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……………………………………………………….  LİSESİ 

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

 

A.HER DOĞRU YANIT 2 PUAN DEĞERİNDEDİR. 

(     )1.Bilimsel çalışma sürecinde oluşturulan teoriler her zaman kanun haline getirilir. 

(     )2.Bilimsel çalışma sürecinde bir sonuca ulaşabilmek için kontrollü deneyler yapılır. 

(     )3.Bir canlı vücudunda, canlılık olaylarının meydana geldiği en küçük yapısal birim hücredir. 

(     )4.Her canlı organizma sadece eşeyli üreme ile neslinin devamlılığını sağlar. 

(     )5.Mineraller organizmanın yapısında az miktarda bulunmasına rağmen her zaman alınması gerekir. 

(     )6.Fotosentez yıkım olayına örnektir. 

(     )7.Canlıların hepsinde aktif hareket gözlenir. 

(     )8.pH metrede 0-7 arası ortamın asidik olduğunu gösterir. 

(     )9.Yeşil bitkilerin fotosentez yapabilmesi için su gerekli değildir. 

(    )10.Bitkilerin yaprak dökmesi atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayan bir boşaltım şeklidir. 

 B.HER DOĞRU YANIT 3 PUAN DEĞERİNDEDİR. 

11. Kontrollü deneylerde değiştiğinde deneyin sonucunu etkileyen değişkene………………değişken denir. 

12. …………………..mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir. 

13………………..canlının yaşamı boyunca geçirdiği değişikliklerin tümüdür. 

14.Canlılarda oluşan atıkların hücre veya vücut dışına atılmasına …………………..denir. 

15.Canlıların kendi vücudunda sentezlenmeyip doğadan hazır olarak aldığı bileşiklere 

………………bileşikler denir. 

16.Kendi besinini kendisi yapamayan tüketici canlılara ………………..canlılar da denir. 

17. Canlıların dış ortamda bulunan tüm fiziksel ve kimyasal değişikliklere tepki göstermesine 

………….………….denir.  

18. ………………...topladığımız verileri yorumlama sürecidir. 

19. İnsan vücudundaki hücrelerin %70-90’ını …………………….oluşturur. 

20. Asit ve bazların tepkimeye girmesi sonucu ………. oluşur.  

 C.HER DOĞRU YANIT 5 PUAN DEĞERİNDEDİR. 
21. İnorganik moleküllerle ilgili; 

           I. Sindirime uğramazlar 

           II. Düzenleyici olarak görev alırlar 

           III. Bazı bakteriler ve bitkiler tarafından sentezlenebilirler 

           IV.  Hücre zarından kolaylıkla geçerler   ifadelerinden hangileri doğrudur? 

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

22.      I. Canlılar sürekli büyür                II. Canlılar beslenir            

         III. Canlılar ihtiyaç duydukları besini kendileri üretir 

Yukarıdakilerden hangileri tüm canlılar için geçerli değildir? 

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

23. Biyoloji canlıların yaşama alanlarını,birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini ,canlının anatomik 

yapısını ve bu yapıların işleyişini,hücre ve hücrede geçen metabolik olayları ,canlılardaki benzerlik ve 

farklılıkları inceleyen çok geniş bir bilimdir.Aşağıdakilerden hangisi biyoloji biliminin çalışma alanlarından 

biri değildir? 

A)Biyoteknolojik çalışmalara ağırlık vermek 

B)Bazı genleri değiştirerek ömür uzunluğunu artırmak 

C)Canlıların çevreleriyle olan ilişkilerini incelemek 

D) İnsan yaşamını kolaylaştırmak 

E) Değişik maddelerin hangi sıcaklık derecelerinde eridiğini araştırmak 

D.HER DOĞRU YANIT 7 PUAN DEĞERİNDEDİR. 
25.Canlıların yapısında bulunan inorganik bileşiklerin isimlerini yazınız.  

26.Bilimsel çalışmada kullanılan bilimsel yöntemin basamaklarını sırasıyla yazınız. 

27.Asit ve bazların farklarından 2’sini yazınız. 

28. Metabolizma nedir?Kısaca açıklayınız. 

29. Suyun özelliklerinden 3 tanesini yazınız. 

                                                                                                                 

                                                                                                                              BAŞARILAR                                                                                                                                           


