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Hücre - 1BİYOLOJİ
Hücrenin Keşfi
	+ Robert Hooke (17. yüzyıl): Hücre kavramını ilk kez kullanan kişidir. Mantar meşesinden aldığı kesitte gördüğü boşluklara cellula (hücre) 

adını vermiştir. 

	+ Anton van Leeuwenhoek (17. yüzyıl): Bakteri, sperm, kan hücreleri ve su içinde yaşayan tek hücreli canlıları incelemiştir.

	+ Matthias Schleiden ve Theodor Schwann (19. yüzyıl): Bitki ve hayvanları oluşturan temel yapısal birimlerin aynı olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Bu görüş hücre teorisinin temelini oluşturmuştur.

	+ Rudolf Wirchow (19. yüzyıl): Her hücrenin, var olan önceki hücrelerin bölünmesi ile oluştuğu görüşü bugün kabul edilen hücre teorisini 

şekillendirmiştir.

Hücre Teorisi

	+ Tüm canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşur.

	+ Hücre; canlının temel, yapısal ve işlevsel birimidir.

	+ Tüm hücreler kendinden önceki hücrelerin bölünmesiyle oluşmuştur.

	+ Hücreler kalıtım maddesi içerir ve bunu bölünerek yavru hücrelere aktarır.

	+ Tüm metabolik olaylar hücre içinde gerçekleşir.

Canlıları Oluşturan Hücreler
Yapı Bakımından İkiye Ayrılır

Prokaryot Hücreler

Çekirdek zarı ve zarlı organelleri
bulunan hücrelerdir.

Ökaryot Hücreler

Ökaryot hücrenin örnekleri;

Protista
Mantar

Bitki
Hayvan

Çekirdek zarı ve zarlı organelleri olma-
yan  hücrelerdir.
Kalıtım materyali sitoplazmaya dağılmış
olarak bulunur.

Prokaryot hücrenin örnekleri;

    Bakteri Arke 

                    

Prokaryot hücre

Kamçı

Pillus
Hücre zarı

Hücre
duvarı

Ribozom

Halkasal DNA

MezozomPlazmit

Sentrozom

Golgi

Çekirdek 

Endoplazmik
retikulum

Mitokondri

Hücre zarı

Ökaryot hücre
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Hücre Zarının Yapısı
	+  Hüc re yi dýþ or tam dan ayý ran, in ce, say dam, es nek ve ................................. ge çir gen özel li ðe sa hip bir zar dýr.

	+  Ya pý sýn da pro te in, yað ve az mik tar da karbohidrat bu lu nur. Karbohidrat lar pro te in ler le bir le þe rek gli kop ro te in le ri, yað lar la bir le þe rek gli ko li pit

le ri oluþ tu rur. Bu mo le kül le rin sa yý sý ve da ðý lý mý hüc re za rý nýn öz gül ya pý sý ný oluþ tu rur.

Glikolipit Glikoprotein

Çift katlı
lipit tabakası

Protein Yağ asidi kuyrukları

Hücre zarı

Akı cı - Mo za ik Zar Mo de li
	+ Za rýn ya pý sýn da ha re ket li iki sý ra lipit ta ba ka sý ve bu ta ba ka ya gö mül müþ protein mo le kül le ri bu lun mak ta dýr. Hüc re za rý aký cý dýr, çün kü lipit ta

ba ka sý ha re ket li dir. Hüc re za rý mo za ik tir çün kü hem lipit hem de protein bu lun du rur. Hüc re za rýn da bu lu nan pro te in ler yü zey ve iç pro te in le ri 
ola rak iki ký sým da in ce le ne bi lir. Ýç pro te in le rin ço ðu za rýn iki ya nýn da açýk ký sým lar bu lu na cak bi çim de li pit ta ba ka lar ara sýn da ka nal lar oluþ tu rur. 
Bu pro te in le re ka nal pro te ini de nir. Bu ka nal lar hüc re nin mad de alýþ ve ri þin de gö rev ya par. Pro te in le rin sa yý sý ve da ðý lým la rý hüc re ler ara sýn da 

fark lý lýk lar gös te re bi lir.

Hücre Zarının Görevleri
1) Hücreyi dýþ ortamdan ayýrýr ve korur.

2) Uyarý iletilmesinde rol oynar.

3) Glikoprotein ve glikolipit molekülleriyle, hücrelerin birbirini tanýmasýný, ilaçlara ve hormonlara cevap vermesini saðlar.

4) Hücre ve çevresi arasýnda madde alýþveriþini saðlar.

5) Seçici geçirgen özelliðiyle madde giriþçýkýþý kontrollü gerçekleþir.

6) Sil, kamçı, yalancı ayak, pinositik cep, mikrovillus ve mezozom yapılarını oluşturur.

Örnek 01 :�
��

�

Hücre zarı ile ilgili,

 I. Zar yapısında yer alan fosfolipitler hareket hâlindedir.

 II. Zar yapısındaki glikoprotein ve glikolipit moleküllerinin dağılımı, 

tüm canlıların hücre zarlarında aynıdır.

 III. Zar yapısında yer alan taşıyıcı proteinler, bütün moleküllerin zar

dan geçişinde görev alır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

(2021/TYT)

Örnek 02:
Aþaðýda hücre zarýnýn kesiti verilmiþtir.

Z

Y

X

Buna göre,

 I. X’in gliserolden oluþan baþ kýsmý hidrofobik, yað asitlerinden 

oluþan kuyruk kýsmý ise hidrofilik özellik gösterir.

 II. Y, hücrelerin birbirini tanýmasýnda ve ilaçlara, hormonlara cevap 

verilmesinde görev alýr.

 III. Z, monomer ve polimer maddelerin hücre içine alýnmasýný saðla

yan taþýyýcý proteinlerdir.

ifadelerinden hangileri doðrudur?

A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III

                        D) I ve II                                 E) II ve III
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	+  Hüc re yi dýþ or tam dan ayý ran, in ce, say dam, es nek ve ................................. ge çir gen özel li ðe sa hip bir zar dýr.

	+  Ya pý sýn da pro te in, yað ve az mik tar da karbohidrat bu lu nur. Karbohidrat lar pro te in ler le bir le þe rek gli kop ro te in le ri, yað lar la bir le þe rek gli ko li pit

le ri oluþ tu rur. Bu mo le kül le rin sa yý sý ve da ðý lý mý hüc re za rý nýn öz gül ya pý sý ný oluþ tu rur.

Glikolipit Glikoprotein

Çift katlı
lipit tabakası

Protein Yağ asidi kuyrukları

Hücre zarı

Akı cı - Mo za ik Zar Mo de li
	+ Za rýn ya pý sýn da ha re ket li iki sý ra lipit ta ba ka sý ve bu ta ba ka ya gö mül müþ protein mo le kül le ri bu lun mak ta dýr. Hüc re za rý aký cý dýr, çün kü lipit ta

ba ka sý ha re ket li dir. Hüc re za rý mo za ik tir çün kü hem lipit hem de protein bu lun du rur. Hüc re za rýn da bu lu nan pro te in ler yü zey ve iç pro te in le ri 
ola rak iki ký sým da in ce le ne bi lir. Ýç pro te in le rin ço ðu za rýn iki ya nýn da açýk ký sým lar bu lu na cak bi çim de li pit ta ba ka lar ara sýn da ka nal lar oluþ tu rur. 
Bu pro te in le re ka nal pro te ini de nir. Bu ka nal lar hüc re nin mad de alýþ ve ri þin de gö rev ya par. Pro te in le rin sa yý sý ve da ðý lým la rý hüc re ler ara sýn da 

fark lý lýk lar gös te re bi lir.

Hücre Zarının Görevleri
1) Hücreyi dýþ ortamdan ayýrýr ve korur.

2) Uyarý iletilmesinde rol oynar.

3) Glikoprotein ve glikolipit molekülleriyle, hücrelerin birbirini tanýmasýný, ilaçlara ve hormonlara cevap vermesini saðlar.

4) Hücre ve çevresi arasýnda madde alýþveriþini saðlar.

5) Seçici geçirgen özelliðiyle madde giriþçýkýþý kontrollü gerçekleþir.

6) Sil, kamçı, yalancı ayak, pinositik cep, mikrovillus ve mezozom yapılarını oluşturur.

Örnek 01 :�
��

�

Hücre zarı ile ilgili,

 I. Zar yapısında yer alan fosfolipitler hareket hâlindedir.

 II. Zar yapısındaki glikoprotein ve glikolipit moleküllerinin dağılımı, 

tüm canlıların hücre zarlarında aynıdır.

 III. Zar yapısında yer alan taşıyıcı proteinler, bütün moleküllerin zar

dan geçişinde görev alır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

(2021/TYT)

Örnek 02:
Aþaðýda hücre zarýnýn kesiti verilmiþtir.

Z

Y

X

Buna göre,

 I. X’in gliserolden oluþan baþ kýsmý hidrofobik, yað asitlerinden 

oluþan kuyruk kýsmý ise hidrofilik özellik gösterir.

 II. Y, hücrelerin birbirini tanýmasýnda ve ilaçlara, hormonlara cevap 

verilmesinde görev alýr.

 III. Z, monomer ve polimer maddelerin hücre içine alýnmasýný saðla

yan taþýyýcý proteinlerdir.

ifadelerinden hangileri doðrudur?

A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III

                        D) I ve II                                 E) II ve III
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BİYOLOJİBİYOLOJİ

Biyoloji (1. Kitap) / 05 3

Ders Anlatım Föyü

Hücre Zarından Geçiş Üstünlüğü

	+  Küçük moleküller, büyük moleküllere göre daha kolay geçer.      

	+  Nötr moleküller, iyonlara göre daha kolay geçer.

	+  Negatif iyonlar (–), pozitif iyonlara (+) göre daha kolay geçer.

	+  Yaðý çözen moleküller, çözemeyenlere göre daha kolay geçer.

	+  Yaðda çözünen moleküller, çözünmeyen moleküllere göre daha kolay geçer.

Ni þas ta, pro te in, gli ko jen gi bi bü yük mo le kül ler hüc re za rýn daki porlardan ge çe mez.

Endositoz Ekzositoz

    Fagositoz

    Pinositoz

Hücre Zarından Madde Geçişleri

Küçük Moleküller

Pasif Taşıma Aktif Taşıma

Basit difüzyon

Kolaylaştırılmış
difüzyon

Ozmoz

Büyük Moleküller

Pasif Taşıma

Difüzyon                    

Basit difüzyon Kolaylaştırılmış difüzyon

Difüzyon

	+  Moleküllerin yoðunluklarý çok olan bölgeden az olan bölgeye daðýl

masýdýr. Ortamlar arası yoğunluk farkını azaltır.

	+  Difüzyonda enerji harcanmaz.

	+  Ýki ortam konsantrasyonu eþitlenince difüzyon durur.

	+  Ortam sýcaklýðý arttýkça difüzyon hýzý artar.

	+  Molekül büyüklüðü arttýkça difüzyon hýzý azalýr.

	+  Yoðunluk farký arttýkça difüzyon hýzý artar.

	+  Canlý veya cansýz tüm ortamlarda gerçekleþir.

Basit Difüzyon

	+ Fosfolipit tabakasında gerçekleşen difüzyon, basit difüzyon olarak adlandırılır.

	+ Oksijen, karbondioksit, yağda çözünen vitaminler (A, D, E, K), steroit hormonlar ve gliserol basit difüzyon ile taşınır.

