
Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım,
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın,
Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.

İSTİKLAL MARŞI
Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı,
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli,
Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecdile bin secde eder, varsa taşım,
Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruhumücerret gibi yerden naaşım,
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Mehmet Akif Ersoy
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 Değerli Öğretmenlerimiz, Sevgili Öğrencilerimiz;

 Öğrenmeyle ilgili yapılan araştırma ve gözlemlerde, uygulamayla 

edinilen bilgi ve becerilerin daha kalıcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Bununla birlikte günümüz eğitim öğretim faaliyetlerinde temel amaç; 

öğrencilerin bilgi seviyesini ölçmekten ziyade, bilgiyi öğrencilere anlamlı hâle 

getirmek, bu bilgilerin günlük yaşamda kullanılmasını sağlamak esasına 

dayanmaktadır. Her aşamada öğrenciyi etkin hâle getirmek, öğretim süre-

cinde öğretmeni rehber kılmak çağdaş eğitimin geldiği önemli bir noktadır.

 Bu misyonla ürettiğimiz bu eser, alanında uzman yazar kadrosuyla 

TTKB tarafından Ocak 2018’de açıklanan öğretim programlarına göre 

üretilmiştir.

 Öğrencilerimizin ilgi, istek ve becerilerine uygun olarak yayın üretmeyi 

benimsemiş Kronometre Yayınları, bu eserde her bir kazanımı özenle 

işlemiştir. Turkuaz renkli kolay testlerden ve kırmızı renkli zor testlerden 

oluşmaktadır. Böylelikle öğrencinin severek, isteyerek ve uygulayarak eğitim 

öğretim etkinliklerine katılımını sağlamış olacaktır.

 Kronometre Yayınları olarak her bir öğrencimizin, bilgi çağını yaşayan 

dünyamızda, düşünen, anlayan, sorgulayan, sorun çözen ve bilgi üreten 

bireyler olması dileklerimizle...

 Başarılar dileriz.

ÖN SÖZ
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TYT TEST 1
İNORGANİK BİLEŞİKLER VE 

KARBONHİDRATLAR

1. Çok hücreli organizmalarda su,

	 I.	 hücre	zar›ndan	madde	geçişi,

	 II.	 zehirli	maddelerin	seyreltilmesi,

	 III.	 at›klar›n	dış	ortama	atılması,

	 IV.	bu	har	laş	ma	 yo	luy	la	 vü	cut	 s›	cak	l›	ğ›	n›n	 dü	şü
rül me si

 olaylarından hangilerinde görev aldığı için ka
rar lı bir iç or ta mı n oluş ma sı na yar dım cı olur?

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

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

2. Ma den sel tuz lar la il gi li aşa ğı da ki ler den han gi
si doğ ru de ğil dir?

	 A)	 Sinirsel	iletimde	rol	al›rlar.

	 B)	 Enerji	verici	olarak	kullan›l›rlar.

	 C)	 Yap›ya	kat›l›rlar.

	 D)	 Kim	ya	sal	 re	ak	si	yon	lar	da	 dü	zen	le	yi	ci	 rol	 al›r
lar.

	 E)	 Kaslar›n	kas›lmas›nda	rol	al›rlar.

3.	 Can	l›	sis	tem	le	ri	nin	için	de	ki	s›	v›	lar	da	bu	lu	nan	kal
si	yum	iyon	la	r›	n›n	mik	ta	r›n	da	ki	de	ğiş	me	ler	is	tem	li	
ça	l›	şan	is	ke	let	kas	la	r›	n›n	ka	s›l	ma	s›,	si	nir	hüc	re	le
ri	nin	 ha	ber	leş	me	si,	 hüc	re	 içi	 so	lu	nu	mun	 h›z	lan
ma	s›,	 ka	n›n	 p›h	t›	laş	ma	 re	ak	si	yon	la	r›	n›n	 baş	la
ma	s›	 gi	bi	 bir	çok	 fiz	yo	lo	jik	 ve	ya	 bi	yo	kim	ya	sal	
re	ak	si	yo	nu	n	gerçekleşmesine	yol	açar.	Vü	cut	s›
v›	la	r›n	da	ki	 kal	si	yum	 iyon	la	r›	n›n	 mik	tar	la	r›	n›n	 alt	
ve	üst	s›	n›	r›	hor	mon	lar	la	be	lir	le	nir.

 Kal si yum iyon la rı ile il gi li ola rak aşa ğı da ki ler
den han gi si söy le ne mez?

	 A)		P›h	t›	laş	ma	reaksiyonlarında	gö	rev	ya	par.

	 B)	 Me	ta	bo	liz	ma		 olaylarının	 ger	çek	le	şe	bil	me	si	
için	ge	re	ken	ATP	nin	sen	te	zin	de	rol	oy	nar.

	 C)	 Kas	 fa	ali	yet	le	ri	nin	 dü	zen	len	me	sin	de	 gö	rev	
ya	par.	

	 D)	 Kan	da	ki	 ve	vü	cut	 s›	v›	la	r›n	da	ki	mik	ta	r›	n›	hor
mon	lar	dü	zen	ler.

	 E)	 Bir	si	nir	hüc	re	sin	den	di	ğe	ri	ne	uyar	t›	n›n	ak	ta
r›l	ma	s›n	da	rol	oy	nar.

4. Mi ne ral le rin or ga niz ma lar da ki gö rev le ri ile il
gi li aşa ğı da ki ler den han gi si doğ ru de ğil dir?

 

	 A)	 Mg	klo	ro	filin	ya	p›	s›n	a	katılır.

	 B)	 Fe	he	mog	lo	binin	ya	p›	s›n	da	bu	lu	nur.

	 C)	 Ca++	ke	mik	do	kunun	yapısında	bu	lu	nur.

	 D)	 En	zim	le	rin	ko	en	zim	k›s	m›	n›	oluş	tu	rur	lar.

