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AHMET MELİH DOĞAN ANADOLU LİSESİ 

2022 – 2023 ÖĞRETİM YILI 9. SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI 

ADI SOYADI  
PUAN 

RAKAMLA YAZIYLA 

SINIFI - NO    
 

BAŞARILAR                           CAFER MURAT                  ELİF ÇELİK                      RABİA ÇAKAN                     OLCAY ÜRGÜN 

1) Aşağıda verilen terimleri tanımlayınız. 
a. METABOLİZMA: 

 
 
 
 
 

b. ASİT: 
 
 
 
 
 

c. ADHEZYON: 
 
 
 
 

d. HOMEOSTASİ: 
 
 
 
 
 

e. DEHİDRASYON: 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Canlıların ortak özelliklerinden 10 tanesini 

yazınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Aşağıdaki minerallerin insan vücudundaki 

görevlerini yazınız. 

a. DEMİR:  

 

 

b. FOSFOR:  

 

 

c. POTASYUM: 

 

 

d. İYOT: 

 

 
 
 

4) Suyun canlılardaki işlevlerinden 5 tanesini 
maddeler halinde yazınız. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Su donduğu zaman hacmi artar. Bunun 

sonucunda yoğunluğu azalır. Buzun 

yoğunluğunun suyun yoğunluğundan küçük 

olmasının canlılar açısından faydasını 

açıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6) Aşağıda verilen ifadelerin doğru (D) veya 

yanlış (Y) olduğunu belirtiniz. 

a. (…) Tüm canlılar eşeyli ürerler. 

b. (…) Boşaltım homeostasiyi etkilemez. 

c. (…) Üretici olarak beslenen canlılar sadece 

bitkilerdir. 

d. (… Çok hücreli canlılarda büyüme, hücre 

sayısını artırarak gerçekleşir.  

e. (…) Bütün canlılar ATP sentezlemek 

zorundadırlar. 

 

 

 

7) Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun 

ifadelerle doldurunuz. 

a. Besinlerini dışardan hazır alan canlılara 

……………………………………………… denir. 

b. Polisakkaritler oluşurken monomerleri arasında 

bağa ……………………………………. denir. 

c. Su moleküllerinin birbirini çekme kuvvetine 

………………………………………. denir. 

d. Tüm canlıların en küçük yapı ve işlev birimi 

……………………………..dir. 

e. ……………………………… hareket, canlıların 

yer değiştirmesi şeklinde gerçekleşir. 

8) Aşağıda verilen tanımları doğru kavramlarla eşleştiriniz. 

1 …….. 
Bakteri, arke, mantar ve hayvanlar tarafından 

sentezlenen depo polisakkarit çeşididir. 
A Nişasta  

2 …….. 
Çok sayıda glikozun glikozit bağı ile bağlanması 
sonucunda oluşan polimerlerdir 

B Laktoz  

3 …….. 
Böceklerin kabuğunda bulunan ve azot içeren 
polisakkarittir. 

C Glikojen 

4 …….. 
Bitkiler tarafından fotosentezle üretilen glikozun 
hücre lökoplastlarında depolanmasıyla oluşur. 

D Kitin 

5 …….. Memelilerin sütünde bulunan disakkarit çeşididir. E Nişasta 

 

9) Canlıların temel bileşenlerini, yapılarına göre gruplandırınız. 

 

 

 

 

 

 

 

10) Karbohidratları, yapısında bulunan şeker sayısına göre gruplandırınız. Her birine ikişer tane 

örnek yazınız. 

 

 

 

 

 

 

… 
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ADI SOYADI  
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BAŞARILAR                           CAFER MURAT                  ELİF ÇELİK                      RABİA ÇAKAN                     OLCAY ÜRGÜN 

1) Aşağıda verilen terimleri tanımlayınız. 
a. METABOLİZMA: 

Canlılarda meydana gelen yapım, yıkım ve 
dönüşüm reaksiyonlarının tamamına 
metabolizma denir. 
 
 

b. ASİT: 
Suda çözündüklerinde Hidrojen iyonu (H+) 
veren maddelere asit denir. 
 
 

c. ADHEZYON: 
Farklı cins moleküller arasındaki çekim 
kuvvetine ADHEZYON denir. 
 
 

d. HOMEOSTASİ: 
Canlılar dışarıdan ve içten gelen uyarılar cevap 
vererek metabolizmayı dengede tutarlar. Çünkü 
her canlının sahip olduğu metabolik bir dengesi 
vardır. Bu dengenin bozulması canlıyı ölüme 
sürükleyebilir. Canlıların sahip oldukları kararlı 
iç dengeye homeostasi denir. 
 
 

e. DEHİDRASYON: 
Küçük moleküllerin birleşerek büyük molekül 
meydana getirmeleri sırasında suyun açığa 
çıktığı reaksiyonlara DEHİDRASYON denir. 
 
 
 

2) Canlıların ortak özelliklerinden 10 tanesini 

yazınız. 

a. Hücresel Yapı 

b. ATP üretme 

c. Beslenme 

d. Metabolizma 

e. Homeostasi 

f. Büyüme 

g. Boşaltım 

h. Hareket 

i. Üreme 

j. Adaptasyon  

k. Uyarılara Tepki Verme 

l. Özel Kimyasal Dizilim 

m. Organizasyon 

 

3) Aşağıdaki minerallerin insan vücudundaki 

görevlerini yazınız. 

a. DEMİR:  

1)  Solunum enzimlerinin yapısına katılır 

2)  Miyoglobin ve hemoglobinin yapısında bulunur.  

