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12. Sınıf 
Biyoloji

10. Tekrar Testi

1.  İstenen özelliklere sahip bir genin başka bir canlıya aktarılması genetik mühendisliğinin alanıyken istenen amaca yönelik ürün 
elde edilmesi biyoteknolojinin alanıdır.

Buna göre aşağıdaki ifadeler alanına göre gruplandırıldığında hangisi dışta kalır?

A) İlaç geliştirmek için bitkilerin yapısının değiştirilmesi
B) İnsülin üretecek özelliklerin E.coli bakterisine kazandırılması
C) Böceklere ve istilacılara karşı dirençli bitkiler yetiştirilmesi
D) Sütten ipek üretebilmek için keçilere ipek böceği geni aktarılması
E) Akdeniz anemisinin önlenmesi ve tedavisinde kullanılan ilaçların elde edilmesi

2.  Bir tohumun çimlenmesi için gerekli olan faktörlerin neler olabileceğini belirlemek için fasulye tohumları ile yapılan çalışma 
verilmiştir.

• Nem 
• 30°

Kontrol grubu 1. deney grubu 2. deney grubu 3. deney grubu

• Nem 
• 30°

• Nem 
• 0°

• Kuru ortam
• 30°

Ağzı kapalı kap

Belirli bir zaman sonra çimlenmenin hiçbir deney gruplarında olmadığı gözlemlenmiştir. 

Buna göre tohumun çimlenmesinin gerçekleşebilmesi için;

I. oksijen,

II. su,

III. uygun sıcaklık,

IV. ışık

faktörlerinden hangileri gereklidir?

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

3.  Protein sentezi transkripsiyon ile başlayıp translasyonla biten çok aşamalı bir süreçtir. Prokaryot ve ökaryot hücrelerde 
temel mekanizma aynı olmasına rağman ribozom yapısı ve sentezin tamamının gerçekleştiği yer bakımından farklılık 
gösterir ve bazı prokaryotlarda ökaryotlardan daha fazla amino asit bulunur.

Buna göre,

I. Tüm canlılar protein sentezi yapamazlar.

II. mRNA prokaryotlarda herhangi bir zardan geçmez.

III. Prokaryotlarda tRNA çeşidi ökaryotlardan fazladır.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III
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4.  Bataklıkta yaşamakta olan bazı bakteriler, besin moleküllerinden koparmış oldukları elektronları sülfat iyonuna aktarır 
ve elektronları alarak indirgenen sülfat, hidrojen sülfür oluşumunu sağlarken ETS’de elektronların taşınması sırasında 
açığa çıkan enerjiyle de ATP sentezlenir. Bakterilerin oluşturduğu hidrojen sülfür bataklıkların içerisinden çürük yumurtaya 
benzeyen bir kokunun gelmesine neden olur ve demir ile reaksiyonu sonucunda oluşan demir sülfür çökerek suyun rengini 
siyahlaştırır.

Bataklıkta yaşayan bu bakteri türü ile ilgili,

I. Oksijensiz ortamda organik moleküllerden enerji elde eder.

II. Yaptıkları solunumda son elektron alıcısı olarak demir sülfür bileşiğini kullanır.

III. Fermantasyon sonucu kokuşmaya neden olur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

5.  Bitkinin kök, gövde ve yapraklarında bulunan bir dokunun şematik gösterimi verilmiştir.

Ksilem
Floem

Floem

Ksilem

Ksilem
Floem

Bu doku ile ilgili,

I. Bitkilerde kökten yapraklara, yapraktan köklere doğru karşılıklı iletimi sağlar.

II. Yaprakta bulunarak ışık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürür.

III. Çiçekli bitkilerin tamamında iletim demetleri düzenli dağılım gösterir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
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6.  Nükleik asitler ile ilgili bazı bilim adamlarının yaptığı keşifler verilmiştir.

NÜKLEİK ASİTLERİN KEŞİF SÜRECİ

FRIDERICH MIESCHER:
1869 yılında akyuvar hücreleri ve balık spermi ile ilgili yaptığı çalışmalarla çekirdeklerinde asit özelliği 
taşıyan bazı maddeler olduğunu tespit etmiştir. Bulduğu bu maddelere nükleik asit adını vermiştir. 
Nükleik asitlerin C, H, O, N, P elementlerinden oluştuğunu söylemiştir.

