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  03.03.2018 
5. BİYOLOJİ DERSİNDEN BELEDİYE YARIŞMASI      

7.sınıf 
 

1. Verilen besin türlerinden hangisi nişasta 
içerir?  

 
A. Peynir,patates, domates 
B. Biber, ıspanak, brokoli  
C. Buğday, ekmek, patates 
D. Fasülye, makarna, yumurta                  (1 p.) 

2. Verilen örneklerden hangisi ses enerjisi 
üretimi örneğidir?  

 
A. Ateş böceğinin ışığı 
B. Koşan leopar 
C. İnsan konuşması 
D. Hareket halindeki araba             (1 p.) 

3. Kaktüslerde su nerde depolanır?  
A. gövdede 
B. kökte 
C. dikenlerde 
D. bütün kısımlarda                                 (1 p.) 

4. Hangi enerji kaynağı her zaman besin 
zincirinin ilk halkasıdır?  

A. Ot  
B. Su  
C. Güneş  
D. Mikroorganizma                           (1 p.) 

5. Bitkilerde meydana gelen kimyasal enerji 
diğer canlı organizmalara neyin yardımıyla 
aktarılmaktadır?  

 
A. besin 
B. hava 
C. su 
D. hareket                                             (1 p.) 

6. verilen organizalardan hangileri en fazla 
enerjiyi besin yardımıyla alırlar?  

 
A. Omnivor (herşeyi yiyen) 
B. Karnivor (et yiyenler) 
C. Üreticiler  
D. Herbivor (ot yiyenler)                          (1 p.) 

7. Verilen hayvan hücrelerinden hangisinde 
çekirdek yoktur?  

 
A. Sinri hücreleri 
B. Spermler  
C. Yumurta hücresi 
D. Eritrositler                                  (1 p.) 

8. Verilen bitki kısımlarından hangisi  ışığa karşı 
duyarlı değildir? 

A. yaprak 
B. kök  
C. çiçek 
D. gövde 
E. tomurcuk                                       (1 p.) 

9. Bitki hücresinde gerçekleşen aktiviteleri 
kontrol eden/yöneten hücre yapısı 
hangisidir?  

 
A. Hücre zarı 
B. Hücre çekirdeği 
C. Hücre duvarı 
D. Hücre sıvısı                                      (1 p.) 

10. Aynı görevi yapmak için bir araya gelen farklı 
dokular hangisini oluşturmaktadır?  

 
A.  organizma 
B.  Organ sistemi 
C.  оrgan 
D. organel                                (1 p.) 

11. Germinativ teorisine göre: 
 

A. Hastalıkların nedeni virüslerdir  
B. hastalıkların nedeni bakterilerdir  
C. hastalıkların nedeni protozaoalardır    (1 p.) 

12. Bitkilerde erkek gametler şunlardır: 
A. Polen tanecikleri 
B. Erkek üreme organları 
C. Dişi üreme organı 
D. Tohum başlangıcı                 (1 p.) 

13. Katı maddelerde: 
 
A. Parçacıklar birbirine değer, hareket edebilirler 

ve yer değiştirevilirler  
B. Parçacıklar yoğun ve birbirine yakındır, 

titreşebilir ve yerlerini değiştirmezler  
C. Parçacıklar birbirinden çok uzaktır, ve serbest 

hareket edemezler                             (3 p.) 

14. Karbondioksidin serbestlenmesi nasıl 
ıspatlanabilir?  

A.  Beyaz çökeltinin elde edildiği asit reaksyonuyla 
B. Beyaz çözeltinin elde edildiği hidroksit reaksyonu 
C. Kalsiyum klorid elde edilen kalsiyum hidroksid 

reaksyonuyla                                               (1 p.) 
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15. Verilen organizmalardan hangisinin hayatta 
kalması için konak hücreye ihtiyacı vardır?  

A. Tekhücreli alg (yosun) 
B. Protozoa  
C. Küfler  
D. Virüsler  
E. Bakteriler                                          (1 p.) 

16. Verilen süpstanslardan/maddelerden 
hangileri 20 oC sıcaklıkta sıvı halde 
bulunurlar? 

 
A. margarin, proteinler, nişasta 
B. sıvıyağ, karbondioksit, nişasta 
C. sıvıyağ, alkol, hücre sıvısı 
D. su, kalsiyum karbonat, nişasta        (3 p.) 

