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1. 

IV

I

V
III

II

Şekilde numaralarla gösterilen beynin bölüm-
lerinin görevleri ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

A)	 I	numaralı	bölümdeki	kıvrımların	derin	ve	çok	
sayıda	olması	zekâ	ve	hafıza	gibi	karakteristik	
özelliklerin	geliştiğini	gösterir.

B)	 Duyu	organlarından	gelip	II	numaralı	bölümden	
dağılan	impulslar	beyin	kabuğunun	aynı	bölge-
sinde	değerlendirilir.

C)	 III	numaralı	bölümün	yeterli	görev	yapamaması	
homeostasinin	bozulmasına	neden	olur.

D)	 IV	numaralı	bölüm	kulak,	göz	gibi	duyu	organ-
larıyla	birlikte	görev	yapar.

E)	 V	numaralı	bölüm	birçok	refleksin	kontrol	mer-
kezidir.

2. Beynin	zarları	olan	örümceksi	zar	ile	ince	zar	ara-
sında;	 merkezî	 sinir	 sistemindeki	 iyon	 dengesi-
ni	kontrol	eden,	beyni	basınca	ve	 travmaya	karşı	
koruyan	ve	kanla	nöronlar	arasındaki	madde	alış-
verişini	 kontrol	 eden	 beyin-omurilik	 sıvısı	 (BOS)	
bulunur.

BOS’un herhangi bir nedenden dolayı azalma-
sına bağlı olarak,

I.	 Sinir	hücrelerinde	polarizasyon	durumu	sağla-
namayabilir.

II.	 Nöronlar	yeterli	besini	bulamadığı	için	bölünme	
yeteneklerini	kaybedebilir.

III.	 Herhangi	bir	çarpma	sırasında	nöron	hücreleri-
nin	hasar	görme	olasılığı	artar.

sonuçlarından hangileri görülebilir?

A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	Yalnız	III

D)	I	ve	III	 E)	I,	II	ve	III

3. Hipotalamus	vücut	sıcaklığını	düzenleyerek	home-
ostasinin	korunmasını	sağlayan	beyin	bölgesidir.

Hipotalamustaki 
ısı merkezi uyarılır.

Vücut ısısı düşer. 
Normal değere ulaşır.

Hipotalamustaki 
ısı merkezi uyarılır.

İskelet kasları kasılır. 
Titremeyle ısı artar.

Deride yüzeye yakın kan 
damarları daralır. Deri 

yüzeyinde ısı kaybı azalır. 

Vücut ısısı 
artar. Normal 
değere ulaşır. 

Ter bezlerinden terlemeyle
ısı kaybı olur. 

Homeostasi YÜKSEKDÜŞÜK

Deride yüzeye yakın kan 
damarları genişler. Isı, 
deri yüzeyinden yayılır. 

Ter bezlerinin çalışma hızı artan sağlıklı bir bi-
rey ile ilgili,

I.	 Deride	 yüzeye	 yakın	 kan	 damarları	 genişle-
miştir.

II.	 Vücut	sıcaklığı	normalin	altına	düşmüştür.

III.	 Vücuttan	kaybedilen	ısı	miktarı	artmıştır.

yargılarından hangileri söylenebilir?

A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	Yalnız	III

D)	I	ve	II	 E)	I	ve	III

4. Talamusu tam olarak görev yapamayan bir in-
sanda;

I.	 koku	alma,

II.	 görme,

III.	 işitme,

IV.	hissetme

fonksiyonlarından hangileri devam edebilir?

A)	Yalnız	I	 B)	I	ve	II	 C)	II	ve	III

D)	II	ve	IV	 E)	III	ve	IV
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5.  YAN LOB
Parietal

lop

ARKA LOB
Oksipital

lop

ÖN LOB
Frontal

lop

ŞAKAK LOBU
Temporal lop

Beyin yarım kürelerini oluşturan lobları ve gö-
revlerini inceleyen bir öğrenci aşağıda verilen 
yorumlardan hangisini yaparsa yanlış olur?

A)	 Okuma	 ve	 yazma	 becerisine	 sahip	 olma	 ile	
okuduğunu	algılama	ön	beynin	farklı	loblarında	
kontrol	edilir.

