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TEST NO: 630 
1. DERSİN KONUSU: TÜRKÇE / Paragraf 
2. DERSİN KONUSU: BİYOLOJİ / Yağlar – Proteinler – Enzimler 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

630            

AÇIKLAMA: Sevgili gençler, aşağıdaki soruları çözerken Türkçe anlama, kavrama, çözümleme ve yorumlama 
yeteneğinizi geliştirirken 2. DERSİN KONUSU ile unuttuklarınızı hatırlama, belleğinizde olanları güncelleme fırsatı 
bulacaksınız.   
 Bu soruların yazarı, hatalı bulduğunuz soruları öğretmeninizle paylaşmanızı istiyor. Kolay gelsin.  
 
1. (I) Tahıllar ile patateste bol miktarda bulunur. 
(II) Ayrıca bitkilerin kök, gövde, yaprak, tohum ve meyve gibi kısımlarında da depolanır. 
(III) Nişasta binlerce glikoz molekülünün birbiri ile bağlanması sonucu oluşur. 
(IV) Bitkiler fotosentez sonucu ürettikleri glikozun bir kısmını kullandıktan sonra nişastaya dönüştürerek depo eder. 
Yukarıda numaralanmış cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulabilmesi için aşağıdaki sıralamalardan hangisi en 
uygundur? 
A) I – II – III – IV B) IV – III – I – II 
C) IV – II – I – III D) II – I – III – IV 
E) I – IV – II – III 
 
2. Omurgalı hayvanların çoğunluğunun sindirim sistemi selülozu sindirecek enzimlere sahip olmadığı için besinlerle 
alınan selüloz sindirilmeden vücuttan atılır. Selüloz lifleri bağırsaklarda yüzeyi aşındırarak hücreleri mukus üretmek 
üzere uyarır. Mukus sayesinde besinler sindirim kanalından kayarak ilerler ve sindirim hızı artar. Dolayısıyla selüloz, 
insanlar için bir besin olmasa da sağlıklı bir diyet için gereklidir. Otla beslenen hayvanların sindirim sisteminde yaşayan 
bazı bakteriler selülozu sindirebilecek maddeleri üretir; bu maddelerin yardımıyla selülozun sindirimi yapılır. 
Bu paragrafı geliştiren ve sürdüren bir metin için aşağıdakilerden hangisi en uygun başlık olur? 
A) Selüloz ve Bakteriler B) Omurgalılar İçin Selüloz 
C) Selüloz ve Mukus  D) Selülozun Sindirimi 
E) Selüloz Liflerinin Sindirimi 
 
3. (I) Hayvanlarda ise bitkisel besinlerden alınan nişasta, sindirim sisteminde hidrolize uğrayarak glikoz birimlerine 
ayrılıp kana geçebilecek duruma getirilir. (II) Kan dolaşımı yoluyla da hücrelere kadar taşınır. (III) Selüloz bitkisel bir 
polisakkarittir. (IV) Bitki hücrelerinde hücre çeperinin temel maddesi olan selüloz çok sayıda glikoz molekülünden 
meydana gelmiştir. (V) Selüloz suda çözünmez. Nişastadan farkı elementler arasında glikozit bağının farklı oluşmasıdır. 
Yukarıdaki metin iki paragrafa bölünmek istense, ikinci paragrafın ilk cümlesi için hangisi uygun olur? 
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 
 
4. Glikojen çok sayıda glikoz molekülünün dehidrasyon senteziyle birbirine bağlanması sonucu oluşan büyük bir 
moleküldür. Glikojen hayvanlarda özellikle karaciğer ve kas hücrelerinde depo edilen bir polisakkarittir. Glikojen aynı 
zamanda bakteri ve mantar hücrelerinde de depo edilir. Karaciğerdeki glikojen gerektiğinde glikoz birimlerine 
dönüştürülerek kana verilir ve vücudun ihtiyacı olan glikoz bu yolla karşılanır. 
Aşağıdakilerin hangisi, bu paragrafta konu edilmemiştir? 
A) Glikojen hayvanlar için önemli bir polisakkarittir 
B) Glikojenin insanlara ne gibi yararları vardır?  
C) Glikojen, glikoza dönüşerek kana verilir 
D) Glikojen mantar hücrelerinde depo edilir 
E) Glikojen, glikoz moleküllerinin dehidrasyonuyla oluşur 
 
5. (I). Böcek, örümcek, kabuklular gibi eklem bacaklıların dış iskeletinin yapısına katılır. (II)  Kitin, selüloza benzer ancak 
selülozdan farklı olarak yapısında azot bulunan bir polisakkarittir (III) Dış iskelet, hayvanın yumuşak vücut bölgelerini 
çevreleyen bir kılıftır. (IV) Saf kitin, deri gibi yumuşaktır. (V) Ancak yapısına kalsiyum karbonat tuzunun katılmasıyla 
sertleşir. (VI) Mantarlarda da hücre duvarlarının yapısında selüloz yerine kitin bulunur. 
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangilerinin yeri değiştirilirse, cümlelerin anlam bütünlüğü sağlanmış olur? 
A) I. ve II. B) II. ve III. 
C) III. ve IV. D) IV. ve V. E) I. ve V. 
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6. Nötr yağ ya da trigliserit olarak da adlandırılan yağlar; lipitlerin doğada en çok bulunan, insan ve hayvanlarda depo 
edilebilen bir çeşididir. Trigliseritler bir gliserol molekülü ile üç molekül yağ asidinin ester bağlarıyla bağlanması sonucu 
oluşur. Gliserol üç karbonlu bir alkol olup her karbonunda bir hidroksit grubu taşır. Trigliseritlerin yapısında yer alan yağ 
asitleri ise uzun bir karbon atomu zincirinden oluşmuştur. Zincirin bir ucunda karboksil grubu bulunurken diğer karbon 
atomlarına da hidrojenler bağlanmıştır. 
Gliserol ile yağ asitleri arasında üç ester bağı kurulur. Ester bağları kurulurken üç su molekülü açığa çıkar. 
Aşağıdakilerden hangisi, bu paragrafta anlatılan bilgilerle örtüşmez? 
A) Üç ester bağı gluserol ile yağ asitleri arasında kurulur 
B) Trigliseritler ester bağlarıyla bağlanarak oluşur 
C) Üç su molekülü ester bağları kurulurken açığa çıkar 
D) Yağ asitleri kısa karbon atomu zincirinden oluşmuştur 
E) Nötr yağlar lipitlerin bir çeşididir 
 