ERWIN CHARGAFF:
1947 yılında birçok organizmayı incelemiştir. DNA’nın nükleotit dizilimlerinin türden türe farklılık gösterdi-
ğini ancak aynı türdeki canlıların değişik dokularından elde  ettiği DNA’ların aynı baz bileşimine sahip 
olduğunu söylemiştir. Chargaff kuralları adını verdiği bir kitap yayınlamıştır. Bu kitapta DNA’nın nükleotit-
leri ile alakalı birçok bağlantı ortaya koymuştur.

ROSALIND FRANKLIN VE MAURICE WILKINS:
X ışınları ile DNA’nın kristal fotoğrafını elde ettiler ve bu fotoğraf DNA’nın çift iplikli 
olduğunu gösterdi. Bu fikre sıcak bakmadılar.

OSWALD THEODORE AVERY, COLIN MUNRO MACLEOD 
VE MACLYN McCARTY:
Avery 1944 yılında genler taşıyan DNA’nın,  kalıtımı sağlayan 
madde olduğunu öne sürmüştür. Daha sonra Avery ve 
arkadaşları Streptococcus pneumoniae (zatürre hastalığı etkeni)  
bakterisi ile yaptıkları çalışmalarla bunu kanıtlamışlardır.

JAMES WATSON VE FRANCIS CRICK:
Wilkins’in araştırmalarından yola çıkarak DNA’nın iki iplikli yapıda olduğunu söyle-
mişlerdir. DNA yapısında bulunan molekülleri göz önüne alarak DNA modeli oluştur-
dular. DNA’nın iki ipliğinin birbirinden ayrıldığını ve her nükleotitin  karşısında uyumlu 
yeni nükleoititlerin yerleşmesi ile yeni DNA’nın üretildiğini söylediler. Bu sayede ikili 
sarmal yapının DNA’nın  sürekliliğini sağlamış olduğunu belirttiler. DNA için yapmış 
oldukları  bu model hâlâ geçerlidir. 

OSCAR HERTWIG:
1884’te nükleik asitlerin, kalıtımdan sorumlu olduğunu belirtmiştir.

Buna göre,

I. Nükleik asitlerin görevinden önce kimyasal yapıları açıklığa kavuşturulmuştur.

II. DNA’nın çift iplikli olduğu, her canlıda farklı diziye sahip olduğundan daha önce keşfedilmiştir.

III. Bakterilerin dış ortamdaki genetik materyali bünyesine katabilme yeteneğine sahip olduğu bu çalışmalarla 
gösterilmiştir.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III
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7.  DNA, mRNA ve tRNA ile ilgili Venn şeması verilmiştir.

DNA tRNAX Y mRNA

Şemaya göre,

I. X; yapısında hidrojen bağı bulundurma özelliğidir.

II. X ve Y nükleotitlerden oluşma özelliğidir.

III. Y; yapısında urasil bazı bulundurma özelliğidir.

IV. X; yapısında organik şeker bulundurma özelliğidir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

8.  Prokaryot hücrelerinin sitoplazmasında gerçekleşen iki farklı biyokimyasal tepkime verilmiştir.

2 ATP 2 NADH
4 ATP

L tepkimesiK tepkimesi

a

b

6C

2 3C2 2C

2 3C

Buna göre,
I. K tepkimesini gerçekleştiren canlı metabolik olayları için gerekli enerjiyi a’dan karşılar.

II. K tepkimesi sırasında karbondioksit çıkışı gözlenir.

III. K ve L tepkimeleri aynı canlı tarafından gerçekleştirilebilir.

IV. L tepkimesini gerçekleştiren hücrenin metabolizması daha hızlıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) I, II ve III E) I, II ve IV
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9.  Fotosentez sonucu üretilen organik besinlerin floemlerde taşınması basınç akış teorisi ile açıklanır. Bu teoriyi açıklayan 
taşıma modeli verilmiştir.