Kolaylaştırılmış Difüzyon

	+  Su ve su da çö zü nen ba zý mad de ler fos fo li pit ta ba ka sýn dan ge çe mez. Bu mad de le rin hüc re za rýn dan ge çiþ le ri za rýn ya pý sýn da ki özel pro te in

ler le olur.

	+  Hüc re za rýn da ki ............................ proteinler veya ............................ proteinleri ile ya pý lan di füz yon a kolaylaştırılmış difüzyon denir. 

	+ Kolaylaştırılmış difüzyon hızı sıcaklık artışından olumsuz etkilenebilir.

	+  Gli koz, ga lak toz, fruk toz ve ami no  asit le rin ço ðu hüc re za rýn dan ko lay laþ tý rýl mýþ di füz yon la ge çer.
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BİYOLOJİBİYOLOJİ

Biyoloji (1. Kitap) / 05 3

Ders Anlatım Föyü

Hücre Zarından Geçiş Üstünlüğü

	+  Küçük moleküller, büyük moleküllere göre daha kolay geçer.      

	+  Nötr moleküller, iyonlara göre daha kolay geçer.

	+  Negatif iyonlar (–), pozitif iyonlara (+) göre daha kolay geçer.

	+  Yaðý çözen moleküller, çözemeyenlere göre daha kolay geçer.

	+  Yaðda çözünen moleküller, çözünmeyen moleküllere göre daha kolay geçer.

Ni þas ta, pro te in, gli ko jen gi bi bü yük mo le kül ler hüc re za rýn daki porlardan ge çe mez.

Endositoz Ekzositoz

    Fagositoz

    Pinositoz

Hücre Zarından Madde Geçişleri

Küçük Moleküller

Pasif Taşıma Aktif Taşıma

Basit difüzyon

Kolaylaştırılmış
difüzyon

Ozmoz

Büyük Moleküller

Pasif Taşıma

Difüzyon                    

Basit difüzyon Kolaylaştırılmış difüzyon

Difüzyon

	+  Moleküllerin yoðunluklarý çok olan bölgeden az olan bölgeye daðýl

masýdýr. Ortamlar arası yoğunluk farkını azaltır.

	+  Difüzyonda enerji harcanmaz.

	+  Ýki ortam konsantrasyonu eþitlenince difüzyon durur.

	+  Ortam sýcaklýðý arttýkça difüzyon hýzý artar.

	+  Molekül büyüklüðü arttýkça difüzyon hýzý azalýr.

	+  Yoðunluk farký arttýkça difüzyon hýzý artar.

	+  Canlý veya cansýz tüm ortamlarda gerçekleþir.

Basit Difüzyon

	+ Fosfolipit tabakasında gerçekleşen difüzyon, basit difüzyon olarak adlandırılır.

	+ Oksijen, karbondioksit, yağda çözünen vitaminler (A, D, E, K), steroit hormonlar ve gliserol basit difüzyon ile taşınır.

Kolaylaştırılmış Difüzyon

	+  Su ve su da çö zü nen ba zý mad de ler fos fo li pit ta ba ka sýn dan ge çe mez. Bu mad de le rin hüc re za rýn dan ge çiþ le ri za rýn ya pý sýn da ki özel pro te in

ler le olur.

	+  Hüc re za rýn da ki ............................ proteinler veya ............................ proteinleri ile ya pý lan di füz yon a kolaylaştırılmış difüzyon denir. 

	+ Kolaylaştırılmış difüzyon hızı sıcaklık artışından olumsuz etkilenebilir.

	+  Gli koz, ga lak toz, fruk toz ve ami no  asit le rin ço ðu hüc re za rýn dan ko lay laþ tý rýl mýþ di füz yon la ge çer.
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BİYOLOJİBİYOLOJİ

Biyoloji (1. Kitap) / 05 3

Ders Anlatım Föyü

Hücre Zarından Geçiş Üstünlüğü

	+  Küçük moleküller, büyük moleküllere göre daha kolay geçer.      

	+  Nötr moleküller, iyonlara göre daha kolay geçer.

	+  Negatif iyonlar (–), pozitif iyonlara (+) göre daha kolay geçer.

	+  Yaðý çözen moleküller, çözemeyenlere göre daha kolay geçer.

	+  Yaðda çözünen moleküller, çözünmeyen moleküllere göre daha kolay geçer.

Ni þas ta, pro te in, gli ko jen gi bi bü yük mo le kül ler hüc re za rýn daki porlardan ge çe mez.

Endositoz Ekzositoz

    Fagositoz

    Pinositoz

Hücre Zarından Madde Geçişleri

Küçük Moleküller

Pasif Taşıma Aktif Taşıma

Basit difüzyon

Kolaylaştırılmış
difüzyon

Ozmoz

Büyük Moleküller

Pasif Taşıma

Difüzyon                    

Basit difüzyon Kolaylaştırılmış difüzyon

Difüzyon

	+  Moleküllerin yoðunluklarý çok olan bölgeden az olan bölgeye daðýl

masýdýr. Ortamlar arası yoğunluk farkını azaltır.

	+  Difüzyonda enerji harcanmaz.

	+  Ýki ortam konsantrasyonu eþitlenince difüzyon durur.

	+  Ortam sýcaklýðý arttýkça difüzyon hýzý artar.

	+  Molekül büyüklüðü arttýkça difüzyon hýzý azalýr.

	+  Yoðunluk farký arttýkça difüzyon hýzý artar.

	+  Canlý veya cansýz tüm ortamlarda gerçekleþir.

Basit Difüzyon

	+ Fosfolipit tabakasında gerçekleşen difüzyon, basit difüzyon olarak adlandırılır.

	+ Oksijen, karbondioksit, yağda çözünen vitaminler (A, D, E, K), steroit hormonlar ve gliserol basit difüzyon ile taşınır.

Kolaylaştırılmış Difüzyon

	+  Su ve su da çö zü nen ba zý mad de ler fos fo li pit ta ba ka sýn dan ge çe mez. Bu mad de le rin hüc re za rýn dan ge çiþ le ri za rýn ya pý sýn da ki özel pro te in

ler le olur.

	+  Hüc re za rýn da ki ............................ proteinler veya ............................ proteinleri ile ya pý lan di füz yon a kolaylaştırılmış difüzyon denir. 

	+ Kolaylaştırılmış difüzyon hızı sıcaklık artışından olumsuz etkilenebilir.

	+  Gli koz, ga lak toz, fruk toz ve ami no  asit le rin ço ðu hüc re za rýn dan ko lay laþ tý rýl mýþ di füz yon la ge çer.
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BİYOLOJİBİYOLOJİ

Biyoloji (1. Kitap) / 05 3

Ders Anlatım Föyü

Hücre Zarından Geçiş Üstünlüğü

	+  Küçük moleküller, büyük moleküllere göre daha kolay geçer.      

	+  Nötr moleküller, iyonlara göre daha kolay geçer.

	+  Negatif iyonlar (–), pozitif iyonlara (+) göre daha kolay geçer.

	+  Yaðý çözen moleküller, çözemeyenlere göre daha kolay geçer.

	+  Yaðda çözünen moleküller, çözünmeyen moleküllere göre daha kolay geçer.

Ni þas ta, pro te in, gli ko jen gi bi bü yük mo le kül ler hüc re za rýn daki porlardan ge çe mez.

Endositoz Ekzositoz

    Fagositoz

    Pinositoz

Hücre Zarından Madde Geçişleri

Küçük Moleküller

Pasif Taşıma Aktif Taşıma

Basit difüzyon

Kolaylaştırılmış
difüzyon

Ozmoz

Büyük Moleküller

Pasif Taşıma

Difüzyon                    

Basit difüzyon Kolaylaştırılmış difüzyon

Difüzyon

	+  Moleküllerin yoðunluklarý çok olan bölgeden az olan bölgeye daðýl

masýdýr. Ortamlar arası yoğunluk farkını azaltır.

	+  Difüzyonda enerji harcanmaz.

	+  Ýki ortam konsantrasyonu eþitlenince difüzyon durur.

	+  Ortam sýcaklýðý arttýkça difüzyon hýzý artar.

	+  Molekül büyüklüðü arttýkça difüzyon hýzý azalýr.

	+  Yoðunluk farký arttýkça difüzyon hýzý artar.

	+  Canlý veya cansýz tüm ortamlarda gerçekleþir.

Basit Difüzyon

	+ Fosfolipit tabakasında gerçekleşen difüzyon, basit difüzyon olarak adlandırılır.

	+ Oksijen, karbondioksit, yağda çözünen vitaminler (A, D, E, K), steroit hormonlar ve gliserol basit difüzyon ile taşınır.

Kolaylaştırılmış Difüzyon

	+  Su ve su da çö zü nen ba zý mad de ler fos fo li pit ta ba ka sýn dan ge çe mez. Bu mad de le rin hüc re za rýn dan ge çiþ le ri za rýn ya pý sýn da ki özel pro te in

ler le olur.

	+  Hüc re za rýn da ki ............................ proteinler veya ............................ proteinleri ile ya pý lan di füz yon a kolaylaştırılmış difüzyon denir. 

	+ Kolaylaştırılmış difüzyon hızı sıcaklık artışından olumsuz etkilenebilir.

	+  Gli koz, ga lak toz, fruk toz ve ami no  asit le rin ço ðu hüc re za rýn dan ko lay laþ tý rýl mýþ di füz yon la ge çer.
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Biyoloji (1. Kitap) / 054

Ders Anlatım Föyü

Ozmoz

	+  Suyun yarý geçirgen zardan difüzyonudur.     

	+  Su molekülleri çok fazla olduðu yerden az olduðu yere osmozla geçer.

Hücrelerin içinde bulunduklarý çözeltiler içerdikleri çözünmüþ madde yoðunluðuna göre üçe ayrýlýr:

1) Hipotonik Çözelti :  Yoğunluğu hücre yoğunluğundan az olan çözeltilerdir.

2) Ýzotonik Çözelti :  Yoğunluğu hücre ile aynı olan çözeltilerdir.

3) Hipertonik Çözelti :  Yoğunluğu hücre yoğunluğundan fazla olan çözeltilerdir.

	+  Hücrenin su kaybederek büzülmesine plazmoliz, su alıp eski hâline gelmesine deplazmoliz denir.

H2O

Su
Çözünen
madde

H2OH2O

Su Çözünen
madde

H2O

Çözünen madde

Su

Hipotonik Çözelti İzotonik Çözelti Hipertonik Çözelti

Örnek 03:
Ýki özdeþ kabýn içinde ayný miktarda saf su vardýr. Kaplardan birine 

belirli bir miktar yemek tuzu, diðerine de çay þekeri katýlarak sulu çö

zeltiler oluþturulmuþtur. Ayný özellikteki hücrelerden X tuz çözeltisine, 

Y þeker çözeltisine býrakýldýðýnda meydana gelen deðiþimlerle ilgili 

þu bilgiler verilmiþtir.

• X hücresinin zarý çeperden ayrýlarak zar ile çeper arasýnda boþ

luklar meydana gelmiþtir.

• Y hücresinin zarý çepere daha çok yaklaþarak zar ile çeper 

arasýndaki boþluklarý kapanmýþtýr.

Buna göre X ve Y hücrelerinin býrakýldýklarý çözeltilerle ilgili,

 I. Saf suya konulan tuz miktarý þeker miktarýndan daha fazladýr.

 II. Tuz çözeltisinin yoðunluðu þeker çözeltisinin yoðunluðundan 

azdýr.