3)  Kırmızı kan hücrelerinin üretilmesi için Fe 
gereklidir 

 
b. FOSFOR:  

1)  Kalsiyum ile beraber kalsiyum fosfat şeklinde 
kemiklerin ve dişin yapısına katılır.  

2)  DNA, RNA, ATP, bazı yağ, protein ve 
karbonhidratların yapısına katılır. 

 
c. POTASYUM: 

1)  Kas liflerinin uyarılmasını sağlar 

2)  Sinirsel iletimi sağlar. 

3)  Kalp ritmi, protein üretimi, tansiyon düşürülmesi 
olaylarında görevlidir. 
 

d. İYOT: 

1)  Tiroit bezi hormonu olan tiroksinin yapısına katılır.  

2)  Pankreas hormonlarının üretimi, 

3)  Besinlerden enerji kazanımı 

 
4) Suyun canlılardaki işlevlerinden 5 tanesini 

maddeler halinde yazınız. 
a. Enzimlerin çalışmasını sağlar 
b. Vücut ısısının düzenlenmesini sağlar. 
c. Amonyak, üre gibi boşaltım maddelerinin 

seyreltilmesinde ve atılmasında kullanılır. 
d. Su, önemli bir taşıyıcıdır. Kanın akışkanlığını 

sağlayarak madde taşınmasını sağlar. 
e. Bitkilerde fotosentez için gereklidir. 
f. Su, bitkilerin kökleriyle topraktan minerallerin 

alınmasını sağlar 
g. Otsu bitkiler suyun hücrelerde oluşturduğu basınç 

(Turgor basıncı) sayesinde diklik ve desteklik sağlar. 
h. Suda yaşayan bazı omurgasız hayvanlarda 

vücutlarında bulunan fazla miktardaki su vücuda 
desteklik sağlar. 

i. Tuzların iyonlaşmasını sağlar. 

 

5) Su donduğu zaman hacmi artar. Bunun 

sonucunda yoğunluğu azalır. Buzun 

yoğunluğunun suyun yoğunluğundan küçük 

olmasının canlılar açısından faydasını açıklayınız. 

Su donduğu zaman hacmi artar, dolayısıyla 

yoğunluğu azalır. Suyun donarken hacminin artması 

dolayısıyla yoğunluğunun azalması dünyadaki hayatın 

devamı için gerekli milyonlarca şartlardan sadece bir 

tanesidir. +4oC’deki su en dibe inip burada yaşayan 

canlıların donmaktan kurtulmasını sağlar. Su 

donduğunda hacmi azalsaydı, göller, akarsular ve hatta 

denizler alttan donmaya başlayacaktı. Kış yeterince 

soğuk geçse bütün denizin donma ihtimali doğacaktı. 



  

6) Aşağıda verilen ifadelerin doğru (D) veya 

yanlış (Y) olduğunu belirtiniz. 

a. (Y) Tüm canlılar eşeyli ürerler. 

b. (Y) Boşaltım homeostasiyi etkilemez. 

c. (Y) Üretici olarak beslenen canlılar sadece 

bitkilerdir. 

d. (D) Çok hücreli canlılarda büyüme, hücre 

sayısını artırarak gerçekleşir.  

e. (D) Bütün canlılar ATP sentezlemek 

zorundadırlar. 

 

 

 

7) Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun 

ifadelerle doldurunuz. 

a. Besinlerini dışardan hazır alan canlılara 

HETETROF (TÜKETİCİ) denir. 

b. Polisakkaritler oluşurken monomerleri arasında 

bağa GLİKOZİT denir. 

c. Su moleküllerinin birbirini çekme kuvvetine 

KOHEZYON denir. 

d. Tüm canlıların en küçük yapı ve işlev birimi 

HÜCREdir. 

e. AKTİF hareket, canlıların yer değiştirmesi 

şeklinde gerçekleşir. 

8)  

1 C 
Bakteri, arke, mantar ve hayvanlar tarafından 

sentezlenen depo polisakkarit çeşididir. 
A Nişasta  

2 
A-
C-
E 

Çok sayıda glikozun glikozit bağı ile bağlanması 
sonucunda oluşan polimerlerdir 

B Laktoz  

3 D 
Böceklerin kabuğunda bulunan ve azot içeren 
polisakkarittir. 

C Glikojen 

4 
A-
E 

Bitkiler tarafından fotosentezle üretilen glikozun hücre 
lökoplastlarında depolanmasıyla oluşur. 

D Kitin 

5 B Memelilerin sütünde bulunan disakkarit çeşididir. E Nişasta 

UYARI: Çoklu cevaplarda bir tanesini yazması yeterlidir. 

 

9) Canlıların temel bileşenlerini, yapılarına göre gruplandırınız. 

 

10) Karbohidratları, yapısında bulunan şeker sayısına göre gruplandırınız. Her birine ikişer tane 

örnek yazınız. 

MONOSAKKARİTLER : Glikoz, fruktoz, galaktoz, riboz, deoksiriboz 

DİSAKKARİTLER: Laktoz, Maltoz, Sukroz (Sakkkaroz) 

POLİSAKKARİTLER: Nişasta, Glikojen, Kitin, Selüloz 

…  


