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19. Sınıf | Biyoloji

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ - I

BİYOLOJİ VE CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

 ✓ Biyoloji, Yunanca yaşam anlamına gelen “bios” ve bilim anlamına gelen “logos” kelimelerinin birleşmesi ile türetilmiş bir sözcüktür. 
Biyoloji kısaca        olarak tanımlanabilir.

 ✓ Hücresel yapı, beslenme, solunum, metabolizma, boşaltım, hareket, organizasyon, uyum, uyarılara tepki, büyüme ve gelişme gibi 
özelliklere sahip olan varlıklara canlı denir. Cansız varlıklarda bu özellikler bulunmaz.

 ✓ Biyoloji bilimi;

• canlıların iç ve dış yapısını,

• yaşamsal faaliyetlerini,

• büyümesini ve embriyonik gelişimini,

• sınıflandırılmasını,

• yeryüzündeki dağılışını,

• birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini,

• davranışlarını,

• moleküler yapısını,

• kalıtsal özelliklerin nesilden nesile aktarım mekanizmalarını

bilimsel yöntemlerle açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır.

 ✓ Biyoloji ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanları biyolog olarak adlandırılır.

 ✓ Çeşitli gözlem ve deneyler sonucu elde edilen, geçerli ve güvenilir genellemeler ortaya koyan, belirli kurallar ile düzenlenmiş 
sistematik bilgiler bütünlüğüne bilim denir.

 ✓ Günümüzdeki teknoloji ve bilgi birikimi sayesinde biyoloji bilimi;

• çevre,

• artan enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla alternatif enerji kaynaklarının oluşturulması,

• tıp,

• adli uygulamalar,

• biyoçeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi,

• gıda sıkıntısı ve beslenme,

• tarım zararlıları ile mücadele

sorunlarının çözümüne önemli katkılar sağlamaktadır.  

canlı bilimi
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Canlıların Ortak Özellikleri

 ✓ Bilim insanları, yaşayan organizmaların cansız nesnelerden ayırt edilmelerini sağlayan bazı ortak özelliklere sahip olduklarını 
belirlemişlerdir.

 ✓ Canlılarda ortak olarak gözlenen bu özellikler aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

Hücresel yapı

Beslenme

Solunum

Metabolizma

Homeostazi

Boşaltım

Uyarılara tepki

 Hareket

 Organizasyon

Üreme

Büyüme ve gelişme

Uyum

Hücresel Yapı

 ✓ Canlıların, canlılık özelliği gösteren en küçük yapı ve işlevsel birimine        denir.

 ✓ Tüm canlılar, hücresel yapıya sahiptir.

 ✓ Bazı canlılar tek hücreli (bakteriler, arkeler, amip, öglena, paramesyum vb.) bazı canlılar ise çok hücrelidir (insan, tavşan, kedi vb.).

Bakteri, tek hücreli bir canlıdır. Kedi, köpek, kuş çok hücreli canlılardır.

 ✓ Doku, organ ve sistemlere sahip olmak ve çok hücreli olmak canlıların ortak özelliği değildir. 

 ✓ Bir hücreli canlılarda doku, organ ve sistem bulunmaz, bu yapılar çok hücreli canlılarda bulunur. Bazı mantarlar, bitkiler, hay-
vanlar çok hücreli canlılara örnek olarak verilebilir.

• Bir hücreli canlılarda doku, organ ve sistem bulunmadığından bu canlılarda metabolik aktiviteler, organeller ve enzimlerle 
gerçekleştirilir.

hücre
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Hücreler, gelişmişlik düzeyine göre prokaryot ve ökaryot olmak üzere ikiye ayrılır.

 ✓ Çekirdek zarı ve zarlı organelleri bulunmayan hücrelere prokaryot hücre denir.

 ✓ Prokaryot hücrelerde genetik materyal sitoplazmada dağınık hâlde bulunur.

 ✓ Bakteriler ve arkeler, prokaryot hücre yapısına sahiptir. 
Hücre zarı

Çekirdek
Mitokondri

Endoplazmik
retikulum

Hücre
duvarıKapsül

Ribozom Halkasal DNA

Prokaryot Hücre Ökaryot Hücre

 ✓ Prokaryotlarda organel olarak sadece ribozom vardır.

 ✓ Prokaryotların tamamı tek hücrelidir.

 ✓ Çekirdek zarı, ribozom ve ribozoma ek olarak mitokondri, 
golgi, endpolazmik retikulum, lizozom, koful vb. zarlı orga-
nelleri bulunan hücrelere ökaryot hücre denir.

 ✓ Ökaryot hücrelerde genetik materyal bir zarla sitoplazma-
dan ayrılmıştır.

 ✓ Amip, öglena, paramesyum gibi tek hücreli canlılarla bitki-
ler, mantarlar ve hayvanlar ökaryot hücre yapısına sahiptir.

 ✓ Ökaryot canlılar, tek hücreli ya da çok hücreli olabilir.

Beslenme

 ✓ Canlılar, madde ve enerji ihtiyaçlarını karşılamak, büyümek ve gelişmek için besine ihtiyaç duyar.

 ✓ Bazı canlılar fotosentez bazıları ise kemosentez yaparak ihtiyaç duydukları besinleri üretir. Böyle canlılara         (ototrof) denir.

 ✓ Üretici canlılar, CO2 ve H2O gibi inorganik maddeleri kullanarak ihtiyaç duydukları organik besinleri üretebilir.

 ✓ Bazı bakteriler, bazı arkeler, algler ve öglena gibi bazı ökaryot tek hücreliler ve yeşil bitkiler üretici canlılardır.

üretici

ÖRNEK-1 

Tüm canlılar, hücresel yapıya sahip olup bazı canlılar tek hüc-
reli bazı canlılar ise çok hücrelidir.

Bu açıklamaya göre, aşağıdakilerden hangisi diğerlerin-
den farklı bir grupta yer alır?

A)  B) 

C)  D) 

E) 

ÖRNEK-2 

Biyoloji, canlıları her yönüyle inceleyen bilim dalıdır. Canlılar, 
cansız varlıklardan çok büyük farklılıklar gösterir. Türden türe 
pek çok farklılıklar olsa da canlıların tümünde bulunan bazı or-
tak özellikler vardır.

Buna göre;

I. çok sayıda hücreye sahip olma,

II. solunum yaparak ihtiyaç duyduğu ATP moleküllerini üret-
me,

III. beslenme,

IV. doku, organ ve sistemlerden oluşma,

V. kan değerlerini belli bir aralıkta sabit tutma

özelliklerinden hangileri tüm canlılarda ortaktır?

A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve V

D) II ve III E) III ve IV
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ÖRNEK-3 

• X canlısı, CO2 ve H2O gibi inorganik maddeler ile ışık ener-
jisini kullanarak kendi besinlerini sentezlemektedir.

• Y canlısı besinlerini, hayvan ve bitkileri yiyerek elde etmek-
tedir.

Yukarıdaki bilgilere göre,

I. X canlısı ototroftur.
II. Y, heterotrof bir canlıdır.
III. X prokaryot, Y ökaryot hücreye sahiptir.
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

ÖRNEK-4 

I. Hayvan ₺ Ototrof

II. İnsan ₺ Heterotrof

III. Mantar ₺ Heterotrof

Bazı canlıların beslenme çeşitleriyle ilgili yukarıdaki eşleş-
tirmelerden hangileri doğrudur?