B)	 İstemli	 kas	 hareketlerini	 ve	 konsantrasyonu	
kontrol	eden	beyin	lobları	aynıdır.

C)	 Herhangi	 bir	 nedenden	 dolayı	 oksipital	 lobu	
hasar	 görmüş	 bir	 bireyin	meydana	 gelen	 bir	
olayı	hafızada	tutma	süresi	kesinlikle	kısalır.

D)	 Bir	 lop	çeşidi	 farklı	duyu	organlarından	gelen	
impulsları,	aynı	anda	değerlendirebilir.

E)	 Farklı	bireylerde	beynin	aynı	loblarındaki	kıvrım	
sayıları	farklı	olabilir.

6. Beynin	bölümlerinin	ve	işlevlerinin	daha	kolay	kav-
ranması	 için	 biyoloji	 öğretmeni	 aşağıdaki	 tabloyu	
öğrencilerine	hazırlıyor.

Beynin	 
Bölümü

Dış	Kısmı
Bulunduğu	
Bölüm

Görevi

X Boz Ön	beyin
İstemli	kas	
hareketleri

Y Boz Arka	beyin Denge

Z Ak Arka	beyin
Yaşamsal	 
faaliyetlerin	
kontrolü

Bu tabloyu inceleyen bir öğrenci,

I.	 Arka	 beynin	 her	 bölgesinde	 sinir	 hücrelerinin	
dendritleri	dış	kısımda	bulunmaz.

II.	 Beynin	farklı	bölgelerinde	vücutla	ilgili	farklı	iş-
levler	kontrol	edilir.

III.	 Beyin	 bölgelerinin	 büyüklüğüne	 bağlı	 olarak	
yaptığı	görev	çeşidi	de	artar.

sonuçlarından hangilerine ulaşamaz?

A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	Yalnız	III

D)	I	ve	II	 E)	II	ve	III

7. Aşağıda	 sinir	 sisteminin	 işleyiş	mekanizması	 şe-
matize	edilmiştir.

Duyu
nöronları

Duyu 
reseptörleri

İç ve dış
uyarılar

Otonom
sinir 

sistemi

Düz kas
Kalp kası

Salgı bezleri

Somatik
sinir 

sistemi

İskelet 
kasları

Merkezî 
sinir 

sistemi

Motor 
Nöronları

I II III

Bu şemaya göre, aşağıdaki yargılardan hangi-
sine ulaşılamaz?

A)	 I	numaralı	bölümde	bulunan	nöronlar	impulsları	
merkezî	sinir	sistemine	iletir.

B)	 II	numaralı	bölümde,	gelen	impulsların	değer-
lendirilmesi	yapılır.

C)	 III	numaralı	bölümde	bulunan	tüm	nöronlar	mi-
yelin	kılıflı	içerir.

D)	 I	ve	III	numaralı	bölümde	bulunan	hücreler	çev-
resel	sinir	sistemini	oluşturur.

E)	 II	numaralı	bölümde	değerlendirilen	 impulslar	 
I	numaralı	bölümdeki	 sinir	hücrelerine	 iletile-
mez.

8. Bilimsel	 çalışmalar	 yapan	bir	 grup	üniversite	 öğ-
rencisi	bir	sinir	demetinde	bulunan	üç	tip	nöronun	
farklı	 uyarı	 şiddetlerine	 bağlı	 impuls	 oluşumunu	
aşağıdaki	tabloya	not	ediyor.

Uyarı	Şiddeti 1.	Nöron 2.	Nöron 3.	Nöron

Az + – –
Orta + + –
Yüksek + + +

(+):	İmpulsun	oluştuğunu	ifade	eder.

(–):	İmpulsun	oluşmadığını	ifade	eder.

Bu tablo incelendiğinde sinir demetinde bulu-
nan hücrelerin;

I.	 eşik	şiddetleri,

II.	 impuls	iletim	hızları,

III.	 impuls	iletim	şekilleri

özelliklerinden hangilerinin farklı olduğu sonu-
cuna ulaşılır?

A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	Yalnız	III

D)	I	ve	II	 E)	II	ve	III
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9. Biyoloji	dersinde	nöron	çeşitlerini	işleyen	öğretmen	
aşağıda	verilen	şekli	akıllı	tahtaya	yansıtıyor.