17. solunum süreci sırasında enerjinin 
serbestlenmesi ile ne oluşur:  

 
A. karbon monoksit ve su 
B. krbondioksit ve oksijen 
C. karbon monoksit ve oksijen 
D. su ve oksijen 
E. su ve karbondioksit              (2 p.) 

18. hangi hücrelerde kloroplast bulunur? 
 
A. Eritrositler, mekanik hücreler 
B. Trakeler ve vakuoller 
C. Epidermal hücreler 
D. Palisat hücreler, stoma hücreleri 
E. Kök şapkası                               (2 p.) 

19. Verilenlerden hangileri hayvan hücresinde 
yoktur?  

 
A. Hücre zarı ve hücre duvarı 
B. Hücre duvarı ve vakuol  
C. Sitoplma ve hücre duvarı 
D. Vakuol ve hücre zarı                    (2 p.) 

20. Verilen hayvanlardan hangileri ekoloksyon 
kullanırlar?  

 
A. Mağra ayısı, yengeç 
B. Yunus balğı, yarasa 
C. Balık, balina 
D. Penguen, köpek balığı                         (2 p.) 

21. Virüsler nedir?  
 
A. Canlı maddenin hücresel formu  
B. Canlı maddenin hücresiz formu  
C. Cansız maddenin çok hücreli formu  
D. Cansız maddenin hücresel formu       (1 p.) 

22. Tifo, difteri, menenjit gibi hastalıkların sebebi 
aşağıdakilerden hangileridir?  

 
A. Virüs ve bakteriler 
B. Patojen bakteriler 
C. Bakteriyofajlar  
D. Bütün cevaplar doğrudur                   (1 p.) 

23. Mikroorganizmalar hangi durumda büyürler?  
 
A. Yüksek sıcaklık ve karbon dioksit  
B. Yüksek sıcaklık, su ve oksijen  
C. Işık ve düşük sıcaklık  
D. Düşük sıcaklık ve oksijen                  (3 p.) 

24. Fotosentez süreci sırasında meydana gelen 
ve serbestleşen maddeler hangileridir?  

 
A. Yağlar, kimyasal enerji, oksijen 
B. Proteinler, karbon dioksit 
C. Şeker, oksijen, kimyasal enerji 
D. Mineraller, su, oksijen                           (1 p.) 

25. Grip’e neden olan mikroorganizmalar hangi 
yolla en kolay bulaştırılır? 

A. dokunma 
B. kan 
C. hava 
D. lenf                                              (1 p.) 

26. hangi sıcaklıkta su en yüksek  yoğunluğa 
sahiptir?  

A. 4 °С 
B. 100 °С 
C. 0 °С 
D. -4 °С                                            (1 p.) 

27. Bitkiler kökleri yardımıyla suyu topraktan 
hangi süreç sonucu alırlar?   

 
A. Respirasyon/solunum  
B. Kondenzasyon /yoğunlaşma 
C. Тransplantasyon/nakil 
D. Тranspirasyon/terleme                       (1 p.) 

28. Hayvansal organizmalar besin yardımıyla 
hangisini alırlar?  

 
A. Güneş enerjisi 
B. Kimyasal enerji 
C. Ses enerjisi 
D. Elektrik enerjisi                                 (1 p.) 

29. Bitkinin hangi kısmı yer çekimine doğru 
büyür?  

A. Gövde  
B. Кök  
C. Yapraklar  
D. Çiçekler                                      (1 p.) 

30. Verilen organizmalardan hangileri fotosentez 
yapabilir?  

A. Kırmızı algler, karayosunları ve ağaçlar 
B. Karayosunları, ağaçla ve mantarlar 
C. Eğrelti otları,maya ve küf 
D. Paramesyum, öglena ve amip            (3 p.) 
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31. Verilen organizmalardan hangileri solunum 
yapar?  
 

A. bitkiler 
B. insanlar 
C. hayvanlar 
D. mikroorganizmalar 
E. yukarıdakilerin hepsi 

(1 p.) 

32. hayvansal organizmalar terleme yolu ile 
suyu vucüttan atarak neyi serbestlerler?  