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

D) I ve II E) II ve III

ÖRNEK-5 

Canlılarda beslenme ile ilgili,

I. Beslenmenin amaçlarından biri de enerji verici maddeleri 
elde etmektir.

II. Beslenme, canlılığın devamlılığı için zorunlu değildir.

III. Tüm canlılar aldıkları besinleri gelişmiş sindirim sistemle-
rinde parçalar.

IV. Tüm canlılar ototrof beslenir.

yargılarından hangileri doğru değildir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

ÖRNEK-6 

I. Çekirdek içerme

II. Ototrof beslenme

III. Hücresel yapıya sahip olma

Yukarıda verilenlerden hangileri tüm canlılarda görülür?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

Bitkiler, Güneş ışığını kullanarak kendi  
besinini üretebilir. 

Aslan, ihtiyaç duyduğu besini avlanarak  
karşılar.

 ✓ İhtiyaç duydukları besinleri kendileri üretemeyip diğer canlılardan karşılayan canlılara        (heterotrof) denir.

 ✓ Bazı bakteriler, bazı arkeler, bazı protistler, mantarlar ve hayvanlar tüketici canlılardır.

tüketici
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ÖRNEK-7 

Tüm canlılar; büyümek, gelişmek ve yıpranan kısımları-
nı onarmak amacıyla çeşitli besinlere ihtiyaç duyar. İnorganik 
maddelerden kendi besinlerini üretebilen canlılar ----, kendi 
besinlerini üretemeyip hazır alan canlılar ise ---- olarak ad-
landırılır.

Canlıların özelliklerinin anlatıldığı yukarıdaki parçada boş 
bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) prokaryot - ökaryot

B) ototrof - heterotrof

C) ökaryot - heterotrof

D) ökaryot - prokaryot

E) heterotrof - prokaryot

ÖRNEK-8 

Canlılar, beslenmeleri bakımından şemada verilen kategorile-
re ayrılır.

Beslenme Şekilleri

Heterotrof Beslenme Ototrof Beslenme

Fotoototrof
beslenme

Kemoototrof
beslenme

1 2

3 4

Buna göre, bitkiler ve hayvanların yer aldığı kategoriler 
aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) 1 - 3 B) 2 - 4 C) 3 - 1

D) 3 - 4 E) 4 - 1

ÖRNEK-9 

I. Tüm canlılar fermantasyon yaparak ATP sentezler.

II. Tüm canlılar hücresel yapıya sahiptir.

III. Canlıların hepsi prokaryot hücrelerden oluşur.

Canlıların özellikleriyle ilgili numaralanmış ifadelerin doğ-
ru olanlarının yanında bulunan kutucuğa “�” sembolü 
konulduğunda aşağıdaki sonuçlardan hangisi elde edilir?

A) I.

II. �

III.

 B) I.

II.

III. �

 C) I. �

II.

III. �

 D) I.

II. �

III. �

 E) I. �

II. �

III. �

 

ÖRNEK-10 

Canlıların tamamı, ATP denilen enerji molekülüne ihtiyaç duyar 
ve bu molekülü solunum tepkimeleriyle elde eder.

Solunum tepkimeleri ile ilgili,

I. Mutlaka oksijenli ortamda gerçekleşir.

II. Hiçbir çeşidinde ETS görev yapmaz.

III. Enerji verici organik besinler parçalanır.

IV. Hücre dışında gerçekleşir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I ve II

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

Solunum

 ✓ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu ATP’yi (enerjiyi), organik besinleri solunum reaksiyonlarında 
parçalayarak açığa çıkarır.

 ✓ Organik besinlerin parçalanmasıyla enerji elde edilmesine         denir.

 ✓ Solunum tepkimeleri hücre içinde gerçekleşir asla hücre dışında gerçekleşmez.

 ✓ Bazı canlılar, enerji üretim reaksiyonlarında oksijen kullanır. Oksijenin kullanıldığı solunum çeşidi        solunum olarak ad-
landırılır. Bazı bakteriler, hayvanlar ve bitkiler oksijenli solunum yapar.

 ✓ Canlılardan bazıları, solunum reaksiyonlarında oksijen kullanmaz. Oksijenin kullanılmadığı solunum çeşidi        solunum 
olarak adlandırılır. Bazı bakteriler, oksijensiz solunum yapar.

Oksijenli ve oksijensiz solunumda görev alan elektron taşıma sistemi olmadan sınırlı miktarda gerçekleşen ATP üretim şekline         
fermantasyon denir. Fermantasyon bazı canlılarda görülür. Örneğin, yoğurt bakterileri sütü yoğurda dönüştürürken fermantasyon 
yaparlar.

solunum

oksijenli

oksijensiz
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Metabolizma

 ✓ Canlılarda gerçekleşen yapım ve yıkım reaksiyonlarının tamamı metabolizma olarak adlandırılır.

 ✓ Basit moleküllerin birleştirilmesiyle daha kompleks moleküllerin sentezlendiği yapım tepkimelerine        (yapım) denir. 
(Örnek protein sentezi, yağ sentezi, nişasta sentezi, fotosentez, kemosentez vb.)

Örnek: Nişasta sentezi, anabolik bir tepkimedir.
+ Su

Glikoz molekülleri (Küçük moleküller) Nişasta molekülleri (Büyük moleküller)

Büyük moleküllerin, daha basit bileşenlerine yıkıldığı tepkimelere         (yıkım) denir. (Örnek sindirim ve solunum reaksi-
yonları vb.)

Örnek: Protein sindirimi, katabolik bir tepkimedir.

+ Su

Protein
(Büyük molekül)

Amino asitler
(Küçük moleküller)

ETKİNLİK-1

Bazı canlılarda görülebilen ortak özellikler aşağıda verilmiştir.

1

Çekirdekli hücrelere
sahip olma

2

Solunum yapma

3

Doku ve organlara
sahip olma

4

Yapım tepkimelerini
gerçekleştirme

5

Ototrof
beslenme

6

Yıkım tepkimelerini
gerçekleştirme

Aşağıdaki soruları numaraları kullanarak cevaplayınız.

a. İnsanlarda yukarıda verilen özelliklerden hangileri bulunur? 1, 2, 3, 4 ve 6

b. Bitkiler yukarıda verilen özelliklerden hangilerine sahiptir? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6

anabolizma

katabolizma

ÖRNEK-11 

Canlılarda gerçekleşen pek çok hayatsal olay vardır. Bunların 
bir kısmı yapım tepkimeleri bir kısmı ise yıkım tepkimeleridir. 
Basit moleküllerin birleştirilmesiyle daha karmaşık moleküllerin 
sentezlenmesi “anabolizma”, büyük moleküllerin daha basit bi-
leşiklere yıkılması “katabolizma” olarak adlandırılır.

Buna göre;

I. solunum,

II. fotosentez,

III. kemosentez,

IV. sindirim

tepkimelerinden hangileri anabolizma örneğidir?

A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II

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

ÖRNEK-12 

Organizmalarda gerçekleşen yapım ve yıkım tepkimelerinin 
tamamı ----K  olarak adlandırılır. Küçük moleküllerin birleş-
tirilmesi sonucu daha büyük moleküllerin elde edilmesi ----L , 
büyük moleküllerin daha küçük parçalara ayrılması ise ----M  
olarak adlandırılır.