 III. Her iki çözeltinin yoðunluðu birbirine eþittir.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III

                       D) I ve II                                E) II ve III

Örnek 04:
Aşağıdaki şemada hücre zarından a ve b maddelerinin taşınması 

gösterilmiştir.

ba

Hücre içi

Hücre dışı

Hücre
zarı

Bu maddelerle ilgili,

 I. a – glikoz,

 II. b – laktoz,

 III. a – A vitamini,

 IV.  b – B vitamini

düzenlemelerinden hangileri doğru olamaz?

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

                      D) II ve IV                                E) III ve IV
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Ders Anlatım Föyü

Ozmoz

	+  Suyun yarý geçirgen zardan difüzyonudur.     

	+  Su molekülleri çok fazla olduðu yerden az olduðu yere osmozla geçer.

Hücrelerin içinde bulunduklarý çözeltiler içerdikleri çözünmüþ madde yoðunluðuna göre üçe ayrýlýr:

1) Hipotonik Çözelti :  Yoğunluğu hücre yoğunluğundan az olan çözeltilerdir.

2) Ýzotonik Çözelti :  Yoğunluğu hücre ile aynı olan çözeltilerdir.

3) Hipertonik Çözelti :  Yoğunluğu hücre yoğunluğundan fazla olan çözeltilerdir.

	+  Hücrenin su kaybederek büzülmesine plazmoliz, su alıp eski hâline gelmesine deplazmoliz denir.

H2O

Su
Çözünen
madde

H2OH2O

Su Çözünen
madde

H2O

Çözünen madde

Su

Hipotonik Çözelti İzotonik Çözelti Hipertonik Çözelti

Örnek 03:
Ýki özdeþ kabýn içinde ayný miktarda saf su vardýr. Kaplardan birine 

belirli bir miktar yemek tuzu, diðerine de çay þekeri katýlarak sulu çö

zeltiler oluþturulmuþtur. Ayný özellikteki hücrelerden X tuz çözeltisine, 

Y þeker çözeltisine býrakýldýðýnda meydana gelen deðiþimlerle ilgili 

þu bilgiler verilmiþtir.

• X hücresinin zarý çeperden ayrýlarak zar ile çeper arasýnda boþ

luklar meydana gelmiþtir.

• Y hücresinin zarý çepere daha çok yaklaþarak zar ile çeper 

arasýndaki boþluklarý kapanmýþtýr.

Buna göre X ve Y hücrelerinin býrakýldýklarý çözeltilerle ilgili,

 I. Saf suya konulan tuz miktarý þeker miktarýndan daha fazladýr.

 II. Tuz çözeltisinin yoðunluðu þeker çözeltisinin yoðunluðundan 

azdýr.

 III. Her iki çözeltinin yoðunluðu birbirine eþittir.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III

                       D) I ve II                                E) II ve III

Örnek 04:
Aşağıdaki şemada hücre zarından a ve b maddelerinin taşınması 

gösterilmiştir.

ba

Hücre içi

Hücre dışı

Hücre
zarı

Bu maddelerle ilgili,

 I. a – glikoz,

 II. b – laktoz,

 III. a – A vitamini,

 IV.  b – B vitamini

düzenlemelerinden hangileri doğru olamaz?

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

                      D) II ve IV                                E) III ve IV05 13
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Biyoloji (1. Kitap) / 054

Ders Anlatım Föyü

Ozmoz

	+  Suyun yarý geçirgen zardan difüzyonudur.     

	+  Su molekülleri çok fazla olduðu yerden az olduðu yere osmozla geçer.

Hücrelerin içinde bulunduklarý çözeltiler içerdikleri çözünmüþ madde yoðunluðuna göre üçe ayrýlýr:

1) Hipotonik Çözelti :  Yoğunluğu hücre yoğunluğundan az olan çözeltilerdir.

2) Ýzotonik Çözelti :  Yoğunluğu hücre ile aynı olan çözeltilerdir.

3) Hipertonik Çözelti :  Yoğunluğu hücre yoğunluğundan fazla olan çözeltilerdir.

	+  Hücrenin su kaybederek büzülmesine plazmoliz, su alıp eski hâline gelmesine deplazmoliz denir.

H2O

Su
Çözünen
madde

H2OH2O

Su Çözünen
madde

H2O

Çözünen madde

Su

Hipotonik Çözelti İzotonik Çözelti Hipertonik Çözelti

Örnek 03:
Ýki özdeþ kabýn içinde ayný miktarda saf su vardýr. Kaplardan birine 

belirli bir miktar yemek tuzu, diðerine de çay þekeri katýlarak sulu çö

zeltiler oluþturulmuþtur. Ayný özellikteki hücrelerden X tuz çözeltisine, 

Y þeker çözeltisine býrakýldýðýnda meydana gelen deðiþimlerle ilgili 

þu bilgiler verilmiþtir.

• X hücresinin zarý çeperden ayrýlarak zar ile çeper arasýnda boþ

luklar meydana gelmiþtir.

• Y hücresinin zarý çepere daha çok yaklaþarak zar ile çeper 

arasýndaki boþluklarý kapanmýþtýr.

Buna göre X ve Y hücrelerinin býrakýldýklarý çözeltilerle ilgili,

 I. Saf suya konulan tuz miktarý þeker miktarýndan daha fazladýr.

 II. Tuz çözeltisinin yoðunluðu þeker çözeltisinin yoðunluðundan 

azdýr.

 III. Her iki çözeltinin yoðunluðu birbirine eþittir.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III

                       D) I ve II                                E) II ve III

Örnek 04:
Aşağıdaki şemada hücre zarından a ve b maddelerinin taşınması 

gösterilmiştir.

ba

Hücre içi

Hücre dışı

Hücre
zarı

Bu maddelerle ilgili,

 I. a – glikoz,

 II. b – laktoz,

 III. a – A vitamini,

 IV.  b – B vitamini

düzenlemelerinden hangileri doğru olamaz?

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

                      D) II ve IV                                E) III ve IV
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Ders Anlatım Föyü

Aktif Taşıma

	+ Zar dan ge çe bi len mo le kül le rin az yo ðun ol duk la rý yer den, çok yo ðun ol duk la rý ye re doð ru ve ya iki or tam kon san tras yo nu eþit ol du ðun da 

ener ji har ca na rak, enzim ve taþýyýcý protein kul la nýla rak ta þýn ma sý dýr. Ortamlar arası yoğunluk farkını artırır.

	+ Yal nýz ca canlý hüc re ler ak tif ta þý ma ger çek leþ ti re bi lir.

	+ Ak tif ta þý ma da .................... har ca nýr.

	+ Na+ ve K+ iyonlarýnýn hücre zarýndaki dengesi aktif taþýma (sodyumpotasyum pompasý) ile saðlanýr.

A

K+

K+

K+
Na+

Na+
Na+

Na+

Na+

Na+

Na+Na+

Na+ Na+

K+

K+

K+

K+

K+ K+ K+
K+

p

pp

p
p

p
p

p
A

ATP

Aktif taşımada da taşıyıcı proteinler kullanıldığından sıcaklık artışı madde geçişini olumsuz etkileyebilir.

Örnek 05:
Aşağıdaki þe kil de gli koz mo le kül le ri nin çok yo ðun ol duk la rý yer den 

az yo ðun ol duk la rý ye re doð ru ta þýn ma sý gös te ril miþ tir.

Hücre dışıI II III

Hücre içi

Glikoz

Glikoz

Gös te ri len mad de ta þýn ma sý ile il gi li,

 I. Ta þý yý cý pro te in ler gö rev al mýþ týr.

 II. ATP har can mýþ týr.

 III. Gli koz gi bi ga lak toz, sük roz ve mal toz mo le kül le ri de ay ný yol la 

ta þý nýr.

 IV. Ko lay laþ tý rýl mýþ di füz yon dur.

ifa de le rin den han gi le ri doð ru dur?

A) Yal nýz I B) I ve IV C) II ve III

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

Örnek 06 :�
��

�

Aşağıdaki şekilde hücre zarında gerçekleşen iki farklı taşıma olayı 

gösterilmiştir.

Bu taşıma olaylarıyla ilgili,

 I. Madde geçişleri derişim farkına göre kendiliğinden gerçekleşir.

 II. Zar proteinleri işlev görür.

 III. Hücre tarafından enerji harcanarak gerçekleşir.

ifadelerinden hangilerinin her iki taşıma şekli için ortak olduğu 

söylenebilir?

A) Yal nýz I B) Yalnız II C) I ve II

                        D) I ve III                                  E) II ve III

(2018/TYT)
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Biyoloji (1. Kitap) / 05 5

Ders Anlatım Föyü

Aktif Taşıma

	+ Zar dan ge çe bi len mo le kül le rin az yo ðun ol duk la rý yer den, çok yo ðun ol duk la rý ye re doð ru ve ya iki or tam kon san tras yo nu eþit ol du ðun da 

ener ji har ca na rak, enzim ve taþýyýcý protein kul la nýla rak ta þýn ma sý dýr. Ortamlar arası yoğunluk farkını artırır.

	+ Yal nýz ca canlý hüc re ler ak tif ta þý ma ger çek leþ ti re bi lir.

	+ Ak tif ta þý ma da .................... har ca nýr.

	+ Na+ ve K+ iyonlarýnýn hücre zarýndaki dengesi aktif taþýma (sodyumpotasyum pompasý) ile saðlanýr.

A

K+

K+

K+
Na+

Na+
Na+

Na+

Na+

Na+

Na+Na+

Na+ Na+

K+

K+

K+

K+

K+ K+ K+
K+
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p
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p
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ATP

Aktif taşımada da taşıyıcı proteinler kullanıldığından sıcaklık artışı madde geçişini olumsuz etkileyebilir.

Örnek 05:
Aşağıdaki þe kil de gli koz mo le kül le ri nin çok yo ðun ol duk la rý yer den 

az yo ðun ol duk la rý ye re doð ru ta þýn ma sý gös te ril miþ tir.

Hücre dışıI II III

Hücre içi

Glikoz

Glikoz

Gös te ri len mad de ta þýn ma sý ile il gi li,

 I. Ta þý yý cý pro te in ler gö rev al mýþ týr.

 II. ATP har can mýþ týr.

 III. Gli koz gi bi ga lak toz, sük roz ve mal toz mo le kül le ri de ay ný yol la 

ta þý nýr.

 IV. Ko lay laþ tý rýl mýþ di füz yon dur.

ifa de le rin den han gi le ri doð ru dur?

A) Yal nýz I B) I ve IV C) II ve III

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

Örnek 06 :�
��

�

Aşağıdaki şekilde hücre zarında gerçekleşen iki farklı taşıma olayı 

gösterilmiştir.

Bu taşıma olaylarıyla ilgili,

 I. Madde geçişleri derişim farkına göre kendiliğinden gerçekleşir.

 II. Zar proteinleri işlev görür.

 III. Hücre tarafından enerji harcanarak gerçekleşir.

ifadelerinden hangilerinin her iki taşıma şekli için ortak olduğu 

söylenebilir?

A) Yal nýz I B) Yalnız II C) I ve II

                        D) I ve III                                  E) II ve III

(2018/TYT)
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Ders Anlatım Föyü

Aktif Taşıma

	+ Zar dan ge çe bi len mo le kül le rin az yo ðun ol duk la rý yer den, çok yo ðun ol duk la rý ye re doð ru ve ya iki or tam kon san tras yo nu eþit ol du ðun da 

ener ji har ca na rak, enzim ve taþýyýcý protein kul la nýla rak ta þýn ma sý dýr. Ortamlar arası yoğunluk farkını artırır.