	 E)	 İyot	 tiroksin	 hormonunun	 sen	te	zin	de	 gö	rev	
ya	par.

5. I. Bu	har	laş	ma	s›	 s›	ra	s›n	da	 çev	re	sin	den	 ›s›	 al
ma s›

	 II.	 Buz	haline	geçerken	hacimce	artmas›

	 III.	 Öz	ısısının	yüksek	olması

 Su, yu ka rı da ki özel lik le rden han gi le ri ne de
niy le vü cut sı cak lı ğı nı dü zen le me de gö rev 
alır?

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

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

6. Aşa ğı da ki bileşiklerden han gi si nin olu şu mu 
sı ra sın da  su mo le kül ü de  açı ğa çı kar?

 

	 A)	Glikoz	 B)	Fruktoz	 C)	Laktoz

	 	 	 D)	Galaktoz	 E)	Riboz
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KARBONHİDRATLAR

7. Kar bon hid rat la rın ya pı sal gö rev le ri ile il gi li,

	 I.	 Hüc	re	za	r›	na		öz	gül	lük	ka	zan	d›	ran	mo	le	kül	le
rin	ya	p›	s›	na	ka	t›l	ır.

	 II.	 DNA,	RNA	nük	le	otit	le	ri	nin	ya	p›	s›	na	ka	t›l	ır.

	 III.	 Ba	z›	hor	mon	la	r›n	ya	p›	s›	n›	oluş	tur	ur.

 ifadelerinden han gi le ri doğ ru dur?

	 A)	Yal	n›z	I	 	B)	Yal	n›z	II	 	C)	Yal	n›z	III

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

8. Aşa ğı da ki or ga nik mo le kül ler den han gi si nin 
ya pı sın da gli ko zit bağ ı bu lu nur?

	 A)	Gli	koz	 B)	Mal	toz												C)	Ami	no	asit

	 	 	 D)	Gli	se	rol	 E)	Trig	li	se	rit

9. Can lı bir bit ki hüc re sin de ger çek le şen aşa ğı
da ki olay lar dan han gi si, bu hüc re de ki gli koz 
yo ğun lu ğu nu art ır maz?

 

	 A)	 Hüc	re	nin	fo	to	sen	tez	yap	ma	s›

	 B)	 Hüc	re	de	ni	şas	ta	sen	te	zi	nin	ger	çek	leş	me	si

	 C)	 Ak	tif	ta	ş›	may	la	hücreye	gli	koz	al›	nması

	 D)	 Ni	şas	ta	n›n	hid	ro	liz	edil	me	si

	 E)	 Hüc	re	nin	su	kay	bet	me	si

10. Çe şit li can lı lar gli ko zu ya pı bi ri mi ola rak kul
la na rak,

	 –	gli	ko	jen

	 –	ni	şas	ta

	 –	mal	toz

	 –	se	lü	loz

	 gi	bi	komp	leks	kar	bon	hid	ratl	a	r›	sen	tez	le	ye	bil	mek
te dir.

 Bu ürün le rin fark lı lı ğı nın ne de ni aşa ğı da ki ler
den han gi sinin farklı olması ile açıklanamaz?

	 A)	 Kul	la	n›	lan	gli	koz	sa	y›	s›	n›n

	 B)	 Gli	ko	zit	bağ	la	r›	n›n	sayısının

	 C)	 Can	l›	la	r›n	ka	l›t	sal	ya	p›	la	r›	n›n

	 D)	 Re	ak	si	yon	or	ta	m›	n›n	s›	cak	l›	ğ›	n›n

	 E)	 Glikozların	bağlanma	şeklinin

11.	 Aşa	ğ›	da,	bit	ki	ve	hay	van	lar	da	ki	po	li	sak	ka	rit	mo
le	kül	le	ri	ve	ril	miş	tir.

	 I.	 Gli	ko	jen

	 II.	 Se	lü	loz

 III. Ki tin

	 IV.	Ni	şas	ta

 Bun lar dan han gi le ri, bit ki ler de (A) ve hay van
lar da (B) sü rek li üre ti lip tü ke ti len mad de ler
dir?

      A      					B						

 A)  IV  I

	 B)	 I	ve	III	 	 II	ve	IV

	 C)	 II	 	 IV

	 D)	 I	 	 II,	III	ve	IV

	 E)	 II	ve	IV	 I	ve	III	



9
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1. Şe	ker	Çe	şi	di   Tat l› l›k De re ce si

	 	Gli	koz	 	 	 74

	 	Fruk	toz	 	 	 173

	 	Ga	lak	toz	 	 	 32

	 	Mal	toz	 	 	 32

	 	Lak	toz	 	 	 16

	 	Sak	ka	roz		 	 100

	 Yu	ka	r›	da	ki	tab	lo,	mo	no	sak	ka	rit	ve	di	sak	ka	rit	le	rin	
tat	l›	l›k	de	re	ce	si	ni	gös	ter	mek	te	dir.

 Tab lo ya gö re,

	 I.	 Dis	ak	ka	rit	ler	için	de	tat	l›	l›k	de	re	ce	si	en	dü	şük	
olan	lak	toz	dur.

	 II.	 Fruk	toz	hegsozlar	 ara	s›n	da	en	 tat	l›	 olan	 şe
ker dir.

	 III.	 İki	gli	koz	bir	leş	ti	ğin	de	olu	şan	di	sak	ka	ri	tin	tat
l› l›k de re ce si aza l›r.

 yo rum la rın dan han gileri doğ rudur?

	 A)	Yal	n›z	I	 B)	Yal	n›z	II	 C)	Yal	n›z	III

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

2. Bir in sa nın be sin ler le bir lik te al dı ğı po li sak ka rit 
ve di sak ka rit le rin ya pı sın da bu lu nan ya pı taş la rı
nın vü cut hüc re le ri ta ra fın dan ener ji el de edil me
sin de kul la nı la bil me si için aşa ğı da ki ler den han
gi si nin ger çek leş me si ne ge rek yok tur?

