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03.03.2018 
5. BİYOLOJİ DERSİNDEN BELEDİYE YARIŞMASI      

9.sınıf 
 

1. Kauçuk bitkisinin yaprağının hangi katmanı 
hücreleri kurumaktan korur?  

A. Palizat/ çit katmanı 
B. Sünger doku 
C. Bal mumu katmanı 
D. Alt epidermis                            (1p) 

2. Verilen fotosentez reaksyonlarından hangisi 
doğrudur?  
A. 6CO2+6H2OC6H12O6+3O2 
B. 6CO2+6H2OC6H12O6+6O2 
C. CO2+H2OC6H12O6+O2 
D. 6CO2+6H2O6C6H12O6+6O2                                ( 2p.) 
E.  

3. Fotosentez sürecinin sonunda elde edilenler 
şunlardır:  

A. Nişasta ve su 
B. Glikoz ve su 
C. Nişasta ve oksijen 
D. Glikoz ve oksijen                       (1p.) 

4. Her besin zincirinde enerji kaynağı şudur:  
A. Ot  
B. Böcek  
C. Güneş  
D. Su                                                 (1p.) 

5. Yumurta hücresi döllendiği takdirde kandaki 
hangi hormonun yoğunluğu yüksek kalır?  

A.progesteron  
B. LH 
C. FSH 
D. östrojen                            (1p.) 

6. Bitkinin yaprakları kırmızıya dönüşürse bu hangi 
mineralin eksikliğini ifade eder?  

A. P 
B. K 
C. N 
D. Mg                                        (1p.) 

7. Yumurta hücresinin hareket etmesi 
aşağıdakilerden hangisinin yardımıyla 
gerçekleşir?  

A.rahimdeki kirpiksi hücreler 
B.yumurta hücresinin yüzeyindeki kirpikler/siller 
C. yumurta kanalının duvarındaki kirpiksi /silli 

hücreler 
D. yumurtalıkta kirpiksi hücreler              (1p.) 
 

8. Bazı çiçeklerin taç yapraklarının temelinde hangi 
maddeler salgılanır?  
 

A.glikoz 
B. çiçek öz suyu 
C. bal mumu 
D.  reçine                                              (1p.) 

9. Verilen karyotiplerden hangisi Daun sendromlu 
bir insana aittir?  

A. 44, XY 
B. 44, XX 
C. 45, XY 
D. 46                                                    (1p.) 
(признато како точно) 

10. Verilen bitkilerden hangisinde başkalaşmış gövde 
olan rizom vardır?  

A.çilek 
B. çiğdem 
C. bambu 
D. soğan                                                      (1p.) 

11. Zşgot bölündüğü sürece besin maddelerini 
nereden alır?  

A.rahim duvarından 
B. plasenta 
C. göbek bağı 
D. döllenmiş yumurta hücresinden 
E. verilenlerden hiçbiri                           (1p.) 
 

12. Aylık/menstrüel döngü 28 gün sürerse, sarı cisim 
hangi dönemde bulunur? 

A. 1/4 
B.  2/4 
C.  3/4 
D. döngünün 4/4 ‘de 
E. verilenlerden hiçbiri                             (1p.) 

13. Hangi hücre organelinde aerob solunum süreci 
gerçekleşir?  

A.çekirdek 
B. hücre zarı 
C. mitokondri 
D. çekirdek                                            (1p.) 

14. Zigot bölünmeye başladığında neye bölünür?  
 
A.iki farklı hücreye 
B. iki eşit hücreye 
C. dört farklı hücreye 
D.dört eşit hücreye                                   (1p.) 
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15. Hangi hormon rahmin kalınlaşmasını kontrol 
eder?  
 

A.progesteron 
B.LH 
C. FSH 

      D.östrojen                                        (1p.) 

16. Embriyon besin maddelerini nereden alır? 
 
A. rahim duvarından 
B. plasenta 
C. göbek bağı 
D. yumurta hücresi                                       (1p.) 

17. Solunum sisteminin hangi kısmında gaz 
alış*veriş süreci gerçekleşir? 

A.bronşçuklar 
B. alveoller  
C. bronşlar 
D. arterioller                                      (1p.) 

18. Verilen minerallerden hangisi bitkinin enzim üretmesi 
için gereklidir?  

A.P 
B. K 
C.N 
D. Mg                                                             (1p.) 
 

