
1.Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin 
özelliklerinden değildir? 

A) Delillerle desteklenmelidir. 
B) Objektif olmalıdır. 
C) Sınanabilir olmalıdır. 
D) Yeni bulgularla değişebilir. 
E) Üretim aşaması nesneldir.

2.Aşağıdakilerden hangisi bilim insanının 
sahip olması gereken özelliklerden değildir? 

A) Şüphecidir 
B) Sabırlıdır 
C) Analiz yeteneğine sahiptir 
D) Objektiftir 
E) Otoriteyi kabul eder

3.Bilimsel problemin çözümünde uygulanan 
bilimsel yöntem basamakları aşağıdaki gibidir. 

 I.  Problemin tespiti 
II.  Hipotez kurma 
III. Tahmin yürütme 
IV. Kontrollü deneyler yapma 
 V.  Raporlama 

Buna göre "Öglenada kloroplast varsa, 
fotosentez yapmalıdır."diyen bir kişi yukarıdaki 
basamaklardan hangisine ait bir açıklama 
yapmıştır? 

A) I       B) II       C) III       D) IV      E) V

4.Kontrollü deneylerle ilgili; 

 I. Kontrol grubu, deney grubunda yapılan 
    uygulamanın sonuçlarının karşılaştırılması 
    amacıyla yapılır. 
II. Değiştiğinde deneyin sonucunu etkileyen 
    değişken bağımsız değişkendir. 
III.Deney sürecinde ortam şartlarından sadece 
    biri değiştirilir. 

    ifadelerinden hangileri doğrudur? 

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

6.Biyoloji biliminin alt bilim dallarına ait 
   inceleme alanları aşağıda verilmiştir. 

*Canlıların birbiriyle ve çevreleriyle olan 
ilişkilerini inceler.
*Doku ve organların çalışmasını inceler. 
*Kalıtsal özelliklerin yavrulara aktarılmasını 
 inceler. 
*Hücreleri inceler. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin 
inceleme alanı ile ilgili bilgi  verilmemiştir? 

A) Anatomi     B) Fizyoloji     C) Ekoloji 
           D) Sitoloji       E) Genetik
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5.Aşağıda verilen biyolojinin alt dallarından
hangisinin inceleme alanı tüm canlı türlerini 
kapsar? 

A) Zooloji       B) Mikrobiyoloji    C) Histoloji 
              D) Sitoloji        E) Embriyoloji 
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7. Aşağıda bazı gözlem çeşitleri verilmiştir. 

I. Enzimler 0 santigrat derecede inaktif           
   haldedirler. 
II.1mm3 kanda 5 milyon alyuvar bulunur. 
III.Kalp dakikada 70-80 kez atar. 
IV.Bitkiler sulak alanda daha iyi gelişir. 

Buna göre yukarıdaki gözlemlerden hangileri 
nicel gözlemdir? 

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

9.Meriç Nehri'ne boşaltılan kimyasal atıkların 
nehirdeki balıkların dokularında birikerek 
canlıya zarar verip vermediğini araştırmak 
isteyen bir araştırmacı aşağıdakilerden 
hangisini ilk önce yapmalıdır? 

A) Hipotez kurmalı 
B) Gözlemler yaparak veriler elde etmeli 
C) Kontrollü deneyler yapmalı 
D) Hipotezle ilgili tahminler yapmalı 
E) Rapor hazırlamalı 

8. Kontrolü deney sırasında, mineral 
çeşitlerinin bitki gelişimine etkisi araştıran 
bir araştırmacı deney grubunda  aşağıdaki 
moleküllerden hangisini birlikte 
kullanmamalıdır? 

A) su- glikoz 
B) kalsiyum-potasyum 
C) potasyum-vitamin 
D) su-aminoasit 
E) potasyum- glikoz 
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10. Aşağıdakilerden hangisi  hipoteze ait bir 
cümledir? 