Arkadaş 
hücre

Havuz Kalburlu 
boru

Klisem

KloroplastŞeker

Kaynak 

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

Basınç akış teorisinde;

I. Kaynak hücre → Arkadaş hücre

II. Arkadaş hücre → Kalburlu boru

III. Ksilem → Kalburlu boru

IV. Kalburlu boru → Kalburlu boru

V. Kalburlu boru → Arkadaş hücre

taşınma yönlerinden hangileri sırasında ATP tüketimi gerçekleşir?

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

10.  Bitkilerin doğal yaşam döngülerinde çevresel etkenlerin uyarımı sonucunda hormonlar salgılanır. Salgılanan bu hormonlar 
mevsime bağlı olarak bitkideki yaprak ve çiçek oluşumu, kök ve gövdede büyüme, meyve oluşumu gibi yaşamsal süreçleri 
kontrol eder.

Bitkilerde doğal yaşam süreçleri içinde; 

I. fotosentez ile organik besin üretiminin sağlanması,

II. kökte meristem faaliyetinin artması,

III. meyve bulunan polisakkaritlerin basit şekerlere yıkımı,

IV. yaprak saplarında mantar doku oluşumunun hızlanması,

V. kapalı tohumlu bitkilerde döllenmenin sağlanması

olaylarından hangileri doğrudan hormonların etkileri sonucunda gerçekleşir?

A) I ve III B) II ve III C) II ve IV D) II, III ve IV  E) I, II, III, IV ve V
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11.  Bir hücrede iki farklı ortamın derişim farkından yararlanılarak bir enzimin üzerinden ATP sentezlenmesi süreci verilmiştir.

H+

ADP+ Pi

H+

Zarlar arası boşluk

H+

H+H+

H+

H+ H+H+

H+
H+

ATP

Bu ATP üretimi,

I. oksijenli solunum,

II. fotosentez,

III. kemosentez

olaylarından hangilerinde gerçekleşir?

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

12.  Günümüzde bilinen tüm köpek çeşitleri, Gri kurt olarak bildiğimiz Canis lupus türünün alt türleridir. Binlerce yıl önce atasal 
vahşi ve saldırgan kurtların yanında uysal ve ağırbaşlı olanları da mevcuttu. Vahşi ve saldırgan olanlar yaban hayatında 
yaşamlarına devam ederlerken uysal olanlar insanlarca kendi amaçlarına hizmet etmesi adına korunup beslenmişlerdir. 
Böylelikle insanlar binlerce yıldır yaşadıkları bölgelerin şartlarına uygun, en az saldırgan, en hızlı, en güçlü vb. özelliklerine 
göre seçtiklerini çiftleştirerek istedikleri özelliklere sahip köpek çeşitlerini nesiller sonrasında elde edebilmişlerdir.

Buna göre,

I. Yapay seçilimin uygulanabilmesi için o türün bireyleri arasında varyasyonların olması gereklidir.

II. Doğal seçilimle kıyaslandığında, doğada belki de bir araya gelme ihtimali olmayanları insan eliyle bir araya 
getirilerek çiftleştirilmesi daha kısa sürede yeni türlerin oluşmasına neden olabilir.

III. Sürekli istenilen özelliklere sahip canlıların çiftleştirilmesi biyoçeşitliliğin artmasına katkıda bulunur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II  B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
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13.  Şekilde ATP’nin yapısı ve bu yapıya verilen isimler gösterilmiştir.