Bu parçada K, L ve M ile belirtilen yerlere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

K L M
A) Anabolizma Metabolizma Katabolizma

B) Anabolizma Katabolizma Metabolizma

C) Metabolizma Anabolizma Katabolizma

D) Katabolizma Anabolizma Metabolizma

E) Metabolizma Katabolizma Anabolizma
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Homeostazi (İç Denge)

 ✓ Çevre şartlarında meydana gelen değişikliklere rağmen canlıların iç dengelerini belirli sınırlar içinde değişmez tutmasına home-
ostazi denir.

 ✓ Tüm canlılar değişen çevre koşullarına rağmen iç ortamlarını belirli aralıklarda tutmak zorundadır. Örneğin;

• kanın asit-baz dengesi, glikoz, su, tuz, hormon oranı,

• kan basıncı (tansiyon),

• vücut sıcaklığı

belli aralıklarda tutulmak zorundadır.

 ✓ İç ortamın kararlı ve dengede tutulması, canlılığın devamlılığı için zorunludur, homeostazinin bozulması hastalıklara neden olur.

Bir hücreliler, organeller ve enzimlerle homeostazilerini korumaya çalışırken çok hücrelilerde homeostazi; doku, organ ve sis-
temlerle korunur.

• Örneğin insanda kanın pH değeri 7,4’tür. Bu değerin altına inilmesi veya üzerine çıkılması durumunda kısa bir süre içinde ölüm 
gerçekleşebilir.

 ✓ Canlılardaki tüm organlar ve sistemler homeostaziyi korumaya yönelik olarak çalışır.

• Örneğin, solunum sistemi, kandaki CO2 yi ve boşaltım sistemi; kandaki fazla suyu, fazla tuzu ve üre gibi atık maddeleri vücut-
tan uzaklaştırır.

Boşaltım

 ✓ Metabolizma sonucu oluşan atıklar, canlının iç dengesini bozacağından vücuttan uzaklaştırılmak zorundadır. Bu uzaklaştırma 
işlemine boşaltım denir.

 ✓ Boşaltım sayesinde canlılarda su ve tuz dengesi korunur. Vücut sıvıları ve kan pH’si belirli sınırlar içinde sabit tutulur.

Canlılarda oluşan temel boşaltım ürünleri; karbondioksit, su, amonyak, üre ve ürik asittir.

 ✓ Tek hücreli canlılar, metabolik atıklarının çoğunu hücre yüzeyinden atabilir. Çok hücrelilerde ise boşaltım için özel yapılar bulun-
maktadır.

Bitkiler;    

Bitkide Damlama Yaprak Dökümü

• terleme,

• damlama,

• yaprak dökümü

şeklinde boşaltım yapar.
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 ✓ İnsanlar;        

Terleme

• terleme,

• idrar çıkarma,

• solunum yapma

olayları ile metabolik atıklarını vücutlarından uzaklaştırırlar.

ÖRNEK-13 

Aşağıdakilerden hangisi canlılarda görülen bir boşaltım 
örneği değildir?

A) Besinlerin sindirimi B) Yaprak dökümü

C) Soluk verme D) İdrar çıkarma

E) Terleme

ÖRNEK-14 

Canlılarda görülen;

I. vücut sıcaklığının sabit tutulması,

II. kanın pH değerinin ve yoğunluğunun sabit tutulması,

III. vücudun su ve elektrolit dengesinin düzenlenmesi,

IV. metabolik atıkların vücuttan uzaklaştırılması

olaylarından hangileri homeostaziye örnek verilebilir?

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

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

ÖRNEK-15 

I. Çok sayıda hücreden oluşma

II. Işık enerjisi yardımıyla inorganik maddelerden organik be-
sin sentezleme

III. Fermantasyon yaparak ATP üretme

IV. Homeostaziye sahip olma

Yukarıda verilenlerden hangileri canlıların tamamında gö-
rülmez?

A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II

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

ÖRNEK-16 

Aşağıdaki kutucuklarda canlıların sahip olduğu bazı özellikler 
verilmiştir.

Homeostazi Metabolizma

Boşaltım Beslenme

1 2

3 4

Bu özelliklerle ilgili,

I. 1 numaralı özellik, sadece bitkilerde bulunur.

II. 3 numara ile gösterilen aktivite bir hücrelilerde doku, organ 
ve sistemlerle gerçekleşir.

III. 2 numara ile gösterilen özellik, anabolizma ve katabolizma 
tepkimelerini kapsar.

IV. Tüm canlılarda 4 numaralı özellik bulunur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II

D) II ve III E) III ve IV

ÖRNEK-17 

I. Homeostaziye sahip olma

II. Solunum yapma

III. Böbrekler aracılığı ile boşaltım yapma

IV. Anabolik tepkimeleri gerçekleştirme

Bir hücreli canlıların tamamında yukarıda verilen özellik-
lerden hangileri bulunur?

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

D) I ve III E) I, II ve IV
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Test - 01Canlıların Ortak Özellikleri

1. Aşağıdaki çalışma kartlarını öğrencilerine dağıtan biyoloji 
öğretmeni canlıların tümünde görülmeyen özelliklerin bu-
lunduğu kutucukları kırmızıya boyamalarını istemiştir. 

 

Böbrekleri aracılığı 
ile boşaltım yapma

Çekirdek içeren 
hücrelere sahip olma

Solunum yapma
Yıkım tepkimelerini
gerçekleştirme 

Çalışmayı doğru yapan bir öğrencinin çalışma kartının 
görünümü aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?

A) B) C)

D) E)

2. Didem, biyoloji yazılısına çalışırken defterine aşağıdaki 
notları almıştır.

I.    Canlıların ortama uyum
      sağlamalarına “metabolizma”
      denir. 

II.   Bir hücreli canlıların tamamı,
      prokaryot hücre yapısına 
      sahiptir. 

III.  İnsan, heterotrof beslenen
      bir canlıdır. 

IV. Hayvanlarda anabolizma
     bulunduğu hâlde katabolizma
     görülmez. 

Buna göre, Didemin defterine yazdığı notlardan han-
gileri hatalıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

3. I. Fotosentez yaparak ihtiyaç duyduğu besinleri üretme

II. ATP üretme ve tüketme

III. Çok sayıda hücreden oluşma

Fotosentez yapan bir bakteri ile insanda yukarıdaki 
özelliklerden hangileri ortaktır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

4. Bir hücreli canlı olan amip;

I. homeostaziye sahip olma,

II. hücresel solunum yapma,

III. böbreklerle boşaltım yapma

özelliklerinden hangilerine sahip değildir?

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III

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

5. Canlıların tamamında;

I. golgi ve endoplazmik retikulum gibi zarlı organellere 
sahip olma,

II. oksijenli solunum yapma,

III. çok sayıda hücreden oluşma,

IV. DNA içerme

özelliklerinden hangileri bulunur?

A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve IV
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6.  

Homeostasi K

M

LMetabolizma

Anabolizma

Tahtaya yukarıdaki kavramları yazan biyoloji öğretmeni, 
öğrencilerinden bu kavramları açıklamalarını istemiştir.

