dersinin başta Fizik ve Kimya olmak 
üzere diğer disiplinlerle bağlantıları göz önünde bulun-
durulmuştur. E seçeneğinde verilen öğrencinin meslek-
lere yönelik kazanımları rehberlik ile doğrudan ilişkilidir. 
Öğretmen bu genel amaç doğrultusunda rehberlik ve 
psikolojik danışmanlık ilke ve uygulamalarından yarar-
lanmalıdır. 

Cevap: E

69.  Öğrencilerin biyoloji derslerinde edindikleri bilgileri gün-
lük yaşamlarına aktarabilmeleri için, biyoloji öğretmen-
lerinin konularla ilgili olarak günlük yaşamdan neden-so-
nuç ilişkisi örnekleri sunmaları gerekir. Biyoloji dersinin 
anlamı, bir bakıma, öğrenciye yaşamının anlamının far-
kına varmasını ve bu anlam doğrultusunda yaşamını 
yönlendirmesini sağlamakta gizlidir. Bu amaç doğrultu-
sunda biyoloji öğretmenleri, konuların nedenine ve so-
nucuna ilişkin verecekleri örnekleri de günlük yaşam-
dan seçmelidirler. Çünkü öğrenci, verilmiş olan örneği 
günlük yaşamında her gördüğünde derste işlenen ko-
nu aklına gelecek ve böylece o konuyu aklında tekrar 
etmiş olacaktır. Böylece tekrar yoluyla bilginin kalıcılığı 
sağlanmış olacaktır.

Cevap: D
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BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ

1. Genler kuşaktan kuşağa aktarılırken, uzun bir süreç için-
de bazı değişimler geçirebilirler. Bu değişimler kalıcıdır 
ve sonraki nesillere aktarıldığı zaman mutasyon olarak 
adlandırılır. Mutasyon taşıyan aleller ise mutant alel ola-
rak isimlendirilir. Gende oluşan mutasyonlar değişik et-
kiler meydana getirebilir. Mesela mutant gen ürünü nor-
malden farklı bir işlev üstlenerek farklı bir fenotipe yol 
açabilir. Canlılardaki bazı genlerin bu nedenle birden 
fazla mutant aleli bulunur ve çok alelli genler olarak ad-
landırılır. Yani çok alelli genler bir genin farklı mutasyon-
larıyla oluşur.

(Cevap C)

2. A ® (Fazla üreme) Bir tür yaşayıp üreyebilecek evreye 
ulaşabilecek miktardan daha fazla sayıda döl verir.

 B ® Varyasyon

 C ® Kalıtılabilirlik

 D ® Farklı uyum

 E ® Diferansiyel üreme
(Cevap A)

3. Dominant zararlı mutasyonlar fenotipik olarak kendile-
rini gösterdiklerinden, doğal seçilim ile kısa sürede po-
pulasyondan elenirler. Populasyonda kalabilen mutas-
yonların pek çoğu bu nedenle normal alellere resesiftir-
ler. Yeni gen ürünleri normal olanlara göre daha az ak-
tif olduğundan resesif mutasyonlar nispeten daha yay-
gındır.

 Aynı diploit organizmada aynı mutasyonun 2. kez oluş-
ma olasılığı çok düşük olduğu için yeni aleller, sıklıkla 
dominant alellerle kombinasyon sonucu ortaya çıkabi-
lir. Bu durumda birey bu özellik bakımından heterozigot 
olur. Yeni mutant alel maskelenir ve bunun zararlı etkisi 
ortaya çıkmaz. Tüm yaşamları boyunca diploid olan or-
ganizmaların haploid dönem geçirenlere göre mutas-
yonlara karşı daha az hassas olması bu yüzdendir.

(Cevap D)

4. Transpozonlar prokaryotlardan ökaryotlara kadar bütün 
hücrelerde bulunabildikleri gibi plazmitler içerisine de 
girebilirler.

 Transpozonlar bir ya da birçok genden oluşur ve hare-
ket edebilir. Bir kromozom içindeki transpozonlar, ba-
zen aynı zamanda transpozonun parçası olan bir çift öz-
deş dizi tarafından yerinden çıkartılır. Bazı transpozon-
lar kromozom üzerinde bir bölgeden diğerine gidebilir. 
Bir transpozon hareket ettiğinde geride yerinden çıktı-
ğı sekans dışında belirgin hiçbir iz bırakmaz. Ya da DNA 
polimeraz tarafından tam bir kopyası meydana getirilir.

 Birçok durumda konak kromozom transpozonun hede-
fi olan belirli bir dizinin bir ya da birkaç kopyasını taşır 
ve bu dizi çifti ile yerinden çıkan dizinin bir kopyası 
transpozon üzerinde taşınır.

 Virüs ve plazmitler gibi transpozonlar bazen ana kro-
mozomun bazı genlerini çekip alabilirler.

(Cevap C)

5. Alel gen, aynı karaktere etki eden genlerden her biridir. 
Benzer ya da farklı olabilirler.

 Bu genlerden biri anneden, diğeri babadan gelir. Ho-
molog kromozomların karşılıklı lokuslarında bulunur. Ay-
nı kromozom üzerinde bulunamaz. Farklı lokuslarda bu-
lunamaz. (III ® Yanlış)

 Bir karaktere aynı anda ya da farklı yönde etki edebilir-

ler.
(Cevap C)

6. Bir bitkinin oluşturduğu tohumların genetik yapısı birbi-
rinden farklı olabilir. Kalıtsal yapısı aynı olan meristem 
hücreleri, aynı ortamdaki özdeş kültür ortamında geliş-
tirildiğinde, gelişen bitkilerin fenotipleri de aynı olur. Bir 
bitkiden alınan meristem hücrelerinden bazılarına baş-
ka canlıdan alınan gen transferi yapıldıktan sonra gen 
transferi yapılan hücrelerin genetik yapısı farklılaşır. X 
ışınına maruz bırakılan meristem hücrelerinde mutas-
yon meydana gelebilir ve meristem hücrelerinin kalıtsal 
yapısı farklılaşır. Aynı bitkiden alınan çeliklerin genotip-
leri aynıdır. Bu çeliklerin farklı özellikteki kültür ortamla-
rında geliştirilmeleri sonucu fenotipi farklı bitkiler gelişe-
bilir.

Cevap: B
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7. Gamet çeşidi hesaplamada heterozigot gamet sayısı n 
olarak alınır ve 2n formülü uygulanır.

 Öyleyse  2n = 25 = 32

 Örneğin;  AA,  Bb,  CC,  Dd,  EE,  Ff,  Gg

 karakterlerine sahip bir canlıda 24= 16 çeşit gamet olu-
şur. Çünkü 4 adet heterozigot karakter bulunur.

Cevap: C

8. Kulak kıllılığı özelliğinin kalıtımı Y kromozomuna bağlı-
dır. Erkek bireyde Y kromozomu bir tane olduğu için, 
resesif durumda olup diğer dişi bireylerin fenotipinde 
kendini göstermesi söz konusu değildir. Çünkü dişiler-
de Y kromozomu yoktur. Dişilerin kromozom takımları

44 + XX

Otozom
(fiziksel kromozom)

Gonozom
(cinsiyet kromozomu)

 şeklinde temsil edilir.

 V numaralı birey ilgili özelliği IV numaralı bireyden ala-
maz, çünkü IV numaralı birey sağlam fenotiplidir.

Cevap: E

9. • 1 no’lu bireyin erkek çocuğu renk körü olduğundan; 
1 numara taşıyıcıdır ancak sağlıklıdır (XRXr). 

 • 2 numara sağlıklıdır (XRY)

 • 3 numara hastadır (XrY)

 • 4 numaranın oğlu renk körü olduğundan (XrY) taşı-
yıcıdır ancak sağlıklıdır.

 • 5 numara taşıyıcıdır ancak sağlıklıdır (XRXr) çünkü 
oğlu hastadır.

 • 6 numaranın babası renk körü olduğundan kendisi 
taşıyıcıdır ancak sağlıklıdır (XRXr).

 • 7 numaranın babası renk körü olduğundan kendisi 
taşıyıcıdır ancak sağlıklıdır (XRXr).

 • 8 numaranın taşıyıcı ya da ağlıklı olduğu bilinemez

 • 9 numaranın babası renk körü olduğundan kendisi 
taşıyıcıdır ancak sağlıklıdır (XRXr).

Cevap: C

10. Özelliği gösteren erkek bireyin kız çocuklarının hepsin-
de özellik ortaya çıkarken, hiçbir erkek çocuğunda or-
taya çıkmaması anormal bir durumdur. Çünkü baba renk 
körü ve kızları renk körü ise annenin en azında taşıyıcı 
olması gerekir. Anne taşıcı olan bu ailede erkek çocuk-
ların hasta olma ihtimali % 50’dir.  Özelliğin erkek birey-
de ortaya çıkabilmesi için çekinik allelin tek bir kopyası 
yeterlidir (XrY–renk körü).  Özelliği gösteren dişi bireyin 
erkek çocuklarının hepsinde özellik ortaya çıkar (Anne 
renk körü ise tüm erkek çocukları renk körüdür).  Hete-
rozigot olan dişi bireyin (XRXr )erkek çocuklarında özel-
liğin % 50 oranında ortaya çıkması beklenir. Çünkü er-
kek birey babadan sadece Y kromozomu alırken anne-
den X alır. Aldığı X kromozomu XR ise erkek çocuk sağ-
lam, Xr ise renk körüdür (%50).  Özelliğin dişi bireyde 
ortaya çıkabilmesi için bireyin çekinik homozigot yani 
XrXr olması gerekir. 

Cevap: A

11. Endosimbiyosis hipotezine göre, Siyanobakteriler yani 
mavi–yeşil algler, fotosentez yapabildiklerinden ilkel 
ökaryot hücrelere girerek bu hücreler ile mutualist bir 
yaşantı içerisine girmişlerdir. ilkel ökaryot hücrelere gi-
rerek kloroplasta dönüşmüşlerdir. 

Cevap: D

12. Aşağıdaki şekilde doğal seleksiyonun işleme mekaniz-
ması gösterilmiştir. 

 Buna göre, eşey hücrelerindeki DNA moleküllerinde ani 
ve kalıcı değişikliklerin olması mutasyondur. Eşeyli üre-
menin temeli ise döllenme ve mayoz bölünmeye daya-
nır. Mayoz bölünme sırasında krossingover görülebilir. 
Bu nedenle I, II ve IV numaralı olaylar doğal seleksiyon 
mekanizmasının işlemesi için gerekli olan çeşitliliği sağ-
lar. Çevresel koşulların etkisiyle bazı genlerin işleyişinin 
değişmesi ise modifikasyondur. Modifikasyon olayı ka-
lıtsal değildir, nesilden nesile aktarılmaz.

Cevap: D

13. Ortama substrat ve enzim ilavesi, enzim substrat etkile-
şimini artıracağından olumlu etki oluşturacaktır. Ürün 
ilavesi ise negatif feedback sebebidir ve enzim hızını bi-
lakis yavaşlatır. 