19. Çiçekteki dişi üreme organının kısımları 
şunardır:  

 
A. dişicik tepesi ve yumurtalık 
B.dişicik tepesi, erkek üreme organı ve 
yumurtalık 
C. dişicik tepesi, dişicik borusu ve yumurtalık 
D. dişicik borusu, yumurtalık ve erkek üreme 
organı                                             (1p.) 

20. Hangi hormonlar Graf folikülünün çatlamasıyla daha 
fazla salgılanmaktadır?  
 

A. progesteron ve FSH 
B. LHve progesteron 
C. FSH veLH 

      D. östrojen ve progesteron                    (2p.) 

21. Bitkinin erkek gametindeki kromozom sayısı 26 
ise bir kök hücresinde kromozom sayısı ne 
kadar olacak?  

A. 18 
B. 52 
C. 78 
D.  9                                                 (1p.) 

22. Bitkinin yaprak hücresindeki kromozom sayısı 38 ise 
dişi gametteki kromozom sayısı ne kadar olacak ? 

 
A. 76 
B. 38 
C. 19 
D.  8                                                          (1p.) 

23. Verilen bitkilerden hangisi stolon/sürüncül gövde 
ile çoğalır?  

 
A.çilek 
B. çiğdem 
C. domates 
D. bezelye                                             (1p.) 

24. Verilenlerden hangisi salep bitkisine has bir yapıdır?  
 
 
A.stolon/sürüncül gövde 
B.tuber şeklinde soğanlar 
C. yumru 
D. rizom                                                       (1p.) 
 

25. Kanı kalpten akciğerlere taşıyan kan damarı 
hangisidir?  

A.akciğer atardamarı 
B. aort 
C. akciğer toplardamarı 
D.  verilen damarlardan hiçbiri           (1p.) 

26. Havada О2oksijen miktarı nekadar dır? 
 
A.%0,2  civarında 
B. % 2 civarında 
C. % 20 civarında 
D. verilenlerden hiçbiri                               (1p.) 
 

27. Verilen bitkilerden hangisi rüzgar ile 
dağılıyor/yayılıyor?  

A.elma 
B. karahindiba 
C. üzüm 
D. kestane                                       (1 p.) 

28. Hangi kan damarı kanı akciğerlerden kalbe 
taşımaktadır?  

A.akciğer atardamarı 
B.  аоrt 
C. akciğer toplardamarı 

D. verilen damarlardan hiçbiri(1p.) 
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29. Havadaki  СО2yoğunluğu nekadar? 
A. % 4 civarında 
B. %0,4 civarında 
C. %0,004 civarında 
D. %40 civarında                               (1 p.) 
(признато како точно) 

30. Aerob solunum sırasında açığa çıkan enerji 
hangisidir?  

A.kimyasal enerji 
B. sıcaklık/ısı enerjisi 
C. kinetik enerji 
D. potansiyel enerji                                  (1 p.) 

31. Embriyo rahim duvarına yerleştiğinde büyüklüğü 
nekadardır?  
A. yumurta hücresinden iki kez daha büyük  
B.  yumurta hücresinden dört kez daha büyük  
C. yumurta hücresi ile aynı büyüklükte 
D.  yumurta hücresinden daha küçük        (1 p.) 

32. Çiçğin çanak yapraklarının görevi nedir?  
 
A. tohumu koruma 
B.  çiçek sapını korumak 
C. genç çiçeği korumak 
D.  embriyoyu korumak                                      (1 p.) 
 

33. Bir bitkinin büyümesi durduğu ve yapraklarının 
yüzeyinde yanık şeklinde noktalar/ölü noktalar 
belirdiği takdirde bitkide hangi mineralin eksikliği 
söz konusudur?   

A. Mg 
B.  Ca 
C. K 
D.  P                                                     (1 p.) 

34. Rüzgar yardımıyla tozlaşan bitkilerin polen 
taneciklerinin şekli aşağıdakilerden hangisine benzer?  
 
A.              B.                C.                     D.   
 
 
 

(1 p.) 
 

35. Verilen kimyasal reaksyonlardan hangisi aerob 
solunumu ifade etmektedir?  
A.C6H12O6 + O2  CO2 + H2O + Е 
B. CO2 + O2  C6H12O6 + H2O + Е 
B. C6H12O6 +6O2 CO2 + H2O - Е 

            D. C6H12O6 + H2O  CO2 + O2+ Е             (1 p.) 

36. Verilen hücrelerden hangisi mayoz bölünme sonucu 
meydana gelir?  
A.eritrosit  
B. epidermis hücresi 
C. yumurta hücresi 
D. sinir hücresi                                                 (1 p.) 
 

