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11. Sınıf
Biyoloji

TEKRAR
TESTLERİ

1.  Doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çiftlerin çocuk sahibi olmalarına olanak sağlayan çeşitli tıbbi yöntemler vardır. En 
yaygın yöntem 1978 yılından itibaren kullanılmaya başlanan in vitro fertilizasyondur. Döllenme laboratuvar ortamında 
tüp içinde gerçekleştiği için bu uygulamaya tüp bebek yöntemi de denir. Bu yöntemde öncelikle kadına çok sayıda yu-
murta gelişimini sağlamak için hormon tedavisi yapılır. Cerrahi yöntemler ile kadının ürettiği yumurtalar vücut dışına 
alınır. Erkekten alınan spermlerin bu yumurtaları laboratuvar ortamında döllemeleri sağlanır. Birkaç gün beklendikten 
sonra oluşan erken embriyo anne adayının döl yatağına aktarılır. Embriyo sağlıklı ise döl yatağına tutunur ve embriyonik 
gelişim süreci başlar. Bu arada yeterli ve sağlıklı yumurta ve sperm varsa çok sayıda embriyo elde edilebilir hatta daha 
sonra kullanmak üzere dondurularak saklanabilir.

Buna göre in vitro fertilizasyon aşamalarının;

I. yumurtanın olgunlaşması,

II. embriyo transferi,

III. yumurtalıkların uyarılması,

IV. yumurtaların toplanması,

V. döllenme

sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

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

2.  Döllenme sonucu oluşan insana ait zigot, embriyonik gelişimini tamamladığında doku ve organlardan oluşan bir organiz-
maya dönüşür. Embriyonik gelişim hızlı hücre bölünmelerini kapsayan segmentasyon ile başlar. Segmentasyonun ama-
cı hücre sayısını artırmaktır. DNA eşlenmesi ve mitoz bölünme oldukça hızlı gerçekleşir. Her bölünme embriyoyu oluş-
turan hücrelerin küçülmesine neden olurken embriyonun toplam sitoplazma hacmi ve büyüklüğü değişmez. Döllenmeyi 
takip eden yaklaşık bir hafta içinde embriyo döl yatağına ulaşır. Bu süreçte embriyonik hücreler gerek duyduğu besini 
anneden değil sitoplazmalarından karşılar. 

Buna göre segmentasyon sırasında zigot oluşumundan itibaren sitoplazmadaki besin miktarı değişimi grafiği 
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
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3.  Kadınlarda birbirini takip eden yumurta üretimi ile döllenme ve gebelik hazırlıklarını kapsayan olaylar zincirine menstrual 
döngü denir ve ortalama 28 günde bir yenilenir. Üreme döngüsü; ovaryum döngüsü: yumurtalıklarda bir yumurtanın ol-
gunlaşmasını ve salınmasını içerir ve menstrual döngü: rahimin embriyonun tutunması için hazır hâle getirilmesi olmak 
üzere iki bölümde gerçekleşir. İki döngünün eş zamanlı ilerlemesi hormonal uyarılar ile düzenlenir.

Sağlıklı bir kadına ait menstrual döngü grafiği verilmiştir.
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Buna göre,

I. Menstrual döngüyü düzenleyen hormonların tümü üreme organlarından salgılanır.

II. Korpus luteum gebe olma ihtimaline karşı her döngüde oluşur.

III. Bu döngüde üretilen yumurta döllenmemiştir.

açıklamalarından hangilerine ulaşılabilir?

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

4.  Kronik böbrek yetmezliği böbreğin zaman içinde fonksiyonlarını kaybetmesi durumudur. Bu hastalık belirli bir süre içinde 
kademeli ortaya çıkmaktadır. Birçok nedene bağlı olarak gün geçtikçe ilerleyen bu hastalık bir süre sonra böbrekleri ta-
mamen çalışamaz hâle getirebilmektedir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kronik böbrek yetmezliğinin nedenlerinden biri değildir?

A) Diyabet 
B) Hipertansiyon 
C) Böbrekte kist oluşumu
D) İdrar yollarını tıkayan hastalıklar 

E) Eritropoietin hormonunun üretilememesi
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5.  Dişi üreme sisteminin hormonal kontrolü şekilde gösterilmiştir.
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Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Östrojen ve progesteron hormonları rahimi embriyo gelişimi için hazır hâle getirir.
B) Östrojen miktarının maksimum seviyeye ulaşması FSH ve LH salgılanmasını artırır.
C) Döllenme gerçekleştiğinde progesteron miktarının azalması düşüğe neden olur.
D) FSH ve LH hormonları yumurtanın ovaryumdan dışarı atılmasında etkilidir.
E) Progesteron hormonu östrojen hormonu ile birlikte FSH ve LH salınımını azaltır.