	 A)		Fark	l›	 mo	no	sak	ka	rit	le	rin	 ka	ra	ci	ğer	de	 gli	ko	za	
dö	nüş	me	si	ne

	 B)	 Vü	cut	 hüc	re	le	ri	nin	 zar	la	r›n	dan	 ge	çe	bi	le	cek	
boyuta	eriş	ti	ril	me	le	ri	ne

	 C)	 Ya	ğa	dö	nüş	tü	rü	le	rek	kul	la	n›l	ma	s›	na

	 D)	 Vü	cut	 hüc	re	le	rin	de	 solunum	 re	ak	si	yon	la	r›	na	
ka t›l ma s› na

	 E)	 Sin	di	rim	sis	te	min	de	 ya	p›	taş	la	r›	na	 ka	dar	par
ça lan ma s› na

3. 

	 Bir	 hüc	re	de	 ger	çek	le	şen	 en	zi	ma	tik	 tep	ki	me	ye	
bağ	l›	ola	rak	gli	koz	ve	sük	roz	mik	ta	r›	n›n	de	ği	şi	mi		
yu	ka	r›	da	ki	gra	fik	te	gös	te	ril	miş	tir.

 Gerçekleşen tepkime ve bu hücre ile ilgili,

 I. Hücrede su miktar› artar.

	 II.	 Glikozit	bağlar›	kurulur.

	 III.	 Hücrenin	selüloz	çeperi	vard›r.

 yorumlarından hangileri doğrudur?

	 A)	Yaln›z	I	 B)	Yaln›z	II	 C)	Yaln›z	III

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

4. Kü	çük	yap	rak	par	ça	la	r›	n›n	ezi	lip	su	yu	nun	tül	bent
ten	sü	zül	me	siy	le	el	de	edi	len	bit	ki	özütü	3	par	ça	ya	
ay	r›	la	rak	aşa	ğ›	da	ki	ça	l›ş	ma	lar	ya	p›l	m›ş	t›r.

	 Ça	l›ş	ma	I:	I.	 tü	pün	içi	ne	3	ml	bit	ki	özütü	ve	3	ml	
ni	şas	ta	çö	zel	ti	si	kon	muş	tur.

	 Ça	l›ş	ma	II:		II.	tü	pün	içi	ne	3	ml	saf	su	ve	3	ml	ni
şas	ta	çö	zel	ti	si	kon	muş	tur.

	 Ça	l›ş	ma	III:	 III.	 tü	pü	n	 içi	ne	3	ml	bit	ki	özütü	ve	3	
ml	ni	şas	ta	çö	zel	ti	si	kon	muş	tur.

	 Ça	l›ş	ma	IV:	IV.	tü	pün	içi	ne	3	ml	bit	ki	özütü	ve	3	
ml	saf	su	kon	muş	tur.

	 5	da	ki	ka	bek	le	dik	ten	son	ra	I.	ve	II.	 tüp	le	re	 lu	gol	
(iyot)	 çö	zel	ti	sin	den	 III.	 ve	 IV.	 tüp	le	re	 ise	 be	ne
dickt	çö	zel	ti	sin	den	onar	dam	la	ek	len	miş	tir.

 Tüp ler de göz le ne bi le cek renk de ği şim le riy le 
il gi li ola rak,

	 I.	 I.	ve	II.	tüp	ler	de	ma	vimor	renk	or	ta	ya	ç›	kar.

	 II.	 III.	tüp	de	ki	ka	r›	ş›	m›n	ren	gi	k›r	m›	z›	ya	dö	ner.

	 III.	 IV.	tüp	te	ma	vimor	renk	göz	le	nir.

 yo rum la rın dan han gi le ri ya pı la bi lir?

	 (Ni	şas	ta	 ile	 lu	gol	 çö	zel	ti	si	 ma	vimor	 renk	 ve	rir.	
Gli	koz	ile	be	ne	dickt	çö	zel	ti	si	tuğ	la	k›r	m›	z›	s›	renk	
ve	rir.)

 

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

	 	 	 			D)	I	ve	II	 E)	II	ve	III
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5.	 Beyin	hücreleri	enerji	kaynağ›	olarak	yaln›z	glikoz	
kullanmas›na	 rağmen	 karbonhidrat	 tüketiminin	
uzun	süre	 yasakland›ğ›	 diyetlerde	beyin	 işlevle
rinde	sorun	olmaz.	

 Bu durum,

	 I.	 di	ğer	or	ga	nik	mo	le	kül	lerden	gli	koz	sen	te	zi	ya
p›	la	bil	me	si,

	 II.	 ka	ra	ci	ğer	de	CO
2
	kullanarak	glikoz	sen	te	zi	nin	

ya	p›	la	bil	me	si,

	 III.	 be	yin	 hüc	re	le	rin	de	 di	ğer	 or	ga	nik	mo	le	kül	ler
den	ener	ji	el	de	edi	le	bil	me	si

 verilenlerden hangileri ile açıklanabilir?

	 A)	Yaln›z	I	 B)	Yaln›z	II	 C)	Yaln›z	III

	 	 	 		D)	I		ve	II	 E)	II	ve	III

6.  Yandaki	 gra	fik	te	
di	şi	bir	me	me	li	nin	
süt bez le rin de 
lak	toz	 sen	te	zi	nin	
za	ma	na	bağ	l›	de
ği	şi	mi	ve	ril	miş	tir.