Cevap: B
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14. Farklı mRNA demek, hücrelerin farklılaşması, hücreler-
de salgı çeşitliliğinin artması ve hücreler arası iş bölü-
münün oluşması demektir. Farklı mRNA hücrenin işle-
yişini değiştirir. Örneğin vücudumuzdaki her hücrede kıl 
geni ortak olarak bulunur. Ancak dildeki hücrelerde kıl 
üretimini sağlayan mRNA üretilmediğinden dilde kıl çık-
maz.

Cevap: E

15. Hücre zarında bulunan reseptörler (Glikolipit ve glikopro-
tein molekülleri) zarar görecek olursa hücreler arası ile-
tişim aksayacağından kontrolsüz hücre bölünmeleri 
(kanserleşme), madde alış-verişlerinde bozulmalar ve 
doku oluşumunda bloke meydana gelecektir. Hücrede 
enerji üretimi ise mitokondriye aittir.

Cevap: C

16. Canlılarda enzim sentezlenirken önce aminoasit sen-
tezlenmesi gerekir. Çünkü enzimlerin yapıtaşı aminoa-
sitlerdir. Ardından mRNA sentezlenir, daha sonra tR-
NA’ların amino asit taşımaları gerekir.  Sonra aminoasit-
lerin peptit bağı ile birleşir ve oluşan proteinler koenzim-
le birleşerek enzimi oluşturur.

Cevap: B

17. Çift zincirli yapı sadece DNA’ya aittir. Tüm RNA’lar 
DNA’dan meydana getirilir. Yani kalıp olarak DNA kulla-
nılır. DNA, yapı olarak çift zincirli ve sarmaldır. RNA ise 
sarmal olmayıp tek zincirli yapıya sahiptir.

Cevap: A

18. DNA’nın bazı bölgelerindeki baz dizilimlerinin bireye öz-
gü olması yani tüm insanların farklı nükleotit dizilimine 
sahip olması, DNA parmak izi yönteminin zanlıların suç-
luluğunun kanıtlanmasında ve babalık testlerinde kulla-
nılmasını sağlamaktadır. 

Cevap: B

19. Katalaz enzimi vücutta karaciğer ve böbrekte; hücre 
içinde ise peroksizom organelinde bulunur. Bir saniye-
de 500.000 H2O2 (hidrojen peroksit) molekülünü su ve 
hidrojene parçalayabilen enzimdir.

Cevap: D

20. Oksijenli solunumda etil alkol oluşmaz, krebs devrinde 
NAD’lar H alarak indirgenir, Asetil Co-A’dan sonra mi-
tokondride ilk olarak sitrik asit oluşur ETS’de son elekt-
ron alıcı O2’dir, solunum sonucu oluşan sudaki H’nin 
kaynağı glikoz değil H2O’dur. 

Cevap: C

21. İnsülin bir hormondur ve protein yapılıdır. Lipaz bir en-
zimdir ve protein yapılıdır. Yani her ikisinde de azot bu-
lunur.

 Kitin azotlu bir polisakkarittir. Ancak insanlarda kitin sen-
tezi olmaz. Glikojenlerin yapısında azot bulunmaz, gli-
kojen bir polisakkarittir.

(Cevap C)

22. Elektronların taşıyıcı komplekslerden geçiş sırası; Foto-
sistem II → Plastokinon → Sitokrom Kompleksi → Plas-
tosiyonin → Fotosistem I şeklindedir.

(Cevap D)

23. Fibronektin esas görevi hücrelerin yapışmasıdır. Üzerin-
de çok sıkı katlanmış glabüler bölgeler vardır. Hücre gö-
çünün yapılmasında da etkilidir. Bu molekül 6 kolu bu-
lunan tenasin proteini ile özellikle gelişmekte olan or-
ganlarda epitol hücrelerin altında yer alan mezenşim 
hücrelerinin bol olduğu ortamda birleşir.

(Cevap B)
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24. Zarla ilişkili çeşitli yapılar, hücrelerin bir araya gelmesi-
ni sağlar ve hücreler arasındaki tutunmaya ve iletişime 
katkıda bulunur. Hücreler arası yapışma özelliği, daha 
ziyade deri gibi çekme kuvvetine ve basınca maruz ka-
lan epitel dokularında belirgindir. Bu durum da, kısmen 
plazma zarının zar proteinlerinden olan glikoproteinle-
rin bağlayıcı özelliğinden ve az miktardaki hücreler ara-
sı proteoglikanların varlığından ileri gelir. Epitel hücre-
lerinin yan kısımları, hücreler arası bağlantı birimlerini 
oluşturur. Hücreler arası bağlantılar, çoğu kez hücrenin 
en üst kısmından tabanına doğru belirli bir düzen için-
de yerleşim gösterir. Bu düzene göre en üstte “zonula 
okludens”, bunun hemen altında “zonula adherens” ve 
en alt kısımda da “desmozom” bulunur. Adheren (tut-
turucu, yapıştırıcı) bağlantılar epitel hücrelerinde, fibrob-
lastlarda, kalp kası hücrelerindeki interkalar disklerde 
ve düz kas hücrelerinin arasında bulunur. Makula adhe-
rens, epitel hücrelerinin arasında nokta şeklinde tutun-
ma bölgeleri temin eder. Bu yapı, özellikle mikrodisek-
siyon çalışmalarında da ortaya konulduğu üzere, hüc-
reler arasında oldukça kuvvetli ve çapa tarzında (ancho-
ring) bağlantılar sağlar. Sinir hücrelerindeki mikrotübül-
ler demetlerinin hareketi ile hücre gövdesinde bulunan 
maddeler sinir hücresi uzantılarına ve aksonlarına sevk 
edilmektedir. Mikrotübüllerin hücrede pek çok fonksi-
yonu bulunmaktadır. Mikrotübüller mitoz olayında hüc-
re bölünmesi olayına katılarak hareketlerine ve eukar-
yotik hücrelerin hareketine silia ve flagella ile birlikte yar-
dımcı olmaktadır. Birçok amfibi derisi ve balık pulların-
daki pigment granülleri hücre içinde çevreye doğru da-
ğılırlar. Granüller dışa doğru dağılırlar. Granüller dışa 
doğru dağılıdıktan sonra hücre merkezindeki aynı yö-
ne dönerler. Mikrotübüller bu higmentlerin dağılımına 
yön verir. 

Cevap B

25. Şekle bakıldığında karanlık süre uzunluğunun kısa bir 
süre aydınlatılarak kesintiye uğratılmasının kısa gün bit-
kisinde çiçeklenmeye neden olmadığı görülmektedir. 
Diğer seçeneklerde verilenler doğru değildir. Uzun gün 
bitkilerinin çiçeklenmesi için gecenin kısa ya da uzun 
gecenin kısa bir süre aydınlatılması gerekir. Kısa gün 
bitkilerinin ise çiçeklenmesi için gecenin uzun olması 
gerekir.

Cevap: E

26. Kara ortamına uyum yapmış bir bitkide su kaybını en-
gellemek ve mevcut suyu en verimli biçimde kullanmak 
için çok iyi gelişmiş ve dallanmış kök sistemi, tüylü yap-
rak yüzeyi, yaprak yüzeyinde kalın kutikula tabakası ve 
iğne şeklinde ya da daralmış yaprak yüzeyi bulunur. Epi-
dermis (üst) seviyesine yakın stomalar bitkinin su kay-
bını artırır. Bundan dolayı kara ortamına uyum yapmış 
bir bitkide su kaybını engellemek için stomalar yapra-
ğın içine gömülüdür.

Cevap: D

27. Monoik bitki, bir bitkide aynı bitkiye ait birey üzerinde 
ayrı ayrı hem erkek hem de dişi çiçeklerin bulunması-
dır. Çam, mısır, ceviz fındık gibi bitkiler buna örnektir.

Cevap: A

28. Vejejtatif üremede verimi yüksek ata canlının genetik 
özelliği korunmuş olur. Kısa sürede büyüme elde edile-
rek zamandan tasarruf elde edilir. Farklı genetik karak-
terlerin yeni jenerasyona karışması önlenmiş olur. Bitki-
nin kök, yaprak ve gövde gibi organları kullanılır.  An-
cak vejetatif üremede verimin artmasıyla daha fazla ürün 
eldesi sağlanamaz. 

Cevap: D

29. Stikoninler köklerde sentezlenirler. 

 Oksin → Tohumun embriyosu, apikal tomurcukların me-
ristemleri, genç yapraklar, embriyo 

 Giberellinler → Apikal tomurcukların ve köklerin meris-
temleri, genç yapraklar, embriyo 

 Absisik asit → Yapraklar, gövdeler, kökler, yeşil meyve 

 Etilen → Olgunlaşan meyve dokuları, gövdelerin nod-
yumları, yaşlanan yapraklar ve çiçeklerden sentezlenir.

(Cevap B)

30. Epifizyal kıkırdak hayvanlarda büyümeyi sağlayan do-
kudur. Bitkilerde bu görevi meristem doku üstlenmiştir. 
Bağ doku dokuları birbirine bağlar, aralarını doldurur, 
bitkilerde parankimaya karşılık gelir. Damarlar ve kan 
doku madde iletimini sağlar, bitkilerde odun ve soymuk 
borularına karşılık gelir. Koruma görevi hayvanlar epitel 
doku, bitkilerde epidermise aittir. Villuslardaki epitelyum 
hücreleri de kökteki epidermis tüyleri de emme görevi 
yapar. 

(Cevap C)
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31. Popülasyon, kelime anlamı olarak bir bölgede ya da 
alanda yaşayan Tek Bir Tür’den oluşmuş canlıların mey-
dana getirdiği topluluktur. Yani popülasyon dendiğinde 
tek bir tür adı verilerek konuya girilmelidir. Bir ormanda-
ki tüm böcekler, tür adı verilmediğinden popülasyon de-
ğildir. Pinus türleri popülasyon değildir, çünkü sadece 
cins adları verilmiştir. Atlas okyanusundaki balinalar ve 
Akdeniz’deki köpekbalıkları bize yine tür adını verme-
mektedir. Ancak Van Gölü’nün sularında yaşayabilen 
İnci kefali dendiğinde hangi tür sorusuna cevap verdi-
ğinden popülasyonu temsil etmektedir. Birden çok tür-
den oluşan topluluğa ise komünite denir

Cevap: C

32. • İletimin tek yönlü olması

 • İletim sırasında ATP’nin harcanmaması, pasif taşı-
ma kurallarının etkili olması

   • Taşınan moleküllerin küçük olması

 Enine çeperlerin tam erimiş olması iletimi hızlandırır.
Cevap: E

33. Eklembacaklılarda açık kan dolaşımı, kurbağalarda ka-
palı kan dolaşımı vardır. Kurbağalarda kılcal damar bu-
lunur ve solunum gazları kanda taşınır. Besin monomer-
lerinin ve hormonların kan ile taşınması eklembacaklı-
lar ve kurbağalar için ortaktır.

Cevap: B

34. Tüm canlı organizmaların solunum sistemlerinde gaz 
alışverişi (O2-CO2 değişimi) sadece difüzyon ile gerçek-
leşir, bu esnada ATP harcanmaz.