1

2

Motor
nöron

Ara
nöron

Duyu
nöronları

Ders esnasında öğretmenin söylediklerini not 
alan Zeynep aşağıda verilen hangi bilgiyi def-
terine yanlış yazmıştır?

A)	 Duyu	nöronları,	duyu	organlarından	aldığı	uya-
rıyı	beyin	ve	omuriliğe	iletir.

B)	 Ara	nöronlar	sadece	beyin	ve	omurilikte	bulu-
nur.

C)	 Ara	 nöronlar;	 aldığı	 impulsları	 kaslara,	 salgı	
bezlerine	veya	başka	nöronlara	taşır.

D)	 	Motor	nöronların	dendritleri	merkezî	sinir	siste-
minde	bulunur.

E)	 	Duyu	nöronları	ara	nöronlarla	merkezî	sinir	sis-
teminde	sinaps	oluşturur.

10. Sağlıklı	bir	bireyin	sinir	sisteminde;
I.	 uyarılma,

II.	 iletilme,

III.	 değerlendirme,

IV.	tepki	verme

olmak	üzere	sırasıyla	dört	önemli	görev	vardır.

Bu görevlerle ilgili aşağıda verilenlerden han-
gisi söylenemez?

A)	 I.	 görevin	 gerçekleşebilmesi	 için	 özelleşmiş	
hücrelerde	reseptörlerin	bulunması	gerekir.

B)	 II.	görev	hem	elektriksel	hem	de	kimyasal	deği-
şimle	sağlanır.

C)	 III.	 görev	 ara	 nöronların	 bulunduğu	merkezî	
sinir	sistemi	tarafından	gerçekleştirilir.

D)	 IV.	görevde	sadece	istemli	çalışan	kaslara	im-
puls	iletilir.

E)	 I.	görev	gerçekleşmeden	diğer	görevler	de	ye-
rine	getirelemez.

11. 

Hücre
dışı

Hücre
içi

I II III IV

Bu görselde nöronun hücre zarındaki iyon 
değişimine bakılarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A)	 I	numaralı	bölüm	impulsun	iletilip	geçtiği	hücre	
zarı	bölümüdür.

B)	 III	numaralı	bölümde	yeni	bir	impulsun	oluşabil-
mesi	için	Na+	/	K+	pompasının	devreye	girmesi	
gerekir.

C)	 III	numaralı	bölümde	hücre	zarının	iç	kısmın-
daki	 K+	 iyonlarının	 azalması	 hücre	 içinin	 (–)	
yüklenmesine	neden	olur.

D)	 I	ve	IV	numaralı	bölümde	hücre	dışındaki	Na+ 
iyonlarının	miktarı	iç	kısmına	göre	daha	fazladır.

E)	 II	ve	III	numaralı	bölümlerde	Na+	ve	K+	 iyon-
ları	kolaylaştırılmış	difüzyonla	hücre	zarından	
geçer.

12. Sinir	 sistemindeki	 nöron	 çeşitleri,	 impulsu	 farklı	
hızlarda	iletebilir.

İmpuls iletim hızı

Nöron çeşitleri
A B C

Yukarıdaki	grafikte	A,	B	ve	C	olarak	verilen	nöron-
ların	impuls	iletim	hızları	gösterilmiştir.

Buna göre,

I.	 A	nöronu	miyelin	bulundurup	akson	çapı	diğer-
lerine	göre	büyük	olabilir.

II.	 B	nöronunun	eşik	şiddeti	diğerlerine	göre	daha	
büyük	olabilir.

III.	 C	 nöronu	 miyelinli	 ise	 akson	 çapı,	 miyelinsiz	
olan	B	nöronuyla	aynı	olabilir.

yargılarından hangileri söylenebilir?

A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	Yalnız	III

D)	I	ve	III	 E)	II	ve	III
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13. Aşağıdaki	 grafikte	 impuls	 iletimi	 sırasında	 hücre	
zarındaki	elektriksel	yük	değişimi	gösterilmiştir.

+40
mV Na+ kapıları kapanır.

Na+ kapıları
açılır. K+ kapıları

kapanır.