37. Kadınlarda hamilelik döneminde en çok hangi 
organ büyümektedir?  
A. göbek bağı 
B.  kalça 
C. ana rahmi 
D.  plasenta                                              (1 p.) 

38. Çanak yaprakların kokusu ve rengi bitkiye hangisinde 
yardımcı olurlar?  
A. böcekleri çekmek 
B.  otçu hayvanları çekmek 
C.  otçu hayvanlardan korunmak 
D.  verilenlerden hiçbiri                                    (1 p.) 

39. Verilen bitkilerden hangileri vejetatif olarak 
çoğalırlar? 

A. çilek ve domates 
B. çiğdem ve çilek 
C. domates ve çiğdem 

D.  bezelye ve çilek                              (2 p.) 
 

40. Aerob solunum şu maddeler varsa gerçekleşir?  
A.CO2и O2 
B. N2иCO2 
C. O2и C6H12O6 

D.  C6H12O6и CO2                                                                          (1 p.) 

41. Verilenlerden hangileri bitki meyvesi/ürünü dür?  
A. havuç 
B. patlıcan 
C. patates 
D. pancar 
E. yumru                                                (1 p.) 

42. Soluk borusunun iç duvarı ne ile sarılıdır?  
A.  tek kamçılı hücreler 
B.  silli/kirpikli hücreler 
C.  sinirhücreleri 
D.  epidermal hücreler                       (1 p.) 
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43. Verilen karyotiplerden hangisi şnsanda normal 
kromozom sayısını göstermektedir?  
 

A. 2x22, XXY 
B.  45, XY 
C. 44, XY 

      D. 2x22, YY                                        (1 p.) 

44. Verilen bitkilerden hangisi kuşlar yardımıyla 
dağılıyor/yayılıyor? 
 

А. Akça ağaç 
B. huş ağacı 
C. yaban mersini 
D. kantaron                                (1 p.) 

45. Solunum şöyle gerçekleşmektedir:  
A.kaburgalar arası kaslar ve diyaframın kasılıp gevşemesiyle  
B. kaburgalar arası kaslar ve kaburgaların kasılıp gevşemesiyle 
C. kaburgalar ve diyaframın kasılıp gevşemesiyle  
D. diyafram ve karın kaslarının kasılıp gevşemesiyle                                                            (1 p.) 
 

46. Difüzyon parçacıkların nerden nereye hareketini ifade eder?  
A. moleküllerin yarı geçirgen zardan az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru geçişi  
B. moleküllerin az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçişi  
C. moleküllerin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişi 

      D.  verilen bütün tanımlar doğrudur                                                                                                 (1 p.) 
 

47. Hangi yolla aynı/eş ikizler elde edilir? 
A.yumurta hücresi aynı anda iki sperm tarafından döllendiği zaman  
B.fetüs iki eşit parçaya bölündüğü zaman 
C. zigot iki eşit parçaya bölündüğü zaman  

            D. embriyo iki eşit parçaya bölündüğü zaman                                                                              (1p.) 
 
48. Hangi bitkisel dokularda kloroplast vardır? 
 

A. Sünger ve palizat dokuda 
B. Üst epidermis ve palizat dokuda  
C. Palizat doku ve alt epidermis  
D. Alt epidermis ve sünger doku                                                                                          (1 p.) 

 
49. Amniyon sıvısının görevi şudur:  

 
A. embriyoyu beslemek ve sarsıntı ve darbelerden korumak  
B. embriyoyu travma ve sarsıntılardan korumak ve  embriyonun gelişimini sağlamak   
C. sadece embriyoyu korumak 
D. verilenlerden hiçbiri                                                                                                                  (2p.) 
 

50. Bitkilerin beslenmesinde fosfor eksikliğinde şu değişiklikler meydana gelir:  
 
A.  bitkinin büyümesi durur ve solar, yapraklar narin ve gevşektir 
B.  yapraklar kırılgan ve gevşek olup kahverengi-siyah renktedir 
C.  bitki büyümez ve solar, yapraklar sarı ve ölü lekelerle  
D.  yapraklar nazik ve gevşek, yapraklar sararır                                                                          (2 p.) 
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51. Böcekler yardımıyla tozlaşan bitkilerin özellikleri nelerdir:  
A.  canlı renkleri olan çiçekler, polen yapışkanlı veya iğneli 
B.  çiçeklerin canlı renkleri yoktur, polen yapışkanlı veya iğnelidir  
C.  çiçeklerin canlı renkleri yoktur, polen pürüzsüzdür 

      D.  canlı renkleri olan çiçeler, polen pürüzsüzdür                                                                   (1 p.) 
 