	+ Yal nýz ca canlý hüc re ler ak tif ta þý ma ger çek leþ ti re bi lir.

	+ Ak tif ta þý ma da .................... har ca nýr.

	+ Na+ ve K+ iyonlarýnýn hücre zarýndaki dengesi aktif taþýma (sodyumpotasyum pompasý) ile saðlanýr.

A

K+

K+

K+
Na+

Na+
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Na+

Na+
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Aktif taşımada da taşıyıcı proteinler kullanıldığından sıcaklık artışı madde geçişini olumsuz etkileyebilir.

Örnek 05:
Aşağıdaki þe kil de gli koz mo le kül le ri nin çok yo ðun ol duk la rý yer den 

az yo ðun ol duk la rý ye re doð ru ta þýn ma sý gös te ril miþ tir.

Hücre dışıI II III

Hücre içi

Glikoz

Glikoz

Gös te ri len mad de ta þýn ma sý ile il gi li,

 I. Ta þý yý cý pro te in ler gö rev al mýþ týr.

 II. ATP har can mýþ týr.

 III. Gli koz gi bi ga lak toz, sük roz ve mal toz mo le kül le ri de ay ný yol la 

ta þý nýr.

 IV. Ko lay laþ tý rýl mýþ di füz yon dur.

ifa de le rin den han gi le ri doð ru dur?

A) Yal nýz I B) I ve IV C) II ve III

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

Örnek 06 :�
��

�

Aşağıdaki şekilde hücre zarında gerçekleşen iki farklı taşıma olayı 

gösterilmiştir.

Bu taşıma olaylarıyla ilgili,

 I. Madde geçişleri derişim farkına göre kendiliğinden gerçekleşir.

 II. Zar proteinleri işlev görür.

 III. Hücre tarafından enerji harcanarak gerçekleşir.

ifadelerinden hangilerinin her iki taşıma şekli için ortak olduğu 

söylenebilir?

A) Yal nýz I B) Yalnız II C) I ve II

                        D) I ve III                                  E) II ve III

(2018/TYT)

Biyoloji (1. Kitap) / 05 5

Ders Anlatım Föyü

Aktif Taşıma

	+ Zar dan ge çe bi len mo le kül le rin az yo ðun ol duk la rý yer den, çok yo ðun ol duk la rý ye re doð ru ve ya iki or tam kon san tras yo nu eþit ol du ðun da 

ener ji har ca na rak, enzim ve taþýyýcý protein kul la nýla rak ta þýn ma sý dýr. Ortamlar arası yoğunluk farkını artırır.

	+ Yal nýz ca canlý hüc re ler ak tif ta þý ma ger çek leþ ti re bi lir.

	+ Ak tif ta þý ma da .................... har ca nýr.

	+ Na+ ve K+ iyonlarýnýn hücre zarýndaki dengesi aktif taþýma (sodyumpotasyum pompasý) ile saðlanýr.
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Aktif taşımada da taşıyıcı proteinler kullanıldığından sıcaklık artışı madde geçişini olumsuz etkileyebilir.

Örnek 05:
Aşağıdaki þe kil de gli koz mo le kül le ri nin çok yo ðun ol duk la rý yer den 

az yo ðun ol duk la rý ye re doð ru ta þýn ma sý gös te ril miþ tir.

Hücre dışıI II III

Hücre içi

Glikoz

Glikoz

Gös te ri len mad de ta þýn ma sý ile il gi li,

 I. Ta þý yý cý pro te in ler gö rev al mýþ týr.

 II. ATP har can mýþ týr.

 III. Gli koz gi bi ga lak toz, sük roz ve mal toz mo le kül le ri de ay ný yol la 

ta þý nýr.

 IV. Ko lay laþ tý rýl mýþ di füz yon dur.

ifa de le rin den han gi le ri doð ru dur?

A) Yal nýz I B) I ve IV C) II ve III

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

Örnek 06 :�
��

�

Aşağıdaki şekilde hücre zarında gerçekleşen iki farklı taşıma olayı 

gösterilmiştir.

Bu taşıma olaylarıyla ilgili,

 I. Madde geçişleri derişim farkına göre kendiliğinden gerçekleşir.

 II. Zar proteinleri işlev görür.

 III. Hücre tarafından enerji harcanarak gerçekleşir.

ifadelerinden hangilerinin her iki taşıma şekli için ortak olduğu 

söylenebilir?

A) Yal nýz I B) Yalnız II C) I ve II

                        D) I ve III                                  E) II ve III

(2018/TYT)
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Ders Anlatım Föyü

Aktif Taşıma

	+ Zar dan ge çe bi len mo le kül le rin az yo ðun ol duk la rý yer den, çok yo ðun ol duk la rý ye re doð ru ve ya iki or tam kon san tras yo nu eþit ol du ðun da 

ener ji har ca na rak, enzim ve taþýyýcý protein kul la nýla rak ta þýn ma sý dýr. Ortamlar arası yoğunluk farkını artırır.

	+ Yal nýz ca canlý hüc re ler ak tif ta þý ma ger çek leþ ti re bi lir.

	+ Ak tif ta þý ma da .................... har ca nýr.

	+ Na+ ve K+ iyonlarýnýn hücre zarýndaki dengesi aktif taþýma (sodyumpotasyum pompasý) ile saðlanýr.
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Aktif taşımada da taşıyıcı proteinler kullanıldığından sıcaklık artışı madde geçişini olumsuz etkileyebilir.

Örnek 05:
Aşağıdaki þe kil de gli koz mo le kül le ri nin çok yo ðun ol duk la rý yer den 

az yo ðun ol duk la rý ye re doð ru ta þýn ma sý gös te ril miþ tir.

Hücre dışıI II III

Hücre içi

Glikoz

Glikoz

Gös te ri len mad de ta þýn ma sý ile il gi li,

 I. Ta þý yý cý pro te in ler gö rev al mýþ týr.

 II. ATP har can mýþ týr.

 III. Gli koz gi bi ga lak toz, sük roz ve mal toz mo le kül le ri de ay ný yol la 

ta þý nýr.

 IV. Ko lay laþ tý rýl mýþ di füz yon dur.

ifa de le rin den han gi le ri doð ru dur?

A) Yal nýz I B) I ve IV C) II ve III

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

Örnek 06 :�
��

�

Aşağıdaki şekilde hücre zarında gerçekleşen iki farklı taşıma olayı 

gösterilmiştir.

Bu taşıma olaylarıyla ilgili,

 I. Madde geçişleri derişim farkına göre kendiliğinden gerçekleşir.

 II. Zar proteinleri işlev görür.

 III. Hücre tarafından enerji harcanarak gerçekleşir.

ifadelerinden hangilerinin her iki taşıma şekli için ortak olduğu 

söylenebilir?

A) Yal nýz I B) Yalnız II C) I ve II

                        D) I ve III                                  E) II ve III
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Kavrama

6 Biyoloji (1. Kitap) / 05

1. Hücre Zarının Özellikleri

I

II

III

IV

V

Hücreyi dış ortamdan ayırır.

Seçici geçirgendir.

Yalnız hayvan hücrelerinde bulunur.

Esnektir.

Yapısında Iipoprotein bulunur.
 

 Yu ka rý da ki nu ma ra lan dý rýl mýþ özel lik ler den han gi si hüc re 

za rý na ait de ðil dir?

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

2. Hücre zarýndan madde taþýnýmýyla ilgili,

 I. Oksijen ve karbondioksit sadece taþýyýcý proteinler yardýmýy

la geçer.

 II. Aktif taþýma ile moleküller yalnýz hücre içine alýnabilir.

 III. Su, hücre zarýnda bulunan kanallar yardýmýyla her iki yönde 

de geçiþ yapabilir.

 ifadelerinden hangileri doðrudur?

A) Yal nýz I B) Yal nýz II C) Yal nýz III

                  D) I ve II                        E) II ve III

3. X hüc re si sý ra sýy la üç fark lý çö zel ti ye her de fa sýn da hüc re es ki 

hâli ne dön dü rü le rek ko nul du ðun da aþa ðý da ki gra fik olu þu yor.

Hücrenin su miktarı

Zaman

N
N: Normal su
     miktarı

I II III

 Bu na gö re, bu çö zel ti ler için ya pý lan eþ leþ tir me ler le il gi li 

aþa ðý da ki ler den han gi si doð ru olur?

         I                 II               III       

A) Ýzo to nik Hi per to nik Hi po to nik

B) Ýzo to nik Hi po to nik Hi per to nik

C) Hi po to nik Ýzo to nik  Hi per to nik

D) Hi per to nik Ýzo to nik Hi po to nik

E) Hi per to nik Hi per to nik Ýzo to nik

4. 

Çekirdek

Koful

 Yu ka rý da ki bit ki hüc re si yo ðun luk la rý bi lin me yen  I, II, III ile 
gös te ri len or tam lar da tu tul muþ ve bu or tam lar da hüc re de 
mey da na ge len de ði þik lik ler aþa ðý da ki þe kil ler de ol du ðu gi
bi kay de dil miþ tir.

 

(Ç: Çekirdek   K: Koful)

Ç

K
Ç
K

Ç

K

I II III

 Bu na gö re, hüc re nin ve I, II, III ile gös te ri len or tam la rýn 
yo ðun luk la rý aþa ðý da ki ler den han gi sin de doð ru ve ril
miþ tir?

 (Hüc re, ye ni bir or ta ma bý ra kýl ma dan ön ce es ki hâ li ne ge ri 
dön dü rül müþ tür.)

A) I>Hüc re>III>II B) Hüc re>II>III>I

C) II>III>Hüc re>I D) II>Hüc re>I>III

                                E) III>II>Hüc re>I
 

5. Ak tif ta þý may la il gi li,

 I. Sa de ce can lý hüc re ler de gö rü lür.

 II. Ta þý yý cý pro te in ler kul la ný lýr.

 III. Sý cak lýk tan et ki len mez.

 IV. Hüc re nin ATP üretiminin azalmasý, ak tif ta þý ma yý hýz lan dý rýr.

 ifa de le rin den han gi le ri doð ru dur?

A) Yal nýz IV B) I ve II C) I, II ve III

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

6. Ko lay laþ tý rýl mýþ di füz yon la hüc re içi ne alý nan bir mo le kül,

 I. gli koz, 

 II. vi ta min,

 III. pro te in, 

 IV. CO2

 ve ri len le rin den han gi le ri ola maz?

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

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

1-C   2-C   3-A   4-C   5-B   6-D
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Kavrama

6 Biyoloji (1. Kitap) / 05

1. Hücre Zarının Özellikleri

I

II

III

IV

V

Hücreyi dış ortamdan ayırır.

Seçici geçirgendir.

Yalnız hayvan hücrelerinde bulunur.

Esnektir.

Yapısında Iipoprotein bulunur.
 

 Yu ka rý da ki nu ma ra lan dý rýl mýþ özel lik ler den han gi si hüc re 

za rý na ait de ðil dir?

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

2. Hücre zarýndan madde taþýnýmýyla ilgili,

 I. Oksijen ve karbondioksit sadece taþýyýcý proteinler yardýmýy

la geçer.

 II. Aktif taþýma ile moleküller yalnýz hücre içine alýnabilir.

 III. Su, hücre zarýnda bulunan kanallar yardýmýyla her iki yönde 

de geçiþ yapabilir.

 ifadelerinden hangileri doðrudur?