Cevap: E

35. Uzun süre aç kalan bir insanda besin alınmaması ne-
deniyle sindirim olayı gerçekleşmez. Bu nedenle ince 
bağırsaktan karaciğere besin veren kapı toplardamarın-
da glikoz miktarının en düşük olması beklenir.

Cevap: A

36. Memeli bir canlının henle kulpunun uzun olması daha 
yoğun idrar oluşturarak su kaybının azalmasını sağlar. 
Henle kulpu ne kadar uzunsa canlı idrardaki suyun faz-
lasını geri emilimle alır ve böylelikle yoğun idrar oluştu-
rabilir. Dolayısıyla henle kulpu uzadıkça canlının oluş-
turduğu idrar miktarı azalır, idrarın yoğunluğu artar.

Cevap: A

37. I. Soğukkanlı olmaları ve yumurtayla çoğalmaları tüm 
sürüngenlerde görülürken II ve III no’lu önermeler sa-
dece timsahlara aittir. Diğer akrabaları kış uykusuna ya-
tarken tropik iklim kuşağında bulunmaları sebebiyle kış 
görülmediğinden timsahlarda kış uykusu yoktur.

Cevap: B

38. Protonefridyum en basit boşaltım sistemidir. Yassı solu-
canlarda görülür. Bir borucuklar sisteminden meydana 
gelmiştir. Boruların ucunda alev hücreleri bulunur. Bu 
alev hücrelerinin borulara bağlandığı yerlerden bir ta-
kım siler borucukların içine doğru uzanır ve devamlı ha-
reket eder. Kirpikli huni nefridyumlarda bulunur. (II ® 
yanlış)

 Bu tip boşaltım sisteminin 1. amacı vücut su miktarını 
ayarlamaktır. Yani bir çeşit vurgan koful görevi görür. 
Alev hücrelerinin sayısı çevrenin tuzluluğu ile ilgilidir. Ha-
fif tuzlu ortamda az sayıdadır, hayvan daha tuzlu orta-
ma gittiğinde, sayıları birdenbire artar.

(Cevap C)
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39. Proksimal ve distal tüpten Na+ emilimi yeterli gelmez-
se idrar toplama kanallarından da bir miktar Na+ geri 
emilir. (I ® yanlış)

 Na+ en çok proksimal tüpten geri emilir. Glomerulus-
lardan emilen Na+’nın 7/8’i buradan emilir.

 K+’nın tamamı proksimal tüpten emilir. Bir kısmı distal 
tüp hücreleri tarafından salgılanarak idrara verilir. (III ® 
yanlış)

 Aldosteron hormonu böbreklerden Na+’nın geri emili-
mini sağlarken K+’nın atılmasını sağlar.

(Cevap B)

40. İnsanlar hareketsiz ve hareketli silerle sahiptir. (I ® yan-
lış)

 Hareketsiz primer siler ya da monosiller, neredeyse tüm 
hücrelerin yüzeylerinde, tek bir uzantı şeklinde bulunur. 
Hareketli siler ise yüzeylerinde sıvıyı ileten hücrelerde 
ve spermde bulunur. Her bir sil, hücre yüzeyinde birden 
çok sinyal proteininden sinyalleri alan anten gibi davra-
nır. Monosillerin kusurlu olması durumunda sinyalizas-
yon bozulur.

(Cevap D)

41. Parathormon kemiklerdeki kalsiyumun kana geçmesi-
ni sağlar. Kandaki kalsiyum miktarını artırır. Eğer parati-
orit bezi çıkarılacak olursa,

 Kanda parathormon azalır. Buna bağlı olarak kanda kal-
siyum azalır. (I ® yanlış) Kalsiyum bu durumda kemik-
lerde birikir. Kaslarda ağrılı kasılmalar olur, tetoni hasta-
lığı ortaya çıkar. Böbreklerden fosfor atımı azalacağı için 
kandaki fosfor artar. Parathormon çok salgılanırsa Ca++ 
böbreklerde tuzlarla birleşir ve böbrek taşları oluşur. (III 
® yanlış)

(Cevap E)

42. Stres oluşturan uyarılar sinirsel yolla iletilir. (I ® yanlış)
 Uyarılar hipotalamusun sinir iletimi yoluyla adrenal me-

dullayı etkinleştirmesine yol açar. Adrenal medulla epi-
nefrin ve norepinefrin salgılar. Bu hormonlar;

 • Kan şekerini artırır

 • Kan basıncını artırır

 • Solunumu hızlandırır

 • Metabolizmayı hızlandırır

 • Dikkati artırır.
(Cevap C)

43. Böbrek üstü bezinin öz bölgesinden adrenalin ve no-
radrenalin salınır. Pankreastaki alfa hücrelerinden glu-
kagon salınır. Adrenalin ve glukagon kan şekerini artı-
rır. Karaciğerdeki glikojenin glikozlara yıkılıp glikozun 
kana verilmesini sağlar. Kandaki mineral miktarı aldos-
teronla ilgilidir. Aldosteron böbrek üstü bezinin öz de-
ğil, korteks kısmından salınır.

(Cevap C)

44. Birçok duyu reseptörü ısı, ışık, basınç, kimyasal mad-
deler gibi vücut dışından gelen uyarıcıları saptar; fakat 
kan basıncı, ağrı, acı ve vücudun pozisyonu gibi vücut 
içerisinden gelen uyarılar için de reseptörler bulunur. 
Her durumdaki etkileri iyon kanallarının açılması ya da 
kapanmasıdır. Örneğin, hücre dışındaki bir madde, plaz-
madaki kimyasal reseptöre bağlandığında iyon kanal-
ları açılır ya da kapanır.

 Duyu reseptörünün cevabı, uyarının farklı şiddetleriyle 
değişir. Asıl farklılık, hangi oranda aksiyon potansiyeli 
üretileceğini kontrol eden reseptör potansiyelinin bü-
yüklüğüdür. Eğer reseptör duyu nöronu ise, daha bü-
yük bir reseptör potansiyeli, frekansı daha fazla olan ak-
siyon potansiyeli ile sonuçlanacaktır. Eğer reseptör du-
yu nöronu değilse, daha büyük bir reseptör potansiye-
li, daha fazla miktarda nörotransmitter madde salınma-
sıyla sonuçlanacak ve postsinaptik nöron tarafından ak-
siyon potansiyeli üretimini artıracaktır.

(Cevap D)
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45. Eşik şiddetinin üzerindeki uyarılar impulsun hızını, sü-
resini ve değerlendirme şeklini değiştirmez. Sadece im-
pulsun frekansını = sayısını artırır. İmpuls sayısının art-
ması meydana gelecek tepkinin de şiddetini artırır. (III 
® Yanlış)

 Tüm nöron çeşitlerinde iletilen impulsun özelliği aynıdır. 
İmpulslar ulaştığı merkezi sinir sistemindeki bölgenin 
özelliğine göre değerlendirilir.

 Bir nöronda impuls hızı sabittir, ancak oluşan impuls sa-
yısı değişebilir.

(Cevap B)

46. Yağların parçalanmasından ortaya çıkan gliserolden şe-
ker sentezlenir. Yağ asitleri bu dönüşüme genellikle ka-
tılmaz. (IV ® Yanlış)

 Karbonhidratlar enerji alarak kullanıldığı gibi diğer be-
sinlerin oksidasyonunda da rol oynarlar. Karaciğerin 
normal çalışmasında görev alırlar. Bazen proteinlerin ve 
yağların yıkılmasıyla da şeker sentezlenebilir. Buna gli-
koneogenezis denir. Bu olay daha çok insülin hormonu 
eksikliğinde ortaya çıkar.

(Cevap C)

47. Akyuvarlar sırası ile;

 Kan kılcalı → Vilus toplardamarı → Kapı toplardamarı 
→ Karaciğer → Karaciğer üstü toplardamar → Alt ana 
toplardamar → Sağ kulakçık → Sağ karıncık → Akciğer 
atardamarı → Akciğer → Akciğer toplardamarı → Sol 
kulakçık → Sol karıncık → Aort

(Cevap E)

48. Biyologlar türleri klad denilen gruplar içine yerleştirir. 
Kladların her biri, bir atasal türü ve ondan türeyen tüm 
türleri içerir. Kladlar taksonomik kademeler gibi, daha 
büyük kladlar içinde yuvalanır.

 Bir takson bir atasal tür ve ondan türeyen tüm sayıları 
içeriyorsa, bir klada eşdeğerdir.

(Cevap E)

49. Verilen özellikler A canlısının sürüngenler sınıfına dâhil 
olduğunu göstermektedir. Sürüngenler sınıfına alt can-
lıların omurgalılar şubesinde ve hayvanlar âleminde ol-
duğu bellidir. Tür, cins, familya ve takıma ait net bilgiler 
buradan anlaşılamaz.

Cevap: C

50. Canlılar aynı türe aitse DNA miktarındaki değişimin tek 
nedeni hücre sayılarının farklı olmasıdır. Hücre sayısı 
azaldıkça (hastalık, yaş…) canlıların bulunduracağı DNA 
miktarları da azalacaktır. Yalnız evrim dereceleri ve bes-
lenmelerindeki farklılıktan bahsedemeyiz, çünkü bu can-
lılar aynı türdür. Aynı türe ait canlıların evrim dereceleri 
de, beslenmeleri de aynı olacaktır.

(Cevap A)

51. Kendi aralarında çiftleştiklerinde verimli döl oluşturabi-
len canlılar aynı türe aittir. Canis lupus ile Canis familia-
ris aynı cinse ait farklı türler olduğu için verimli döl olu-
şamaz.

Cevap: C
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52. Kolonilerin tek hücrelilikten çok hücreliliğe geçiş formu 
olarak kabul edilebilmesi için hücreleri arasında iş bö-
lümünün bulunması gerekir. Örneğin, volvox kolonisin-
de, koloniyi oluşturan hücrelerden dışta kalanlar kam-
çılarıyla hareket ve fotosentezi, içte kalanlar ise üreme-
yi sağlamakla görevlidir.

Cevap: E

53. Sınıflandırma birimlerinde türden aleme doğru gidildik-
çe akrabalık azalacağından farklı gen sayısı ve birey sa-
yısı artmalıdır.

Türden  →    Aleme gidildiçe
Akrabalık Azalır
Canlı sayısı Artar
Protein benzerliği Azalır
Grup sayısı Azalır
Genetik benzerlik Azalır
Farklı gen sayısı Artar
Dış görünüş (marfolojik) benzerlik Azalır

Cevap: A

54. Seçeneklerde verilen fitoplankton  zooplanktonların be-
sin kaynağıdır. Besin zincirinin ilk halkasını oluşturur. Bu 
nedenle fitoplanktonda biyolojik birikim azdır.

Cevap: D

55. Doğal afetler, hastalıklar ve eş bulma problemi besin sı-
kıntısı, birey sayısındaki artış hızını azaltır. Bu durumda 
çevre direnci oluşmuş olur. Çevre direnci populasyon 
yoğunluğunu ve populasyondaki birey sayısını denge-
leyen bir unsurdur.

