79. Bir hücrede oksijenli solunum, protein sentezi,
fotosentez olaylarõnõn tümünün gerçekleşebilmesi için bu hücrede,
I. ribozom,

81. Işõklõ bir kültür ortamõnda, glikoz ve oksijenin varlõğõna
ya da yokluğuna göre, bir bakteri türünün gelişimi incelenmiştir. Değiştirilen koşullarda, bakterinin üremesiyle ilgili sonuçlar aşağõdaki tabloda verilmiştir.

II. kloroplast,
III. mitokondri,
IV. sentrozom
organellerinden hangilerinin bulunmasõ zorunludur?
A) I ve II

B) II ve III

C) I, II ve III

D) I, III ve IV

Oksijen

Glikoz

Bakteri üremesi

Var

Var

Var

Yok

Var

Var

Var

Yok

Yok

Tablodaki bilgilere göre, bu bakteri türü ile ilgili
olarak,
I. Heteretrof beslenir.
II. Ototrof beslenir.

E) II, III ve IV

III. Oksijenli solunum yapar.
IV. Oksijene gereksinimi yoktur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

80. Hücrede enzimlerle gerçekleşen bir biyokimyasal
olay şematik olarak,
Substrat + Enzim

- Enzim
(Substrat
Kompleksi )

A) Yalnõz II

Ürün + Enzim

B) Yalnõz III

D) I ve IV

C) I ve III

E) II ve IV

şeklinde gösterilebilir. Aşağõdaki grafikte, numaralanmõş eğriler, hücrede gerçekleşen kimyasal olay sõrasõnda, substrat, enzim, substrat-enzim kompleksi ve
ürün konsantrasyonundaki değişmeleri göstermektedir.
Konsantrasyon
II

I

82. Kurak bir ekosistemde bulunan farklõ türlere ait
iki otsu bitkinin, aşağõdaki özelliklerden hangisi
bakõmõndan benzer uyum yapmasõ beklenmez?
A) Çiçeğin anatomik yapõsõ

III
IV

B) Yaprak yüzey genişliği

Zaman

C) Stomalarõn konumu

Grafikte substrat, enzim, substrat-enzim kompleksi ve ürün konsantrasyonlarõnõ gösteren eğrilerin numaralarõ aşağõdakilerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
Substrat

Enzim

Substrat-Enzim
Kompleksi

A)

I

III

IV

II

B)

II

III

I

IV

C)

II

IV

III

I

D)

IV

II

I

III

E)

IV

III

II

I

D) Yaprakta kütikula tabakasõnõn kalõnlõğõ
E) Kök uzunluğu

Ürün

Diğer sayfaya geçiniz.
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83. Eşeyli üremeyle oluşmuş ergin bir koyundan
(1. birey), kopyalama (klonlama) yöntemiyle yavru
(2. birey) elde edilmiştir.
Aşağõdaki şemada 2. bireyin eşeyli üremesi gösterilmiştir.

84.

Işõk
b
a

1. birey

CO 2 tutucu

Ergin

KOPYALAMA

1

2. birey

3. birey

Ergin

Ergin

n

n

Boyalõ su seviyesi

2

c

EŞEYLİ ÜREME

Fotosenteze uygun bir ortamda bir saksõ bitkisiyle
şekildeki gibi bir düzenek hazõrlanmõştõr. a hunisi dõşarõdan hava almayacak şekilde yaprağõn üzerine
konmuş; CO2 tutucu, düzeneğe şekildeki gibi yerleştirilmiş; b musluğu açõlmõş; sistemdeki hava emilerek
c kabõndaki boyalõ suyun 1 numaralõ düzeye kadar
yükselmesi sağlandõktan sonra musluk kapatõlmõştõr.
Bir süre sonra boyalõ suyun 2 numaralõ düzeye belirli
bir hõzla indiği gözlenmiştir.