 
A. sıcaklık 
B. ışık 
C. oksijen 
D. proteinler                                   (1 p.) 

33. verilen organizmalardan hangilerinde 
kızılötesi ışınları algılama reseptörleri var? 

A. Yarasalar  
B. Yılanlar  
C. Yunuslar  
D. Bitkiler  

(1 p.) 

34. Verilen organizmalardan hangilerinde suyun 
dalgalanması ve basınç değişikliğini 
algılayan reseptörler vardır?  

 
A. Sazan balığı, alabalık, bıyıklı balık 
B. Yunus, sazan balığı, alabalık 
C. Katil balina, yunus, köpek balığı 
D. Mercan, somon, medüz/deniz anası    (3 p.) 

35. Verilen organizmalardan hangileri dünyanın 
manyetik alanınını algılayabilirler?  

 
A. Güvercin, kartal, bülbül 
B. Güvercin, kırlangıç, leylek 
C. Кöpek, güvercin, kırlangıç 
D. Yunus balığı, güvercin, fil                       (3 p.) 

36. Verilen organizmalardan hangilerinde Lorens 
ampülleri bulunur?   

 
A. Somon  
B. Som  
C. Mavi balina 
D. Köpek balığı                                       (1 p.) 

37. Bitkilerin hangi organları güneş ışığına doğru 
hareket edebilirler?  

A. Çiçek ve kök 
B. Yaprak ve çiçek 
C. Gövde ve kök                                   (2 p.) 

38. Verilen organizmalardan hangilerinde 
yalancı ayaklar vardır? 

A. Paramesyum ve amip 
B. Аmip 
C. Paramesyum  
D. Öglena                                  (1 p.) 

39. Verilen yapılardan hangileri tekhücrelidir?  
A. Zigot, spermler ve yumurta hücreleri   
B. Çiçek, erkek üreme organları ve dişi üreme 

organları  
C. erkek üreme organları ve polen 

kesecikleri                               (1 p.) 

40. Verilen organizmalardan hangileri 
tomurcuklanma ile ürerler? 

A. Yılan balığı 
B. Kayın  
C. Maya                                    (1 p.) 

41. Hangi pH değeri asittir /ekşidir?? 
 

A. pH = 6,7 
B. pH = 8,4 
C. pH = 7,1 
D. pH = 9 

(1 p.) 

42. verilen ormanlardan hangisinde organik 
maddelerin parçalanması en hızlı 
gerçekleşir?  

A. Tropikal orman  
B. Çöl  
C. Kayın ormanı 
D. Meşe ormanı                             (1 p.) 

43. Verilen hastalıklardan hangilerinin nedeni 
virüslerdir? 

A. Мalarya, tüberkuloz, grip 
B. Grip, su çiçeği, malarya 
C. Grip, su çiçeği, SАRS 
D. Su çiçeği, SАRS, difteri         (3 p.) 

44. Verilen bitkilerden hangileri böcekler ile 
tozlaşmaktadır?  

A. Söğüt, karahindiba, kaktüs 
B. Karahindiba, kardelen, erik 
C. Meşe, kayın, kavak 
D. Söğüt, erik, kayın             (1 p.) 

45. Çiçeğin yapısında şu kısımlar vardır:  
A. soğanlar, dişi üreme organları, erkek üreme 

organları 
B. taç yapraklar, çanak yapraklar, tğysğ yapraklar 
C. erkek ve dişi üreme organları 
D. taç yapraklar, dişi üreme organları, erkek üreme 

organları   
                                                                      (1p) 

46. Kaktüslerin hangi organında fotosentez 
gerçekleştirir? 
 

A. Gövde  
B. Кök 
C. Yaprak  
D. Çiçek                                        (1 p.) 
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Resim 1 
 
 