6.  Menstrual döngünün korpus luteum evresinde östrojen ve progesteron salgılanır. Östrojen dişi üreme sisteminde 
menstruasyon döngüsünde etkili hormonlardan biridir. Aynı zamanda bu hormon embriyonun rahim yüzeyine sağlıklı 
bir şekilde tutunabilmesini mümkün kılarken anne adayının vücudunu bebek taşımaya ve emzirmeye hazır hâle getirir. 
Hamileliğin ilk 3 ayında yumurtlamadan regl dönemine kadar olandan biraz daha fazla salgılanırken, ilk 3 aydan sonra 
normal değerin 30-50 katına kadar yükselir.

Buna göre hamilelikte erken ve geç dönem östrojen seviyelerini korumada aşağıda verilen yapılardan hangisi 
sorumludur?

Erken dönem Geç dönem

A) Plasenta Yumurtalık
B) Plasenta Göbek kordonu
C) Korpus luteum Plasenta
D) Uterus Yumurtalık
E) Korpus luteum Uterus
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7.  Hamilelik sırasında hormonlar hamileliğin korunmasından sorumludur. Dişinin üreme döngüsü sırasında görülen değişik-
liklerle ilgili grafikler verilmiştir. 

Grafiklere göre;

I. artan östrojen seviyesi,

II. progesteron salgı dokularının uyarılması,

III. korpus luteumun erken dejenerasyonu,

IV. azalan FSH seviyesi 

ifadelerinden hangileri hamilelik sırasında düşüklere neden olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve IV D) II ve III E) I, III ve IV
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8.  Erkek üreme sisteminin hormonal kontrol mekanizması verilmiştir.

(-)
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Ergenlik çağındaki bir insanın leyding hücrelerinin çalışmasını yavaşlatan bir ilacın etkisi;

I. ön hipofiz tarafından salgılanan FSH artışı,

II. ön hipofiz tarafından salgılanan LH artışı,

III. azalan hipotalamus GnRH sekresyonu

ifadelerinden hangileri olamaz?

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

9.  Bir nefronda idrar oluşumu sırasında gerçekleşen olaylar numaralandırılarak şekilde gösterilmiştir.

Kılcal damar

Toplardamar

Atardamar

1
2

3

4

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 1 numaralı olayda glomerulus kılcallarından bowman kapsülüne enerji harcanmadan monomer maddeler geçer.
B) 2 ile gösterilen yerde aktif ve pasif taşıma kurallarına göre maddelerin geri emilimi söz konusudur.
C) 3 numaralı olayda bowman kapsülüne geçemeyen maddeler aktif yolla idrar içeriğine salgılanır.
D) 4 numaralı olayda toplayıcı damarlar sayesinde oluşan idrar dışarı atılır.
E) 1 ve 3 numaraları ile gösterilen olaylarda oluşan sıvının içeriği birbirinin aynısıdır.
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10.  Dişi üreme sisteminde görülen menstrual döngünün yaklaşık bir ay içerisindeki devri özetlenmiştir.

Ovulasyon süreci gerçekleşemeyen 25 yaşındaki genç bir kadına tedavide yardımcı olma olasılığı en düşük hor-
mon takviyesi;

I. LH

II. FSH

III. Östrojen

IV. Progesteron

verilenlerden hangileridir?

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

11.  Testisler, sperm üretimi için vücut sıcaklığından yaklaşık 2°C daha düşük ortam olan skrotuma iner. Kriptorşidizm, testis-
lerin skrotuma inemeyerek karın boşluğunda kaldığı durumdur.

Kriptorşidizmin tedavi edilmeyerek ileri yaşlara taşınması durumunda,

I. Testisler tipik olandan daha küçük olur.

II. Sperm üretiminin bozulması ile kısırlık oluşabilir.

III. Skrotumun küçük, düz ve boş gözükmesine neden olur.

ifadelerinden hangileri gerçekleşebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
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12.  İnsanda embriyonik gelişim süreci şekilde gösterilmiştir.