Cevap: E

56. Ötrofikasyon N ve P gibi besleyici tuzlar sebebiyle su-
cul bitkilerde gerçekleşen anormal artıştır. Göl tabanına 
kadar gerçekleşen bu anormallik, balık ve diğer canlı 
türlerinin sayısında azalmaların meydana gelmesine se-
bep olur.

Cevap: C

57. Toplu taşıma yerine otomobillerin tercih edilmesi değil 
otomobil yerine toplu taşımanın tercih edilmesi gerekir.

Cevap: D

58. Bakteri X antibiyotiğine duyarlıdır çünkü X diskinin bu-
lunduğu alanda bakteri üremesi azalmıştır. Bakterinin 
Y’ye olan direnci Z’den fazladır çünkü Z antibiyotiği dis-
kinin çevresinde daha fazla bakteri üremesi gerçekleş-
miştir. Bakteri en fazla X antibiyotiğine aşırı duyarlı ol-
duğundan tedavide tercih edilebilir, T tercih edilmeme-
lidir.

Cevap: A

59. Protokooperasyon = gevşek mutualizm örnekleri,

 • Denizlerde yaşayan bir yengeç ile deniz gülleri. Yen-
geç deniz güllerini sırtında gezdirerek, onların ya-
yılmasına ve beslenmesine yardımcı olur. Deniz gül-
leri de yakıcı tertakülleri ile yengeci korur.

 • Filler ile fillerin üzerinde yaşayan parazitleri yiyen 
kuşlar.

   • Timsah ile timsahın diş etlerindeki atıklarla besle-
nen kürdan kuşu.

 Protokooperasyonda canlılar birbirinden ayrıldığında 
zarar görmez. Tohumla beslenen kuşların bağırsağın-
daki selüloz sindirici bakteriler ise sıkı mutualizmdir.

(Cevap C)
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60. I nolu canlı otla beslenen bir canlıdır yani herbivordur. 
Ototrof kendi besinini üreten canlı demektir. (I ® Yan-
lış)

 II nolu otçul bir canlıyla beslenen etçil bir canlıdır. Hüc-
re dışı sindirim yapar. III nolu canlı saprofittir. Ölü bitki 
ve hayvanların organik atıklarını enerji elde etmek için 
kullanırlar.

(Cevap D)

62. Öğretim programlarındaki Bilim-Teknoloji-Toplum-Çev-
re (BTTÇ) kazanımlarında, genelde bilimin, özelde bi-
yolojinin insan hayatındaki rolü; bilim ve teknolojinin do-
ğası; bilim ve teknoloji arasındaki ilişkiler; bilim tarihi ve 
bilim kültürü; bilim, teknoloji, toplum ve çevre arasında-
ki karşılıklı etkileşimler ile ilgili bilgi ve anlayışlar vurgu-
lanmıştır. A, B, D ve E seçeneklerindeki kazanımlar bu 
kapsamda yer almaktadır. İletişim becerileri, Tutum ve 
Değerler (İTD) kazanımları ise üst bilişsel farkındalık, 
empati, azim, açık fikirlilik, dürüstlük, gerçeği bulma ar-
zusu, girişimcilik, kişisel ve toplumsal sorumluluk bilin-
ci, en iyiye ulaşma, eleştirel bakış ve alçak gönüllülük, 
öğrenmeyi öğrenme gibi duyuşsal davranışlara yöne-
liktir. C seçeneği bu kapsamda değerlendirilebilecek bir 
kazanımdır.

Cevap: C

61. Biyoloji okuryazarı bir bireyden konu alanına ilişkin ay-
rıntılı, derinlemesine bilgi edinmesi beklenmez. Amaç 
bilgi edinmekten, konu içeriğine hâkim olmaktan çok 
problem çözme ve öğrenilenleri günlük yaşama trans-
fer edebilmedir.

Cevap: E

63. C seçeneğinde verilen kazanım girişimcilik yani duyuş-
sal nitelikleri ağır basan bir davranıştır. Bu kazanım İTD 
kapsamında değerlendirilen bir kazanımdır.

Cevap: C

64. A ve B seçeneklerinde verilen kazanımlar bilgi düzeyin-
dedir. Bu kazanımlarda öğrenciden edindiği bilgileri ay-
nen söylemesi, yazması istenmektedir. Bilgiyi kullanma, 
değişikliğe uğratma söz konusu değildir. C ve E seçe-
nekleri kavrama düzeyindedir. Bu aşamada öğrenci edin-
diği bilgiyi yorumlar ve kendine göre ifade eder. Kavra-
ma basamağında edinilen bilgi anlamlılık kazanır. D se-
çeneğindeki kazanım ise sentez düzeyindedir. Öğren-
ciden bir problem durumuna ilişkin çözüm önerisi sun-
ması, bir ürün ortaya konması istenmektedir. 

Cevap: D

65. Öğretmenin gerçekleştirdiği çalışma öğrencilerin kendi 
öğrenmeleri üzerinde düşünmelerini sağlamak içindir. 
Amaç öğrencilerin ön bilgilerini tespit etmek ve bu tes-
pite dayalı olarak öğrenme ihtiyacı ve bunların sonucun-
da da geldikleri düzeyi öğrenci gözüyle belirlemektir. 
Örenciyi kendi öğrenme süreçleri üzerine düşünmeye 
yönlendirdiği için yürütücü bilişin gelişimine katkı sağ-
layacak bir etkinliktir. 

Cevap: A
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66. 5E modeli öğrencilerin derse ilgisini çekmek ve onların 
konu hakkındaki düşüncelerini sağlamak için konuyla 
ilgili dikkat çekici soruların öğrencilere yöneltilmesi ile 
başlar. Bu aşama Girme aşamasıdır. Temel amaç, öğ-
rencilerin konu ile ilgili mevcut düşünce ve bilgilerini or-
taya çıkarmaktır. 

Cevap: B

67. Öğrenme istasyonu öğrencilerin edinmesi gereken ka-
zanımlarla ilgili etkinliklerde bulunduğu merkezdir. Bu 
istasyonlarda öğrenciler daha önceden seviyelerine uy-
gun olarak belirlenmiş etkinlikleri yaparak hedeflere ulaş-
maya çalışırlar. Soruda verilen örnek öğretim etkinliğin-
de öğretmen sınıfta işleyeceği konunun farklı boyutları-
na ilişkin dört öğrenme istasyonu oluşturmuştur. Bu is-
tasyonlarda öğrenciler belirlenen pano çalışmasını ger-
çekleştirmiştir. İstasyon tekniğinin uygulanmasında öğ-
renciler ilk olarak heterojen gruplara ayrılırlar. Grupla 
konu ile ilgili önceden belirlenmiş etkinliklerin bulundu-
ğu istasyonları dolaşarak çalışmalarını gerçekleştirir. Bü-
tün gruplar istasyonları tek tek dolaşır ve aynı konuyu 
her bir istasyonda farklı etkinliklerle tekrar ederek iler-
ler. 

Cevap: D

68. I numaralı etkilik Bilim-Teknoloji-Toplum-Çevre, II numa-
ralı etkinlik “İletişim Becerileri, Tutum ve Değerler”, III 
numaralı etkinlik ise ‘Bilimsel Araştırma ve Bilimsel Sü-
reç Becerileri’ kazanımları kapsamında değerlendirile-
bilir.  I numaralı kazanım günlük yaşamla bağlantıyı sağ-
layabilecek, yaşama yakınlık ilkesi doğrultusunda de-
ğerlendirilebilir ancak III numaralı etkinlik için bu söyle-
nemez. III numaralı etkinlikte daha çok iş-aktivite ilkesi 
baskındır.

Cevap: E

69. Öğretmenin grup çalışması işbirlikli öğrenme etkinliği-
ne, yapılan etkinlik proje değerlendirme çalışmasına, et-
kinliğin sonunda öğrencilere sunduğu yönerge rubriğe 
ve süreçte öğrencilerin teşhis anahtarı hazırlarken kul-
lanmaları gereken beceriler yaratıcı düşünmeye örnek 
gösterilebilir. 

Cevap: C

70. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen üniteler ‘Çevre ve 
İnsan’ öğrenme alanı kapsamında işlenmektedir. E se-
çeneğinde verilen Canlılarda Enerji Dönüşümü ünitesi 
ise “Hücre, Organizma ve Metabolizma” öğrenme ala-
nı kapsamında işlenmektedir.

Cevap: E

71. Seçeneklerde verilen kazanımlardan B seçeneğindeki 
sentez düzeyinde bir bilişsel öğrenme gerektirmektedir. 
Öğrenci bu kazanım için ilgili problem durumuna ilişkin 
çözüm üretmeli, özgün bir ürün ortaya koymalıdır.

Cevap: B

72. Öğretmenin laboratuar kullanımında benimsediği yak-
laşım doğrulama yaklaşımıdır. Bu yaklaşıma göre labo-
ratuar çalışmaları ile derste işlenen kuramsal yapı doğ-
rulanır, ispatlanır. Bu yaklaşım uygulanırken öğrenci ne-
yi nasıl yapacağını ve sonuçta ne bulacağını önceden 
bilmektedir. Bu yönü ile bu yaklaşım, kapalı uçlu deney-
lere dayalı laboratuar tekniğine benzemektedir. Bu yak-
laşımın en önemli eksikliği, deneyin doğru sonuç ver-
memesi durumunda, öğrencilerin bilimsel gerçeklere 
ve öğretmene olan güven duygularının azalmasıdır.

Cevap: D
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r74. Biyolojik düşünme, öğrencinin biyoloji dersinin kapsa-
mında olan konuları benimseyerek, yaşamında karşıla-
şacağı olay ve olguları biyoloji dersinde benimsediği bil-
gilerin ışığında değerlendirmesini kapsar. Yani biyolojik 
düşünme becerisine sahip bir öğrenci, yaşamı boyun-
ca karşılaştıklarına biyolojinin gözü ile bakar.

Cevap: B

75. Bilimsel yöntemin başarıyla yürütülebilmesi için araştır-
macının sahip olması gereken araştırma becerileri şun-
lardır.

 I. Güçlüğü sezebilme,

 II. Güçlüğü problem biçiminde tanımlayabilme,

 III. Problemin çözümüne yönelik denenceler kurabil-
me,

 IV. Denencelerin gözlenebilecek sonuçlarını saptaya-
bilme,

 V. Denenceleri sınayabilme,

 VI. Sonuca ulaşabilme,

 VII. Araştırma raporunu yazabilme.

 Fen bilimlerine karşı olumlu tutum geliştirebilme bece-
rilerden çok duyuşsal özellikleri ilgilendirir.

Cevap: D

73. Öğretmenin sorduğu soru kavrama düzeyinin öteleme/
yordama basamağındadır. Bu basamakta öğrenciden 
geleceğe ya da geçmişe dönük kestirimlerde bulunma-
sı beklenir.  Olmasaydı ne olurdu, böyle olsaydı nasıl 
sonuçlanırdı tarzında tahminler kavrama basamağının 
yordama aşamasındadır.