52. Verilenlerden hangileri eşeysiz üreyen bitkilerin özelliklerindendir?  

A. iki ebeveyine ihtiyçları var, döllenme tesadüfen olduğu için yanlışlıklar meydana gelmektedir, yeni oluşan 
bireyler genellike ebeveyin bitkilerin yakınlarında gelişirler  

B. çok sayıda meyve ve tohumun oluşmasına gerek yoktur, kısa zamanda çok sayıda yeni bireyler oluşur, yeni 
oluşan bireyler genellikle ebeveyin bitkilerin yakınlarında gelişirler  

C.  çok sayıda tohuma ve tohumun yayılmasına gerek yoktur, üreme organlarının oluşumu için belli enerjinin 
harcanması gerekir, yeni oluşan bireyler genellike ebeveyin bitkilerin yakınlarında gelişirler 

D.  sadece bir ebeveyine ihtiyaç vardır, döllenmeye ihtiyaç yoktur, yeni bitkiler ebeveyinlerinden aldıkları ortama 
yönelik çok sayıda farklı adaptasyonları var.                                                                                 (3 p.) 

 

                           Resim 1 
53. Embriyoya besin ve oksijen sağlayan geçici 

organ hangi harf ile işaretlenmiştir?  
A. а 
B.  b 
C.  ç 

       D.  c                                                     (1 p.) 

54. Embriyoya besin ve oksijen getiren organ hangi harf 
ile işaretlenmiştir? 
A. а 
B.  b 
C.  ç 

      D.  c                                                          (1 p.) 

55. Resimde аharfi neyi ifade eder? 
 
A. amniyon zarı 
B.  plasenta 
C. ana rahmi 
D. amniıon sıvısı                                    (1 p.) 

56. Fetüsün anarahminde aldığı pozisyondan neyi 
anlayabiliriz?  

A. fetüsün gelişimin ilk üç ayında olduğu  
B.  gelişimin ikinci üç ayında olduğunu 
C. doğuma yakın olduğu 
D.  verilenlerin hepsi doğrudur                  (1 p.) 

53’ten-56’ya kadar sorular resim 
1 ile ilgilidir. 
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Aşağıda kimlik anahtarı verilmiştir. 57’den 62’ye sorular verilen kilit anahtarı ile ilgilidir.  

 
1. A. Kanatları var ...................................................... 2’ye git  

B.  kanatları yok .................................................... 3’e git  

 

2. A. İki çift kanadı var ......................................4’ e git 

B.  bir çift kanadı var   ....................................... 5’e git  

 

3. A. Dört çiftten fazla ayakları var.............................. 6’ya git 

B.  dört çift ayağı var .....................................      örümcek 

 

4. A  Desenleri olan renkli kanatları var...............................kelebek 

B.  saydam ve desensiz kanatları var............................yusufçuk 

 

5. A. Delme aparatı var ....................................................sivri sinek 

B. delme aparatı yoktur ............................................ ev sineği 

 

6. A. On çift ayağı var.......................................................yengeç 

B. on çift ayaktan fazla ayağı var..................................kırkayak 

 
57. Kelebeği determine etmek için/belirlemek için 

hangi adımlar kullanılmalı ? 
A.  1а, 2b, 4а 
B.  1b, 3а, 4а 
C.  1а, 2а, 4а 
D.  1а, 2а, 4b                                           (3p.) 

58. Kırkayak’ın determinsayonu/belirlenmesi için hangi 
adımlar kullanılmalı?  
A.  1b, 3b, 6b 
B.  1b, 3а, 6b 
C.  1а, 3а, 6b 

      D.  1b, 3а, 6а                                                (3p.) 

59. Yusufçuk ‘un belirlenmesi/determinasyonu için 
hangi adımlar kullanılmalı?? 
 
A.  1а, 2а, 4b 
B.  1b, 3а, 4а 
C.  1а, 2а, 4а 

      D.  1а, 2b, 4b                                         (3p.) 

60. 1b, 3а, 6а adımları hangi organizmanın 
beirlenmesi/determinasyonu için kullanılır? 
 