Öğrencilerden,

Burcu: K, canlıda gerçekleşen yıkım tepkimeleri demektir.

Kübra: L, canlıda gerçekleşen yapım ve yıkım tepkime-
lerinin tamamıdır.

Leyla: M, büyük moleküllerin küçük moleküllere parça-
lanmasıdır.

açıklamalarını yapmıştır.

Buna göre, öğrencilerden hangilerinin yaptığını açık-
lama doğrudur?

A) Yalnız Burcu B) Yalnız Kübra

C) Yalnız Leyla D) Burcu ve Kübra

E) Kübra ve Leyla

7.  

2

HeterotroflarOtotroflar

1 3

Ototrof ve heterotrof canlıların özelliklerine ilişkin ve-
rilen Venn şemasında numaralanmış yerlere aşağıda-
kilerden hangisi getirilmelidir?

1 2 3
A) ATP üretme Solunum 

yapma
ATP tüketme

B) İnorganik  
maddelerden 

besin sentezleme

Solunum 
yapma

ATP tüketme

C) Beslenme ATP üretme Solunum 
yapma

D) İnorganik  
maddelerden 

besin sentezleme

Solunum 
yapma

Besinlerini 
hazır alma

E) ATP üretme Beslenme ATP tüketme

8. I. İhtiyaç duyduğu besinleri üretme

II. Metabolik atıkları vücuttan uzaklaştırma

III. Solunum yaparak enerji açığa çıkarma

IV. Fermantasyon yapma

Yukarıda verilenlerden hangileri canlı organizmaların 
tamamında görülür?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

9. Dört farklı türün bazı özellikleri aşağıda verilmiştir.

X türü: Oksijensiz solunum yaparak ATP sentezler.

Y türü: Çok sayıda hücre ve dokulara sahiptir.

Z türü: Anabolik ve katabolik tepkimeleri gerçekleştirir.

L türü: Mitokondri içerir.

Bu canlıların sahip olduğu özelliklerden hangileri her-
hangi bir bakteride kesinlikle bulunur?

A) Yalnız X B) Yalnız Z C) X ve Y

D) Z ve L E) Y, Z ve L

10. Canlılarda görülen bazı özellikler aşağıdaki pasta grafi-
ğinde verilmiştir.

 

ATP
üretme

Boşaltım
yapma

O2 li solunum
yapma

Fotosentez
yapma

Hayvanlarda görülmeyip bitkilerde görülen özellikler 
grafikten çıkartıldığında aşağıdaki görünümlerden 
hangisi oluşur?

A) B)

D) E)

C) 
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11. Tek hücreli canlılarda;

I. doku, organ ve sistem bulundurma,

II. organik besinleri solunumla parçalayıp enerji üretme,

III. çekirdek ve organel içeren hücreye sahip olabilme

özelliklerinden hangileri görülebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

12. Canlıların tümü hücresel yapıya sahiptir. Bazı canlılar bir, 
bazı canlılar ise çok sayıda hücre bulundurur. Bazı hücreler 
çekirdekle birlikte lizozom, mitokondri, golgi, endoplazmik 
retikulum gibi zarlı organeller içerirken bazı hücrelerde 
çekirdek ve zarlı organel bulunmaz. Bu hücrelere “prokaryot 
hücre” denir. Prokaryot hücrelerde bir çekirdek olmadığı için 
DNA’ları sitoplazmada bulunur. Bu hücrelerde ayrıca sadece 
zarsız bir organel olan ribozom bulunur. Prokaryot hücre-
lerde hücre zarının dışında hücre duvarı da yer alır. Hücre 
zarı her hücrede bulunduğu hâlde hücre duvarı her hücrede 
bulunmaz. 

Yukarıdaki bilimsel makaleden,

I. Tüm hücrelerde DNA, sitoplazmada bulunur.

II. Ökaryot ve prokaryot tüm hücrelerde, mitokondri ve 
golgi gibi zarlı organeller bulunur.

III. Hücre zarı bulundurmak tüm hücrelerin ortak özelliği-
dir.

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

D) I ve II E) II ve III

13. I. Farklı görevleri yerine getirmek üzere özelleşmiş do-
kulara sahip olma

II. Işık enerjisini kullanarak kendi besinlerini üretme

III. ATP üretme ve tüketme

Yukarıda verilenlerden hangileri tüm canlılarda ortak-
tır?

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

D) I ve II E) I ve III

14. 
Ortamdaki
O2 miktarı

Zaman
K

L M

Fotosentezle
üretilen besin miktarı

Zaman

Tüketilen
besin miktarı

Üretilen ATP
    miktarı

Canlıların tamamında yukarıdaki grafiklerde verilen 
değişimlerden hangileri ortak olarak gerçekleşir?

A) Yalnız K B) Yalnız L C) Yalnız M

D) K ve L E) L ve M

15. Aşağıda verilenlerden hangisi canlıların ortak özellik-
lerinden biri değildir?

A) Solunum yapma

B) Ototrof beslenme

C) Homeostaziye sahip olma

D) Boşaltım yapma

E) Anabolik ve katabolik tepkimeleri gerçekleştirme

9. SINIF B�YOLOJ� D�F - FÖY-1 - 2022
Test 1 (601844)

OPT�K - Test 1 (601844)
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ETKİNLİK-2

Canlılarda görülen özelliklerle ilgili aşağıdaki ifadeleri “Doğru (D)-Yanlış (Y)” olarak değerlendiriniz.

Özellik D / Y

a. Bir hücreliler, terleme yolu ile boşaltım yapar. Y

b. Homeostazinin bozulması hastalıklara neden olabilir. D

c. Ökaryot canlılarda ribozom bulunmaz ancak zarlı organeller bulunur. Y

d. Küçük moleküllerin birleştirilmesiyle daha büyük moleküllerin elde edilmesine “anabolizma” denir. D

e. Protein sentezi, katabolik bir tepkimedir. Y

f. Bitkiler heterotrof, hayvanlar ise ototrof beslenen canlılardır. Y

Uyarılara Tepki

 ✓ Canlılar hem iç hem de dış ortamdan gelen uyarılara karşı tepki gösterir. Tepki gösterme, canlıların yaşamlarını devam ettirme-
leri ve çevreleriyle uyum içerisinde olmaları açısından önemlidir. 

Küstüm otu bitkisi,  
yapraklarına dokunulduğunda  

yapraklarını kapatır.

Öglena, ışığı algılayarak ışık 
yönünde hareket eder.

 ✓ Aşağıda bazı canlıların uyarılara gösterdiği tepkilere örnekler verilmiştir.

• Küstüm otu bitkisinin yapraklarına dokunulduğunda yapraklarının 
kapanması

• Öglena adlı bir hücreli canlının ışığı göz lekesi aracılığıyla algıla-
yarak ışık yönünde hareket etmesi

• Köpeklerin ses duyunca kulaklarını dikleştirmesi

Hareket

 ✓ Canlılar, çeşitli nedenlerle (besin bulma, düşmanlarından kaçma vb.) hareket eder.

 ✓ Tek hücreli canlılarda sil, kamçı ve yalancı ayak gibi yapılar aracılığıyla aktif yer değiştirme hareketi gözlenebilir.