 

 

 Bu na gö re, bu ola yın ger çek leş me si ile il gi li 
ola rak,

	 I.	 Lak	to	zun	sen	te	zi	s›	ra	s›n	da	hüc	re	de	gli	koz	ve	
ga	lak	toz	mik	ta	r›	aza	l›r.

 II. Sen tez s› ra s›n da ATP mik ta r› artar.

	 III.	 Olu	şan		lak	toz	lar	po	li	sak	ka	rit	sen	te	zin	de	kul
la n› l›r.

	 IV.	Re	ak	si	yon	 so	nu	cun	da	 or	tam	da	ki	 su	 mik	ta	r›	
ar tar.

 yo rum ların dan han gi le ri yapılabilir?
 

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

	 	 	 D)	II	ve	IV	 E)	III	ve	IV

7.	 (n)	Glikoz	→	X	+	(n–1)	H
2
O

	 Yukar›da,	hayvanlarda	 	gerçekleşebilen	bir	kim
yasal	reaksiyon	verilmiştir.

 Bu reaksiyonla ilgili, aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

 

	 A)	 X	mo	le	kü	lü	gli	ko	jen	dir.

	 B)	 X	mo	le	kü	lü	nün	 ya	p›	s›n	da	ki	 gli	ko	zit	 ba	ğ›	 sa
y›	s›	n–1	dir.	

	 C)	 Re	ak	si	yon	hücre	içinde	ve	hücre	dışında	ger
çekleşebilir.

	 D)	 X	mo	le	kü	lü	po	li	mer	mad	de	dir.

	 E)	 Re	ak	si	yon	de	hid	ras	yon	sen	te	zi	dir.

8. I.	 Glikoz	+	Fruktoz	→	Sükroz	+	H
2
O

	 II.	 Nişasta	+	(n–1)	H
2
O	→	(n)	Glikoz

	 III.	 Glikoz	+	6	O
2
 →	6	CO

2
	+	Enerji

	 IV.	3	Yağ	asidi	+	Gliserol	→	Nötral	yağ	+	3	H
2
O

 Yu ka rı da ki  tep ki me ler den  han gi le ri de hid ras
yon sen te zi dir?

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

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

9. Aşa ğı da ki mo le kül ler den han gi si de hid ras
yon sen te zi ile oluş maz?

	 A)	Maltoz	 B)	Sükroz		 C)	Laktoz

	 	 	 D)	Fruktoz	 E)	Selüloz

10. Canlılarda temel enerji kaynağı olan glikoz,

	 I.	 nükleotid

	 II.	 polipeptit

	 III.	 polisakkarit

 moleküllerinden hangilerinin hidrolizi sonucu 
elde  edilebilir?

	 A)	Yaln›z	I	 B)	Yaln›z	II									C)	Yaln›z	III

	 	 	 D)	I	ve	II		 E)	II	ve	III
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TYT YAĞLAR TEST 3

1. Trigliseritlerin ya pı ve gö rev le ri ile il gi li aşa ğı
da ki ifa de lerden han gi si doğ ru de ğil dir?

	 A)	 Hay	van	lar	da	ye	dek	ener	ji	de	po	su	ola	rak	kul
la n› l›r lar.

	 B)	 Üç	yağ	as	i	di	ve	bir	gli	se	rol	den	olu	şur	lar.

	 C)	 Yapısında	en	fazla	iki	çeşit	monomer	bulunur.

	 D)	 Çe	şit	li	lik	le	ri	n	in	ne	de	ni	ni	yağ	asit	le	ri	oluş	tu	rur.

	 E)	 De	hid	ras	yon	sen	te	zi	ile	olu	şur	lar.

2. Bit ki ler de ni şas tanın, hay van lar da ise yağ la
rın de po mad de si olarak kullanılmasının ne
de ni,

	 I.	 Bitkilerin	yağları	depo	edememesi

	 II.	 Yağ	la	r›n	yoğunluğunun	düşük	ol	ma	s›

	 III.	 Hay	van	lar	da	 kar	bon	hid	rat	la	r›n	 de	po	la	na	ma
ma s›

 ifadelerinden hangileri ile açıklanabilir?

	 A)	Yal	n›z	I	 B)	Yal	n›z	II	 C)	Yal	n›z	III

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

3. Ot çul bir hay va nın in ce ba ğır sak la rın da sin di
ril mek te olan ürün ler ara sın da aşa ğı da ki ler
den han gi si nin bu lun ma sı bek le nmez?

	 A)	Selüloz		 			B)	Mal	toz	 			C)	Pep	ton

	 	 	 D)	Sak	ka	roz	 E)	Yağ	asi	di

4. 

	 İçe	ri	sin	de	 ye	ter	li	 mik	tar	da	 yağ	 bu	lu	nan	 ka	ba	 X	
mad	de	si	ar	t›	r›	la	rak	ila	ve		edil	di	ğin	de	ürün	mik	ta
r›	n›n	 I.	 de	ki	 gi	bi,	X	ve	Y	mad	de	le	ri	 bir	lik	te	 ila	ve	
edil	di	ği	za	man	ise	II.	de	ki		gi	bi	bir	de	ği	şim	gös	ter
di	ği	göz	le	ni	yor.

 Y mad de si yal nız ve ril di ğin de her han gi bir de
ği şim göz len me di ği ne gö re;

	 I.	 Or	tam	da	bi	ri	ken	mad	de	yağ	asi	di	ola	bi	lir.

	 II.	 X	mad	de	si	nin	ya	p›	s›	pro	te	in	dir.

	 III.	 Y	mad	de	si	li	paz	enzimi	ola	bi	lir.

 yo rum la rınd an han gi le ri doğ ru dur?

	 A	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	I	ve	II

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

5. İçin	de	K	mad	de	si	bu	lu	nan	bir	çö	zel	ti	de	ney	tü	pü
ne	ko	nu	lu	yor.	Tüp	içi	ne	çö	zel	ti	ye	uy	gun	bir	hid	ro
liz	en	zi	mi	ek	len	di	ğin	de	or	tam	da	sa de	ce	L	mad
de	si	nin	 oluş	tu	ğu	 ve	 mik	ta	r›	n›n	 za	man	la	 art	t›	ğ›	
göz	le	ni	yor.