Blastula

BlastosölGastrula

Embriyonik
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ZigotYumurta

Sperm

Döllenme

Segmentasyon

Bu evreler ile ilgili,

I. Segmentasyon evresinde hücre büyümesi olmadan zigot küçülen hücrelere bölünür.

II. Hücre göçü ve hücre farklılaşmasının başladığı evre gastruladır.

III. Morula evresindeki hücre topluluğunun ağırlığı blastula evresine göre azdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

13.  Kanın içinde bulunan hücre zarından geçebilen küçük moleküller idrar oluşumu sürecinde nefronlarda bulunan glomeru-
lus kılcal damar yumağından bowman kapsülüne doğru süzülür. Süzülen sıvı içerisinde bulunan bazı maddelerin tama-
mı, bazılarının ise bir kısmı nefron kanallarından kan dolaşımına alınırken bazıları da doğrudan idrarla dışarı atılır.

Beş farklı sıvı içeriği tabloda verilmiştir.

Maddeler X Y Z T

Glikoz + ‒ ‒ ‒
Üre + ‒ + +

Akyuvar + ‒ + ‒
Kreatin + + ‒ +

Buna göre hangileri sağlıklı bir insanın idrarı olabilir?

A) Yalnız Y B) Yalnız T C) Y ve Z D) X ve T E) X, Y ve Z
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14.  Böbreklerin işlevsel birimleri olan nefronların yapısında bulunan ve henle kulpunun devamındaki ilk kısmında bulunan 
birinci tip hücresi hipofiz bezinden salgılanan ADH etkisiyle suyun geri emilimini, böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinden 
salgılanan aldosteron hormonu etkisiyle de Na+ geri emilimi ile K+ atılmasını sağlar.

Buna göre,

I. ADH hormonunun yeterli salgılanmaması durumunda fazla ve seyreltik idrar oluşur.

II. Böbrek yetmezliğinde aldosteron hormonu üretimi aksar.

III. Distal tüp hem suya hemde minerale karşı geçirgendir. 

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

15.  Nefronun yapısı şekilde gösterilmiştir.  

III III

V

IV

Buna göre numaralandırılarak verilmiş sağlıklı bir insanın nefronunda glikoz moleküllerinin tamamının geri 
emildiği yapının adı aşağıdakilerden hangidir?

A) Glomerulus 
B) Bowman kapsülü 
C) Proksimal tüp 
D) Henle kulpu 
E) Distal tüp
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16.  Sağlıklı insana ait bir organın işlevleri verilmiştir.

• Metabolik atıkları uzaklaştırır.

• Eritropoietin hormonu salgılayarak kemik iliğinde alyuvar yapımını uyarır.

• Vücudun su ve tuz dengesini korur.

• Kanın pH değerini düzenler.

Buna göre işlevleri verilen organ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalp B) Karaciğer C) Böbrek D) Mide E) Akciğer

17.  Normal miktarda karbonhidratlı besinlerle beslenmesine rağmen bir kişinin idrarında glikoz molekülüne rastlanabilir.

Bunun nedeni;

I. kanda glikoz seviyesinin fazla olması,

II. proksimal tüpün glikoza karşı geçirgen olması,

III. süzülme hızının fazla olması  

ifadelerinden hangileri olabilir?

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

18.  Canlılarda metabolizma sonucunda oluşan vücut için faydası olmayan hatta vücuda zararlı olan çeşitli maddeler böbrek-
ler tarafından süzülerek vücuttan uzaklaştırılır.

Buna göre insanda boşaltım sistemi aşağıdaki ifadelerden hangisini gerçekleştirmez?

A) Kanın pH değerini ayarlama 
B) Kan osmotik basıncını ayarlama
C) Kan basıncını ayarlama
D) Kandaki şeker miktarını ayarlama
E) Kanın mineral dengesini ayarlama
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Bu kitapçığın her hakkı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.

Cevap anahtarına ulaşmak 
için karekodu okutunuz.

19.  ADH hormonunun böbreklerdeki nefron üzerine etkisi şekilde gösterilmiştir.

1

2

3

4

Kandaki madde yoğunluğu 
arttığında hipotalamus uyarılır.

Kanın madde yoğunluğu
normale döner.

Hipofizin arka lobunda depo 
edilen ADH hormonu salınır.

Hacmi düşük yoğunluğu yüksek 
bir idrar oluşur.

Böbreklerin su tutması sağlanır.5

Alkol kullanımı ADH salınımını önlediğine göre;

I. böbreklerden suyun geri emiliminin azalmasına,

II. idrar yoluyla fazla su kaybına,

III. kanın osmotik basıncının azalmasına

ifadelerinden hangilerine neden olur?

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

20.  Kan basıncını artıran her faktör süzülme hızını artırdığından idrar miktarı da artar.

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi idrar miktarını azaltır? 

A) Vücut sıcaklığının artması
B) Soğuk ortamda bulunma
C) Kanın osmotik basıncının azalması
D) Kılcal damarların büzüşmesi
E) Kan miktarının artması 