Bir Hücreliler

Yalancı ayakla hareket Kamçı ile hareket

Kamçı

Sillerle hareket

Amip Öglena Paramesyum

Yalancı
ayaklar

Bir Hücrelilerde Hareket Etmeyi Sağlayan Yapılar

D
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ÖRNEK-18 

Aşağıdakilerden hangisi organizmaların uyarılara verdiği 
bir tepki örneği değildir?

A) İnsanın gözüne aniden bir cisim yaklaştırıldığında gözünü 
kırpması

B) İnsanın diz kapağına vurulduğunda ayağın yukarı doğru 
hareket etmesi

C) Bir hücreli ve çok hücreli canlıların neslini devam ettirmek 
için üremesi

D) Karşısına vahşi bir hayvan çıkan geyiğin kaçıp saklanması
E) Böcekçil bitkisinin sinek konmasıyla böceği yakalama hare-

keti yapması

ÖRNEK-19 

Aşağıdakilerden hangisi çok hücreli canlılarda aktif yer 
değiştirme hareketini sağlayan yapılardan biri değildir?

A) Sil B) Bacak C) Yüzgeç

D) Kanat E) Kuyruk

ÖRNEK-20 

Aşağıdakilerden hangisi yer değiştiremez?

A) Bitki B) Baykuş C) Kedi

D) Köpek E) İnsan

 ✓ Bitkilerde yer değiştirme hareketi gözlenmez, durum değiştirme hareketi görülür.

 ✓ Bitkiler genellikle çevresel uyaranlara bağlı olarak durum değiştirme hareketi (pasif hareket) yapar.

 ✓ Hayvanların çoğu bacak, kanat, yüzgeç gibi yapılar aracılığıyla aktif yer değiştirme hareketi yapar.

 ✓ Sünger ve hidra gibi bazı omurgasız hayvanlarda ise yer değiştirme hareketi gözlenmez.

Kuşlar, kanatları ile uçarak 
yer değiştirir.

Ayçiçeği güneşe doğru 
yönelme hareketi yapar.

ETKİNLİK-3

Aşağıdaki tabloda verilen canlı çeşitlerinin sahip oldukları özellikleri ilgili kutucuğu “�” sembolüyle belirtiniz.

Canlı Çeşidi Ototrof Beslenme
Hücresel Yapıya 

Sahip Olma
Aktif Olarak Yer  

Değiştirme
Metabolizmaya  

Sahip Olma
Ökaryot

Olma

Amip � � � �

Ayçiçeği � � � �

Flamingo � � � �

Çam ağacı � � � �

Panda � � � �
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Organizasyon

 ✓ Belirli bir ortak amaca hizmet eden yapıların oluşturduğu ortak çalışma düzeni organizasyon olarak tanımlanabilir.

 ✓ Her canlı, kendi türüne özgü bir organizasyon düzeyine sahiptir.

 ✓ Çok hücreli canlılarda görev ve yapı bakımından benzer hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular organları, organlar sistemleri, 
sistemler de organizmayı meydana getirir.

 ✓ Organizasyon, canlıya zaman ve enerji tasarrufu sağlar.

Atom Molekül Organel Doku Organ OrganizmaHücre Sistem

Çok Hücreli Canlılarda Organizasyon Basamakları

ÖRNEK-21 

Canlılarda görülen organizasyon düzeyleri aşağıda verilmiştir.

Atom (1)

Molekül (2)
Organel (3)

Hücre (4)
Doku (5)

Organ (6)

Sistem (7)

Organizma (8)

Tek hücreli bir canlı olan amipte bu organizasyon düzeyle-
rinden hangileri bulunmaz?

A) 1 ve 5 B) 3 ve 4 C) 1, 2 ve 8

D) 4, 6 ve 7 E) 5, 6, 7 ve 8

ÖRNEK-22 

Canlıların sahip olduğu organizasyon düzeyleri ile ilgili,

I. Tüm canlılarda homeostazi sinir sistemi tarafından organi-
ze edilir.

II. Bir hücreli canlılarda organizasyonda doku ve organlar gö-
rev alır.

III. Bitkilerde hücreden daha üst düzeyde organizasyon basa-
makları yoktur.

IV. Organizasyon, canlılarda hayatsal aktivitelerin düzenlen-
mesini sağlar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II

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

Üreme

 ✓ Canlıların nesillerini devam ettirmek amacıyla yeni bireyler oluşturarak birey sayılarını artırmalarına üreme denir.

Üreme, bir canlının yaşamını sürdürebilmesi için zorunlu olan bir canlılık olayı değildir, ancak türün neslinin devam etmesi için 
gereklidir.

 ✓ Canlılarda eşeysiz ve eşeyli üreme olmak üzere iki çeşit üreme gözlenir.

• Eşeysiz üremede tek bir ata canlıdan aynı kalıtsal özelliklere sahip yeni canlılar oluşur.

• Eşeysiz üremede cinsiyet (dişi birey, erkek birey), mayoz bölünme, üreme hücresi oluşumu, döllenme ve zigot oluşumu yoktur.

• Örneğin; amip, öglena, paramesyum gibi tek hücreli canlılar bölünerek eşeysiz ürer.

Amipte bölünerek eşeysiz üreme gerçekleşir.
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 ✓ Eşeyli üreme, dişi ve erkek bireylere ait üreme hücrelerinin döllenmesi sonucu yavru bireyler oluşmasıdır.

 ✓ Eşeyli üremede cinsiyet kavramı (dişi birey, erkek birey), mayoz bölünme, üreme hücresi (yumurta ve sperm) oluşumu, döllenme, 
zigot ve embriyo oluşumu vardır.

 ✓ Oluşan yavru bireyler, anne ve babalarından farklı kalıtsal yapıya sahiptir. 

Zigot
Embriyo Yavru

 ✓ Bitkiler ve hayvanlar eşeyli üreyen canlılardandır.

ETKİNLİK-4

Canlılarda gerçekleşen üreme şekilleri ve bunların özellikleri ile ilgili tablo aşağıda verilmiştir.

Eşeysiz ve eşeyli üremenin sahip olduğu özelliklerin ait olduğu kutucukları “+” , sahip olmadığı özellikleri “–” sembolüyle be-
lirtiniz. 

Üreme Hücresi Üretme
Döllenmenin  

Gerçekleşmesi
Ana Bireyle Aynı 

Özellikte Yavru Oluşması

a. Eşeysiz üreme – – –

b. Eşeyli üreme + + +

ÖRNEK-23 

Eşeyli üreyen bir canlıda gerçekleşen bazı olaylar ile bu canlı-
nın bazı gelişim aşamaları aşağıda gösterilmiştir.

Dişi üreme
hücresi

Erkek üreme
hücresi

Zigot
(2)

Döllenme
(1)

Embriyo
(3)

Aşağıda verilen canlının hangisinde numaralanmış olay ya 
da yapılar görülmez?

A) İnsan B) Bakteri C) Tavşan

D) Bitki E) İnek

ÖRNEK-24 

Aşağıdaki Venn şemasında eşeyli ve eşeysiz üremeye ait özel-
liklerden bazıları harflerle belirtilmiştir.

