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1) Çok hücreli canlılarda görülebilen;
I. Embriyonik gelişim gösterme
II. Hücre bölünmesi yaparak büyüme ve gelişme
III. Genetik maddeyi çekirdek içerisinde taşıma
özelliklerden hangileri tek hücreli canlılarda da
görülebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
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2) Memeliler sınıfında yer alan bir canlıda aşağıdaki
özelliklerden hangisi görülmeyebilir?
A) Yavrusunu sütle besleme
B) Vücut örtüsünün kıllarla kaplı olması
C) Azotlu boşaltım atığı olarak üre atma
D) İç döllenme yapma
E) Olgun alyuvarlarının çekirdeksiz olması
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4) Canlıların temel bileşenlerinden olan lipitler; nötral yağlar
(trigliseritler), fosfolipitler ve steroitler olmak üzere üç
çeşittir.
Buna göre lipit çeşitleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Hayvan hücrelerinin hücre zarının yapısında bulunan
kolesterol zarın akıcılığını azaltır.
B) Nötral yağların deri altında depolanarak ısı yalıtımını
sağlar.
C) Steroitler hücre zarına hidrofobiklik ve hidrofiliklik özelliği
kazandırır.
D) Bir fosfolipitin yapısında iki tane yğ asidi bulunur.
E) Bazı steroitler D vitamini, safra ve hormon üretiminde
kullanılır.

Yukarıda dört farklı aileye ait Rh kan grubu özelliği ile ilgili
soyağacı verilmiştir. Soyağaçlarında taralı gösterilen
ebeveynler çekinik fenotiptedir.
Buna göre, cinsiyet ve fenotipleri bilinmeyen A, B, C ve
D yavrularından hangilerinde kan uyuşmazlığı görülme
ihtimali vardır?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) A ve B
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6) Bir grup araştırmacı azotça fakir bir karasal ekosistemdeki
azot girişe çıkışlarını ölçmüştür. Ölçümlerden 2 ay sonra
bölgenin bir kısmından polytricinum cinsi karayosunları
uzaklaştırılmıştır. Karayosunlu ve karayosunsuz ortamdaki azot
kayıplarının ölçümler ile aşağıdaki grafik oluşturulmuştur.

5) Hücre bölünmesinin bir görüntüsü verilen aşağıdaki
hücre için,
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Yıllık azot kaybı
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Karayosunsuz

Bu araştırma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
A) Karayosunlu bölgede azot kaybı yaşanmamıştır.
B) Karayosunsuz bölgede toprak verimli hale gelmiştir.
C) Azot kaybının fazla olduğu bölgelerde fosfor kaybı da
yaşanmıştır.
D) Karayosunları azot kaybını engellemiştir.
E) Karayosunlu bölgedeki karayosunlarının ölmesi azot kaybını
azaltır.

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Mitoz bölünme yapmaktadır.
B) Metafaz evresindedir.
C) Diploit bir hücredir.
D) Homolog kromozomlara sahiptir.
E) Monoploit bir hücredir.
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Karayosunlu
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