 Bu na gö re, K ve L aşa ğı da ve ri len ler den han
gi si ola maz?

           K     							L									

	 A)	 Gli	ko	jen	 Gli	koz

	 B)	 Pro	te	in	 Ami	no	asit

	 C)	 Steroid	 Gli	se	rol

	 D)	 Ni	şas	ta	 Gli	koz

	 E)	 Se	lü	loz	 Gli	koz
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6.	 Ba	li	na	 gi	bi	 so	ğuk	 su	lar	da	 ya	şa	yan	 s›	cak	kan	l›	
hay	van	la	r›	›n	 de	ri	 al	t›n	da	 ka	l›n	 yağ	 do	ku	 bu	lun
ma	s›	canlının	›s›	kay	b›	n›	ön	ler.

 Bu du rum,

 I.	 Yağ	do	ku	nun	k›l	cal	kan	da	ma	r›	aç›	s›n	dan	fa
kir	ol	ma	s›

	 II.	 Yağ	la	r›n	hüc	re	so	lu	nu	mu	tep	ki	me	le	rin	de	kul
la	n›l	ma	s›	ile	çok	su	oluş	ma	s›

	 III.	 Yağ	la	r›n	ya	p›	s›n	da	hid	ro	jen	ato	mu	mik	ta	r›	n›n	
çok	ol	ma	s›

 ve ri len ler den han gi le ri ile açık la na bi lir?

	 A)	Yal	n›z	I	 B)	Yal	n›z	II	 	C)	Yal	n›z	III

	 	 		 		D)	I	ve	II	 E)	II	ve	III

7.	 Enerji	veren	besin	maddelerinin	 insan	vücudun
da	bulunan	miktarlar›	ve	açl›k	s›ras›nda	kullan›lma	
durumlar›	aşağ›daki	grafikte	gösterilmiştir.

  

 Grafiğe bakılarak;

 I.	 Yağ	lar	aç	l›	ğ›n	ilk	haftalarından	iti	ba	ren	kul	la
n›l	ma	ya	baş	lar.

	 II.	 Pro	te	in	ler,	 de	po	 yağ	lar	 bit	tik	ten	 son	ra	 kul	la
n›l	ma	ya	baş	lar.

	 III.	 Vü	cut	ta	en	az	de	po	edi	len	ener	ji	ve	ren	be	sin	
grubu	karbonhidratlard›r.

 yorumlarından hangileri yapılabilir?

	 A)	Yaln›z	I	 			B)	Yaln›z	II	 					C)	I	ve	II

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

8. Yağlara ait,

	 I.	 Yapıya	ka	t›l	ma

	 II.	 Kü	çük	mo	le	kül	le	rin	de	hid	ras	yo	nu	ile	oluş	ma

	 III.	 C,	H,	O	atomlarından	oluşma

 IV. Hücre içinde sentezlenme

	 V.	 Ester	bağı	bulundurma

 özel lik le rin den han gi le ri steroit, fosfolipid ve 
nöt ral yağ mo le kül le ri için or tak tır?

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

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

9. 

 

 Yu ka rı da ki tab lo da ba zı özel lik le ri be lir ti len K, 
L ve M yağ çeşitleri ile il gi li,

	 I.	 K	mo	le	kü	lü	fosfolipittir.

	 II.	 L	mo	le	kü	lü	monomerdir.

	 III.	 Yalnız	M	mo	le	kü	lü	nün	 yapısında	 ester	 bağı	
bulunur.

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

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

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

10. Aşa ğı da ki de hid ras yon sen te zi so nu cu olu
şan mo le kül ler den han gi si nin ya pı bi ri mi yan
lış ve ril miş tir?

	 A)	 2	yağ	asidi	+	Gliserol	+	Fosfat	→	Fosfolipid

	 B)	 Glikoz		+	Galaktoz	→	Laktoz	+	H
2
O

	 C)	 (n)	Aminoasit		→	Protein	+	(n–1)	H
2
O

	 D)	 Glikoz	+	Fruktoz		→	Sakkaroz	+	H
2
O

	 E)	 Yağ	asidi	+	Gliserol	+	D	vitamini		→	Steroit
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TYT TEST 4PROTEİNLER

1. Ami	no	asit	le	rin	sa	y›,	çe	şit	ve	di	zi	lim	le	ri	proteinle
rin	gen	ler	le	be	lir	le	nen	bi	rin	cil	ya	p›	s›	d›r.

 Proteinlerin bi rin cil ya pısı ile il gi li,

	 I.	 Ri	bo	zom	da	oluş	tu	ru	lan	po	li	pep	tit	ya	p›	s›	d›r.

	 II.	 Yük	sek	s›	cak	l›k	ile	bo	zu	lur.

	 III.	 Kat	lan	ma	ve	k›v	r›l	ma	lar	la	olu	şur.

 ifadelerinden han gi le ri doğ ru dur?

	 A)	Yal	n›z	I	 B)	Yal	n›z	II	 C)	Yal	n›z	III

	 	 	 D)	I	ve	II		 E)	II	ve	III

2. Aynı sayıda aynı çeşit aminoasitlerden olu
şan iki proteinin farklılığı, 

	 I.	 Sentezinden	sorumlu	genlerin	farkl›	olmas›

	 II.	 Aminoasitlerin	dizilimlerinin	farkl›	olmas›

	 III.	 Aminoasitlerin	birbirine	bağlanma	şekillerinin	
farkl›	olmas›

 verilenlerden hangileri ile açıklanabilir?