Eşeyli
üreme

Eşeysiz
üremeL MK

Buna göre; K, L ve M ile gösterilen kısımlara gelmesi ge-
rekenler aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

A) K † Ana canlıyla aynı özellikte yavru oluşturma

B) L † Birey sayısının artmasını sağlama

C) M † Üreme hücresi oluşturma

D) K † Sadece bir hücreli canlılarda görülme

E) L † Sadece hayvanlarda görülme
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Büyüme ve Gelişme

 ✓ Büyüme; 

• tek hücreli canlılarda sitoplazma miktarının artmasıyla,

• çok hücreli canlılarda bölünme sonucu hücre sayısının ve hücre hacmi-
nin artmasıyla

gerçekleşir.

Gelişme, canlının sahip olduğu yapıların zamanla değişerek fonksiyonel olarak olgunlaşmasıdır. Örneğin yeni doğan bir bebek 
hemen yürüyemez. Bebek, büyüdükçe bacak kaslarının ve beyinciğin gelişmesiyle kendi başına yürüyebilir.

Uyum (Adaptasyon)

 ✓ Bir organizmanın yaşadığı çevrede hayatta kalma ve üreme şansını artıran kalıtsal özelliklerin tümüne adaptasyon (uyum) denir. 
Örneğin kutup ayılarının açık post rengine sahip olması, yaşadığı ortama uyumunu sağlar.

 ✓ Çölde yaşayan kaktüslerin yapraklarının diken şeklinde olması, su kaybını önleyen bir adaptasyondur.

Kaktüs Kutup Ayısı Deve

 ✓ Ördek ve kazların parmaklarının arasında perde bulunması, yüzmelerini kolaylaştıran bir adaptasyondur.

 ✓ Develerin hörgüçlerinde yağ depolaması ve gerektiğinde bu yağı suya dönüştürebilmeleri su kaybını önlemeye yönelik bir adap-
tasyondur.

ÖRNEK-25 

Büyüme ve gelişme ile ilgili,

I. Büyüme, tek hücrelilerde bölünme sonucu hücre sayısının 
artması ile sağlanır.

II. Gelişme, hayvanlarda tüm yaşam boyu devam edebilir.

III. Gelişme, canlının sahip olduğu yapıların zamanla olgunlaş-
ması ve gerekli fonksiyonları yapabilir hâle gelmesidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

ÖRNEK-26 

Çok hücreli bir canlıda;

I. solunum yapma,

II. hücre sayısını artırarak büyüme,

III. organizasyona sahip olma,

IV. gelişme

özelliklerinden hangileri bulunur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) I, II, III ve IV
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Test - 02Tarama Testi - I

1. Burak biyoloji dersine çalışırken defterine aşağıdaki not-
ları yazmıştır.

I. Tüm canlılar, aktif olarak yer değiştirir.
II. Bir hücreliler, hücre sayısını artırarak büyür.
III. Bazı canlılar eşeyli bazı canlılar ise eşeysiz ürer.

Burak’ın defterine yazdığı numaralanmış bilgilerden 
hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

2. 9. sınıf biyoloji öğretmeni bazı canlılara ait özelliklerin yer 
aldığı aşağıdaki çalışma kartlarını öğrencilerine dağıta-
rak öğrencilerinden canlıların sahip olduğu özellikleri “+”, 
sahip olmadığı özellikleri “–” sembolü ile işaretlemelerini 
istiyor.

Özellik Bakteri Mantar Bitki

Ökaryot yapılı
olma 1 2 3

Ototrof beslenen
türlere sahip olma 4 5 6

Banu, çalışma kartını aşağıdaki gibi doldurmuştur.

– 
           1

+ 
           2

+ 
           3

+ 
           4

+ 
           5

– 
           6

Buna göre, Banu numaralanmış kutucukların hangile-
rinde yanlışlık yapmıştır?

A) Yalnız 1 B) 1 ve 4  C) 2 ve 3 

D) 3 ve 4 E) 5 ve 6

3. Aşağıdakilerden hangisi beslenme yönüyle diğerle-
rinden farklı bir grupta yer alır?

A) Mantar B) Aslan C) Yeşil bitki

D) Keçi E) Çekirge

4. Aşağıdaki şekilde bakteri hücresi (X), hayvan hücresi (Y) 
ve bitki hücresi (Z) gösterilmiştir.

X Y Z

Buna göre; X, Y ve Z hücrelerinde;

I. ökaryot yapılı olma,

II. aynı gelişmişlik düzeyine sahip olma,

III. sitoplazma içerme

özelliklerinden hangileri ortaktır?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

5. I. Böbreklerle boşaltım yapma

II. Çok hücreli olma

III. Metabolizmaya sahip olma

IV. Homeostaziyi sağlama

V. ATP üretme ve kullanma

Yukarıdakilerden hangileri bütün canlılar için ortak-
tır?

A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve III

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

6. Aşağıdakilerden hangisi bütün canlılarda bulunması 
gereken yapı veya moleküllerden biri değildir?

A) DNA B) Protein C) ATP

D) Çekirdek E) Hücre

7.  n(Amino asit) √ Protein + (n – 1)H2O

Canlılarda gözlenen yukarıdaki tepkimeyle ilgili,

I. Anabolik bir tepkimedir. 

II. Prokaryot hücrelerde gerçekleşmez. 

III. Metabolik bir olaydır.

yargılarından hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III
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Test - 02

8. a. Homeostazi

b. Metabolizma

c. Solunum

d. Boşaltım

Bu kavramlarla;

I. vücudun kararlı iç dengesi,

II. canlının enerji ihtiyacının karşılandığı olay,

III. metabolik atıkların vücuttan uzaklaştırılması,

IV. canlıda meydana gelen tüm yapım ve yıkım olayları

açıklamaları aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleşti-
rilmiştir?

a b c d
A) I II III IV
B) II IV III I
C) I IV II III
D) I II IV III
E) II III IV I

9.  Beslenme ile ilgili,

I. Bütün canlılar, beslenme bakımından doğrudan diğer 
canlılara bağımlıdır.  

II. Beslenmeyle vücuda alınan besinler sadece enerji 
elde etmek için kullanılır.

III. Üretici canlılar, ihtiyaç duydukları besinleri sentezle-
yebilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

10. Üretici canlıların tümü;

I. besin sentezi yapma,

II. dışarıdan organik besin alma,

III. çok hücreli olma

özelliklerinden hangilerine sahiptir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

11. Boşaltım ile ilgili,

I. Bütün canlılarda özel bir organ aracılığıyla gerçekleş-
tirilir.

II. Homeostazinin devamlılığı için gerçekleştirilmelidir.

III. Metabolik atıkların vücuttan atılmasını sağlar.

yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

12. Öğretmen “Canlılarda gözlenen;

I. kas kasılması, 

II. oksijenli solunum,

III. böbreklerle boşaltım

faaliyetlerinden tüm canlılar tarafından gerçekleştirileme-
yenleri “X” sembolü ile işaretleyiniz.” diyerek öğrencilerini 
yönlendirir. 

Buna göre, doğru işaretleme yapan bir öğrencinin ya-
nıtı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır?

A) I II III

X  

B) I II III

X

C) I II III

X X   

D) I II III

X X  

E) I II III

X X X  
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Test - 03Tarama Testi - II

1. Bitkilerde gözlenen bazı yaşamsal olaylar ile canlılık 
özellikleri arasında yapılan aşağıdaki eşleştirmeler-
den hangisi yanlıştır?