Cevap: B
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BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ

1. Enzimin çalışma hızı hesaplanırken birim zamanda olu-
şan ürün miktarına bakılarak hesaplanmalıdır. 

Cevap: D

2. Oksijenli solunumun glikoliz ve krebs basamaklarında 
birtakım enzimlerin kullanılması ve NAD+’ın indirgen-
mesi ortaktır. Ayrıca  tepkime basamaklarında oluşan 
ürünlerin bir sonraki basamağın substratı olması dön-
günün doğal sürecinin bir sonucudur. Ayrıca glikoliz ve 
krebs basamaklarında substrat düzeyinde net 2’şer ATP 
üretimi görülür. Ancak glikolizde O2 kullanılmadığından 
CO2 çıkışı gözlenmemektedir. 

 Cevap: C

3. Bir DNA molekülünde deoksiriboz sayısı, fosfat sayısı-
na daima eşittir. Örneğin bir DNA molekülünde 1500 
nükleotit varsa, 1500 fosfat ve 1500 deoksiriboz bulu-
nur. 

Cevap: D

4. Son ürün birikimi, substrat miktarı, enzim miktarı, akti-
vatör ve inhibitör ilavesi enzim aktivitesini değiştiren et-
kenlerdir.

 • Son ürün birikimi enzim faaliyetini olumsuz etkile-
yebilir.

 • Substrat miktarı azalırsa faaliyet yavaşlar.

 • Enzim miktarı azalırsa faaliyet yavaşlar.

 • Aktivatör enzim faaliyetini olumlu etkileyen madde-
lerdir.

 • İnhibitör, enzim faaliyetini olumsuz etkileyen mad-
delerdir.

Cevap: E

5. Fenilalanin esansiyel bir aminoasit olduğu için diyetten 
çıkarılamaz. Bunun yerine uygulanan diyet fenilalanin 
bakımından fakir olmalıdır. Fenilketonuri enzim eksikli-
ğine bağlı olarak ortaya çıkan kalıtsal bir hastalıktır. Pro-
teinli gıda alınmaya başlanmasıyla ortaya çıkar ve sinir 
sisteminin hasar görmesine neden olur.

Cevap: A

6. Granülsüz Endoplazmik retikulum, vücuda alınan birta-
kım zehirli maddelerin hücrede nötralize edildiği orga-
neldir. Sanılanın aksine lizozom, hücrede bulunan yaş-
lanmış ve yıpranmış organelleri hidroliz yoluyla parça-
larken hücreye fagositoz ve pinositoz ile alınan büyük 
moleküllü maddeleri bileşenlerine ayırır. 

Cevap: A

7. Enerji üretmek amacıyla proteinli bileşikler yakıldığında 
azotlu boşaltım ürünlerinin miktarında artış gözlenir. Çün-
kü proteinlerin yapısında C, H, O ve N elementleri bu-
lunur. Dolayısıyla karbonhidratlar ve yağlarda N bulun-
madığından bunların yıkımı sonucu CO2 ve H2O açığa 
çıkarken proteinlerin yıkımında ayrıca NH3 oluşur. Pro-
tein yıkımı olmadıysa azotlu artıkların atımında artış göz-
lenmez.

Cevap: C

8. • İnsülin ve glukagon salgılama hızı kan şekerine gö-
re ayarlanmıştır.

 • Kan şekeri normalin altına düştüğünde glukagon, 
üzerine çıktığında insülin salgısı artmıştır.

 • Kandaki glikoz düzeyi 80 olduğunda glukagon sal-
gılanması durmuş ama insülin salgılanması 120’nin 
üzerinde bir değerde durmuştur.

Cevap: C

9. Bu olay kolaylaştırılmış difüzyondur. Bu yolla geçebilen 
bir molekül zardan geçebilecek büyüklükte olmalıdır. 
Glikoz, fruktoz ve aminoasit olabilir. Canlı – cansız hüc-
relerde gerçekleşebilir. Enerji harcanmaz. Enzimler gö-
rev alır. Taşıyıcı proteinler tekrar tekrar kullanılır. Taşıma 
hızı sıcaklıktan etkilenir.

(Cevap B)

10. Fosforilasyon: ATP sentezidir. Ökaryotlarda mitokond-
rilerde veya kloroplastlarda gerçekleşir ama prokaryot-
larda bu organeller bulunmaz.

 Replikasyon: DNA eşlenmesidir. Ökaryotlarda çekirdek-
te olur.

 Prokaryotlarda çekirdek bulunmadığı için sitoplazma 
içinde olur.

 Translasyon: Protein sentezidir. Tüm canlılarda ribozom-
larda gerçekleşir.

(Cevap C)

11. 1 molekül früktoz difosfatın pirüvata dönüşmesi sırasın-
da 4 ATP sentezlenir.

 4 molekülde ® 4 4 16 ATP.=
 

 1 molekül früktoz monofosfatın pirüvata dönüşmesi sı-
rasında 3 ATP sentezlenir.

 3 molekülde ® 3 3 9 ATP.=

 1 molekül NADH+H aktarılırken 3 ATP sentezlenir.

 3 molekülde ® 3 3 9 ATP.=

 1 molekül FADH2 aktarılırken 2 ATP sentezlenir.

 4 molekülde ® 4 2 8 ATP=  eder.

 (Cevap B)
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17. Vasküler yani damarlı bitkiler ökaryot hücre tipine sahip 
olduklarından prokaryotlar gibi sitoplâzmalarında hal-
kasal DNA bulundurmazlar. Ancak Nükleus (Çekirdek) 
, Kloroplast ve Mitokondri organellerinde DNA, RNA ve 
ribozom organelleri bulunur. Böylelikle çekirdek DNA’sı 
uyarı verdiğinde hücre bölünürken, Kloroplast ve Mito-
kondri DNA’sı uyarı verdiğinde sadece bu organeller 
bölünerek sayıca artış gösteririler.

Cevap: E

18. A, B, C ve D şıkları çok yıllık bitkilerde suyun köklerden 
yapraklara taşınmasını sağlayan birer etken olarak gö-
ze çarpar. Ancak bitki yaprak hücrelerinde üretilen gli-
kozun nişastaya dönüşümünde su açığa çıkmasının ko-
nu ile ilgisi yoktur çünkü oluşan bu fazla su komşu hüc-
relere iade edilir. 

Cevap: E

15. Dionea, Drosera ve Nephentes gibi bitki türleri klorop-
lastları sayesinde fotosentez yaparak besin ve oksijen 
üretirler. Ancak azotça fakir topraklarda yaşadıklarından 
azot ihtiyaçlarını başka hayvanları yakalayıp sindirerek 
elde ettikleri aminoasitlerden temin ederler. Bu sayede 
hem ototrof, hem de heterotrof olan nadir canlılardan-
dır.  

 Cevap: B 

16. ATP sentezlenmesi, ışık ve klorofil kullanımı, kloroplas-
tın granasında gerçekleşme her iki evrede de gerçek-
leşmektedir. Ancak suyun ışık varlığında bileşenlerine 
ayrılması, NADPH2’nin elektron ve H+ alarak indirgen-
mesi ve O2 oluşumu sadece ışıklı evrenin devirsiz foto-
fosforilasyon aşamasında gerçekleşir.

Cevap: D

19. Gelişmiş bitkilerde diploit evre haploit evreden her za-
man uzundur. Diploit evresi daha uzun olan bitki daha 
gelişmiştir. Karayosunlarında haploid evre gelişmiştir. 
Damarsız çiçeksiz bir bitkidir. Eğreltiotlarında diploit ev-
re uzundur. Damarlı çiçeksizdir. O halde karayosunu eğ-
reltiotundan daha az gelişmiştir. X karayosunu, Y ise eğ-
reltiotu olabilir. Canlıların kromozom sayılarının geliş-
mişlikle ilgisi yoktur.

(Cevap B)

20. İki canlının akraba tür olup olmadıklarına cins isimleri-
ne bakılarak anlaşılabilir. Örneğin Felis domesticus ile 
Felis leo akrabadır çünkü cins isimleri aynıdır. Felis do-
mesticus (ev kedisi) ile Musca domesticus (karasinek) 
akraba değildir çünkü cinsleri farklıdır. 

Cevap: D

21. Arkezoanın bilinen 3 şubesi var.

 Archaeamoebae ilkel ameboyit organizmalardır. Yalan-
cı ayaklarını uzatıp çekerek biçimlerini değiştirebilirler. 
Bünyelerindeki mitokondri eksikliğini gidermek için en-
dosimbiyotik yaşayan en az 3 bakteri türünü kullanır.

 Metamonada hem omurgalı hem de omurgasız hayvan-
lnarın bağırsağında parazit yaşar. Büyük çoğunluğu za-
rarsızdır.

 Microsporidia tamamıyla parazitiktir ve sporla çoğalır. 
Omurgasızların yağ cisimlerini, kofullarını ve benzeri ya-
pılarını enfekte eder. 

(Cevap B)

22. Yeryüzünde bulunan tüm bakterilerde ribozom, hücre 
zarı, sitoplazma, peptidoglikan bir hücre duvarı, DNA 
ve RNA standart olarak bulunmaktadır. Ancak her bak-
teride kamçı bulunmayabilir, kiminde sil mevcuttur, ki-
mi ise yuvarlanma hareketi ile aktif olarak yer değiştirir. 
Klorofil ise sadece fotosentez yapan türlerde bulunur; 
örneğin toprağın altında yaşayan ya da okyanusların 
binlerce metre dibinde bulunan bakterilerde klorofil bu-
lunamaz. Ayrıca bahsi geçen bu bakterilerde yaşadık-
ları ortamda O2 olmadığından O2’li solunum görevini 
yerine getiren mezozom da bulunmaz.   

 Cevap: B

12. Hücre dışı matrik, desteklik sağlar. Hücrelerin doku şek-
linde organizasyonunu etkiler, hücre yapısı ve hareke-
tini etkiler, hücre gelişme ve farklılaşmasını etkiler. Fark-
lı organlarda farklı miktarlardadır. Beyin ve spinal kanal-
da çok azdır. Kıkırdak ve kemikte çok fazla vardır.  Epi-
tel dokuda hücreler arası madde yok denecek kadar az-
dır.

(Cevap E)

13. Çam bitkisi açık tohumlu ve çiçekli bitki olduğundan yu-
karıdaki şekilde verilen döl almaşı (metagenez) olayı 
görülmez. Çam gibi bitkilerde normal döllenmenin bu-
lunduğu eşeyli üreme gözlemlenir.

Cevap: A

14. Tek yönden gelen ışık kaynağına yönelen ayçiçeği bit-
kisindeki hareket à fototropizma

 Lale tomurcuğunun 10-15 °C tan daha sıcak bir odada 
açılma hareketi à termonasti (uyaranın yönü önemli de-
ğil)

 Kökün toprakta neme doğru hareketi à hidrotropizma

 Fasulye fidanının sırığa sarılma hareketi à haptotropiz-
ma

 Kökün topraktaki zararlı maddeden uzaklaşması à ne-
gatif kemotropizma

Cevap: B
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23. Beslenme polipleri tentakül ve nematosit taşırken, üre-
me polipleri tentakülsüzdür. Neuatosit, tutunma, burun-
ma ve av yakalamaya yarayan küçük sokucu bir yapı-
dır. Üreme polipleri düzenli olarak tomurcuklanmak su-
retiyle şeffaf ve serbest yüzen oldukça küçük medüzle-
ri meydana getirir.