	 A)	Yaln›z	I	 B)	Yaln›z	II	 	C)	Yaln›z	III

	 	 	 		D)	I	ve	II	 E)	II	ve	III

3. Bir bi re yin ka ra ci ğe rin de ki amon yak tan üre 
sen te zi nin hız lan mı ş ol ma sı vü cut hüc re le rin
de ener ji el de sin de aşa ğı da ki or ga nik mo le
kül ler den han gi si nin kul la nıl dı ğı nı gös te rir?

 

 A) Vi ta min

	 B)	 Glikoz

	 C)	 Yağ	asidi

	 D)	 Aminoasit

	 E)	 Gliserol

4. Karbon atomları işaretli aminoasitlerle besle
nen kobayda işaretli karbon atomuna,

	 I.	 Deri	alt›ndaki	yağ	moleküllerinde

	 II.	 Kandaki	amonyakta	

	 III.	 Soluk	havas›ndaki	karbondioksitte

	 IV.	Karaciğer	hücresindeki	enzimde

	 V.	 Pankreastan	salg›lanan	hormonda

 verillenlerden hangisinde rastlanmaz?

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

5.	 Bir	pro	te	in	çö	zel	ti	si	ne	X	mad	de	si	ve	kon	go	k›r	m›
z›	s›	ila	ve	edil	di	ğin	de,	bir	sü	re	son	ra	or	ta	m›n	ren
gi	nin	ma	vi	ye	dön	dü	ğü	göz	len	miş	tir.

 Ya pı lan in ce le me nin so nu cu gö zö nün de bu
lun du rul du ğun da aşa ğı da ki yo rum lar dan han
gi si ya pı la maz?

	 (Not:	Kon	go	k›r	m›	z›	s›	asit	ler	le	ma	vi	renk	ve	rir.)

	 A)	 Or	tam	da	ki	su	mik	ta	r›	azal	m›ş	t›r.

	 B)	 X	mad	de	si	nin	mik	ta	r›	de	ğiş	me	miş	tir.

	 C)	 X	mad	de	si	pep	tid	bağ	la	r›	n›n	olu	şu	mu	nu	sağ
lar.

	 D)	 Proteinin	hidrolizi	gerçekleşmiştir.

	 E)	 Or	tam	da	ki	ami	no	as	it	mik	ta	r›	art	m›ş	t›r.

6. Ay nı sayıda ve  ay nı çeşit amino asit ler den olu
şan iki fark lı protein molekülünün,

	 I.	 Üç	boyut	lu	yapıları

	 II.	 Birin	cil	yap›lar›

	 III.	 Peptit	bağ›	say›lar›

 verilen özel lik lerin den han gileri fark lı olamaz?
 

	 A)	Yal	n›z	I	 B)	Yal	n›z	II	 C)	Yal	n›z	III

	 	 	 D)	I	ve	II		 E)	I,	II	ve	III
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7. Ma den sel tuz lar ve pro te in le re ait,

	 I.	 Ya	p›	ya	ka	t›l	ma

	 II.	 Hüc	re	za	r›n	dan	doğrudan	ge	çe	bil	me

	 III.	 Kim	ya	sal	 re	ak	si	yon	lar	da	 dü	zen	le	yi	ci	 olarak	
rol	oy	na	ma

	 IV.	Sin	di	rim	s›	ra	s›n	da	de	ği	şik	li	ğe	uğ	ra	t›l	ma

 özel lik le rin den han gi le ri, her iki si için de or
tak tır?

	 A	Yal	n›z	III	 				B)	I	ve	III	 				C)	I	ve	IV

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

8. Bir	pro	te	inin	gö	re	vini	ak	tif	ola	rak	ya	pa	bil	me	si	için	
ken	di	ne	 öz	gü	 ya	p›	s›	n›n	 ha	ta	s›z	 ol	ma	s›	 ge	re	kir.	
Pro	te	inin	ya	p›	sal	de	ği	şim	le	re	bağ	l›	ola	rak	bo	zu
lup	 fonk	si	yo	nu	nu	 kay	bet	me	si	ne	 de	na	tü	ras	yon	
de nir.

 Bu na gö re,

	 I.	 Yük	sek	s›	cak	l›k

	 II.	 Op	ti	mum	de	ğer	le	re	gö	re	kuv	vet	li	asit	or	tam

	 III.	 Dü	şük	s›	cakl›k

	 IV.	Op	ti	mum	de	ğer	le	re	gö	re	çok	derişik	or	tam

 durumlarından han gi le ri de na tü ras yona ne
den ola bi lir?

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

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

9. Ri	bo	zom	da	sen	tez	le	nen	pro	te	in	 ip	lik	le	ri	granüllü	
endoplazmik	retikulumda	k›v	r›	l›p	bü	kü	lür	ler	ve	üç	
bo	yut	lu	ha	cim	sel	bir	yap	ya		dönüşürler.	Golgi	ci
simciğinde	 ya	p›	la	r›	na	 fark	l›	 mo	le	kül	le	rin	 de	 ek
len	me	siy	le	 son	hal	le	ri	ni	 al›r	lar	 ve	bun	dan	son	ra	
ya	hüc	re	ni	n	i	çin	de	ki	bir	bi	ri	min	ya	p›	s›	na	ka	t›	l›r	lar	
ya	da	en	zim	ola	rak	me	ta	bo	lik	et	kin	lik	le	ri	ka	ta	liz
ler ler.

 Buna göre proteinlerle ilgili aşa ğı da ki  yorum
lardan han gi si yapılamaz?

 A) Hücre içinde sentezlenirler

	 B)	 Golgide	işlevsel	hale	gelirler.

	 C)	 Primer	yapılar	ribozomda	oluşturulur.

	 D)	 Düzenleyici	olarak	görev	yapabilirler.

	 E)	 Yalnız	enzim	olarak	görev	yaparlar.

10. Bir	bit	ki	fo	to	sen	tez	so	nu	cu	üret	ti	ği	gli	ko	zlar›	top
rak	tan	al	d›	ğ›	 işa	ret	len	miş	azot	 ta	ş›	yan	azot	 tuz
la	r›	 kullanarak	 çeşitli	 moleküllere	 dö	nüş	tür	müş
tür.