–70
mV

I II III
IV

Buna göre,

I.	 Nöronda	I	ve	IV.	zaman	aralıklarında	Na+	/	K+ 
pompası	devreye	girerek	hücre	içi	ve	dışındaki	
iyon	farkını	oluşturur.

II.	 II.	 zaman	 aralığında	 Na+	 iyonları	 difüzyonla	
hücre	içine	girdiğinden	hücre	içi	(+)	yüklüdür.

III.	 III	zaman	aralığında	K+	kapılarının	açılmasıyla	
K+	iyonları	hücre	içine	doğru	hareket	eder.

yargılarından hangileri söylenebilir?

A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	Yalnız	III

D)	I	ve	II	 E)	II	ve	III

14. Bilim	 insanları,	 farklı	 uyarı	 şiddetlerine	 insanların	
verdiği	tepkiyi	ölçmek	için	aşağıdaki	deney	düze-
neğini	kurmuştur.

30 °C
sıcaklıktaki demir

70 °C
sıcaklıktaki demir

I. deney düzeneği II. deney düzeneği

Bilim insanları bu deneylere bağlı olarak aşa-
ğıda verilen sonuçlardan hangisine ulaşamaz?

A)	 I.	deney	düzeneğinde	oluşan	impulsların	iletim	
hızı,	II	deney	düzeneğinde	oluşan	impuls	hızın-
dan	daha	yavaştır.

B)	 II.	 deney	 düzeneğinde	 oluşan	 impuls	 sayısı, 
I.	deney	düzeneğine	göre	daha	çoktur.

C)	 II.	 deney	 düzeneğinde	 oluşan	 tepki	 şiddeti,	 
I.	deney	düzeneğinkinden	daha	fazladır.

D)	 I.	deney	düzeneğinde	oluşan	 impulsu	değer-
lendiren	ara	nöron	sayısı	daha	azdır.

E)	 Her	 iki	düzenekte	de	impulsu	ileten	hücreler-
deki	aksiyon	potansiyelleri	birbirleriyle	aynıdır.

15. İnsan	vücudunda	sistemler	birbirleriyle	uyum	için-
de	çalışmak	ve	etkileşim	 içinde	bulunmak	zorun-
dadır.	Sistemler	arasındaki	bu	etkileşimi	sağlamak	
için	 denetleyici	 ve	 düzenleyici	 sistemler	 özelleş-
miştir.

Aşağıdaki	 tabloda	 denetleyici	 ve	 düzenleyici	 sis-
temlerin	özellikleri	ile	ilgili	bilgi	verilmiştir.

Denetleyici	ve	
Düzenleyici	
Olarak	Görev	

Yapan 
Sistemler

İletim	 
Şekli

İletim	 
Hızı

Hücrelerinin	
Genel 

Özellikleri

X
Elektro-
kimyasal

Yüksek
Özelleşmiş	
bölünemeyen	
hücreler

Y Kimyasal Yavaş
Salgı	üreten	
hücreler

Bu tablodaki bilgilere göre, X ve Y sistemleri 
ile ilgili,

I.	 X	sistemini	oluşturan	hücrelerin	kendini	yeni-
leme	yetenekleri	yoktur.

II.	 Y	sistemindeki	hücreler,	golgi	aygıtı	bakımın-
dan	zengindir.

III.	 X	ve	Y	sistemlerinin	hedef	organları	kesinlikle	
aynı	olamaz.

yargılarından hangileri söylenebilir?

A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	Yalnız	III

D)	I	ve	II	 E)	II	ve	III

16. Beyinden çıkan motor nöronları hasar görmüş 
bir bireyde;

I.	 kendisine	doğru	hızla	koşan	köpeği	görmesine	
rağmen	köpekten	kaçamaması,

II.	 istemli	kas	faaliyetlerini	yapmaya	devam	etme-
si,

III.	 iskelet	 kaslarının	 tam	 olarak	 gevşemesine	
bağlı	olarak	idrarını	tutamaması,

IV.	bozuk	besin	tüketmesinden	sonra	kusması

durumlarından hangilerinin gözlenmesi sadece 
hasarın orta beyinden çıkan motor nöronların-
da meydana geldiğini gösterir?