 Yaşam döngüsünün çoğu bir yere bağlı olarak yaşayan 
polip kolonisi şeklinde geçirilir. Koloni eşeysiz olarak to-
murcuklanma yoluyla oluşturulan bireysel hidra benze-
ri poliplerden meydana gelir.

 Medüzler yaşam döngüsünde eşeyli üremeyi ve yayıl-
mayı sağlayan evredir. Ergin medüzlerdeki belirli hüc-
reler mayoz geçirerek ya sperma ya da yumurta üretir-
ler.

(Cevap E)

24. Mezozomun varlığı sadece oksijenli solunum yapan (ae-
robik) bakterilerde vardır. Anaerobik bakterilerde mezo-
zom bulunmaz. 

 Cevap: B

25. Örneğin Felis cinsine ait tüm türlerin ikili isimlendirme-
leri Felis ile başlamalıdır. Aynı türe ait canlıların cins isim-
leri farklı olamaz. Mesela Felis domesticus ev kedisidir 
ve başka isimle anılamaz. 

Cevap: C

26. Bakteriler prokaryot yapılı hücreler oldukları için mito-
kondri ve kontraktil kofula sahip değildir. Basit organik 
molekülden karmaşık organik molekül oluşturma olayı-
nı ise gerçekleştirebilirler (örneğin, protein sentezi, gli-
kojen sentezi gibi).

Cevap: C

27. Farelerde popülasyon yoğunluğunun fazla artması stre-
se neden olmaktadır. Stres sonucu, eşeysel olgunlaş-
ma gecikir, bağışıklık baskılanır ve kısırlık ortaya çıkar. 
Buna göre, yoğunluğu çok fazla artan fare populasyo-
nunda, genç bireylerin üreme öncesi dönemlerinin uza-
ması, hasta olan birey sayısının artması, doğum oranı-
nın azalıp, ölüm oranının artması durumları ortaya çıka-
bilir. Böylelikle üreme hızı yavaşlar, popülasyon denge-
lenmiş olur.

Cevap: E

28. Mantar önce nişastayı hücre dışı sindirimle monomer-
lerine ayırır. Açığa çıkan glikozlara azot tuzları ekler ve 
aminoasitler oluşur. Bu aminoasitler peptit bağları ile 
birleşir, üretilen proteinin enzime dönüştürülerek golgi-
de paketlenmesi, protein sindiren enzimin salgılanma-
sı ile olay sonlanır.

Cevap: C

29. Bir besin piramidinde toplam biyokütlesi en fazla olan 
ototroflardır (Z), onlar da piramidin en alt basamağında 
yer alır. Enerji ihtiyacının büyük bir kısmını selülozdan 
sağlayanlar otçul beslenenlerdir ki bunlar bir üst basa-
mağa yerleşir (X). Otçul beslenen canlılar ile beslenen-
ler etçillerdir (Y). Zehirli madde birikiminin en fazla ol-
duğu tür ise piramidin en üst basamağında yer alan son 
tüketicidir. Çünkü her canlı, bir alt basamaktaki canlı ile 
beslendiğinden, yediği canlı sayısınca vücuduna geçen 
zehirli madde artar. Ayrıca zehirli maddeler vücuttan atıl-
madığından en çok birikim son tüketicide olur. (T)

Cevap: E

30. Populasyonun bireyleri arasında fenotipik yani dış gö-
rünüşte farklılıklar gözlemlenmesi varyasyonun bir so-
nucudur. Populasyonu oluşturan bireyler, aynı atadan 
geldiklerinden kromozom sayıları aynıdır. Populasyo-
nun bireyleri kendi aralarında çiftleşip verimli döller el-
de edebilir (Aynı Tür).

 Bireylerin beslenme tipi ve morfolojik özellikleri aynıdır 

çünkü aynı populasyona aittirler. Ancak populasyonun 
bireyleri arasında besin yahut barınak için herhangi bir 
rekabet bulunmaz şıkkı yanlıştır. Örneğin Afrika’nın ku-
rak savanlarında aynı populasyona ait olsalarda Aslan-
ların besin, hatta çiftleşme için birbirleriyle kıyasıya mü-
cadele ettikleri gözlenmektedir.

 Cevap: B

31. 2 ® fotosentez veya kemosentezdir. Yani ototroflar ta-
rafından gerçekleştirilir.

 3 ve 4. basamaklar tüm canlılar tarafından gerçekleşti-
rilir. Mesela aminoasitten protein sentezi yapmak veya 
proteinleri aminoasitlere parçalamak gibi.

 1 nolu olay ayrıştırmadır. Saprofitler tarafından gerçek-
leştirilir. Bazı bakteriler ve bazı mantarlar saprofittir. Her 
ikisinin de hücre çeperi vardır.

(Cevap E)
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36. İnsanlarda vücut hücrelerinde bulunan 46 kromozomun 
yarısı anneden, yarısı babadan gelmiştir ve bunlar bir-
birinin homologudur. Kondrosit (kıkırdak), Osteosit (ke-
mik), Nöron (sinir)  ve Retina (gözde sarı leke) hücrele-
ri vücut hücreleridir ve 46 kromozom bulundurur. 46 kro-
mozom yani 23 çift olan kromozomlar, birbirinin homo-
logudur. Ancak spermde 46 adet (23 çift) değil sadece 
23 adet kromozom vardır ve bunların homologu yoktur. 

Cevap: D

37. Buna göre, kimyasal sindirimden önce mekanik sindi-
rimin gelmesinde dişlerle çiğneme gibi durumlar sebe-
biyle sindirim enzimlerinin etki yüzeyinin artırılması he-
deflenmektedir. Yani besin ne kadar çiğnenirse, sindi-
rim o denli kolay hale gelir, zira enzimin etki yüzeyi çiğ-
neme ile artmıştır. 

Cevap: E

38. Hayvan hücrelerindeki glikokaliks örtü reseptör olarak 
görev aldığından hücrelerin birbirine tutunmasını, hüc-
relerin birbirini tanımasını ve hücrelerarası haberleşme-
yi sağlar. Maddelerin enerji harcanmadan hücreye aln-
ması ise difüzyon ile gerçekleşir. Çünkü difüzyonda bir 
madde çok yoğun olduğu ortamdan, az yoğun olduğu 
ortama enerji harcamadan yoğunluk farkına dayanarak 
kendiliğinden geçer.

Cevap: D

39. Soruda verilen deney bilgileri incelendiğinde, yassı so-
lucanlarda, belirli bir uyarının çok defa tekrarlanmasına 
bağlı olarak öğrenme davranışının gerçekleşebileceği 
(Deney I), yassı solucanlarda öğrenilmiş bilgilerin, de-
neysel yollarla başka solucanlara aktarılabildiği (Deney 
II), yassı solucanlarda üretilmiş olan RNA molekülleri-
nin başka yassı solucanlara verildiklerinde işlevsel özel-
liklerini devam ettirebildikleri (Deney III) sonuçlarına ula-
şılabilir.

Cevap: D

40. Yarım daire kanalları ve beyincik vücudun dengesini 
sağlamadan sorumludur. Dolayısıyla ikisinde de mey-
dana gelen zedelenmeler vücut dengesinin bozulması 
ile sonuçlanır. Yarım daire kanallarında bulunan sıvı ve 
içerisinde var olan otolit taşları, vücut pozisyonu ve den-
ge durumunu beyinciğe ileterek dengenin düzenlenme-
sini sağlar.

Cevap: B

41. Meissner Cisimciği, düşük frekanslı uyarıların algılan-
masından sorumlu mekanoreseptörlerdir (dokunma re-
septörleridir). Parmak uçları, el ayası, ayak tabanında 
bulunur. Hafif dokunma duyusunu alırlar. Paccini Cisim-
ciği, dermisin derinliklerinde ve hipodermiste (özellikle 
parmak uçlarının), eklemle ilişkili yerlerde, periosteum-
da ve iç organlarda bulunan büyük ovoid yapılardır. El 
ve ayak deri altı bağdokusunda, seröz zarlarda, derin 
ve güçlü basınç ve titreşim duyularını alır. Ruffini ve Kra-
use cisimcikleri iseİnce bağ dokusundan kapsüllerin-
de, dermiste, ağız mukozasında, seröz ve sinoviyal zar-
larda, rektumun son kısmında, dış genital organlarda 
bulunurlar. Dallanmış miyelinsiz sinir sonlanmalarının 
ve kollajen liflerin oluşturduğu ve etrafını birkaç tabaka 
fibroblastların sardığı geniş reseptörlerdir. Her bir resep-
törün etrafındaki kapsül sinir uçlarıyla bağlantılıdır ve 
deri ile eklemin gerilim ve basınca duyarlılığını artırır. 
Krause cisimciği soğuğu, Ruffini ise sıcağı algılar.

Cevap: C

35. Balıklarda küçük dolaşım yoktur, dolayısıyla balıklarda 
solunum organında (solungaçlarda) oksijen konsant-
rasyonu artırılmış yani temizlenmiş kan, kan kalbe uğ-
ramadan direkt olarak vücuda dağılır. 

Cevap: A

32. Köklü ve yüzücü sucul bitkiler littoral zonda (kıyı zonu) 
gelişirler. Bu zon kıyıya yakındır ve suları çok iyi ışık alır. 
Kıyıdan uzakta olan ve iyi ışıklı, açık yüzey sularına lim-
netik zon denir. Bu bölgede algler ve siyanobakteriler 
bulunur. Çoğu kısa ömürlüdür. Bu küçük organizmala-
rın kalıntıları profundal zon denen ışıksız bölgeye çöker. 

(Cevap D)

33. I. Trafik düzey (Üreticiler) → II. Trafik düzey (Otçullar) 
→ III. Trafik düzey (Etçiller) → IV. Trafik düzey (Hepçiller)

 3. trafik düzeyde türlerden birinin soyu tükenirse, bu 
gruptaki canlılar arasında besin rekabeti azalır. Bir tü-
rün azalması, otçulların tür çeşitliliğini artırmaz. Etçiller-
le beslenen büyük etçillerin de tür çeşitliliği artar diye-
meyiz, sadece sayıları etkilenebilir.

(Cevap A)

34. İmpuls hızının uyaranın şiddeti ile bağlantısı yoktur. Uya-
ran eşik şiddetini bulduğu ya da eşik şiddetini aştığı an-
da buna maksimum tepki verilir (ya hep ya hiç kuralı). 
Örneğin miyelinli nöronlarda iletim hızı 120 m/ seçenek 
iken miyelinsiz nöronlarda bu hız 12 m/s kadar düşer. 
Yani uyaranın şiddeti artırıldığında, akson boyunca im-
puls iletim hızında herhangi bir artış gözlenmez.

Cevap: E
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42. • Zedelenmenin oluştuğu damar duvarı kasılır ve ka-
nın geçişi yavaşlar.