A) Metabolik atıkları uzaklaştırma ₺ Boşaltım

B) Işığa doğru yönelme ₺ Uyarılara tepki

C) Yeni bireyler meydana getirme ₺ Üreme

D) Metabolizma için gerekli enerjiyi üretme ₺ Sindirim

E) Yapım ve yıkım tepkimelerini gerçekleştirme ₺ Meta-
bolizma

2. Aşağıdaki şekilde öglenanın yapısı gösterilmiştir.

Kloroplast

Çekirdek

Kamçı

Bu şekli inceleyen bir öğrenci, öglenayla ilgili;

I. hücre yapısı,

II. hareket şekli,

III. beslenme biçimi

özelliklerinden hangileri hakkında fikir sahibi olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

3.  
Biyoloji öğretmeni, öğrencilerine “Organizmalarda gözlenen;

I. organ,

II. doku,

III. hücre,

IV. çekirdek

yapılarından hangileri tüm canlılarda ortak olarak bulunur?” 
sorusunu yöneltmiştir.

Buna göre, öğretmenin aşağıdaki seçeneklerden han-
gisini işaretleyen öğrencilerin cevabını onaylaması 
gerekir?

A) Yalnız III B) I ve II C) II ve III

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

4. Üreticilerin ve tüketicilerin sahip olduğu özellikleri göster-
mek için aşağıdaki Venn diyagramı hazırlanmıştır.

Üreticiler

III

Tüketiciler

III

Buna göre, numaralanmış kısımlarla ilgili aşağıdaki 
eşleştirmelerden hangisi doğru olmaz?

A) I ₺ İnorganik maddelerden organik besin sentezleme

B) II ₺ ATP üretme ve kullanma

C) III ₺ Hazır organik besin alma

D) I ₺ Böbrekler aracılığıyla boşaltım yapma

E) II ₺ Hücresel yapıya sahip olma

5. Aşağıdaki canlıları inceleyen bir öğrenci bu canlıların 
hangisinde aktif hareket gözlemleyemez?

A) Balık B) Ayçiçeği C) Leylek

D) Yarasa E) Öglena

6. “Basit moleküllerin birleştirilerek daha karmaşık molekül-
lerin sentezlenmesi olayına genel olarak ne ad verilir?”

Bu sorunun yöneltildiği bir öğrenci aşağıdakilerden 
hangisini işaretlerse soruyu doğru cevaplamış olur?

A) Katabolizma B) Metabolizma

C) Anabolizma D) Beslenme

E) Büyüme



20 9. Sınıf | Biyoloji

Test - 03

7. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özellikleri 
arasında gösterilemez? 

A) Mayoz bölünme geçirme 

B) ATP sentezleme 

C) Hücresel yapıya sahip olma 

D) Metabolizmaya sahip olma 

E) Boşaltım yapma

8. Burcu Öğretmen, tahtaya aşağıdaki soruyu yazmıştır.

Canlıların içeriden ve dış ortamdan gelen uyarılara 
tepki göstermesi;

I. yaşamın devamı,

II. çevreye uyum sağlama,

III. homeostaziyi koruma

durumlarından hangilerini sağlar?

Didem soruyu doğru cevapladığına göre, aşağıdaki-
lerden hangisini işaretlemiştir?

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

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

9. Aşağıdakilerden hangisi canlı varlıkları, cansız varlık-
lardan ayıran özelliklerden biri değildir?

A) Boşaltım yapma 

B) Üreme

C) Atomlardan oluşma

D) Beslenme

E) Uyarılara tepki verme

10. Aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşme şekli 
tüm canlı gruplarında ortaktır?

A) Organik moleküllerden ATP sentezleme

B) Çevresel uyarılara tepki verme

C) Aktif olarak yer değiştirme

D) Ribozomda protein sentezleme

E) Metabolik atıkları vücuttan uzaklaştırma

11. Kerem Öğretmen, öğrencilerine “Tüm canlılarda;

I. doku ve organ oluşumu,

II. solunum yaparak ATP sentezleme,

III. duyu organlarıyla uyarıları alma 

özelliklerinden hangileri ortak olarak görülmez?” sorusunu 
yöneltmiştir.

Öğrencilerden,

Ayşe: Yalnız I

Ali: Yalnız II

Yüksel: I ve III

Aysel: II ve III

Mehmet: I, II ve III

cevabını vermiştir.

Buna göre, Kerem Öğretmen’in hangi öğrencinin ce-
vabını onaylaması beklenir?

A) Ayşe B) Ali C) Yüksel

D) Aysel E) Mehmet

9. SINIF B�YOLOJ� D�F - FÖY-1 - 2022
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Test - 04Tarama Testi - III

1. • Kurak ortamda yaşayan bitkilerde yaprak yüzeyi kü-
çüktür.

• Bazı tek hücreliler, kamçıları aracılığıyla yer değiştire-
bilir.

• Tek hücreli canlılar, bölünerek birey sayısını artırabilir.

• Omurgalı hayvanlar, metabolik atıklarını böbrekleriyle 
vücutlarından uzaklaştırır.

Bu örneklerle aşağıdaki canlılık özellikleri eşleştirilir-
se hangi özellik dışta kalır?

A) Uyarılara tepki B) Uyum

C) Üreme D) Boşaltım

E) Hareket

2. Aşağıdakilerden hangisi tüm canlıların sahip olduğu 
özelliklerden biridir?

A) Merkezî ve çevresel sinir sistemine sahip olma

B) İnorganik maddeleri kullanarak organik besin sentezi 
yapma

C) Çevresel uyarılara karşı tepki oluşturma

D) Oksijensiz solunumla enerji üretebilme

E) Eşeyli üremeyle yeni bireyler oluşturma

3. Aşağıdakilerin hangisinde canlılık özelliğiyle ilgili ve-
rilen örnek yanlıştır?

Özellik Örnek
A) Üreme İnsan vücudundaki hücre sayısının 

artması

B) Tepki Sıcak bir cisme dokunulduğunda 
elin geri çekilmesi

C) Büyüme Bebeğin boyunun uzaması

D) Gelişme Bebeğin yürümeye başlaması

E) Boşaltım Böbrekler aracılığıyla vücuttaki 
suyun fazlasının atılması

4. Aşağıdaki görseli öğrencileriyle paylaşan biyoloji öğret-
meni öğrencilerine “Gördüğünüz bu canlı hangi özelliklere 
sahiptir?” sorusunu yöneltmiştir.

 

Öğrencilerden,

Erkan: Aktif olarak yer değiştirir.

Deniz: Heterotrof beslenir.

Berrak: Prokaryot hücrelere sahiptir.

yanıtını vermiştir.

Buna göre, öğrencilerden hangilerinin cevabı doğru-
dur?

A) Yalnız Erkan B) Yalnız Deniz

C) Yalnız Berrak D) Erkan ve Deniz

E) Deniz ve Berrak

5. Bir X canlısına ait bazı özellikler aşağıda verilmiştir. 

• Kanatlara sahiptir. 

• Böbrekleri bulunur. 

• Akciğer solunumu yapar. 

Bu özelliklere göre, X canlısıyla ilgili,

I. Çok hücrelidir. 

II. Aktif hareket eder. 

III. Otçul beslenir. 

IV. Su ortamında yaşar. 

yargılarından hangilerinin doğruluğu kesindir? 

