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1) Aşağıdaki soruları doğru olanları  (D) Yanlış olanları (Y) şeklinde işaretleyiniz?(10*1=10p) 
…... Üreme neslin devamı için gereklidir.  
…... Hücre içinde yapım ve yıkım reaksiyonlarının tümüne katabolizma denir. 
…… Asit ve bazın birleşmesi ile tuz oluşur. 
…… Küçük moleküllerden büyük moleküllerin sentezlendiği reaksiyonları dehidrasyon reaksiyonları denir. 
…… Suda hidrojen iyonu (H+) vererek iyonlaşan maddelere asit denir. 
.….. Kitin polimer bir maddedir. 
.….. Sukroz parçalanırsa 2 çeşit polisakkarit oluşur. 
…… Hücreler birleşerek sistemi, sistemler bileşerek dokuyu oluşturur.  
 …… Enerji üretmek amacıyla besin monomerlerinin hücre içinde parçalanmasına solunum denir. 
…...Kirletici bir maddeyi ortamdan uzaklaştırmak için bu şekilde bir organizmanın kullanılması işlemine 

biyoremediasyon denilmektedir. 

 
2) Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerden uygun olanlar ile tamamlayınız?(10*2=20p) 
→ Mantarların yapısında bulunan polisakkarit…………..…..dir.  
→ Bir organizmanın yaşadığı çevreye uyum sağlamasına ………………………..denir. 
→ Bitkilere özgü olan yapısal polisakkarit……………………….dır. 
→ 965-1039 yılları arasında yaşamış ve ışığın kırınımı ile gözün yapısı konusunda çalışmalar yapmış bilim insanı 
………….……………dır. 
→ Kemiklerin yapsın da ……………. Minerali bulunur. 
→ Su moleküllerinin ortam tarafından çekilmesine …………………denir. 
→ Glikoz +…………….                     laktoz+ H2O 
→ ……………………….,kararlı iç dengenin sabit tutulmasıdır. 
→pI’ı 3,6 olan bır sıvı…………………pH’ı 7olan bir sıvı ……………..olarak isimlendirilir. 
 

3) Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi organik bileşik tanımına uymaz? (5p) 

A) C3H6O3 B) CH3-COOH C) H2CO3 D) H3PO4 E) C12H23O1 

 

4) Nişasta ve glikojen molekülleri için;  

I. Çok sayıda glikoz molekülünden oluşma II. Bitkiler tarafından depolanma III. Dehidrasyon sentezi ile oluşma
 verilenlerden hangileri ortaktır? (5 p)  

A)Yalnız I   B) Yalnız III   C) I ve II  D) I ve III  E) I, II ve III 

    5) Canlılar tarafından sentezi yapılmayan, tüm canlılar tarafından dış ortamdan hazır alınan 
inorganik molekül aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Protein B) DNA  C) Glikoz D) Mineral E)Vitamin 

 
 6)  I-Mayoz Bölünme      II-Beslenme         III-Pasif Hareket  IV-Boşaltım 
Yukarıda verilenlerden hangileri canlıların ortak özelliğidir? 

A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II D) II ve III E) II ve IV 
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 7)  Aşağıda verilen bilim insanlarından hangisi “Hücrelerin hasar gören DNA’larının onarımı” ile ilgili 

çalışmalarından dolayı Nobel ödülü almıştır? 
A) Louis Pasteur  B) Rosalind Franklin C) Aziz Sancar       D) Francis Crick  E) James Watson 
  
8)  Bilimsel bir problemin çözümünün ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hipoteze dayalı tahminler yapılması 
B) Belirlenen problemi tanımlayan soru cümlesinin kurulması 
C) Problemin çözümüne yönelik hipotez öne sürülmesi 
D) Kontrollü deney düzeneklerinin hazırlanması 
E) Verilerin değerlendirilmesi ve sonuç çıkarılması 

 

 
9) Organik ve inorganik maddelerin farklarını yazınız? 
 

 
 
 
 
 
 
 
10) Nitel gözlem ve Nicel gözlem farkını yazarak birer örnek veriniz?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11) a) Suyun özelliklerini yazınız? 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Yağların görevlerini yazınız? 
 
 
 
 
 
 
 
12) a) Karbonhidrat ağırlıklı beslenildiğinde hidroliz sonucu oluşan monosakkaritlerin fazlası yağa dönüştürülür. 

Bu durum vücut kitle indeksinin yükselmesine neden olduğundan insanda obezite gelişir. Obezitenin engellenmesi için 
nasıl beslenilmeli, neler yapılmalıdır? 
 
 
 
 

b) 100 tane glikoz molekülünü birleşirken kaç H2O molekülü oluşur? 
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