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201..-201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİYOLOJİ DERSİ …..DÖNEM …..YAZILI 

 

A.HER DOĞRU YANIT 2 PUAN DEĞERİNDEDİR. 

(   )1.Pallegra  hastalığı C vitamini eksikliğinde ortaya çıkar. 

(   )2.Bir RNA molekülünün yapısındaki şeker deoksiribozdur. 

(   )3.Disakkaritler tek şekerli karbonhidratlardır. 

(   )4.Maltoz hayvan hücrelerinde bulunan disakkarittir. 

(   )5.Aminoasitler  yağların yapı birimidir. 

(   )6.Sıcaklığın optimum değerin üzerine çıkması reaksiyon hızını artırır. 

(   )7.Timin  RNA’nın yapısında bulunan bir organik bazdır. 

(   )8.Enzimlerin etki ettikleri maddelere substrat denir. 

(   )9.Enzimler susuz ortamda çalışamazlar. 

(   )10.Nükleotitler  yapısındaki organik baza  göre isimlendirilir. 

B.HER DOĞRU YANIT 3 PUAN DEĞERİNDEDİR. 

11. İki aminoasit birbirine …………….. bağı ile bağlanır. 

12. tRNA üzerindeki 3’lü nükleotit dizilerine ………………….. denir. 

13. ……………… enerji vermeyen organik moleküllerdir. 

14. ……….. ribozomun yapısına katılan RNA çeşididir. 

15. Monosakkaritler grubunda bulunan …………….. ATP’nin yapısında bulunur. 

16. A,D,E,K vitaminleri ………….. eriyen vitaminlerdir. 

17. Kimyasal tepkimelerin başlaması için gerekli olan enerji düzeyine ……………………..  denir. 

18.Sadece protein kısımdan oluşan enzimlere ……………. enzim adı verilir. 

19. Bir DNA molekülünde adenin ile timin  arasında …….  zayıf hidrojen bağ bulunur. 

20. Doymamış yağ asitlerin hidrojenlenmesi sonucu ………………….. elde edilir. 

  

C.HER DOĞRU YANIT 5 PUAN DEĞERİNDEDİR. 

21.Aşağıdakilerden hangisi  enerji verici olarak kullanılmaz? 

a)nükleik asit   b)lipit       c)nişasta         d)protein      e)karbonhidrat 

22.Çocuklarda yeterli miktarda alınmadığında  raşitizme neden olan vitamin hangisidir? 

a) Bvitamini   b)D vitamini  c)C vitamini      d)B vitamini     e)E vitamini 

23.İki DNA molekülünün birbirinin aynısı olduğunu aşağıdakilerden hangisine bakarak anlayabiliriz? 

a) zayıf hidrojen bağlarının sayısı   b) fosfat sayısının aynı olması    c)nükleotit sayılarının aynı olması 

                                        d)organik bazların dizilişi       e) şeker türü             

24.Aşağıdakilerden hangisi karbonhidrat,lipit ve proteinler için ortak özelliktir? 

a)enerji verici olmaları              b)aminoasitlerden oluşmaları    c)glikozit bağı içermeleri 

                              d)düzenleyici olmaları       e)DNA’daki şifreye göre sentezlenmeleri 

D.KLASİK SORULAR 

25.Yapısında 500 deoksiriboz içeren DNA molekülünde 100 guanin nükleotidi bulunmaktadır. 

     Toplam zayıf hidrojen bağ sayısı kaçtır?(10 p)  

 

 

 

 

26.Enzimlerin çalışmasını etkileyen faktörlerden 5’ini yazınız.(10 p)   

1.                                                                                     4. 

2.                                                                                     5. 

3. 

27.mRNA kodonları AUG GSA AUS UAU SGU AGA şeklindedir. 

a)DNA’nın anlamlı zincirindeki kod dizilimini yazınız(5 puan) …………………………………………                             

b)t RNA’nın antikodon dizilimini yazınız.(5 p) …………………………………………… 

                                                                                                                 

                                                                                                                                       BAŞARILAR 