 • Trombositler yaralı yere gelir, kesik yerdeki kollagen 
liflere yapışarak kan akışını önlemeye çalışır.

 • Yaralı dokudan ve trombositlerden tromboplastin 
salgılanır.

 • Tromboplastin protrombini trombine dönüştürür. Bu 
dönüşümde Ca, iyonları K vitamini ve oksijen de gö-
rev alır.

 • Trombin inaktif haldeki fibrinojeni fibrine dönüştü-
rür.

 • Fibrin ağ oluşturup pıhtı yapar, damardaki kesik yer 
kapatılır.

(Cevap C)

43. Ödem nedenleri;

 • Kan basıncının artması

 • Kanın osmotik basıncının düşmesi (I ® Yanlış)

 • Doku sıvısının osmotik basıncının artması (III ® Yan-
lış)

 • Lenf yolunun tıkanması

 • Doku sıvısında tuz miktarının artması

 • Organlara mekanik darbe gelmesi

 • Böbrekler tarafından fazla su ve tuz tutulması
(Cevap A)

44. Kan yoluyla vücut dokularına ulaşan O2 miktarına du-
yarlı bir negatif geri bildirim mekanizması, alyuvar üre-
timini kontrol eder. (I ® Yanlış). Eğer dokular yeterli mik-
tarda O2 alamazsa, böbrekler eritrosit üretimini uyaran 
bir hormon olan eritropoietini sentezler ve salgılar. Eğer 
kan, dokuların kullanabileceğinden fazla O2 taşıyorsa, 
EPO düzeyi azalır ve alyuvar üretimi durur.

 Alyuvarlar lenfoid kök hücrelerden değil miyeloid kök 
hücrelerden köken alır. (III ® Yanlış)

(Cevap B)

45. Diverjens bir nöronun çok sayıda akson dalı ile başka 
nöronlara uyarı göndermesine denir. Diverjens özgün 
bir impulsun, geniş bir yayılım göstermesini sağlar.

 Konverjens, medulla spinalis ön boynuz motor nöron-
larında olduğu gibi bir nöron üzerine çeşitli kaynaklar-
dan çok sayıda presinaptik uyarı gelmesine denir. Kon-
verjens bir motor nöronun son kararı olan aksiyon po-
tansiyelini oluşturmadan önce gelen uyarıları integre et-
mesini sağlar.

 Sinaptik gecikme + Nöral sinyalin presinaptik hücre-
den, postsinaptik hücreye geçişi sırasında nörotrans-
mitterin deşarjı, sinaptik aralıkta difüzyonu, reseptöre 
bağlanması ve iyon kanallarının açılması için en az 0,5 
ms’lik bir süre geçer. Buna danir.

 Deşarj = etki / Eğer uyarıyı alan nöronlar aksiyon po-
tansiyeli doğurursa, bunlar ilk nöronun deşarj alanında 
demektir. Bir kısım nöron ise bu uyarana bağlı olarak 
aksiyon potansiyeli oluşturmayıp, sadece hafifçe zar po-
tansiyelini (+) yönde değiştirir. Bu gruba da ilk aksiyon 
potansiyeli doğuran nöronun fosilitasyon alanında de-
nir. (fosilite = kolaylaştırma)

(Cevap A)

46. Yumurtadaki vitellus = besin miktarı az olunca, yumur-
tadan çıkan larva ergin bireye benzemez. Dışarıda bes-
lenip gelişerek ergin bir birey görünümü alır yani baş-
kalaşım geçirir.

 Böceklerde başkalaşım ekdizon ve juvenil hormonları 
etkisiyle olur.

 Ekdizon ® Deri değişimi, başkalaşımı kontrol eder.

 Juvenil ® Başkalaşımı durdurur, fakat büyümeyi etkile-
mez.

 Kurbağalarda başkalaşım tiroksin hormonu etkisi ile ger-
çekleşir. (III ® yanlış)

(Cevap B)

47. Hipofiz bezinden salgılanan ACTH miktarı azalırsa, böb-
rek üstü bezinden salgılanan aldosteron miktarını azal-
tır. Pozitif geri bildirim vardır. (I ® yanlış)

 Hipofizden salgılanan LH’ın artması, yumurtalıktan sa-
lınan progesteron miktarını artırır. Çünkü pozitif geri bil-
dirim vardır. Tiroid bezinden salgılanan tiroksin miktarı-
nın artması, hipofiz bezinde üretilen TSH miktarını azal-
tır çünkü negatif geri bildirim vardır.

(Cevap E)
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49. Erkek birey hasta yani XrY olduğundan hastalık genini 
anneden almıştır. Anne (I numara) hasta olmadığından 
taşıyıcıdır XRXr . Baba(II numara)  ise sağlamdır yani XRY 
olmalıdır. III numara ise sağlam fakat taşıyıcıdır XRXr . 

 Cevap: D

51. 

 

 
Cevap: D

50. Solunum organının yüzeyinde kana oksijen geçişinin 
aktif taşıma ile yapılmaz. Tüm solunum tiplerinde geçiş 
sadece difüzyonla olur. 

 Cevap: E

52. Yukarıdaki soy ağacında taralı olarak gösterilen bireyin 
taşıdığı özellik Y ye bağlı olamaz çünkü babası sağlam 
fenotiplidir. X’e bağlı çekinik bir özelliği anne ve baba-
sından alamaz, baba sağlam fenotiplidir. Erkek bireyde 
bir tane X kromozomu olduğu için X e bağlı bir özelliği 
çekinik ya da baskın olarak taşıması durumunda feno-
tipinde gösterir. X’e bağlı baskın bir özelliği annesinden 
almış olsa, annesinin bu özelliği fenotipinde gösterme-
si gerekirdi. Yine aynı nedenle annesinden otozomal 
baskın bir özellik alamaz. Birey otozomal çekinik bir 
özellik (aa) taşıyor olabilir. Bu durumda anne ve baba-
sı özelliği heterozigot taşıyorsa fenotiplerinde bu özel-
liği göstermemiş olurlar.

Cevap: E

48. Yaban hayvanları dışkılama, bitkileri ısırma, ağaç, taş ve 
kayalara sürtünme gibi yollarla yaşadıkları bölgenin (ter-
ritorium) sınırlarına kendi kokularını bırakarak, ‘alan sa-
hiplenme davranışı’ sergiler. Bu davranışlar; kuş, me-
meli, sürüngen ve amfibi gibi omurgalı yaban hayvan-
larında daha belirgin gözlenir. Kurt (Canis lupus), yaşa-
dığı bölgenin sınırlarını belirlemede daha çok dışkısını 
kullanırken; karatavuk (Turdus merula), hayatı boyunca 
yaşayacağı bölgeyi uçarak ve ses çıkararak etrafına bil-
dirir. Kerkenezlerde (Falco tinnunculus) üreme mevsimi 
dışında, sonbahar ve kış aylarında, cinsiyet ve yaştan 
bağımsız olarak rakiplerine karşı caydırıcı ve sert dav-
ranışlar görülmektedir. Aynı türe ait fertlerin yoğunluğu, 
yaşama bölgelerinin emniyeti, gıda zenginliği, ayrıca in-
san kaynaklı ziraat ve hayvancılık gibi faktörler, bu sa-
hiplenme davranışlarında farklılıklar meydana getirebil-
mektedir. Türü rahatsız edecek unsurların yoğun olma-
sı durumunda, sahiplenilen yaşama bölgesinde, âdeta 
devriye nöbetlerinin artırılması gibi, çok sık güvenlik 
kontrolleri yapılmaktadır. Buna bağlı olarak hayvanlar, 
bazen çıkardıkları seslerle, bazen güç veya kabiliyet 
gösterileri ile bazen de çeşitli tehdit unsurlarıyla yaşa-
ma bölgelerine giren hayvanlara ikazlarda bulunurlar. 
Kızılsırtlı semenderler (Plethodon cinereus) yaşama böl-
gelerini müdafaa ederken güç gösterileri yapmakta, ba-
zen de yaşama sahalarına girenleri ısırabilmektedir. 

 Homokromi: Canlının yaşadığı ortamla renk benzeşik-
liğidir. 

(Cevap C)

53. Eritroblastosis fetalis’in ortaya çıkması için Annenin Rh-, 
çocuğun Rh+ olması gerekir. Çocuk Rh+ anne Rh-  
olursa doğum esnasında çocuğun kanı, anneye geçer-
se, annede Rh proteinine karşı Rh antikoru oluşturulur. 
Bu yüzden Ali’nin doğması, kan uyuşmazlığına sebep 
olmazken Batu’nun doğması annede antikor oluşumu-
nu tetikler. Bundan dolayı Can kişisinin hastalıktan öl-
me ihtimali vardır.

Cevap: C
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54. Sürüngenlerin kara yaşamına uyum yapacak kuru ve 
pullu derileri vardır. Amfibilerde deri ince ve nemlidir. 
Çünkü akciğer solunumu yetersiz olduğundan ayrıca 
deri solunumu yaparlar. Sürüngenlerin daha hızlı hare-
ket etmelerini sağlayan üyeleri vardır. Amfibilerde ise 
hareket yavaştır, Sürüngenlerin iskeletleri tam kemikleş-
miştir. Sürüngenlerin karada üreyip gelişmelerine izin 
verecek sert kabuklu yumurtaları vardır. Amfibiler ise 
üreme için mutlaka suya (göl, gölet vs.) ihtiyaç duyar-
lar. Bu yüzden sürüngenler amfibilerden daha evrimleş-
miştir.

Cevap: D

55. Örneğin I nolu bireye anneden O, babadan B geni gel-
miştir ve genotipi BO olmuştur. III numaralı bireyin kar-
deşi olan IV numaralı birey O kan gruplu olduğu için an-
ne ve baba heterozigot A (AO) grubudur. Bu nedenle III 
numaralı bireyin kan grubu homozigot (AA) ya da hete-
rozigot (AO) olabilir, kesin olarak belirlenemez.

Cevap: C

56. Partenogenez, döllenmemiş yumurtanın erkek bireyi 
oluşturmasıdır.

 I no’lu birey erkek olduğuna göre n kromozomludur, ga-
metlerini mitoz bölünmeyle oluşturur. Farklı genotipler-
de gamet oluşturamazlar. 

 II no’lu birey döllenme olayını gerçekleştirip ve yeni bi-
reyler oluşturduğuna göre verimlidir.

 III no’lu birey dişidir. Dişiler döllenme sonucu meydana 
geldiğine göre diploit kromozomludur.

 I no’lu birey erkek olduğuna göre n kromozomludur, her 
kalıtsal özellikle ilgili bir gen bulunur.

 II no’lu birey kraliçe, III no’lu birey ise işçi bireyi ifade 
eder, farklılaşmalarında beslenme etkilidir. Bu olaya mo-
difikasyon denir.

Cevap: A

57. Gen frekansını değiştirenler ® Doğal seleksiyon, yapay 
seleksiyon, mutasyonlar, migrasyon (göçler), eş seçi-
mi, genetik sürüklenme, izolasyon (yalıtım), coğrafik izo-
lasyon, üreme izolasyonu, salgın hastalıkların artması.