47. Kalıtım malzemesini ifade eden yapı hangi 
sayı ile işaretlenmiştir?  

 
A. 7 
B. 8 
C. 9 
D. 5                                                             (1 p.) 

48. Bütün kimyasal reaksyonlarının gerçekleştiği 
hücrenin kısmı hangi sayı ile işaret 
edilmiştir?  
 

A. 5 
B. 6 
C. 3 
D. 10                                                        (1 p.) 

49. Resimde gösterilen yapılardan hangileri 
sadece bitki hücresinde vardır?  

 
A. 2, 6, 7 
B. 5, 8, 10 
C. 3, 9, 6 
D. 1, 4, 10                                (3 p.) 

50. Bitki hücresinin hangi kısmı 4 sayısı ile işaret 
edilmiştir?  

 
A. sitoplazma 
B. lizozom 
C. vakuol/koful 
D. kloroplast                         (1 p.) 

51. Hangi organelin fotosentez sürecinde görevi 
vardır?  

A. 5 
B. 6 
C. 10 
D. 4                                                         (1 p.) 

52. Hangi yapı bitki hücresine destek ve koruma 
sağlamaktadır? 

A. 1 
B. 8 
C. 2 
D. 3                                                  (1 p.) 

53. Dünyanın su döngüsü şu süreçler aracılığıyla gerçekleşir:  
 
A. Yğış, kondenzasyon, transpirasyon, buharlaşma, süzmülme 
B. Yаğış, radyasyon, transpirasyon, buharlaşma, süzülme 
C. Yağış, kondenzasyon, transpirasyon, buharlaşma, sedimentasyon/çökme 
D. Yağış, kondenzasyon, transpirasyon, pastörizasyon, süzülme                                         (5 p.) 
54. Hidrojenkarbonat indikatrünün rengi 

hangisidir?  
A. Turuncu-kırmızı 
B. Sarı  
C. Yeşil  
D. Mavi                                               (1 p.) 

55. Karbondioksit olduğu zaman 
hidrojenkarbonat indikatörü hangi renge 
boyanır? 
A. Turuncu-kırmızı 
B. Sarı  
C. Yeşil  
D. Mavi                                     (1 p.) 
 

47’den 52’ye olan sorular  
resim 1 ile ilgilidir 
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56. Hangisi fotosentezin denklemidir?  
 

A. su+şeker+ışık → еnerji + karbon dioksit 
B. su+karbon diokist+ışık → şeker + oksijen 
C. su+karbon diokist+kimyasal enerji → 

karbon dioksit + oksijen 
D. su+şeker+ışık → еnerji + oksijen                                

(3 p.) 

57. bitkilerin solunumu sırasında hangisi 
serbestlenir? 

 
A. Su ve karbon dioksit 
B. Su ve oksijen 
C. Pksijen ve glikoz 
D. Glikoz ve karbondioksit 

(1 p.) 
58. Aoo gram pirincin enerji değeri 128 kaloridir. 60 

gram pirincin enerji değeri kaç kilojul dur?  
 

A. 537,6 kilojul 
B. 322,5 kilojul 
C. 32,25 kilojul 
D. 53,76 kilojul                                        (5 p.) 

59. 35 mililitrelik zeytin yağının enerji değeri 
309,4 kalori ise, 100 mililitre zeytinyağında 
kaç kalori olacak?  

 
A. 1299,4 
B. 108,29 
C. 884 
D. 88,4                                                    (5 p.) 

Resim 2 
60. Resim 2 ‘de gösterilen deney hangi gazın varlığının ıspatlanması için kullanılır?  

A. Karbon monoksit 
B. Karbon dioksit 
C. Karbon  
D. Oksijen                                                                                                                  (1 p.) 

61’ten 65’e kadar olan soruları Doğru (A) veya Yanlış (B) ‘yi sararak cevaplamalısın. Cevap kağıdında da 
doğru cevaplar için A harfini yanlış cevaplar için de B harfini işaretlemen gerekir.    

                                                                                      (soruların her biri  1 puan değerinde) 
61. Çiçekli bitkiler basit bölünme ile çoğalırlar  Doğru (А) Yanlış  (В) 

62. Çiçekli bitkiler gamet üretirler. Doğru (А) Yanlış (B) 

63. Çiçekli bitkilerin gerçek kökü yoktur. Doğru (А) Yanlış  (В) 

64. Klorofil fotosentez sürecinde görev alır.  Doğru  (А) Yanlış (B) 

65. Besinin enerji değeri jul ile ifade edilir.   Doğru (А) Yanlış (B) 

 
 
 
 
 
 
 

Soru 60 resim 2 ile ilgilidir 
 

Hidrojen karbonat indikatörü 
Maya  