A) Yal nýz I B) Yal nýz II C) Yal nýz III

                  D) I ve II                        E) II ve III

3. X hüc re si sý ra sýy la üç fark lý çö zel ti ye her de fa sýn da hüc re es ki 

hâli ne dön dü rü le rek ko nul du ðun da aþa ðý da ki gra fik olu þu yor.

Hücrenin su miktarı

Zaman

N
N: Normal su
     miktarı

I II III

 Bu na gö re, bu çö zel ti ler için ya pý lan eþ leþ tir me ler le il gi li 

aþa ðý da ki ler den han gi si doð ru olur?

         I                 II               III       

A) Ýzo to nik Hi per to nik Hi po to nik

B) Ýzo to nik Hi po to nik Hi per to nik

C) Hi po to nik Ýzo to nik  Hi per to nik

D) Hi per to nik Ýzo to nik Hi po to nik

E) Hi per to nik Hi per to nik Ýzo to nik

4. 

Çekirdek

Koful

 Yu ka rý da ki bit ki hüc re si yo ðun luk la rý bi lin me yen  I, II, III ile 
gös te ri len or tam lar da tu tul muþ ve bu or tam lar da hüc re de 
mey da na ge len de ði þik lik ler aþa ðý da ki þe kil ler de ol du ðu gi
bi kay de dil miþ tir.

 

(Ç: Çekirdek   K: Koful)

Ç

K
Ç
K

Ç

K

I II III

 Bu na gö re, hüc re nin ve I, II, III ile gös te ri len or tam la rýn 
yo ðun luk la rý aþa ðý da ki ler den han gi sin de doð ru ve ril
miþ tir?

 (Hüc re, ye ni bir or ta ma bý ra kýl ma dan ön ce es ki hâ li ne ge ri 
dön dü rül müþ tür.)

A) I>Hüc re>III>II B) Hüc re>II>III>I

C) II>III>Hüc re>I D) II>Hüc re>I>III

                                E) III>II>Hüc re>I
 

5. Ak tif ta þý may la il gi li,

 I. Sa de ce can lý hüc re ler de gö rü lür.

 II. Ta þý yý cý pro te in ler kul la ný lýr.

 III. Sý cak lýk tan et ki len mez.

 IV. Hüc re nin ATP üretiminin azalmasý, ak tif ta þý ma yý hýz lan dý rýr.

 ifa de le rin den han gi le ri doð ru dur?

A) Yal nýz IV B) I ve II C) I, II ve III

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

6. Ko lay laþ tý rýl mýþ di füz yon la hüc re içi ne alý nan bir mo le kül,

 I. gli koz, 

 II. vi ta min,

 III. pro te in, 

 IV. CO2

 ve ri len le rin den han gi le ri ola maz?

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

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

1-C   2-C   3-A   4-C   5-B   6-D

Hücre - 1
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6 Biyoloji (1. Kitap) / 05

1. Hücre Zarının Özellikleri

I

II

III

IV

V

Hücreyi dış ortamdan ayırır.

Seçici geçirgendir.

Yalnız hayvan hücrelerinde bulunur.

Esnektir.

Yapısında Iipoprotein bulunur.
 

 Yu ka rý da ki nu ma ra lan dý rýl mýþ özel lik ler den han gi si hüc re 

za rý na ait de ðil dir?

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

2. Hücre zarýndan madde taþýnýmýyla ilgili,

 I. Oksijen ve karbondioksit sadece taþýyýcý proteinler yardýmýy

la geçer.

 II. Aktif taþýma ile moleküller yalnýz hücre içine alýnabilir.

 III. Su, hücre zarýnda bulunan kanallar yardýmýyla her iki yönde 

de geçiþ yapabilir.

 ifadelerinden hangileri doðrudur?

A) Yal nýz I B) Yal nýz II C) Yal nýz III

                  D) I ve II                        E) II ve III

3. X hüc re si sý ra sýy la üç fark lý çö zel ti ye her de fa sýn da hüc re es ki 

hâli ne dön dü rü le rek ko nul du ðun da aþa ðý da ki gra fik olu þu yor.

Hücrenin su miktarı

Zaman

N
N: Normal su
     miktarı

I II III

 Bu na gö re, bu çö zel ti ler için ya pý lan eþ leþ tir me ler le il gi li 

aþa ðý da ki ler den han gi si doð ru olur?

         I                 II               III       

A) Ýzo to nik Hi per to nik Hi po to nik

B) Ýzo to nik Hi po to nik Hi per to nik

C) Hi po to nik Ýzo to nik  Hi per to nik

D) Hi per to nik Ýzo to nik Hi po to nik

E) Hi per to nik Hi per to nik Ýzo to nik

4. 

Çekirdek

Koful

 Yu ka rý da ki bit ki hüc re si yo ðun luk la rý bi lin me yen  I, II, III ile 
gös te ri len or tam lar da tu tul muþ ve bu or tam lar da hüc re de 
mey da na ge len de ði þik lik ler aþa ðý da ki þe kil ler de ol du ðu gi
bi kay de dil miþ tir.

 

(Ç: Çekirdek   K: Koful)

Ç

K
Ç
K

Ç

K

I II III

 Bu na gö re, hüc re nin ve I, II, III ile gös te ri len or tam la rýn 
yo ðun luk la rý aþa ðý da ki ler den han gi sin de doð ru ve ril
miþ tir?

 (Hüc re, ye ni bir or ta ma bý ra kýl ma dan ön ce es ki hâ li ne ge ri 
dön dü rül müþ tür.)

A) I>Hüc re>III>II B) Hüc re>II>III>I

C) II>III>Hüc re>I D) II>Hüc re>I>III

                                E) III>II>Hüc re>I
 

5. Ak tif ta þý may la il gi li,

 I. Sa de ce can lý hüc re ler de gö rü lür.

 II. Ta þý yý cý pro te in ler kul la ný lýr.

 III. Sý cak lýk tan et ki len mez.

 IV. Hüc re nin ATP üretiminin azalmasý, ak tif ta þý ma yý hýz lan dý rýr.

 ifa de le rin den han gi le ri doð ru dur?

A) Yal nýz IV B) I ve II C) I, II ve III

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

6. Ko lay laþ tý rýl mýþ di füz yon la hüc re içi ne alý nan bir mo le kül,

 I. gli koz, 

 II. vi ta min,

 III. pro te in, 

 IV. CO2

 ve ri len le rin den han gi le ri ola maz?

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

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

1-C   2-C   3-A   4-C   5-B   6-D

Hücre - 1
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1. Hücre Zarının Özellikleri

I

II

III

IV

V

Hücreyi dış ortamdan ayırır.

Seçici geçirgendir.

Yalnız hayvan hücrelerinde bulunur.

Esnektir.

Yapısında Iipoprotein bulunur.
 

 Yu ka rý da ki nu ma ra lan dý rýl mýþ özel lik ler den han gi si hüc re 

za rý na ait de ðil dir?

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

2. Hücre zarýndan madde taþýnýmýyla ilgili,

 I. Oksijen ve karbondioksit sadece taþýyýcý proteinler yardýmýy

la geçer.

 II. Aktif taþýma ile moleküller yalnýz hücre içine alýnabilir.

 III. Su, hücre zarýnda bulunan kanallar yardýmýyla her iki yönde 

de geçiþ yapabilir.

 ifadelerinden hangileri doðrudur?

A) Yal nýz I B) Yal nýz II C) Yal nýz III

                  D) I ve II                        E) II ve III

3. X hüc re si sý ra sýy la üç fark lý çö zel ti ye her de fa sýn da hüc re es ki 

hâli ne dön dü rü le rek ko nul du ðun da aþa ðý da ki gra fik olu þu yor.

Hücrenin su miktarı

Zaman

N
N: Normal su
     miktarı

I II III

 Bu na gö re, bu çö zel ti ler için ya pý lan eþ leþ tir me ler le il gi li 

aþa ðý da ki ler den han gi si doð ru olur?

         I                 II               III       

A) Ýzo to nik Hi per to nik Hi po to nik

B) Ýzo to nik Hi po to nik Hi per to nik

C) Hi po to nik Ýzo to nik  Hi per to nik

D) Hi per to nik Ýzo to nik Hi po to nik

E) Hi per to nik Hi per to nik Ýzo to nik

4. 

Çekirdek

Koful

 Yu ka rý da ki bit ki hüc re si yo ðun luk la rý bi lin me yen  I, II, III ile 
gös te ri len or tam lar da tu tul muþ ve bu or tam lar da hüc re de 
mey da na ge len de ði þik lik ler aþa ðý da ki þe kil ler de ol du ðu gi
bi kay de dil miþ tir.

 

(Ç: Çekirdek   K: Koful)

Ç

K
Ç
K

Ç

K

I II III

 Bu na gö re, hüc re nin ve I, II, III ile gös te ri len or tam la rýn 
yo ðun luk la rý aþa ðý da ki ler den han gi sin de doð ru ve ril
miþ tir?

 (Hüc re, ye ni bir or ta ma bý ra kýl ma dan ön ce es ki hâ li ne ge ri 
dön dü rül müþ tür.)

A) I>Hüc re>III>II B) Hüc re>II>III>I

C) II>III>Hüc re>I D) II>Hüc re>I>III

                                E) III>II>Hüc re>I
 

5. Ak tif ta þý may la il gi li,

 I. Sa de ce can lý hüc re ler de gö rü lür.

 II. Ta þý yý cý pro te in ler kul la ný lýr.

 III. Sý cak lýk tan et ki len mez.

 IV. Hüc re nin ATP üretiminin azalmasý, ak tif ta þý ma yý hýz lan dý rýr.

 ifa de le rin den han gi le ri doð ru dur?

A) Yal nýz IV B) I ve II C) I, II ve III

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

6. Ko lay laþ tý rýl mýþ di füz yon la hüc re içi ne alý nan bir mo le kül,

 I. gli koz, 

 II. vi ta min,

 III. pro te in, 

 IV. CO2

 ve ri len le rin den han gi le ri ola maz?

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

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

1-C   2-C   3-A   4-C   5-B   6-D

Kavrama

6 Biyoloji (1. Kitap) / 05

1. Hücre Zarının Özellikleri

I

II

III

IV

V

Hücreyi dış ortamdan ayırır.

Seçici geçirgendir.

Yalnız hayvan hücrelerinde bulunur.

Esnektir.

Yapısında Iipoprotein bulunur.
 

 Yu ka rý da ki nu ma ra lan dý rýl mýþ özel lik ler den han gi si hüc re 

za rý na ait de ðil dir?

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

2. Hücre zarýndan madde taþýnýmýyla ilgili,

 I. Oksijen ve karbondioksit sadece taþýyýcý proteinler yardýmýy

la geçer.

 II. Aktif taþýma ile moleküller yalnýz hücre içine alýnabilir.

 III. Su, hücre zarýnda bulunan kanallar yardýmýyla her iki yönde 

de geçiþ yapabilir.

 ifadelerinden hangileri doðrudur?

A) Yal nýz I B) Yal nýz II C) Yal nýz III

                  D) I ve II                        E) II ve III

3. X hüc re si sý ra sýy la üç fark lý çö zel ti ye her de fa sýn da hüc re es ki 

hâli ne dön dü rü le rek ko nul du ðun da aþa ðý da ki gra fik olu þu yor.