(Cevap A

58. Turner dişi ® 44 + XO ® 1 tane eşey kromozomu
 Süper erkek ® 44 + XYY ® 3 tane eşey kromozomu
 Renk körü ® Dişi r r44 X X+  , erkek 45 + XRY ® 2 ta-

ne eşey kromozomu
 Down sendromu ® dişi 45 + XX, erkek 45 + XY ® 2 

tane eşey kromozomu
(Cevap C)

59. Yönlü seçilim bir fenotipik dağılımda ekstrem uçlardan 
birindeki bireyler, koşullar tarafından tercih edildiğinde 
ortaya çıkar. (I ® Yanlış)

 Fenotipik karakterin populasyon frekans eğrisini bir yön-
den diğerine değiştirir. Yönlü seçilim sıklıkla bir popu-
lasyonun çevresel koşulları değiştiğinde ya da bir po-
pulasyonun üyeleri yeni ve farklı bir habitata göç etti-
ğinde ortaya çıkar. Örneğin besin olarak kullanılan uy-
gun tohum büyüklüklerindeki bir artış başka bir popu-
lasyonda gaga genişliğinin artmasına neden olur.

(Cevap D)

60. Evrimleşmenin mekanizması doğal seçilimdir, hammad-
desi mutasyonlardır.

 Evrim tek bir bireyde değil, populasyonda olur. Farklı 
populasyonların evrimleşme hızı da farklı olur.

 Evrimsel olarak bir kez yitirilen bir yapı yeniden kazanı-
lamaz. Evrim genellikle basitten gelişmişe doğrudur. 
Çok nadiren gelişmişten basite olabilir. Tür sayısı sabit 
değildir, sürekli artma eğilimindedir.

(Cevap A)
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62. Öğretmenin öğrencileri ile birlikte gerçekleştirdiği bu ça-
lışma anlam çözümleme tablosu için örnek oluşturur. İki 
boyutlu tablo ile kavramlar ve anlamları, açıklamaları eş-
leştirilir.

Cevap: C

63. Öğretmenin yaptığı çalışma kelime ilişkilendirme testi 
uygulamasıdır. Hafızadan herhangi bir anahtar kavrama 
verilen sıralı cevabın bilişsel yapıdaki kelimeler arasın-
da bağlantıları ortaya koyduğu ve anlamsal yakınlığı 
gösterdiği farz edilir. Anlamsal yakınlık etkisine göre, an-
lamsal bellekte kavram birbirine mesafe açısından ne 
kadar yakın ise o kadar sıkı ilişkidedir ve hatırlama es-
nasında da zihinsel araştırma daha çabuk olacağından 
her iki kavramla ilgili cevap daha hızlı olacaktır.

Cevap: D

65. Yiğit Öğretmen’in deney çalışmasından sonra öğrenci-
lere doldurması için dağıtmış olduğu form bir öz değer-
lendirme formudur. Öz değerlendirme öğrencilerin ken-
di öğrenme ve gelişim süreçlerini ve öğrenme ürünleri-
ni değerlendirmeleri esasına dayanır. Bu sayede öğren-
ci kendi performansı hakkında düşünme fırsatı bularak 
performansını daha üst seviyelere çıkarabilir. Amaç öğ-
rencinin kendi öğrenme süreçleri üzerinde düşünmesi-
ni ve öğrenme süreçlerini daha etkili olacak biçimde 
yönlendirmesini desteklemektir. Bu öğrencilerde yansı-
tıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi anlamına gelir.

Cevap: D

64. Soruda öğretmenin konuyu anlatmak için kullandığı te-
mel öğrenme/öğretme modeli anlamlı öğrenmedir. Au-
subel tarafından geliştirilen anlamlı öğrenme yaklaşımı 
bilişsel yaklaşıma dayanmaktadır. 

 Ausubel, insan zihninin bir depo olduğunu eğer bu de-
poya düzenli bir akış olursa anlamlı öğrenileceğini sa-
vunur. Konular anlamlı bir bütün olacak şekilde düzen-
lenmeli, öğrenciye ön öğrenmeleriyle ilişkilendirip an-
lamlandırmaları için fırsatlar sunulmalıdır. 

 Cevap: A

61. Biyoloji dersi öğretmeni Aynur Hanım’ın hazırladığı tes-
tin sonuçları ile LYS’de öğrencilerin çıkardıkları biyoloji 
netleri arasındaki ilişkinin düşük olması, öğretmenin “ha-
zırladığı testin ölçüt geçerliğinin düşük” olduğunu gös-
termektedir. “Bir ölçüte dayalı geçerlik” (uygunluk ve 
yordama geçerlilikleri) seçme ve yerleştirme amaçlı (öğ-
renci, personel vb.) olarak geliştirilmiş olan testlerin (ör-
nek LYS) sahip olması istenilen geçerlik türüdür. Ölçü-
te dayalı geçerlik, uygunluk ve yordama geçerliği olmak 
üzere ikiye ayrılır. Uygunluk geçerliğinde ölçüt puanla-
rının yordayan puanlarla aynı anda ya da daha önce-
den elde edilmiş olması durumu söz konusudur. 

 Aynur Öğretmen’in hazırladığı testin ölçüte dayalı uy-
gunluk geçerliği düşüktür.

 Biyoloji testi
Ölçüt

 → LYS
Yordayıcı

 (Uygunluk geçerliği)

 Ölçüt planlarının, yordayıcı puanlardan sonra elde edil-
mesi hâlindeki geçerliğe ise yordama geçerliği denir. 
Örneğin;

 
LYS başarısı

Yordayıcı
 → 

Akademik başarı
Ölçüt

(Yordama geçerliği)

Cevap: E

66.  a1 doğru yanlış maddesi bazı özgül belirleyicisini içer-
diği için çok uygun bir madde değildir. D/Y maddelerin-
de bazı, hiçbiri, tümü, genellikle gibi özgül belirleyiciler 
kullanılmamalıdır. b1 boşluk doldurma maddesinden bir-
den çok boşluk bırakılmıştır, bu boşluklar sorunun an-
laşılırlığını güçleştirmektedir. c2 maddesi çok genel bir 
yapıdadır, istenen karşılaştırma ölçütleri ile sınırlandırıl-
malıdır.

Cevap: C

67. A, C, D ve E seçeneklerinde verilen kazanımlar daha 
çok sözel-dilsel zekâ alanını baskın olarak kullanmayı 
gerektirmektedir. B seçeneğindeki kazanım daha çok 
görsel uzamsal ve mantıksal zekâ alanlarını kapsamak-
tadır. 

Cevap: B

68. Aktif öğretim yöntemlerinde öğretmen bilgiyi aktaran-
dan çok bilgiye ulaşma yollarını sunan kişidir. Bilgiye 
ulaşmada öğrencinin aktif olması, bilgiyi kitaplardan çok 
birincil veri kaynaklarını kullanarak edinmeleri istenir. Bi-
rincil veri kaynaklarında ise konuyla ilgili gezi düzenle-
nebilir veya bir uzman sınıfa gelebilir. Soruyla ilgili veri-
len bilgilere göre, kalıtım konusunda bilgi sahibi olan 
bir uzmandan bilgi alınması söz konusudur. Böylece bu 
öğretmenin C seçeneğinde verilen “Birincil veri kayna-
ğını kullandığı” söylenebilir.

Cevap: C
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69. Biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik temel önlemlerden 
bir tanesi eğitimdir. Biyolojik çeşitlilik temel eğitiminin 
amacı, insanları biyolojik çeşitlilik konusunda bilinçlen-
dirmek ve onlara biyolojik çeşitliliği koruma sorumlulu-
ğu ve becerisi kazandırmaktır. Biyolojik çeşitlilik eğiti-
minde çevreyle ilgili bağlantılardan bireysel duyarlığa, 
değerlere, ahlaki normlara ve sosyal ikilem durumları-
na kadar biyolojik çeşitlilikle ilgili çok çeşitli unsurlar söz 
konusudur.

Cevap: C

70. Münazara iki grubun zıt iki fikri izleyici grup önünde tar-
tışmalarına dayanır. Öğretmen süreçte yönetici duru-
mundadır. İzleyici öğrenciler tartışmaya katılmazlar.

Cevap: A

71. Öğretmenin çalışması üç aşamalıdır. Birinci aşamada 

öğrencilerden yapılacak deney etkinliğinin sonunun tah-
min edilmesi istenmiştir. İkinci aşama öğrenciler göz-
lemlerini gerçekleştirmiş ve son aşamada da tahmin ve 
gözlemler karşılaştırılarak gerekli açıklamalar yapılmış-
tır

Cevap: C

72. Öğretmen yaptığı çalışmada öğrencilerin mürekkep yar-
dımı ile bitkide su taşınması mekanizmasını görmeleri-
ni istemiştir. Bu açıdan yapılan etkinlik D seçeneğinde 
verilen kazanıma daha uygundur.

Cevap: D

73. I numaralı bölümde yer alması gereken kavram kanser-
dir. II numaralı ilişki ifadesi ‘ile gerçekleşir’ olmalıdır. 
Eşeysiz üreme mitoz ile gerçekleşir. III numaralı bölüm-
de verilmeyen mitoz çeşidi Rejenerasyon olmalıdır.

Cevap: A

74. Bilimsel araştırma ve bilimsel süreç becerileri öğrenci-
lerin araştırma sürecinde ihtiyacı olan becerileri kapsa-
maktadır. Araştırma sürecinde problem durum tanım-
landıktan sonra değişkenler tespit edilmelidir. A, B, C, 
ve D seçeneklerinde verilWen kazanımlar Bilim-Tekno-
loji-Toplum-Çevre kazanımları kapsamında yer alır.

Cevap: E

75. Sınıf içi uygulamalarda soru sorulması ve cevap veril-
mesi y oluyla tartışmanın yürütüldüğü bir öğretim yön-
temi olan soru-cevap öğrencilerin eleştirel düşünme be-
cerilerinin geliştirilmesini sağlar. Soru  cevap öğrencile-
rin anlayıp anlamadıklarının ve dersin etkililiğinin kont-
rol edilebildiği bir yöntemdir. 

 Soru - cevap öğrencilere kişisel yorumlar yapabilme, 
düşüncelerini serbestçe açıklayabilme, eleştirilerde bu-
lunabilme ve başkalarının düşünce ve eleştirilerine say-
gı gösterebilme beceri ve alışkanlıklarını destekleyen bir 
yöntemdir. 

 Soruda öğretmen tekrar ve öğrenilenleri kontrol etme 
amacıyla öğrenci sorularıyla yürütülen soru - cevap yön-
temi kullanmıştır. 

SORU-CEVAP UYGULAMALARI

Giriş Etkinliklerinde

(Başında)

Gelişme Etkinliklerinde 

(Ortasında) 

Sonuç Etkinliklerinde 

(Sonunda)

• Dikkat çekme
• Güdülüme

• Açıklama
• Konuyu ayrıntılandırma 
• Üst düzey kazanımlara ulaştır-
ma 

• Tekrar 
• Pekiştirme 

TÜM SÜREÇTE 

• Anında dönüt - düzeltme 

• Kontrol etme
(Cevap E)