Döllenme
2n Zigot
Yavru 4. birey

Bu bilgilere göre, aşağõdaki yargõlardan hangisi
yanlõştõr?
A) 2. bireyin hücrelerinin çekirdeğindeki kalõtsal bileşim, 1. bireyi oluşturan yumurta ve spermden
kaynaklanõr.

Deney koşullarõnda,

I. deney ortamõnõn karanlõk hale getirilmesi,

B) 1. ve 2. bireylerin fenotipleri arasõndaki farklõlõklarda, çevresel etkenlerin de rolü vardõr.
C) 1., 3. ve 4. bireylerin genotipleri birbirinden farklõdõr.
D) 1. bireyin 2. bireye genetik katkõsõyla, 2. bireyin
4. bireye genetik katkõsõ aynõdõr.

II. ortam sõcaklõğõnõn fotosentez için en uygun
(optimum) değere getirilmesi,
III. bitkinin sulanmasõ
değişikliklerinden hangilerinin yapõlmasõ, boyalõ
suyun 2 numaralõ düzeye daha büyük bir hõzla
inmesine neden olur?

E) 1. ve 2. bireylerin, aynõ erkek bireyden (3. birey)
eşeyli üremeyle oluşacak yavrularõnõn çekirdek
genotipleri, iki kardeşinki kadar birbirine benzer.

A) Yalnõz I

B) Yalnõz II
D) I ve III

C) Yalnõz III

E) II ve III

Diğer sayfaya geçiniz.
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86. Memeli hayvanlarda mide özsuyu salgõlanmasõ konusunda, aşağõdaki deneyler yapõlmõş ve belirtilen sonuçlar alõnmõştõr.

85.

Embriyosu
çõkarõlmõş
buğday

Embriyolu
buğday
Nişastalõ
agar

2. petri kabõ

1. petri kabõ

İki buğday tanesinden birincisi olduğu gibi, ikincisi ise
embriyosu çõkarõlarak iki ayrõ petri kabõndaki nişastalõ
agardan oluşan besi ortamõna yerleştirilmiş ve buğday tanesindeki enzimlerin aktive olmasõ için üzerlerine õslak pamuk konmuştur.
Belirli bir süre sonra petri kaplarõnõn her birine lugol
çözeltisi (nişastayla mavi renk veren ayõraç) konarak
izlenmiş; birinci petri kabõndaki besi ortamõnda, buğday tanesinde ve çevresindeki halka şeklinde bir
alanda renk değişimi olmadõğõ, geri kalan alanõn mavi
renk aldõğõ; ikinci petri kabõnda ise besi ortamõnõn tamamõnõn ve buğday tanesinin mavi renk aldõğõ gözlenmiştir.
Bu sonuçlarla ilgili,

1. Deney : Aynõ türe ait iki memeli hayvanõn uygun iki
damarõ arasõna konan özel bir boruyla dolaşõm sistemleri birbirine bağlanmõştõr. Birbirini görmesi engellenen bu iki hayvandan birincisine ağõzdan besin verildikten sonra midesinde mide özsuyu salgõlandõğõ;
ikinci hayvana besin verilmediği halde onun midesinde de mide özsuyu salgõlandõğõ saptanmõştõr.
2. Deney : Birinci deneydekiyle aynõ türe ait başka bir
memeli hayvanõn yemek borusu enine kesilmiş ve kesik uçlar dõşarõda olacak şekilde boyun bölgesine tutturulmuştur. Bu deney hayvanõna ağõzdan besin verildiğinde, besinin kesik uçtan dõşarõ çõkmasõna ve hayvanõn midesine ulaşmamasõna karşõn, midesinde mide özsuyu salgõlandõğõ saptanmõştõr.
Bu iki deneyden alõnan sonuçlar, bu memeli hayvanlarda mide özsuyu salgõlanmasõnõn,

