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A.BU BÖLÜMDEKİ DOĞRU CEVAPLAR 2 PUAN DEĞERİNDEDİR. İFADELER DOĞRU İSE “D” YANLIŞ İSE “Y”HARFİ 
YAZINIZ. 
(  )1.Felis leo evcil kedinin tür adıdır. “Felis” kedinin ait olduğu cinsi belirtir. 
(  )2.Bakterilerde DNA sitoplazma içerisinde bulunur. 
(  )3.Sünger omurgasız bir hayvandır. 
(  )4.Mantarlar aleminde kendi besinini kendi üreten türler bulunur. 
(  )5.Kara yosunları toprağa misel denilen yapılarla bağlanır. 
(  )6.Kapalı tohumlu bitkiler monokotil ve dikotil olarak iki grupta incelenir. 
(  )7.Vücutta ağız ve anüs olarak iki açıklık, ilk olarak yassı solucanlarda görülmüştür. 
(  )8.Kalpleri 4 odacıklı olan canlılar kuşlar ve memelilerdir. 
(  )9.Kurbağalar soğukkanlı canlılardır. 
(  )10.Eklembacaklılardan olan örümcekler  4 çift bacağa sahiptirler. 

 
 

B.BU BÖLÜMDEKİ HER BOŞLUK 3 PUAN DEĞERİNDEDİR.BOŞLUKLARA GELECEK OLAN TERİMLER AŞAĞIDA 
BELİRTİLMİŞTİR 

AEROB, POLİP,KEMİKLİ,3,MEDÜZ,AMPİRİK(SUNİ),TOHUMSUZ,SPORLULAR,ANAEROB,KAMÇILILAR,AÇIK 
TOHUMLU,TÜY,KIL,GLİKOJEN,4,ÇENESİZ,NİŞASTA,2,KİTİN,AÇIK,KIKIRDAKLI,KAPALI,KAPALI TOHUMLU, 
DAMARSIZ ,SİLLİLER,FAKÜLTATİF,PUL,FİLOGENETİK(DOĞAL) 

 
11.Sölenterlerin yaşam evrelerinden hareketli olan ……………….evresidir. 
12.Mantarların hayvanlarla ortak özelliği …………………depolamalarıdır. 
13.Yumuşakçalardan olan ahtapotlar …………….. dolaşım sistemine sahiptir. 
14.Balıklar içerisinde pul içermeyenler………………. balıklardır. 
15.Sürüngenlerden   olan timsahların kalpleri …… odacıklıdır.  
16.İletim demetleri bulunmayan bitkiler …………..bitkilerdir. 
17.Sıtmaya neden olan Plazmodyum ,protozoaların ………….grubuna aittir. 
18………………..bakteriler hem oksijenli hem de oksijensiz ortamda çoğalabilirler. 
19.Memeliler vücutları ………………..ile  kaplı olan hayvanlardandır. 
20.....…………….sınıflandırmada homolog organlar dikkate alınır. 

 

C.BU BÖLÜMDEKİ HER DOĞRU CEVAP 5 PUAN DEĞERİNDEDİR. 
21. Sınıflandırma basamaklarından en küçük ve en büyük basamak hangisinde doğru verilmiştir? 
     A)tür-cins          B) alem-aile         C) şube-alem     D) cins-sınıf      E) tür-alem           
 
 
22. Fotosentez yapan bir bakteride , 
      I.ribozom     II.klorofil    III.sentrozom    IV.çekirdek 
     oluşumlarından hangileri bulunur? 
     A)I,II                   B)I,III                  C)II,III                   D)III,IV               E)I,II,IV 
 
23.Aşağıdaki özelliklerden hangisi tüm sürüngenlerde görülmez? 
      A) Yarım perdeyle ayrılmış 3 odacıklı kalbin olması C) Keratinden yapılmış pulların olması                         
      B)Kemikten yapılmış iç iskeletlerinin olması              D) Solunumun akciğerle yapılması 
                                            E)Kapalı dolaşım sistemlerinin olması 

 



24.I.monera   II.Protista  III.Mantarlar  IV.Bitkiler    V.Hayvanlar 
      alemlerinden hangilerine ait canlılarda fotosentez yapabilme özelliği yoktur? 
       A) III,V              B) I,II ve V             C) yalnız II         D) yalnız IV                     E)I,II,III,IV 
 
25. .  I.antenler    II.bacak sayısı   III.açık dolaşım sistemi    IV.kitinden oluşan dış iskelet 
      Özelliklerinden hangileri böcekler ve örümcekleri birbirinden ayırt etmede kullanılır? 
      A) I ve III              B) IV ve V                    C)II ve III                   D)II ve IV                E) I ve II                
 
 
26.Aşağıdaki özelliklerden hangisi kuşlara ait değildir? 
     A)tüy                 B)hava kesesi     C) gaga         D)kapalı dolaşım sistemi   E) soğukkanlılık  
 
 
27. Omurgalılar şubesinde bulunan balıklar,kurbağalar,sürüngenler,kuşlar ve memelilerin ortak  özelliği 
aşağıdakilerden hangisidir? 
      A)Kemiklerinin içinin boşluklar içermesi                     C) Sıcak kanlı olmaları                                                      
      B) vücutlarının pullarla örtülü olması                          D)Yavrularını sütle beslemeleri 
                                             E)Bir kalbin görev yaptığı kapalı dolaşım sistemlerinin olması 
 
 
 
28.İp merdiven sinir sistemi ilk olarak hangi canlılarda görülür? 
     A)süngerler        B) yumuşakçalar           C)yassı solucanlar     D)derisi dikenliler   E) sölenterler 
 
   
29 .Aşağıdaki canlı gruplardan hangileri omurgalılara aittir? 
      A) Derisi dikenliler  B)Yuvarlak solucanlar  C) Çenesiz balıklar   D) Eklem bacaklılar    E) Yumuşakçalar  
 
30. Canlıların sınıflandırılması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
      A)Aynı türe ait bireylerin cinsleri de aynıdır. 
      B)Aynı tür bireylerin kromozom sayıları aynıdır. 
      C)Bir aile içinde çok sayıda cins bulunabilir. 
      D)Bir aile birden fazla takım içinde bulunabilir. 
      E)Türden aleme doğru gidildikçe birey sayısı artar. 

  
 
                                                                                                                                                              BAŞARILAR…                                                                                                                                                               
 