A) Kurbağalar larva döneminde kuyrukludur. 
B) Fazla güneş ışığı alamadığı için sudaki 
     alglerin sayısı azalmıştır. 
C) Bir hücrede kloroplast varsa fotosentez    
     gerçekleşebilir. 
D) Ökaryot hücrelerde çekirdek bulunur. 
E) Yapılan deneyler sonucunda  sigara ve   
     alkol kullanımının zamanla kansere yol    
     açtığı görülmüştür. 
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11.Aşağıda verilen özelliklerden hangisi tüm 
canlılar için ortak değildir? 

A) Zararlı maddelerin uzaklaştırılması 
B) Enerji üretimi ve tüketimi 
C) Uyarılara tepki verme
D) Yaşadıklara ortama uym sağlama 
E) Eşeyli üreme ile nesillerini devam ettirme 

14.I. İnorganik moleküllerden organik molekül 
        sentezi 
    II. Organik monomerlerden polimer sentezi 
   III. Monomerlerden ATP sentezi 

Yukarıdaki olaylardan hangileri tüm canlılar 
için ortaktır? 

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

15. I.  Solunum 
      II. Boşaltım 
     III. Üreme 

olaylarından hangileri bir canlının yaşamını 
devam ettirmesi için zorunlu değildir? 

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

12.Çok hücreli canlılarda görülen; 

I.  Aktif olarak yer değiştirme 
II .Dokulaşma 
III.Protein sentezleme 

özelliklerden hangileri tek hücreli canlılarda 
görülebilir? 

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

13.Ökaryot hücre yapısına sahip bir hücreli 
canlılarda, 

I.  Kontraktil koful 
II. Ribozom 
III.Kloroplast 
IV.Çekirdek 

yapılarından hangileri ortaktır? 

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

16. I. CO2 özümlemesi 
     II. Vitamin sentezi 
    III. Glikojen sentezi 

olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi  
canlının ototrof olduğunu kanıtlar? 

A) Yalnız I       B) Yalnız III      C) I ve II 
             D) I ve III       E) II ve III 
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17.Aşağıdaki moleküllerden hangisinin 
sentezi tüm canlılarda gerçekleşir? 

A) Maltoz 
B) Nişasta 
C) Protein 
D) Glikojen 
E) Sükroz 

19.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Oksijenli solunum yapan canlıların tamamı 
     ökaryottur. 
B) Tek hücreli canlıların hepsinde çekirdek 
     bulunur. 
C) Tüm hücreler ürettiği enerjinin tamamını 
     hücre içi faaliyetlerde kullanır. 
D) Tek hücrelilerde fotosentez aynı yapıda 
     meydana gelir. 
E) Solunum tek hücreli ve çok hücreli tüm 
     canlılarda gerçekleşir. 

20.Aşağıda canlıların ortak özellikleri ile ilgili 
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Üreme yaşamsal öneme sahip değildir. 
B) Adaptasyon canlıların yaşama ve üreme       
     şansını artırır. 
C) Beslenme canlılarda farklı şekillerde 
     gerçekleşebilir. 
D) Tüm canlılar mutasyona uğrayabilir. 
E) Tüm canlılarda boşaltım için özelleşmiş 
     organlar bulunur. 

18.Tek hücreli bir canlı , 

I.  Monomerden CO2 oluşturma 
II. DNA sentezi gerçekleştirme 
III.Aminoasitlerden protein sentezleme 
IV.Hücre dışına enzim salgılama 

olaylarından hangilerini  gerçekleştirmek 
zorunda değildir? 

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

Soru çözüm videosunu aşağıdaki 
kanalımızdan izleyebilirsiniz. 

/sanalbiyoloji

1-E    2-E    3-C    4-E    5-D   6-A   7-C    8-B    9- B    10-B 
  
11-E   12-D   13-D   14-D   15-B   16-A   17-C   18-E   19-E   20-E 