7. Karbon atomları arasında tek bağ bulunan yağ asitlerine doymuş yağ asidi denir. 
Doymuş yağ asitleri oda sıcaklığında katı hâlde bulunan genellikle hayvansal kaynaklı yağların yapısına katılır. Tereyağı, 
kuyruk yağı doymuş yağ asidi içerir. Doymuş yağ asitleri oda sıcaklığında birbirlerine yakın konumda paketlenerek 
katılaşırlar. Doymuş yağ asitleri içeren besinlerle beslenen insanlarda kalp-damar hastalıkları ortaya çıkabilir. Bu tür 
hastalıklarda kan damarlarının iç çeperinde oluşan lipit birikintileri ---------------- . 
Düşünce akışına göre bu parçanın son cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? 
A) yani lipitler kanın hızlı akışını engeller 
B) damarların yumuşamasına neden olur 
C) damarlara zarar verir, onların esnekliğini azaltır 
D) damarlara basınç yapar, dolaşıma engel olur 
E) damarları sertleştirir ve kan hızını yavaşlatır 
 
8. Yağlar vücudun en ekonomik enerji kaynağıdır. Yağların verdiği enerji aynı miktarda karbonhidrat ve proteinden 
sağlanan enerjinin yaklaşık iki katıdır. Ayrıca yağların hücrelerde oksijenli solunumda kullanılmasıyla çok miktarda 
metabolik su açığa çıkar. Kış uykusuna yatan, çölde yaşayan ve uzun göç yollarını kullanan hayvanların vücudunda depo 
edilen yağın yakılması sonucu enerji sağlanırken açığa çıkan metabolik suyla su ihtiyacının bir kısmı karşılanır. 
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilenler, yukarıdaki metinle ilgili anahtar sözcüklerdir? 
A) yağ – metabolik su – ihtiyaç 
B) metabolik su – kış uykusu – eneji 
C) yağ – enerji – metabolik su 
D) enerji – yağın yakılması – ihtiyaç 
E) karbonhidrat – protein – enerji 
 
9. I. Nitekim balina, fok ve diğer deniz memelilerinde yağ tabakasının kalın olması bundandır. 
II. Deri altında ve iç organların çevresindeki depolanan bu yağlar canlıyı soğuktan, darbelerden korur. 
III. İnsanlar ve diğer memeliler aldıkları besinlerin fazlasını yağ hücrelerinde depolayabilir 
Bu cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulmak istense, aşağıdaki sıralamaların hangisi en uygun olur? 
A) II. – I. – III. B) II. – III. – I. 
C) III. – I. – II. D) III. – II. – I. E) I. – II. – III. 
 
10. (I) Hücrede sentezlenen protein her canlıda kendine özgüdür. (II) Çünkü proteini oluşturan amino asitlerin çeşidi, 
sayısı ve dizilişleri hücre DNA'sı tarafından belirlenir. (III) Proteinlerde amino asitlerin dizilişi genlerle kontrol edilir. (IV) 
Isıtma, yüksek basınç ve tuz derişimi gibi etkenler proteinlerin yapısını bozar, bu olaya denatürasyon denir. (V) Bazı 
olaylar geri dönüşsüz olarak tanımlanmaktadır. (VI) Yumurtanın tavada pişirilmesi sonucunda yumurtanın ısı etkisiyle 
katılaşması ve beyaza dönmesi denatürasyona bir örnektir. 
Yukarıdaki paragrafta numaralanmış cümlelerden hangisi çıkarılırsa, bozulma ve daralmaya neden olmaz? 
A) II.  B) III. C) IV. D) V. E) VI. 
 
11. Proteinler kıkırdak, kemik, kas vb. dokuların yapısına katılır; hücre zarının yapısına katılarak da zardan madde 
taşınması sırasında önemli rol oynar. Bitki ve hayvanlarda vücuttaki işlevlerin düzenlenmesinde görev alan bazı 
hormonların yapısında proteinler bulunur. Proteinler vücudun bağışıklık sisteminde görev alır. Proteinler alyuvarlarda 
bulunan hemoglobinin bir kısmını, kan proteinlerinden olan albumin, globulin ve fibrinojenin yapısını oluşturur. Vücuda 
karbonhidrat ve yağların yeterli alınmadığı durumlarda proteinler enerji sağlamak için kullanılır. 
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Bu paragrafta anlatılanlara, aşağıdakilerden hangisi uygunluk göstermemektedir? 
A) Proteinler gerekli olduğu zamanlar vücuda enerji sağlarlar 
B) Omurgalıların bazı işlevlerini düzenlenmesinde etkili olurlar 
C) Proteinler kan proteinlerinin yapısını oluştururlar 
D) Proteinler kıkırdak, kemik, kas vb. dokuların yapısına katılır 
E) Proteinler hormonların yapısında bulunmaz 
 