Hücrenin su miktarı

Zaman

N
N: Normal su
     miktarı

I II III

 Bu na gö re, bu çö zel ti ler için ya pý lan eþ leþ tir me ler le il gi li 

aþa ðý da ki ler den han gi si doð ru olur?

         I                 II               III       

A) Ýzo to nik Hi per to nik Hi po to nik

B) Ýzo to nik Hi po to nik Hi per to nik

C) Hi po to nik Ýzo to nik  Hi per to nik

D) Hi per to nik Ýzo to nik Hi po to nik

E) Hi per to nik Hi per to nik Ýzo to nik

4. 

Çekirdek

Koful

 Yu ka rý da ki bit ki hüc re si yo ðun luk la rý bi lin me yen  I, II, III ile 
gös te ri len or tam lar da tu tul muþ ve bu or tam lar da hüc re de 
mey da na ge len de ði þik lik ler aþa ðý da ki þe kil ler de ol du ðu gi
bi kay de dil miþ tir.

 

(Ç: Çekirdek   K: Koful)

Ç

K
Ç
K

Ç

K

I II III

 Bu na gö re, hüc re nin ve I, II, III ile gös te ri len or tam la rýn 
yo ðun luk la rý aþa ðý da ki ler den han gi sin de doð ru ve ril
miþ tir?

 (Hüc re, ye ni bir or ta ma bý ra kýl ma dan ön ce es ki hâ li ne ge ri 
dön dü rül müþ tür.)

A) I>Hüc re>III>II B) Hüc re>II>III>I

C) II>III>Hüc re>I D) II>Hüc re>I>III

                                E) III>II>Hüc re>I
 

5. Ak tif ta þý may la il gi li,

 I. Sa de ce can lý hüc re ler de gö rü lür.

 II. Ta þý yý cý pro te in ler kul la ný lýr.

 III. Sý cak lýk tan et ki len mez.

 IV. Hüc re nin ATP üretiminin azalmasý, ak tif ta þý ma yý hýz lan dý rýr.

 ifa de le rin den han gi le ri doð ru dur?

A) Yal nýz IV B) I ve II C) I, II ve III

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

6. Ko lay laþ tý rýl mýþ di füz yon la hüc re içi ne alý nan bir mo le kül,

 I. gli koz, 

 II. vi ta min,

 III. pro te in, 

 IV. CO2

 ve ri len le rin den han gi le ri ola maz?

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

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

1-C   2-C   3-A   4-C   5-B   6-D

Hücre - 1
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1. Hücre Zarının Özellikleri

I

II

III

IV

V

Hücreyi dış ortamdan ayırır.

Seçici geçirgendir.

Yalnız hayvan hücrelerinde bulunur.

Esnektir.

Yapısında Iipoprotein bulunur.
 

 Yu ka rý da ki nu ma ra lan dý rýl mýþ özel lik ler den han gi si hüc re 

za rý na ait de ðil dir?

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

2. Hücre zarýndan madde taþýnýmýyla ilgili,

 I. Oksijen ve karbondioksit sadece taþýyýcý proteinler yardýmýy

la geçer.

 II. Aktif taþýma ile moleküller yalnýz hücre içine alýnabilir.

 III. Su, hücre zarýnda bulunan kanallar yardýmýyla her iki yönde 

de geçiþ yapabilir.

 ifadelerinden hangileri doðrudur?

A) Yal nýz I B) Yal nýz II C) Yal nýz III

                  D) I ve II                        E) II ve III

3. X hüc re si sý ra sýy la üç fark lý çö zel ti ye her de fa sýn da hüc re es ki 

hâli ne dön dü rü le rek ko nul du ðun da aþa ðý da ki gra fik olu þu yor.

Hücrenin su miktarı

Zaman

N
N: Normal su
     miktarı

I II III

 Bu na gö re, bu çö zel ti ler için ya pý lan eþ leþ tir me ler le il gi li 

aþa ðý da ki ler den han gi si doð ru olur?

         I                 II               III       

A) Ýzo to nik Hi per to nik Hi po to nik

B) Ýzo to nik Hi po to nik Hi per to nik

C) Hi po to nik Ýzo to nik  Hi per to nik

D) Hi per to nik Ýzo to nik Hi po to nik

E) Hi per to nik Hi per to nik Ýzo to nik

4. 

Çekirdek

Koful

 Yu ka rý da ki bit ki hüc re si yo ðun luk la rý bi lin me yen  I, II, III ile 
gös te ri len or tam lar da tu tul muþ ve bu or tam lar da hüc re de 
mey da na ge len de ði þik lik ler aþa ðý da ki þe kil ler de ol du ðu gi
bi kay de dil miþ tir.

 

(Ç: Çekirdek   K: Koful)

Ç

K
Ç
K

Ç

K

I II III

 Bu na gö re, hüc re nin ve I, II, III ile gös te ri len or tam la rýn 
yo ðun luk la rý aþa ðý da ki ler den han gi sin de doð ru ve ril
miþ tir?

 (Hüc re, ye ni bir or ta ma bý ra kýl ma dan ön ce es ki hâ li ne ge ri 
dön dü rül müþ tür.)

A) I>Hüc re>III>II B) Hüc re>II>III>I

C) II>III>Hüc re>I D) II>Hüc re>I>III

                                E) III>II>Hüc re>I
 

5. Ak tif ta þý may la il gi li,

 I. Sa de ce can lý hüc re ler de gö rü lür.

 II. Ta þý yý cý pro te in ler kul la ný lýr.

 III. Sý cak lýk tan et ki len mez.

 IV. Hüc re nin ATP üretiminin azalmasý, ak tif ta þý ma yý hýz lan dý rýr.

 ifa de le rin den han gi le ri doð ru dur?

A) Yal nýz IV B) I ve II C) I, II ve III

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

6. Ko lay laþ tý rýl mýþ di füz yon la hüc re içi ne alý nan bir mo le kül,

 I. gli koz, 

 II. vi ta min,

 III. pro te in, 

 IV. CO2

 ve ri len le rin den han gi le ri ola maz?

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

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

1-C   2-C   3-A   4-C   5-B   6-D

Hücre - 1
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1. Hücre Zarının Özellikleri

I

II

III

IV

V

Hücreyi dış ortamdan ayırır.

Seçici geçirgendir.

Yalnız hayvan hücrelerinde bulunur.

Esnektir.

Yapısında Iipoprotein bulunur.
 

 Yu ka rý da ki nu ma ra lan dý rýl mýþ özel lik ler den han gi si hüc re 

za rý na ait de ðil dir?

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

2. Hücre zarýndan madde taþýnýmýyla ilgili,

 I. Oksijen ve karbondioksit sadece taþýyýcý proteinler yardýmýy

la geçer.

 II. Aktif taþýma ile moleküller yalnýz hücre içine alýnabilir.

 III. Su, hücre zarýnda bulunan kanallar yardýmýyla her iki yönde 

de geçiþ yapabilir.

 ifadelerinden hangileri doðrudur?

A) Yal nýz I B) Yal nýz II C) Yal nýz III

                  D) I ve II                        E) II ve III

3. X hüc re si sý ra sýy la üç fark lý çö zel ti ye her de fa sýn da hüc re es ki 

hâli ne dön dü rü le rek ko nul du ðun da aþa ðý da ki gra fik olu þu yor.

Hücrenin su miktarı

Zaman

N
N: Normal su
     miktarı

I II III

 Bu na gö re, bu çö zel ti ler için ya pý lan eþ leþ tir me ler le il gi li 

aþa ðý da ki ler den han gi si doð ru olur?

         I                 II               III       

A) Ýzo to nik Hi per to nik Hi po to nik

B) Ýzo to nik Hi po to nik Hi per to nik

C) Hi po to nik Ýzo to nik  Hi per to nik

D) Hi per to nik Ýzo to nik Hi po to nik

E) Hi per to nik Hi per to nik Ýzo to nik

4. 

Çekirdek

Koful

 Yu ka rý da ki bit ki hüc re si yo ðun luk la rý bi lin me yen  I, II, III ile 
gös te ri len or tam lar da tu tul muþ ve bu or tam lar da hüc re de 
mey da na ge len de ði þik lik ler aþa ðý da ki þe kil ler de ol du ðu gi
bi kay de dil miþ tir.

 

(Ç: Çekirdek   K: Koful)

Ç

K
Ç
K

Ç

K

I II III

 Bu na gö re, hüc re nin ve I, II, III ile gös te ri len or tam la rýn 
yo ðun luk la rý aþa ðý da ki ler den han gi sin de doð ru ve ril
miþ tir?

 (Hüc re, ye ni bir or ta ma bý ra kýl ma dan ön ce es ki hâ li ne ge ri 
dön dü rül müþ tür.)

A) I>Hüc re>III>II B) Hüc re>II>III>I

C) II>III>Hüc re>I D) II>Hüc re>I>III

                                E) III>II>Hüc re>I
 

5. Ak tif ta þý may la il gi li,

 I. Sa de ce can lý hüc re ler de gö rü lür.

 II. Ta þý yý cý pro te in ler kul la ný lýr.

 III. Sý cak lýk tan et ki len mez.

 IV. Hüc re nin ATP üretiminin azalmasý, ak tif ta þý ma yý hýz lan dý rýr.

 ifa de le rin den han gi le ri doð ru dur?

A) Yal nýz IV B) I ve II C) I, II ve III

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

6. Ko lay laþ tý rýl mýþ di füz yon la hüc re içi ne alý nan bir mo le kül,

 I. gli koz, 

 II. vi ta min,

 III. pro te in, 

 IV. CO2

 ve ri len le rin den han gi le ri ola maz?

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

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

1-C   2-C   3-A   4-C   5-B   6-D

Hücre - 1
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1. Difüzyon hızı Difüzyon hızı

Difüzyon hızı

Molekül
büyüklüğü

I

Sıcaklık

II

Yoğunluk
farkı

III

 Di füz yo nu et ki le yen fak tör ler le il gi li yu ka rý da ve ri len gra fik

ler den han gi le ri doð ru dur?

A) Yal nýz I B) Yal nýz II C) Yal nýz III

                  D) I ve II                        E) II ve III

2. Bu lun du ðu X or ta mý ile izo to nik (eþ yo ðun) hâl de ki bir hüc re, 

ken di si ne gö re hi per to nik (çok yo ðun) olan Y or ta mý na ko nul

duk tan bir sü re son ra tek rar X or ta mý na ge ri ko nu lu yor.

 

X ortamı X ortamıY ortamı

 Ýkin ci kez X or ta mý na ko nul du ðun da or tam ve hüc re de mey

da na ge le bi le cek du rum lar la il gi li,

 I. X or ta mý hüc re nin ye ni du ru muy la izo to nik de ðil dir.

 II. Mad de alýþ ve ri þi ger çek leþ mez.

 III. Hüc re or tam dan su alýr.

 ifa de le rin den han gi le ri doð ru dur?

A) Yal nýz I B) Yal nýz II C) Yal nýz III

                  D) I ve III                        E) II ve III

3. Aþaðýdaki þekilde hücre zarýnda yer alan bazý moleküller harf

lerle gösterilmiþtir.

 
Y

Z

X

 Buna göre;

 I. X, hücrelerinin birbirini tanýmasýnda ve madde alýþveriþinde 

rol oynayan glikoprotein molekülüdür.

 II. Y, fosfolipit tabakasý olup suda eriyen vitaminlerin kolayca 

hücre içine giriþini saðlar.

 III. Z, taþýyýcý protein olup görev aldýðý her madde geçiþinde 

ATP harcanýr.

 ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III

                     D) I ve II                             E) II ve III

4. Aþaðýdaki deney düzeneðinde yarý geçirgen zar ile ayrýlmýþ M 

koluna %10’luk maltoz çözeltisi, N koluna ise %30’luk amino 

asit çözeltisi konulmuþtur.

 

% 30’luk
Amino asit

% 10’luk
Maltoz

Yarı geçirgen zar

M kolu N kolu

30 °C

 t anýnda, M koluna maltaz enzimi eklendiðine göre, 

 I. Maltaz enzimi difüzyonla N koluna geçer.

 II. M kolunda, t anýndan sonra maltoz sindirimi gerçekleþir.

 III. Deney sonunda her iki kolda da eþit miktarda glikoz ve ami

no asit bulunur.

 ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnýz II B) Yalnýz III C) I ve II

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

1-C   2-D   3-E   4-D

Hücre - 1
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1. Difüzyon hızı Difüzyon hızı

Difüzyon hızı

Molekül
büyüklüğü

I

Sıcaklık

II

Yoğunluk
farkı

III

 Di füz yo nu et ki le yen fak tör ler le il gi li yu ka rý da ve ri len gra fik

ler den han gi le ri doð ru dur?

A) Yal nýz I B) Yal nýz II C) Yal nýz III

                  D) I ve II                        E) II ve III

2. Bu lun du ðu X or ta mý ile izo to nik (eþ yo ðun) hâl de ki bir hüc re, 

ken di si ne gö re hi per to nik (çok yo ðun) olan Y or ta mý na ko nul

duk tan bir sü re son ra tek rar X or ta mý na ge ri ko nu lu yor.

 

X ortamı X ortamıY ortamı

 Ýkin ci kez X or ta mý na ko nul du ðun da or tam ve hüc re de mey

da na ge le bi le cek du rum lar la il gi li,

 I. X or ta mý hüc re nin ye ni du ru muy la izo to nik de ðil dir.

 II. Mad de alýþ ve ri þi ger çek leþ mez.

 III. Hüc re or tam dan su alýr.

 ifa de le rin den han gi le ri doð ru dur?

A) Yal nýz I B) Yal nýz II C) Yal nýz III

                  D) I ve III                        E) II ve III

3. Aþaðýdaki þekilde hücre zarýnda yer alan bazý moleküller harf

lerle gösterilmiþtir.

 
Y

Z

X

 Buna göre;

 I. X, hücrelerinin birbirini tanýmasýnda ve madde alýþveriþinde 

rol oynayan glikoprotein molekülüdür.

 II. Y, fosfolipit tabakasý olup suda eriyen vitaminlerin kolayca 

hücre içine giriþini saðlar.

 III. Z, taþýyýcý protein olup görev aldýðý her madde geçiþinde 

ATP harcanýr.

 ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III

                     D) I ve II                             E) II ve III

4. Aþaðýdaki deney düzeneðinde yarý geçirgen zar ile ayrýlmýþ M 

koluna %10’luk maltoz çözeltisi, N koluna ise %30’luk amino 

asit çözeltisi konulmuþtur.

 

% 30’luk
Amino asit

% 10’luk
Maltoz

Yarı geçirgen zar

M kolu N kolu

30 °C

 t anýnda, M koluna maltaz enzimi eklendiðine göre, 

 I. Maltaz enzimi difüzyonla N koluna geçer.

 II. M kolunda, t anýndan sonra maltoz sindirimi gerçekleþir.

 III. Deney sonunda her iki kolda da eþit miktarda glikoz ve ami

no asit bulunur.

 ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnýz II B) Yalnýz III C) I ve II

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

1-C   2-D   3-E   4-D
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:DDAAFF

BİYOLOJİBİYOLOJİ

05 27Uygulama

Uygulama

7Biyoloji (1. Kitap) / 05

1. Difüzyon hızı Difüzyon hızı

Difüzyon hızı

Molekül
büyüklüğü

I

Sıcaklık

II

Yoğunluk
farkı

III

 Di füz yo nu et ki le yen fak tör ler le il gi li yu ka rý da ve ri len gra fik

ler den han gi le ri doð ru dur?

A) Yal nýz I B) Yal nýz II C) Yal nýz III

                  D) I ve II                        E) II ve III

2. Bu lun du ðu X or ta mý ile izo to nik (eþ yo ðun) hâl de ki bir hüc re, 

ken di si ne gö re hi per to nik (çok yo ðun) olan Y or ta mý na ko nul

duk tan bir sü re son ra tek rar X or ta mý na ge ri ko nu lu yor.

 

X ortamı X ortamıY ortamı

 Ýkin ci kez X or ta mý na ko nul du ðun da or tam ve hüc re de mey

da na ge le bi le cek du rum lar la il gi li,

 I. X or ta mý hüc re nin ye ni du ru muy la izo to nik de ðil dir.

 II. Mad de alýþ ve ri þi ger çek leþ mez.

 III. Hüc re or tam dan su alýr.

 ifa de le rin den han gi le ri doð ru dur?

A) Yal nýz I B) Yal nýz II C) Yal nýz III

                  D) I ve III                        E) II ve III

3. Aþaðýdaki þekilde hücre zarýnda yer alan bazý moleküller harf

lerle gösterilmiþtir.

 
Y

Z

X

 Buna göre;

 I. X, hücrelerinin birbirini tanýmasýnda ve madde alýþveriþinde 

rol oynayan glikoprotein molekülüdür.

 II. Y, fosfolipit tabakasý olup suda eriyen vitaminlerin kolayca 

hücre içine giriþini saðlar.

 III. Z, taþýyýcý protein olup görev aldýðý her madde geçiþinde 

ATP harcanýr.

 ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III

                     D) I ve II                             E) II ve III

4. Aþaðýdaki deney düzeneðinde yarý geçirgen zar ile ayrýlmýþ M 

koluna %10’luk maltoz çözeltisi, N koluna ise %30’luk amino 

asit çözeltisi konulmuþtur.

 

% 30’luk
Amino asit

% 10’luk
Maltoz

Yarı geçirgen zar

M kolu N kolu

30 °C

 t anýnda, M koluna maltaz enzimi eklendiðine göre, 

 I. Maltaz enzimi difüzyonla N koluna geçer.

 II. M kolunda, t anýndan sonra maltoz sindirimi gerçekleþir.

 III. Deney sonunda her iki kolda da eþit miktarda glikoz ve ami

no asit bulunur.

 ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnýz II B) Yalnýz III C) I ve II

                       D) II ve III                            E) I, II ve III
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1. Difüzyon hızı Difüzyon hızı

Difüzyon hızı

Molekül
büyüklüğü

I

Sıcaklık

II

Yoğunluk
farkı

III

 Di füz yo nu et ki le yen fak tör ler le il gi li yu ka rý da ve ri len gra fik

ler den han gi le ri doð ru dur?

A) Yal nýz I B) Yal nýz II C) Yal nýz III

                  D) I ve II                        E) II ve III

2. Bu lun du ðu X or ta mý ile izo to nik (eþ yo ðun) hâl de ki bir hüc re, 

ken di si ne gö re hi per to nik (çok yo ðun) olan Y or ta mý na ko nul

duk tan bir sü re son ra tek rar X or ta mý na ge ri ko nu lu yor.

 

X ortamı X ortamıY ortamı

 Ýkin ci kez X or ta mý na ko nul du ðun da or tam ve hüc re de mey

da na ge le bi le cek du rum lar la il gi li,

 I. X or ta mý hüc re nin ye ni du ru muy la izo to nik de ðil dir.

 II. Mad de alýþ ve ri þi ger çek leþ mez.

 III. Hüc re or tam dan su alýr.

 ifa de le rin den han gi le ri doð ru dur?

A) Yal nýz I B) Yal nýz II C) Yal nýz III

                  D) I ve III                        E) II ve III

3. Aþaðýdaki þekilde hücre zarýnda yer alan bazý moleküller harf

lerle gösterilmiþtir.

 
Y

Z

X

 Buna göre;

 I. X, hücrelerinin birbirini tanýmasýnda ve madde alýþveriþinde 

rol oynayan glikoprotein molekülüdür.

 II. Y, fosfolipit tabakasý olup suda eriyen vitaminlerin kolayca 

hücre içine giriþini saðlar.

 III. Z, taþýyýcý protein olup görev aldýðý her madde geçiþinde 

ATP harcanýr.

 ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III

                     D) I ve II                             E) II ve III

4. Aþaðýdaki deney düzeneðinde yarý geçirgen zar ile ayrýlmýþ M 

koluna %10’luk maltoz çözeltisi, N koluna ise %30’luk amino 

asit çözeltisi konulmuþtur.

 

% 30’luk
Amino asit

% 10’luk
Maltoz

Yarı geçirgen zar

M kolu N kolu

30 °C

 t anýnda, M koluna maltaz enzimi eklendiðine göre, 

 I. Maltaz enzimi difüzyonla N koluna geçer.

 II. M kolunda, t anýndan sonra maltoz sindirimi gerçekleþir.

 III. Deney sonunda her iki kolda da eþit miktarda glikoz ve ami

no asit bulunur.

 ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnýz II B) Yalnýz III C) I ve II

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

1-C   2-D   3-E   4-D
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1. Zeynep Öğretmen, hücre zarından madde geçişi konusunu iş

lerken tahtaya aşağıdaki şekli çizmiştir.

 Hücre dışı

Hücre içi Taşıyıcı
protein

Glikoz

 Glikozun zardan geçişini gösteren bu şekle göre, öğrencilerinden 

bu olayla ilgili yorum yapmalarını isteyen Zeynep Öğretmen’e,

• Deniz, olayda ATP harcandığını,

• Miray, olayın çok yoğundan az yoğuna doğru gerçekleştiğini,

• Asya, olayın basit difüzyon olduğunu,

• Barış, olay sonunda hücre içi yoğunluğun arttığını

 söylemiştir.

 Buna göre, öğrencilerden hangilerinin yorumu doğrudur?

A) Yalnız Deniz B) Miray ve Asya

C) Deniz ve Asya D) Deniz ve Barış

                               E) Miray ve Barış

2. Aþaðýdaki grafikte bir bitki hücresinin zarý ve çeperi arasýndaki 

mesafenin zamana baðlý olarak deðiþimi gösterilmiþtir.

 

Zaman (t)

Hücre zarı ve hücre
çeperi arasındaki mesafe

t1 t2 t3

 Buna göre,

 I. t1 zaman aralýðýnda hücre, kendinden yoðun bir ortama ko

nulmuþtur.

 II. t2 zaman aralýðýnda hücre, plazmoliz olmuştur.

 III. t3 zaman aralýðýnda hücre, hipotonik ortama konulmuþtur.

 ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III

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

3. Sağlıklı bir insanın kanında bulunan üre gibi zararlı maddeler, 

böbrek tarafından süzülerek su yardımı ile vücuttan atılır. Ancak 

böbrek yetmezliği olan insanlarda bu olay diyaliz makinesi ile 

gerçekleştirilir. Diyaliz makinesi içinde bulunan sıvı ile diyaliz tü

pünden geçirilmesi sağlanan kan arasında difüzyon gerçekleşir 

ve kan temizlenir.

 Diyaliz işlemleri aşağıda detaylı olarak verilmiştir.

 

Kirlenmiş
diyaliz
sıvısı

Temiz
diyaliz
sıvısı

Seçici geçirgen zardan
oluşan hortum

Yarı geçirgen zar

Kirli kan Diyaliz sıvısı Kandaki atık maddeler
zardan geçer.