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

D)	II	ve	IV	 E)	I,	II	ve	IV
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17. Biyoloji	 dersinde	 sinir	 sisteminde	 bulunan	 hücre	
tiplerini	 işleyen	 öğretmen	 tahtaya	 aşağıdaki	 şekli	
çizerek	konuyu	özetlemiştir.

Mikroglia, fagositoz yaparak 
savunmayı sağlar.

Schwan hücreleri, 
nöronlarda miyelin kılıf 
oluşumunu sağlar.

Sinir Sistemindeki
Bazı Hücre Tipleri

Nöron, impuls 
iletimini ve 
değerlendiril-
mesini sağlar.

Ependim, 
BOS sıvısının 
üretimini ve 
akışını sağlar.

Buna göre, konuyu evde tekrar eden Mehmet 
aşağıda verilen sonuçlardan hangisine ulaşa-
maz?

A)	 Sinir	 sisteminde	 mikroorganizmalara	 karşı	
özelleşmiş	hücre	çeşitleri	bulunur.

B)	 Sinir	sisteminde	bulunan	tüm	hücre	çeşitlerinde	
aksiyon	potansiyeli	oluşur.

C)	 Sinir	sisteminde	bulunan	tüm	hücreler	aynı	gö-
revi	yapmaz.

D)	 Sinir	 sisteminde	 bulunan	 BOS’un	miktarı	 ve	
akışı	kontrol	altındadır.

E)	 Sinir	 sisteminde	bulunan	hücrelerin	bir	 kısmı	
impulsun	daha	hızlı	iletilmesini	sağlayan	yapı-
lar	oluşturur.

18. Aksonların	 sinaptik	 ucunun	 başka	 bir	 nöronun	
hücre	gövdesine,	salgı	bezine	ya	da	kasa	yaptığı	
bağlantı	noktalarına	sinaps	adı	verilir.

Sinaps bölgelerinde impuls iletimi ile ilgili,

I.	 Nörotransmitter	maddelerce	gerçekleşir.

II.	 Kimyasal	iletim	gözlenir.

III.	 Na+	/	K+	pompası	görev	alır.

IV.	Elektriksel	yük	değişimi	gözlenir.

yargılarından hangileri söylenebilir?

A)	I	ve	II	 B)	I	ve	III	 C)	II	ve	III

D)	II	ve	IV	 E)	III	ve	IV

19. Sinir	sisteminde	uyarı,	özelleşmiş	nöron	hücrele-
rinden	iletilir.

III

V

IV

II

I

Şekilde numaralanmış bölümler ile ilgili aşağı-
da verilenlerden hangisi söylenemez?

A)	 I	numaralı	bölümdeki	hücre	zarında	oluşan	ak-
siyon	 potansiyeli	 gelen	 uyarının	 alınmasını	
sağlar.

B)	 II	numaralı	bölümde	DNA	replikasyonu	gözlen-
mez.

C)	 III	numaralı	bölüm	tüm	sinir	hücrelerinde	impuls	
iletim	hızını	artırır.

D)	 IV	numaralı	bölümde	Na+	/	K+	pompası,	impul-
sun	iletilmesini	sağlar.

E)	 V	numaralı	bölüm	impulsun	kimyasal	iletilebil-
mesi	için	nörotransmitter	maddeler	salgılar.

20. İnsan	 vücudunda	 farklı	 fonksiyonlarda	 görev	 ya-
pan	nöron	çeşitleri	bulunur.	Bunlardan	duyu	nöro-
nu,	reseptörlerden	aldığı	uyarıyı	merkezi	sinir	sis-
temine	 taşır;	 ara	 nöron,	 merkezî	 sinir	 sistemine	
gelen	uyarıyı	değerlendirir;	motor	nöron	ise	değer-
lendirilen	uyarıyı	efektöre	iletir.	

Buna göre, elini yanan bir muma uzatan bir bi-
reyde,

I.	 Duyu	 nöronunun	 zarar	 görmesi	 durumunda	
impuls,	 merkezî	 sinir	 sistemine	 iletilemiyece-
ğinden	kişi	elinin	yandığını	hissetmez.