A.  kelebek 
B.  kırkayak 
C. yengeç 

      D. sivrisinek                                                      (1 p.) 

61. Sivrisineği belirlemek için hangi adımlar 
kullanılmalı?  
 
A.  1а, 2а, 4b 
B.  1b, 3а, 4а 
C.  1а, 2b, 5а 
D.  1а, 2b, 4b                                          (3 p.) 

62. Ev sineğinin belirlenmesi için hangi adımlar 
kullanılmalı?  
 
A.1а, 2b, 5b 
B.  1b, 3а, 4а 
C.  1а, 2а, 4а 

      D.  1а, 2b, 4b                                                  (3 p.) 
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63’ten 67’ye 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) 
63. Canlı hücreler ve dokulardan oluşan malzemeye biyosfer denir.  Doğru (A) Yanlış (B) 
64. İnsanın vucüt hücrelerinde 22 vucüt kromozomu vardır. Doğru (A) Yanlış (B) 
65. İki ebeveyinden aktarılan ve aynı uzunlukta olan kromozomlara homolog 

kromozomlar denir.   
Doğru (A) Yanlış (B) 

66. Eş ikizler farklı cinsiyete sahip olabilirler,. Doğru (A) Yanlış (B) 
67. Sardunya vejetatif olarak çoğalır. Doğru (A) Yanlış (B) 

     Resim 2 
68. Polen tüpü hangi sayı ile işaret edilmiştir?  

A. 14 
B.  4 
C.  15 
D.  8                                                           (1 p.) 

69. Tohum başlangıcı hangi syı ile işaretlenmiştir? 
A. 14 
B.  4 
C.  15 

      D.  8                                                             (1 p.) 

70. Hangi kısım 16 sayısı ile işaretlenmiştir?  
 
A.polen tüpü 
B. polen taneciği 
C. başçık 
D. erkek üreme organı                            (1 p.) 

71. Bitkilerde dişi üreme sisteminin kısımları hangi sayılar 
ile işaretlenmiştir?: 
A. 4, 15, 9 
B.  9, 14, 15 
C.  9, 6, 12 
D.  6, 12, 16                                                        (3 p.) 

72. Bitkilerde erkek üreme sisteminin kısımları hangi 
sayılar ile işaretlenmiştir?: 
: 
A.16 
B.  9 
C.  6 
D.  1                                                       (1 p.) 

73. Transpirasyon/terlemenin gerçekleştiği kısım hangi 
sayı ile işaretlenmiştir? (resim 3’e bak) 

A.а 
B.  e 
C.  c 

      D.  f                                                          (1p.) 

68’den    73’e kadar olan 
sorular resim 2 ile ilgilidir.  
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Resim 3 

74. „c“ harfi ile gösterilen kısım hangisidir? 
A.palizat/çit doku 
B.  ksilem 
C.  floem 
D. alt epidermis                                  (1 p.) 

75. Fotosentez sürecinin en büyük kısmının gerçekleştiği 
doku hangi harf ile işaretlenmiştir?  

A.d 
B.  e 
C.  а 

            D.  ç                                                        (1 p.) 

76. Sünger doku hangi harf ile işaretlenmiştir?  
A.  g 
B.  c 
C.  b 

            D.  d                                                   (1 p.) 

77. Stoma aygıtı/gözenkler hangi harf ile işaret edilmiştir? 
A.  c 
B.  g 
C.  f 
D.  а                                                             (1 p.) 

78. „а“ harfi ile gösterilen kısım hangisidir? 
A. palizat/çit doku 
B.  üst epidermis 
C.  sünger doku 
D.  alt epidermis                              (1 p.) 

79. Bitkiyi bakteri ve virüslerden koruyan doku hangi harf 
ile işaret edilmiştir?  

A. g 
B.  c 
C.  b 

            D.  d                                                        (1 p.) 
80. Yaprağın‘’b’’harfi ile işaretlenmiş olan kısmının görevi nedir? 

A. Bitkiyi kurumaktan korumak ve yaprağa yeşil renk vermek 
B. Bitkiyi bakteri ve virüslerin girmesine karşı korumak ve bitkiyi kurumaktan korumak  
C. Yaprağa yeşil rengi vermek ve bitkiyi bakteri ve virüslerden korumak  
D. En fazla kloroplasta sahip                                                                                              (1 p.) 

81. Karbon monoksit kana girdiğinde nasıl bir etki oluşturur?  
A. eritrositlerin CO2bağlama kapasitesini azaltırlar  

    B.  eritrositlerin O2bağlama kapasitesini azaltrlar  
           C. eritrositlerin O2  bağlama kapasitesini artırır 
           D.  eritrositleri parçalar                                                                                                                   (1 p.) 

 

73’ten 80’e kadar olan sorular 
resim 3 ile ilgilidir.  