 Bun dan son ra bit ki de,

	 I.	 Ya	p›	sal	pro	te	in

	 II.	 En	zim

 III. ATP

 IV. DNA

 mo le kül le rin den han gi lerin de işa ret len miş 
azot ato mu gö rü lür?

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

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

11.	 Kar	bon	atom	la	r›	işa	ret	len	miş	gli	koz	mo	le	kü	lü	ve
ri	len	 bir	 ko	ba	y›n	 do	ku	la	r›	 bu	 iş	lem	den	 24	 sa	at	
son	ra	 in	ce	len	di	ğin	de	do	ku	lar	da	yağ,	gli	ko	jen	ve	
CO

2
	mo	le	kül	le	rin	de	işa	ret	li	kar	bon	ato	mu	nun	bu

lun	du	ğu,	 te	mel	ami	no	asit	ler	de	 ise	bu	lun	ma	d›	ğ›		
sap	tan	m›ş	t›r.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si bu du ru mun temel 
ne de ni dir?

	 A)	 Ami	no	asit	le	rin	azot	ele	men	ti	bu	lun	dur	ma	s›

	 B)	 Te	mel	ami	no	asit	le	rin	do	ku	hüc	re	le	rin	de	oluş
tu	rul	ma	y›p	d›	şa	r›	dan	be	sin	ler	le	al›n	ma	s›

	 C)	 Ko	bay	lar	da	or	ga	nik	mo	le	kül	le	rin	bir	bi	ri	ne	dö
nüş	me	me	si

 D)	 Or	ga	nik	mo	le	kül	sen	te	zi	nin	ener	ji	ge	rek	tir	me	si

	 E)	 Gli	ko	zun	ener	ji	ve	ren	re	ak	si	yon	lar	da	ilk	s›	ra
da kul la n›l ma s›
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TYT TEST 5VİTAMİNLER

1. Vi ta min le rin ek sik lik le rin de vü cut ta ba zı ak
sak lık la rın or ta ya çık ma sı vi ta min le rin aşa ğı
da ki özel lik le rinden han gi si ile il gi li dir?

 

 A) Sindirilmeden kana geçmesi

	 B)	 Enerji	eldesinde	kullan›lamaması

	 C)	 Enzimlerin	koenzim	k›sm›n›	oluşturması

	 D)	 He	te	rot	rof	lar	 ta	ra	f›n	dan	 doğ	ru	dan	 sen	tez	le
ne me me si

	 E)	 Yap›ya	kat›lmaması

2. A ve K vitaminleri ile ilgili,

 I.	 karaciğerde	depolanabilme,

	 II.	 sindirim	 kanal›ndan	 yağda	 çözünerek	 emil	
me,

	 III.	 in	san	vü	cu	dun	da	do	lay	l›	ola	rak	sen	tez	le	ne	bil
me

 verilenlerden hangileri ortaktır?

	 A)	Yaln›z	I	 B)	Yaln›z	II	 	C)	Yaln›z	III

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

3. Vi ta min ler le il gi li aşa ğı da ki ifa de ler den han gi
si doğ ru dur? 

	 A)	 Sin	dirime	uğramazlar.

	 B)	 Ener	ji	gerek	sinimin	de	kul	lan›l›r	lar.

	 C)	 Kim	yasal	reak	siyon	lar	da	apoen	zim	olarak	iş
lev	görürler.

	 D)	 İnor	ganik	molekül	ler	dir.

	 E)	 Yap›ya	kat›l›r	lar.

4. Uzun sü re aç ka lan bir bi rey de aşa ğı da ki vi ta
min ler den  han gi si nin ek sik li ği da ha ön ce or
ta ya çı kar?

	 A)	B	 B)	C	 C)	D	 D)	K	 E)	E

5. A vi ta mi ni ek sik li ği gö rü len bi rey de bu du rum 
ile il gi li,

	 I.	 Ye	ter	li	mik	tar	da	yağ	 içeren	besin	 tü	ket	mi	yor	
ola	bi	lir.

 II. Bireyde	gör	me	ile	il	gi	li	so	run	lar	or	ta	ya	ç›	ka	bi	lir.

	 III.	 Uzun	süre	antibiyotik	tedavisi	görmüş	olabilir.

 verilenlerden han gi le ri doğ ru dur?

 

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

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

6. Vi ta min ler le il gi li,

	 I.	 Bi	le	şik	 en	zim	le	rin	 iş	lev	sel	 k›	s›m	la	r›	n›	 oluş	tu
rur lar.

	 II.	 Ener	ji	el	de	sin	de	kul	la	n›l	maz	lar.

	 III.	 He	te	rot	rof	lar	da	doğ	ru	dan	sen	tez	le	ne	mez	ler.

	 IV.	Bir	 vi	ta	min	 çe	şi	di	nin	 ek	sik	li	ği	 or	ga	niz	ma	da	
bir	den	faz	la	ak	sak	l›ğa	yol	açabilir.

 ifadelerinden han gileri doğ rudur?

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

	 	 		 D)	I,	II	ve	III	 E)	I,	II,	III	ve	IV
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7. B vi ta mi ni ek sik li ği ne de niy le or ta ya çı kan 
ane mi has ta lı ğı nın baş ka bir vi ta min ve ri le rek 
te da vi edi le me me si en ziml e rin,

	 I.	 Ko	en	zim	k›s	m›	ol	ma	dan	apo	en	zi	min	tek	ba	ş›
na	iş	gör	me	me	si

	 II.	 Pro	te	in	 olan	 apo	en	zi	min	 tek	 bir	 çe	şit	 ko	en
zim	le	ça	l›	şa	bil	me	si

	 III.	 Ko	en	zim	k›s	m›	n›n	bir	den	çok	pro	te	in	le	ça	l›	şa
bil me si

	 IV.	Her	 vitamin	 çeşdinin	 kendine	 özel	 bir	 tepki
mede	görev	alması

 özel lik le rin den han gi le ri ile açık la na bil lir?