II.	 Ara	nöron	zarar	görürse	duyu	nöronu	impulsu,	
merkezî	sinir	sistemine	iletir	ancak	impuls	de-
ğerlendirilemez.

III.	 Motor	nöronu	zarar	görürse	kişi,	elinin	yandığı-
nı	hisseder	ve	elini	çekme	refleksi	gösterir.

IV.	Duyu	 veya	 ara	 nöronları	 zarar	 görürse	motor	
nöronu	zarar	görmese	bile	görev	yapamaz.

durumlarından hangileri gözlenmez?

A)	Yalnız	III	 B)	I	ve	III	 C)	II	ve	IV

D)	III	ve	IV	 E)	I,	III	ve	IV
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21. Sinir	hücrelerinin	birbirlerine	değmeden	birbirleriy-
le	bağlantı	kurdukları	bölgeye	sinaps	adı	verilir.

A

B

İmpuls

C

İmpuls

Harflerle gösterilen sinir hücreleri ve araların-
daki sinaps bölgeleri ile ilgili,

I.	 A	sinir	hücresindeki	impuls,	sinaps	bölgelerin-
de	seçici	 dirençle	 karşılaştığı	 için	C	hücresini	
uyarırken	B	hücresini	uyaramamıştır.

II.	 A	 ve	 C	 sinir	 hücrelerinin	 impuls	 iletim	 hızları	
birbirlerine	eşittir.

III.	 İmpuls,	 B	 sinir	 hücresini	 de	 uyarsaydı	 farklı	
efektörlere	iletilebilirdi.

IV.	B	sinir	hücresinde	kesinlikle	impuls	oluşmaz.

yargılarından hangileri söylenebilir?

A)	I	ve	II	 B)	II	ve	III	 C)	III	ve	IV

D)	I,	II	ve	III	 E)	II,	III	ve	IV

22. Derste	 omurilik	 reflekslerini	 inceleyen	 öğretmen	
konuyu	aşağıdaki	şekil	üzerinden	anlatmaktadır.

Motor
nöron

Duyu
nöron Arka

kök

Ak madde

Kas

Ön kök

Ara nöron

Reseptör

Boz nöron

Buna göre, öğretmen aşağıda verilen ifadeler-
den hangisini bu şekil üzerinde gösteremez?

A)	 Bir	 refleks	 yayında	 impuls;	 sırasıyla	 duyu	
nöronu,	ara	nöron	ve	motor	nöronundan	geçe-
rek	efektör	organa	iletilir.

B)	 Duyu	nöronları	omuriliğin	arka	kökünden	giriş	
yapar.

C)	 Omuriliğin	boz	maddesinde	ara	nöronlar	bulu-
nur.

D)	 Omuriliğin	ön	kökünden	çıkan	motor	nöronları	
impulsu	efektörlere	iletir.

E)	 Duyu	nöronlarının	getirdiği	impulslar	omurilikte	
çapraz	yaparak	beyne	iletilir.

23.  Çivi

Sinir sistemiyle ilgili yukarıdaki şekli inceleyen 
bir öğrenci,

I.	 Farklı	uyarı	çeşitleri,	beynin	farklı	bölgelerinde	
değerlendirilir.

II.	 Omuriliğin	arka	kökünden	giren	 impulslar	be-
yinde	değerlendirilecekse	çapraz	yapıp	motor	
nöronlara	iletilir.

III.	 Uyarı	çeşidine	bağlı	olarak	impulsu	ileten	nöron	
farklı	kökten	omuriliğe	giriş	yapar.

sonuçlarından hangilerine ulaşabilir?

A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	Yalnız	III

D)	I	ve	II	 E)	I,	II	ve	III

24. Çevresel	Sinir	Sistemi

Otonom	Sinir	
Sistemi

Somatik	Sinir	
Sistemi

I.
Ara	nöron	 
bulundurma

+ –

II.
İstemli	çalışan	

kaslara
bağlanma

– +

III.
Miyelinli	nöron	
bulundurma

– +

IV.
İstemsiz	 

çalışan	kaslara	
bağlanma

+ –

V.
Omurilikten	 

gelen	impulsları	
taşıma

+ +

Çevresel sinir sistemiyle ilgili hazırlanan yuka-
rıdaki tabloda gösterilen bölümlerden hangi-
sinde hata yapılmıştır?

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