Adenozin

mono fosfat

di

tri

= AMP

= ADP

= ATP

glikozit bağı ester bağı
yüksek enerjili
fosfat bağları

Adenin Riboz P P P

Adenozin

Adenozin

fosfatAdenozin

fosfatAdenozin

Molekül ile ilgili,

I. Baz, şeker ve fosfattan meydana gelir.

II. [Fosfat sayısı] – 1 adet yüksek enerjili fosfat bağı bulunur.

III. Fosfat sayısı arttıkça enerji kapasitesi artar.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

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

14.  Kapalı tohumlu bitkilerde çift döllenmeden sonra tohum taslağı tohuma; yumurtalık çeperleri ise tohumları kuşatan meyveye 
dönüşür. Tohum ve meyvelerin çeşitli karakteristik özellikleri vardır. Örneğin karahindiba ve akçaağaç gibi bazı bitkilerin 
tohumları, paraşüt veya pervane benzeri meyvelerin içinde bulunur. Bu meyveler yere düşmeden önce rüzgârlarla çok 
uzaklara taşınabilir. Hindistan cevizinin tohumu kalın ve yüzücü bir kabuk tarafından kuşatılmıştır ve denizde aylarca 
kalabilir. Pıtrağın, kabuğu dikenli meyvesi hayvanların kürküne yapışarak ana bitkiden çok uzaklara taşınır. Kirazların 
tohumları ise çoğunlukla hayvan dışkısıyla yayılır.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Meyve ve tohumlardaki çeşitli adaptasyonlar tohumların yayılmasına yardım eder.

B) Canlı renklere sahip, besleyici meyvelerin tohumları hayvanlarda sindirime uğrar.

C) Tohumlu bitkilerde üreme başarısı biyotik ajanların ilgilerinin çekilmesine bağlıdır.

D) Ana bitki, tohumlarının yayılması sayesinde tüm kalıtsal özelliklerini yeni fidelere aktarır.
E) Pıtrak ve Hindistan cevizi gibi tohumlar dar coğrafî alanlarda yayılış gösterir.
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15.  Şekilde karbon döngüsü gösterilmiştir. 

Atmosferdeki CO2

Yakıtların 
yanması

Orman
tahribatı

Fotosentez

Solunum

Akıntı

Yayılma

Bikarbonat

Kömürleşme

Topraktaki CO2
Okyanustaki 

CO2

Ölü bitki ve 
hayvan atıkları

Bitkideki CO2

Çökelme

Bitkilerin doğadaki madde ve enerji dengesini sağlaması ile ilgili sınıfa asılacak pankartlara yazılan,

BİTKİLERİN ZARAR GÖRMESİ 
VE SAYICA AZALMASI 
ATMOSFERDEKİ KARBON 
MİKTARININ ARTMASINA 
NEDEN OLUR.

BİTKİLER FOTOSENTEZ 
REAKSİYONLARI 
İLE SERA GAZI ETKİSİNİ 
AZALTIRLAR.

SUCUL BİTKİLERİN 
BİKARBONAT İYONU İLE 
SU VE ATMOSFERİN KARBON 
MİKTARINI DEĞİŞTİRDİĞİ 
SÖYLENEBİLİR.

I II III

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

16.  Kök toprak içerisinde yer çekimi etkisiyle büyüme ve gelişmesini sürdürürken gövdesi ile belirli açılar yaparak yayılır. 
Köklerin dikey ile oluşturduğu bu açıya geotropizma açısı denir. Kök, gövdesi ile dar açı yapan bitkiler kurağa dayanıklı 
geniş açı yapanlar ise az dayanıklıdır.

Buna göre, 

I. Geotropizma açısı küçüldükçe kökler yüzeyden derinlere doğru uzaklaşır.

II. Kökün yer çekimi kuvveti yönünde büyümesi hormonların etkisi ile gerçekleşir.

III. Kök yöneliminin gerçekleşmesi su ve mineral alımında etkilidir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
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17.  Theodor Engelmann’ın yaptığı çalışma özetlenmiştir.

• Yeşil algleri bir lam üzerine yayar.

• Lam üzerine değişik dalga boyunda ( kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor) ışıklar göndererek alglerin fotosentez 
yapmalarını sağlamıştır.

• Daha sonra ortama oksijenli solunum yapan bakteriler eklemiştir.

• Bakterilerin mor ve kırmızı ışığın düştüğü yerlerde diğer bölgelere oranla daha fazla, yeşil ışığın düştüğü yerlerde 
ise daha az bakteri olduğunu gözlemlemiştir.

Buna göre, 

I. Yeşil ışıkta fotosentez hızının düşük olmasının sebebi kloroplastların yeşil ışığı çok fazla soğurmasından kaynaklanır.