Diyaliz
sıvısı

Pompa

 Buna göre;

 I. Temiz diyaliz sıvısı, madde derişimi bakımından kana oranla 

hipotoniktir.

 II. Diyaliz makinesinden damara uzanan hatta bulunan kan, 

üre içermez.

 III. Kirlenmiş diyaliz sıvısı içerisinde kan proteinlerine rastlana

bilir.

 ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yal nýz I B) I ve II C) I ve III

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

4. Aktif taşıma ve kolaylaştırılmış difüzyon olayları için,

 I. taşıyıcı protein kullanılması,

 II. canlı ve cansız ortamda gerçekleşebilme,

 III. ATP harcanması

 durumlarından hangileri ortak değildir?

A) Yal nýz I B) I ve II C) II ve III

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

1-E   2-A   3-A   4-C
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1. Zeynep Öğretmen, hücre zarından madde geçişi konusunu iş

lerken tahtaya aşağıdaki şekli çizmiştir.

 Hücre dışı

Hücre içi Taşıyıcı
protein

Glikoz

 Glikozun zardan geçişini gösteren bu şekle göre, öğrencilerinden 

bu olayla ilgili yorum yapmalarını isteyen Zeynep Öğretmen’e,

• Deniz, olayda ATP harcandığını,

• Miray, olayın çok yoğundan az yoğuna doğru gerçekleştiğini,

• Asya, olayın basit difüzyon olduğunu,

• Barış, olay sonunda hücre içi yoğunluğun arttığını

 söylemiştir.

 Buna göre, öğrencilerden hangilerinin yorumu doğrudur?

A) Yalnız Deniz B) Miray ve Asya

C) Deniz ve Asya D) Deniz ve Barış

                               E) Miray ve Barış

2. Aþaðýdaki grafikte bir bitki hücresinin zarý ve çeperi arasýndaki 

mesafenin zamana baðlý olarak deðiþimi gösterilmiþtir.

 

Zaman (t)

Hücre zarı ve hücre
çeperi arasındaki mesafe

t1 t2 t3

 Buna göre,

 I. t1 zaman aralýðýnda hücre, kendinden yoðun bir ortama ko

nulmuþtur.

 II. t2 zaman aralýðýnda hücre, plazmoliz olmuştur.

 III. t3 zaman aralýðýnda hücre, hipotonik ortama konulmuþtur.

 ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III

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

3. Sağlıklı bir insanın kanında bulunan üre gibi zararlı maddeler, 

böbrek tarafından süzülerek su yardımı ile vücuttan atılır. Ancak 

böbrek yetmezliği olan insanlarda bu olay diyaliz makinesi ile 

gerçekleştirilir. Diyaliz makinesi içinde bulunan sıvı ile diyaliz tü

pünden geçirilmesi sağlanan kan arasında difüzyon gerçekleşir 

ve kan temizlenir.

 Diyaliz işlemleri aşağıda detaylı olarak verilmiştir.

 

Kirlenmiş
diyaliz
sıvısı

Temiz
diyaliz
sıvısı

Seçici geçirgen zardan
oluşan hortum

Yarı geçirgen zar

Kirli kan Diyaliz sıvısı Kandaki atık maddeler
zardan geçer.

Diyaliz
sıvısı

Pompa

 Buna göre;

 I. Temiz diyaliz sıvısı, madde derişimi bakımından kana oranla 

hipotoniktir.

 II. Diyaliz makinesinden damara uzanan hatta bulunan kan, 

üre içermez.

 III. Kirlenmiş diyaliz sıvısı içerisinde kan proteinlerine rastlana

bilir.

 ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yal nýz I B) I ve II C) I ve III

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

4. Aktif taşıma ve kolaylaştırılmış difüzyon olayları için,

 I. taşıyıcı protein kullanılması,

 II. canlı ve cansız ortamda gerçekleşebilme,

 III. ATP harcanması

 durumlarından hangileri ortak değildir?

A) Yal nýz I B) I ve II C) II ve III

                   D) I ve III                        E) I, II ve III
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1. Zeynep Öğretmen, hücre zarından madde geçişi konusunu iş

lerken tahtaya aşağıdaki şekli çizmiştir.

 Hücre dışı

Hücre içi Taşıyıcı
protein

Glikoz

 Glikozun zardan geçişini gösteren bu şekle göre, öğrencilerinden 

bu olayla ilgili yorum yapmalarını isteyen Zeynep Öğretmen’e,

• Deniz, olayda ATP harcandığını,

• Miray, olayın çok yoğundan az yoğuna doğru gerçekleştiğini,

• Asya, olayın basit difüzyon olduğunu,

• Barış, olay sonunda hücre içi yoğunluğun arttığını

 söylemiştir.

 Buna göre, öğrencilerden hangilerinin yorumu doğrudur?

A) Yalnız Deniz B) Miray ve Asya

C) Deniz ve Asya D) Deniz ve Barış

                               E) Miray ve Barış

2. Aþaðýdaki grafikte bir bitki hücresinin zarý ve çeperi arasýndaki 

mesafenin zamana baðlý olarak deðiþimi gösterilmiþtir.

 

Zaman (t)

Hücre zarı ve hücre
çeperi arasındaki mesafe

t1 t2 t3

 Buna göre,

 I. t1 zaman aralýðýnda hücre, kendinden yoðun bir ortama ko

nulmuþtur.

 II. t2 zaman aralýðýnda hücre, plazmoliz olmuştur.

 III. t3 zaman aralýðýnda hücre, hipotonik ortama konulmuþtur.

 ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III

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

3. Sağlıklı bir insanın kanında bulunan üre gibi zararlı maddeler, 

böbrek tarafından süzülerek su yardımı ile vücuttan atılır. Ancak 

böbrek yetmezliği olan insanlarda bu olay diyaliz makinesi ile 

gerçekleştirilir. Diyaliz makinesi içinde bulunan sıvı ile diyaliz tü

pünden geçirilmesi sağlanan kan arasında difüzyon gerçekleşir 

ve kan temizlenir.

 Diyaliz işlemleri aşağıda detaylı olarak verilmiştir.

 

Kirlenmiş
diyaliz
sıvısı

Temiz
diyaliz
sıvısı

Seçici geçirgen zardan
oluşan hortum

Yarı geçirgen zar

Kirli kan Diyaliz sıvısı Kandaki atık maddeler
zardan geçer.

Diyaliz
sıvısı

Pompa

 Buna göre;

 I. Temiz diyaliz sıvısı, madde derişimi bakımından kana oranla 

hipotoniktir.

 II. Diyaliz makinesinden damara uzanan hatta bulunan kan, 

üre içermez.

 III. Kirlenmiş diyaliz sıvısı içerisinde kan proteinlerine rastlana

bilir.

 ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yal nýz I B) I ve II C) I ve III

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

4. Aktif taşıma ve kolaylaştırılmış difüzyon olayları için,

 I. taşıyıcı protein kullanılması,

 II. canlı ve cansız ortamda gerçekleşebilme,

 III. ATP harcanması

 durumlarından hangileri ortak değildir?

A) Yal nýz I B) I ve II C) II ve III

                   D) I ve III                        E) I, II ve III
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1. Zeynep Öğretmen, hücre zarından madde geçişi konusunu iş

lerken tahtaya aşağıdaki şekli çizmiştir.

 Hücre dışı

Hücre içi Taşıyıcı
protein

Glikoz

 Glikozun zardan geçişini gösteren bu şekle göre, öğrencilerinden 

bu olayla ilgili yorum yapmalarını isteyen Zeynep Öğretmen’e,

• Deniz, olayda ATP harcandığını,

• Miray, olayın çok yoğundan az yoğuna doğru gerçekleştiğini,

• Asya, olayın basit difüzyon olduğunu,

• Barış, olay sonunda hücre içi yoğunluğun arttığını

 söylemiştir.

 Buna göre, öğrencilerden hangilerinin yorumu doğrudur?

A) Yalnız Deniz B) Miray ve Asya

C) Deniz ve Asya D) Deniz ve Barış

                               E) Miray ve Barış

2. Aþaðýdaki grafikte bir bitki hücresinin zarý ve çeperi arasýndaki 

mesafenin zamana baðlý olarak deðiþimi gösterilmiþtir.

 

Zaman (t)

Hücre zarı ve hücre
çeperi arasındaki mesafe

t1 t2 t3

 Buna göre,

 I. t1 zaman aralýðýnda hücre, kendinden yoðun bir ortama ko

nulmuþtur.

 II. t2 zaman aralýðýnda hücre, plazmoliz olmuştur.

 III. t3 zaman aralýðýnda hücre, hipotonik ortama konulmuþtur.

 ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III

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

3. Sağlıklı bir insanın kanında bulunan üre gibi zararlı maddeler, 

böbrek tarafından süzülerek su yardımı ile vücuttan atılır. Ancak 

böbrek yetmezliği olan insanlarda bu olay diyaliz makinesi ile 

gerçekleştirilir. Diyaliz makinesi içinde bulunan sıvı ile diyaliz tü

pünden geçirilmesi sağlanan kan arasında difüzyon gerçekleşir 

ve kan temizlenir.

 Diyaliz işlemleri aşağıda detaylı olarak verilmiştir.

 

Kirlenmiş
diyaliz
sıvısı

Temiz
diyaliz
sıvısı

Seçici geçirgen zardan
oluşan hortum

Yarı geçirgen zar

Kirli kan Diyaliz sıvısı Kandaki atık maddeler
zardan geçer.

Diyaliz
sıvısı

Pompa

 Buna göre;

 I. Temiz diyaliz sıvısı, madde derişimi bakımından kana oranla 

hipotoniktir.

 II. Diyaliz makinesinden damara uzanan hatta bulunan kan, 

üre içermez.

 III. Kirlenmiş diyaliz sıvısı içerisinde kan proteinlerine rastlana

bilir.

 ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yal nýz I B) I ve II C) I ve III

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

4. Aktif taşıma ve kolaylaştırılmış difüzyon olayları için,

 I. taşıyıcı protein kullanılması,

 II. canlı ve cansız ortamda gerçekleşebilme,

 III. ATP harcanması

 durumlarından hangileri ortak değildir?

A) Yal nýz I B) I ve II C) II ve III

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

1-E   2-A   3-A   4-C
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1. Zeynep Öğretmen, hücre zarından madde geçişi konusunu iş

lerken tahtaya aşağıdaki şekli çizmiştir.

 Hücre dışı

Hücre içi Taşıyıcı
protein

Glikoz

 Glikozun zardan geçişini gösteren bu şekle göre, öğrencilerinden 

bu olayla ilgili yorum yapmalarını isteyen Zeynep Öğretmen’e,

• Deniz, olayda ATP harcandığını,

• Miray, olayın çok yoğundan az yoğuna doğru gerçekleştiğini,

• Asya, olayın basit difüzyon olduğunu,

• Barış, olay sonunda hücre içi yoğunluğun arttığını

 söylemiştir.

 Buna göre, öğrencilerden hangilerinin yorumu doğrudur?

A) Yalnız Deniz B) Miray ve Asya

C) Deniz ve Asya D) Deniz ve Barış

                               E) Miray ve Barış

2. Aþaðýdaki grafikte bir bitki hücresinin zarý ve çeperi arasýndaki 

mesafenin zamana baðlý olarak deðiþimi gösterilmiþtir.
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çeperi arasındaki mesafe
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Hücre - 1
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