I. sinirsel,
II. hormonal,

I. Embriyo sadece buğday tanesinde depolanmõş
olan nişastayõ kullanabilir.

III. mekanik
yollardan hangileriyle uyarõldõğõnõ destekler?

II. Enzimler canlõnõn dõşõnda da etkindir.

A) Yalnõz I

III. Nişastayõ sindiren enzimler embriyoda bulunur.

D) I ve III

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnõz I

B) Yalnõz II
D) I ve III

B) Yalnõz III

C) I ve II

E) II ve III

C) I ve II

E) II ve III

87. Bir insanõn, belirli bir süre içinde, vücuduna aldõğõ
sõvõdan daha fazla miktarda idrar çõkarmasõna,

I. böbrek atardamarõnda kan basõncõnõn azalmasõ,
II. böbrek kanallarõndan suyun geri emilimini sağlayan hormonun normalden az salgõlanmasõ,
III. böbreklerden geçen kan akõm hõzõnõn azalmasõ
durumlarõndan hangileri neden olabilir?

A) Yalnõz I

B) Yalnõz II
D) I ve II

C) Yalnõz III

E) I ve III

Diğer sayfaya geçiniz.
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88. İnsanlarda kan gruplarõnõ, alyuvarlarda bulunan özel
proteinler belirler. Kan gruplarõnõn plazmalarõnda ise
alyuvarlarõndaki proteinlerle ilgili anti maddeler bulunabilir. A kan grubunun plazmasõnda Anti B, B kan
grubunun plazmasõnda Anti A bulunur. AB kan grubunun plazmasõnda bu anti maddelerin hiçbiri bulunmazken, 0 kan grubunun plazmasõnda her iki anti
madde de bulunur. Bu anti maddeler, karşõ olduklarõ
proteinleri içeren kan grubundaki alyuvarlarõn çökelmesine neden olur.

Bir deneyde hangisinin Anti A, hangisinin Anti B olduğu bilinmediği için Anti X ve Anti Y olarak adlandõrõlan
bu maddeler, I, II, III ve IV numaralõ kan örneklerine
ayrõ ayrõ uygulanmõş ve aşağõdaki tabloda belirtilen
çökelme reaksiyonlarõ alõnmõştõr.
Kan örneği
numarasõ

Çökelme reaksiyonlarõ
Anti X

89. x ve y mikroorganizma türleri, içeriği aynõ olan iki besi
ortamõna ayrõ ayrõ konmuş ve birey sayõlarõ 1. ve 2.
grafikteki gibi değişmiştir. x ve y türleri, içeriği öncekilerin aynõ olan bir besi ortamõna birlikte konduklarõnda
ise birey sayõlarõnda 3. grafikteki gibi değişme olmuştur.
Birey sayõsõ

Birey sayõsõ

x türü

50

50
30

30

0

y türü

Zaman
1. Grafik

Anti Y

0

Zaman
2. Grafik

Birey sayõsõ

I

Çökelme var

Çökelme yok

50

II

Çökelme yok

Çökelme var

30

III

Çökelme var

Çökelme var

IV

Çökelme yok

Çökelme yok

x türü

y türü
0

Zaman
3. Grafik

Bu bilgilere dayanarak, kaç numaralõ kan örneklerinin, hangi kan grubundan olduğu belirlenemez?

A) I ve II

B) II ve III
D) I, II ve III

C) III ve IV

Birey sayõlarõndaki değişmenin 3. grafikteki gibi
olmasõna,
I. iki türün aynõ besin için rekabet etmesi,

E) I, II ve IV

II. iki türün ortamdaki yadõmlama ürünlerinden
farklõ etkilenmesi,
III. x in, y nin paraziti olmasõ
durumlarõndan hangileri neden olabilir?
A) Yalnõz I

B) Yalnõz II
D) I ve II

C) Yalnõz III

E) II ve III

90. Bir türün evrimleşebilmesi için aşağõdakilerin
hangisi zorunludur?
A) Yüksek enerjili õşõnõmlar
B) Tür içi kalõtsal çeşitlilik
C) Populasyonun bireyleri arasõnda farklõ beslenme
biçimlerinin gelişmesi
D) Coğrafik engel oluşmasõ
E) Yeni bir hastalõk etkeninin ortaya çõkmasõ

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Diğer sayfaya geçiniz.
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