II. Birim zamanda sarı ışıkta açığa çıkan oksijen yeşil ışıkta ortaya çıkan oksijenden fazladır.

II. Bakterilerin mor ve kırmızı ışığın düştüğü ortamlarda daha çok olmasının sebebi üretilen oksijenin fazla olmasından 
kaynaklanır.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

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

18.  Orak hücreli anemi ya da diğer adıyla orak hücre hastalığı, otozomal resesif geçiş gösteren, dokulara oksijen taşıyan mo-
lekül olan hemoglobin (Hb) proteininin hasarlı sentezi sonucunda gelişen, kansızlık ile karakterize bir hastalıktır. Şekilde 
orak hücre hastalığının moleküler temeli gösterilmiştir.

DNA’nın 
nükleotit 
dizilimi

Amino asit
dizisi

DNA’nın 
nükleotit 
dizilimi

Amino asit
dizisi

C A C G T G G A C T G A G G A C T C

Valin

G T G C T G A C T C C T G A GC A C

Histidin Lösin Prolin Treonin Glutamik 
asit

Glutamik 
asit

C A C G T G G A C T G A G G A C T C

Valin

G T G C T G A C T C C T G A GC A C

Histidin Lösin Prolin Treonin Valin Glutamik 
asit

C T C

G A G

C A C

G T G

Normal

Mutant

Normal

Orak hücreli anemi

Buna göre orak hücre hastalığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) DNA’nın kalıp zincirindeki bir değişiklik, anormal bir proteinin sentezlenmesine yol açmıştır.
B) Orak hücre hastalığına neden olan alel, normal alelden tek bir DNA nükleotit çifti bakımından farklıdır.
C) Tek bir amino asidin değişimi, proteinin aktivitesini önemli ölçüde değiştirmiştir.
D) Mutant, aleller bakımından homozigot olan bireylerde görülür.
E) Üretilen polipeptit, normal gen tarafından kodlanan polipeptitten daha kısadır.
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Bu kitapçığın her hakkı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.

Cevap anahtarına ulaşmak
için karekodu okutunuz.

19.  Bir gazete haberi verilmiştir.

HABER
Bilim insanları Amerika kıtasının 
kuzeyindeki gelgit bölgesinde, ‘‘Elysia 
chlorotica’’ adlı kabuksuz deniz 
salyangozunun kahverengi yosun 
türlerinden aldığı klorofil içeren plastit hücre organelleriyle fotosen-
tez yapabildiğini tespit etti. Yaklaşık 5 santimetre büyüklüğe 
ulaşabilen bu yumuşakça, kahverengi yosundan aldığı milyonlarca 
plastit organelini mide bölgesine dizerek küçük güneş panelleri gibi 
kullanıyor. Organeller bağlı oldukları bitkiye ait hücre çekirdeğinden 
koparıldıkları hâlde hayvan hücreleriyle fotosentez yapmaya devam 
ediyor.

Kabuksuz deniz salyangozu ile ilgili,

I. Yosunlardan aldığı fotosentetik organellerle güneş enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürebilir.  

II. Yediği fotosentetik alglerin içinde bulunan plastitleri sindirmeden fotosentez yapabilir.

III. Kullandığı izole plastitler sayesinde güneş ışığı, su ve CO2 bulunan ortamlarda diğer hayvanlara göre daha 
avantajlıdır.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

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

20.  Kemosentez yapabilen bir organizmada gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir.
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Buna göre kemosentezin canlı yaşamındaki önemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Amonyak ve hidrojen sülfür gibi çevre için zehirli maddeleri yararlı hâle getirir.
B) Doğadaki biyolojik dengenin korunmasında önemli bir role sahiptir.
C) Ortamı oksijen bakımından zenginleştirerek diğer canlılar için elverişli koşul oluşturur.
D) Azotlu bileşikler, bitkilerin topraktan alabileceği azot tuzlarına dönüştürülmüş olur.
E) Doğal yollarla atık suların arıtılması ve denizlerden petrol kaynaklı kirliliklerin temizlenmesinde etkili olur.