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve IV 

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

6. I. Beslenme

II. Büyüme

III. Solunum

IV. Üreme

Yukarıdaki canlılık olaylarından hangileri tüm canlı-
larda yaşam boyu devam eder?

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

D) I, II ve III E) I, II, III ve IV
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7. Sema Öğretmen, aşağıdaki posteri duvara asmıştır.

Bakteri

Bitki

Karınca

Mantar

“Posterdeki canlılarda;

I. solunumla metabolizma için gerekli enerjiyi üretme,

II. çevresel değişimlere rağmen kararlı iç yapıyı koruma,

III. besinlerini dışarıdan hazır olarak alma

özelliklerinden hangileri ortaktır?”

Öğretmenin bu sorusuna öğrencilerin verdiği aşağı-
daki cevaplardan hangisi doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

8. I. Bitkiler toprağa bağlı yaşadıklarından aktif hareket 
edemez.

II. Tek hücrelilerin tümü aktif olarak yer değiştirebilir.

III. Hayvanlarda hareket, aktif ya da pasif şekilde gerçek-
leşebilir.

Canlılık özelliklerinden olan hareket ile ilgili numara-
lanmış yargıların “Doğru (D)-Yanlış (Y)” değerlendir-
mesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

I II III
A) D D D

B) Y Y D

C) D Y Y

D) D Y D

E) Y D Y

9. Bir canlı organizmanın yaşamının devamlılığı için;
I. beslenme,
II. solunum,
III. boşaltım,
IV. üreme
canlılık olaylarından hangilerini gerçekleştirmesi zo-
runlu değildir?
A) Yalnız IV B) I ve II C) I ve IV

D) II ve III E) III ve IV

10. Bazı kuş çeşitlerinin gaga yapıları aşağıda gösterilmiştir. 
Kuşların gaga yapılarındaki farklılığın beslenme şekliyle 
ilgili olduğu bilinmektedir.

Serçe Balıkçıl Papağan

Buna göre, gaga yapılarında gözlenen bu farklılık 
canlıların aşağıdaki ortak özelliklerinden hangisiyle 
açıklanabilir?
A) Üreme B) Homeostazi
C) Metabolizma D) Uyum

E) Boşaltım

11. Üretici bir organizma ile tüketici bir organizmada;
I. solunum,
II. boşaltım,
III. beslenme,
IV. uyarılara tepki
özelliklerinden hangileri ortak olarak gözlenebilir?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

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

Test - 04
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1.  

Maymun Bakteri

Yukarıdaki görsellerde verilen canlılar için;

I. dokulara sahip olma,

II. duyu organlarına sahip olma,

III. bölünerek üreme

özelliklerinden hangileri ortak değildir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

2. Doğada yeni bulunan bir canlıya ait bazı özellikler aşağıda 
verilmiştir.

• Ökaryot tek hücreli bir canlıdır.

• Kamçısı aracılığıyla yer değiştirebilmektedir.

• Kontraktil kofulları aracılığıyla suyun fazlasını vücut 
dışına atmaktadır.

• Kloroplastları aracılığıyla fotosentez yapmaktadır.

Bu açıklamalarla aşağıdaki canlılık özellikleri eşleşti-
rilirse hangi özellik dışta kalır?

A) Beslenme B) Hareket C) Üreme

D) Hücresel yapı E) Boşaltım

3. Biyoloji öğretmeni, “Canlılarda gözlenen;

I. yaprak dökümü,

II. terleme,

III. sindirim,

IV. idrar oluşturma

olaylarından hangileri metabolizma atıklarının canlıdan 
uzaklaştırılmasında görev yapar?” sorusunu öğrencileri-
ne yöneltmiştir.

Buna göre, öğretmenin aşağıdaki seçeneklerden han-
gisini işaretleyen öğrencilerin cevabını onaylaması 
beklenir?

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

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

4.  

Ayçiçeği bitkisinde gözlenen yukarıdaki canlılık olayı 
ile ilgili,

I. Bitki, aktif olarak yer değiştirmemiştir.

II. Işık uyaranına karşı bitki tarafından oluşturulan bir 
tepkidir.

III. Bitkilerde sadece güneşe karşı tepki oluşturulabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

5. Aşağıdaki canlılık özelliklerinden hangisi tüm canlı-
larda yaşam boyunca devam etmez?

A) Üreme B) Beslenme

C) Solunum D) Uyarılara tepki

E) Boşaltım

6. Aşağıdakilerden hangisi canlılarda gözlenen uyum 
örneklerinden biri değildir?

A) Çölde yaşayan develerin hörgüçlerinde yağ depo et-
mesi

B) Kurak bölge bitkilerinin yapraklarındaki gözenek sayı-
sının az olması

C) Bukalemunun içinde bulunduğu ortama göre renk de-
ğiştirmesi

D) A kan grubu anne ve babadan, 0 kan grubu çocukların 
olması

E) Karasal ortamda yaşayan hayvanların solunum organ-
larının vücut içinde bulunması

Test - 05Tarama Testi - IV
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Test - 05

7. Eşeysiz ve eşeyli üremeye ait özellikleri göstermek için 
aşağıdaki Venn diyagramı oluşturulmuştur.

IV

Eşeysiz üreme Eşeyli üreme

II
I

III

Buna göre, 

I. Tek bir ata canlıdan yeni bireyler oluşur.

II. Birey sayısının artmasını sağlar.

III. Döllenme olayı görülmez.

IV. Üreme hücresi oluşturulur.

özelliklerinin Venn diyagramındaki gösteriminden 
hangileri doğrudur?

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

D) II ve IV E) III ve IV

8. Aşağıdaki metabolik olaylardan hangisi yanlış eşleş-
tirilmiştir?

A) Protein sentezi ₺ Anabolizma

B) Fotosentez ₺ Anabolizma

C) Oksijenli solunum ₺ Katabolizma

D) Nişastanın sindirimi ₺ Katabolizma

E) Oksijensiz solunum ₺ Anabolizma

9. Tek hücreli ökaryot bir canlıda;

I. katabolizma,

II. anabolizma,

III. solunum,

IV. beslenme

olaylarından hangileri kesinlikle görülür? 

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

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

10. • Hücre miktarının artması

• Kütle ve hacimce artış olması

• Doku ve organ oluşumu

• Ergin bireyin meydana gelmesi

Çok hücreli bir canlıda yukarıdaki olayları kapsayan 
canlılık özelliği seçeneklerden hangisiyle ifade edile-
bilir?

A) Beslenme

B) Metabolizma

C) Üreme

D) Büyüme ve gelişme

E) Organizasyon

11. Aşağıdaki canlılardan hangisi hücresel organizasyon 
yönüyle diğerlerine göre daha az gelişmiştir?

A) Bakteri B) Amip

C) Şapkalı mantar D) Çekirge

E) Solucan

12. “Bir canlıda;

I. inorganik maddelerden organik besin üretme,
II. organik besini parçalayarak enerji üretme,
III. metabolik faaliyetlerinde enerji kullanma
olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi bu canlının ototrof ol-
duğuna kanıt gösterilebilir?”

Bu sorunun yöneltildiği bir öğrenci aşağıdakilerden 
hangisini işaretlerse soruyu doğru cevaplamış olur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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