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NEGO SORU BANKASI 13 SAYFA 9. SORU

9. Bilim insanları C vitamininin soğuk algınlığı
na olan etkisini incelemek için, iki ayrı öğrenci 
grubu üzerinde bazı araştırmalar yapmıştır.

Bu çalışmalardan;

à C vitamini içeren turuncu renkli tabletlerin 
verildiği, I. gruptaki öğrencilerin % 63 ka
darı soğuk algınlığına yakalanmıştır.

à C vitamini içermeyen turuncu renkli tablet
lerin verildiği, II. gruptaki öğrencilerin % 65 
kadarı soğuk algınlığına yakalanmıştır.

şeklinde bazı veriler elde edildiğine göre, bu 
deneylerden;

  I. C vitamini kullanmak soğuk algınlığını ön
lemede en etkili yöntemdir.

 II. Soğuk algınlığı sadece C vitamini almayan 
insanlarda meydana gelir.

III. Soğuk algınlığının engellenmesinde C vita
mini fazla etkili olmamıştır.

sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?

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

 D) I ve II E) I ve III 
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NEGO KA 67
SAYFA 7. SORU

NEGO SB 32
SAYFA 3. SORU

7. Bir hücrenin zarında gerçekleşen iki farklı mad
de taşınması olayı şekillerde gösterilmiştir.

Bu iki madde taşınması yöntemi için, aşağıda 
verilen özelliklerden hangisi ortak değildir?

A) Canlı hücrelerin zarında gerçekleşebilme
B) Porlardan geçebilecek büyüklükteki madde

lerin alınması
C) Taşınma sırasında zardaki taşıyıcı protein

lerin ve enzimlerin kullanılması
D) Prokaryot ve ökaryot hücrelerde gerçekleşe

bilme
E) Madde geçişinin hücre dışına doğruda ya

pılabilmesi

3. Hüc re za rın dan mad de ge çi şi ni sağ la yan yön tem
ler; pa sif ta şıma ve ak tif ta şı ma yön tem le ri ola
rak iki grup ta top la nır.

Bu mad de taşın ma yön tem le riy le il gi li ola rak;

  I. Pa sif ta şı ma yön tem le ri nin ger çek leşme si 
sü re cin de ATP ener ji si har can maz.

 II. Ak tif ta şı ma yön tem le rin den olan en do si toz 
ve ek zo si toz prokaryot ve ökaryot hücreler
de or tak ola rak gö rü lür.

III. Hem ak tif ta şıma hem de pa sif taşıma yön
tem le ri nin bü tün çe şit le rin de, hüc re içi ne ve 
dışına doğ ru mad de ge çişi sağlanabilir.

ifa de ler inden han gi le ri söy le ne bi lir?

A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III 
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NEGO SORU BANKASI 56 ve 57 SAYFA 9, 5. SORUlLAR

9. Aşağıda verilenlerden hangisi, kuşlar sınıfı-
nın genel özelliklerinden değildir?

A) İç döllenme ile oluşturdukları yumurtalar 
dış ortamda ve yumurta içinde gelişmesini 
sağlar.

B) Vücut tüylerle örtülü olup derilerinde yağ 
bezleri vardır.

C) Sıcak kanlı (sabit ısılı) hayvanlardır.
D) Akciğerleri büyük hava keseleriyle genişle

tilmiştir.
E) Kan dokusunda oksijen taşıyan alyuvar hüc

releri çekirdeksizdir.

5. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bazı kuş 
türleri için geçerli olmayabilir?

A) Sıcakkanlı olma
B) İç döllenme ve dış gelişme ile çoğalma
C) Vücutlarının tüylerle örtülü olması
D)  Ön üye le ri nin ka nat şek lin de farklılaşmış 

olup uç mayı sağlaması
E)  Akciğerlerinde hava keselerinin bulunması
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NEGO SB 97 sayfa soru 
10

10. Mitoz geçirmekte olan bitki ve hayvan hücre-
leri arasında;

  I. Çekirdekçiğin kaybolması ve çekirdek zarı
nın parçalanması

 II. Kinetokorlarından iğ ipliklerine tutunmuş 
kromozomların iki kutbun orta noktasında 
bulunan düzlem (ekvator) üzerinde sıralan
ması

III. Sentrozomların birbirinden ayrılarak hüc
renin zıt kutuplarına gitmesi

IV. Sitoplazma bölünmesi sırasında bir halka
nın sitoplazmayı ikiye bölecek şekilde kası
larak daralıp, boğumlanması

 V. İğ ipliklerinin boylarının kısalmasıyla kardeş 
kromatitlerin birbirinden uzaklaşarak hüc
renin zıt kutuplarına doğru hareket etmesi

olaylarından hangileri farklılık oluşturur?

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

 D) III ve IV E) III ve V 
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NEGO SORU BANKASI 126 SAYFA 3. SORU

NEGO KONU KİTABI 231 SAYFA 11. SORU

3. Beyaz gözlü dişi (XbXb) ve kırmızı gözlü erkek 
(XBY) sirke sineklerinin çaprazlanmasıyla;

  I. Beyaz gözlü dişi
 II. Kırmızı gözlü dişi
III. Beyaz gözlü erkek
IV. Kırmızı gözlü erkek

şeklindeki fenotiplere sahip bireylerden han-
gileri, normal olarak meydana gelebilir? 

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

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

11. Sirke sineğinde, göz rengiyle ilgili genler, cinsi
yetin belirlenmesini sağlayan X kromozomları 
üzerinde bulunurlar.

Homozigot dominant kırmızı gözlü dişi bir 
sirke sineğinin, beyaz gözlü erkek sirke sine-
ğiyle çaprazlanmasından elde edilen (F1) döl 
için, aşağıda verilenlerden hangisi söylene-
bilir?(Sirke sineklerinde XX dişi olmayı, XY ise erkek ol
mayı sağlar.)

A) Hepsi kırmızı gözlülük genini taşır.
B) Hepsi beyaz gözlü bireylerden oluşur.
C) 1/2 kırmızı, 1/2 beyaz gözlü bireyler oluşur.
D) Dişiler kırmızı, erkekler beyaz gözlüdür.
E) Bireylerin hepsi beyaz göz genini taşır.
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NEGO SORU BANKASI 289 SAYFA 7. SORU

7. Çiçeğin yapısında bulunan bazı kısımlar şekil
de gösterilmiştir.

Bu çiçek yapısında polen ve tohumların mey-
dana geldiği kısımlar, aşağıdakilerden hangi-
sinde doğru eşleştirilmiştir?

   Polenleri üreten    Tohumları üreten                                                                   
A)                  X   Y
B)                  P   Z
C)                  Y   Z
D)                  X   P
E)                  P   X
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