 

	 A)	Yal	n›z	I	 			B)	Yal	n›z	II	 						C)	I	ve	II

	 	 	 		D)	II	ve	IV	 		E)	III	ve	IV

8.	 C	 vi	ta	mi	ni;	 s›	cak	l›k	 ve	ha	vay	la	 te	mas	et	me	gi	bi	
et	ken	ler	le	de	ğe	rin	den	kay	be	de	bi	lir.

 Buna göre C vi ta mi ni ile ilgili,

 I. Her gün ta ze be sin ler le al›n ma l› d›r.

	 II.	 C	 vi	ta	mi	ni	 al	mak	 için	 ye	ni	len	be	sin	ler	 pi	şi	ril
me den tü ke til me li dir.

	 III.	 Meyve	ve	sebzelerin	kabuğu	soyulup	bekletil
memelidir.

 ifadelerinden han gi le ri doğ ru dur?

	 A)	Yal	n›z	I	 B)	Yal	n›z	II	 C)	Yal	n›z	III

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

9. I.	 Kim	ya	sal	 re	ak	si	yon	la	rda	 dü	zen	le	yi	ci	 ola	rak	
rol	oy	na	ma

 II. Hüc re za r›n dan ge çe bil me

	 III.	 İnor	ga	nik	ya	p›	da	ol	ma

 Yu ka rı da ki ler den han gi le ri vi ta min ve ma den
sel tuz lar için or tak tır?

	 A)	Yal	n›z	I	 			B)	Yal	n›z	II	 					C)	I	ve	II

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

10. 

        

 

	 Yu	ka	r›	da	ki	tab	lo	da,	in	san	da	azot	den	ge	si	nin	sür
dü	rü	le	bil	me	si	için	ge	rek	li	ba	z›	ami	no	asit	le	rin	bir
ta	k›m	 be	sin	 mad	de	le	ri	nin	 100	 gr'›n	da	 bu	lu	nan	
mik	tar	la	r›	 ve	 er	gin	 bir	 in	sa	n›n	 bu	 ami	no	asit	le	re	
duy	du	ğu	gün	lük	mi	nimum	ih	ti	yaç	gös	te	ril	miş	tir.

 Bu be sin mad de le rin den han gi si nin gün lük 
ola rak 100 gr'ının tek ba şı na alın ma sı, tab lo da 
bu lu nan ami no asit le rin hep si nin ye ter li mik
tar da alın ma sı nı sağ la maz?

	 A	M›	s›r								B)	So	ya	fa	sul	ye	si	 C)	S›	ğ›r	eti

	 	 	 D)	Je	la	tin	 E)	Ka	ze	in

11.	 Hay	van	sal	 or	ga	niz	ma	lar	da	 be	sin	 ola	rak	 kul	la	n›
lan	a,	b	ve	c	or	ga	nik	mo	le	kül	le	ri	po	li	mer	bi	le	şik
ler dir.

	 –	 a	mo	le	kü	lü	ener	ji	el	de	sin	de	kul	la	n›l	d›	ğ›n	da	b	
ve	c	den	da	ha	faz	la	ener	ji	ve	rir.

	 –	 b	mo	le	kü	lü	hüc	re	ler	de	dü	zen	le	yi	ci	 	gö	rev	de	
ya	par.

	 –	 c	mo	le	kü	lü	ener	ji	ve	ri	ci	tep	ki	me	ler	de	ilk	s›	ra
da kul la n› l›r.

 Bu na gö re aşa ğı da ki ifa de ler den han gi si doğ
ru de ğil dir?

	 A)		a	mo	le	kü	lü	nün	ya	p›	ta	ş›	yağ	asit	le	ri	ve	gli	se
rol	dür.

	 B)	 b	 mo	le	kü	lü	nün	 ya	p›	taş	la	r›	 ener	ji	 el	de	sin	de	
kul	la	n›l	d›	ğ›n	da	azot	lu	me	ta	bo	lik	at›k	olu	şur.

	 C)	 c	mo	le	kü	lü	nün	ya	p›	s›n	da	gli	ko	zit	bağ	la	r›	bu	lu
nur.

	 D)	 b	mo	le	kü	lü	vi	ta	min	dir.

	 E)	 a,	b	ve	c	mo	le	kül	le	ri	de	hid	ras	yon	sen	te	zi	 ile	
meydana gelir.

VİTAMİNLER
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TYT TEST 6ENZİMLER – ATP – METABOLİZMA

1.	 Aşa	ğ›	da	ki	 gra	fik,	 en	zim	ler	 ara	c›	l›	ğ›y	la	 ger	çek	le
şen	 bi	yo	kim	ya	sal	 bir	 re	ak	si	yo	nun	 h›	z›n	da	ki	 de
ğiş	me	yi	gös	ter	mek	te	dir.

 

 

 

 Hüc re de ger çek le şen bu re ak si yo nun h› z› n›n 
t
1
 an›n da ani den s› f› ra düş me si nin ne de ni,

	 I.	 Ak	ti	vas	yon	 için	 ge	rek	li	 ener	ji	nin	 ye	ter	siz	 ol
ma	s›

	 II.	 t
1
	an›n	da	re	ak	si	yon	or	ta	m›	na	in	hi	bi	tör	ek	len

me	si

	 III.	 Subst	rat	mik	ta	r›	n›n	azal	ma	s›

 ve ri lenler den han gi le ri olabilir?

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

	 	 	 D)	I	ve	II		 E)	II	ve	III

2. Hüc re ler de kim ya sal re ak si yon lar s› ra s›n da 
gö rev ya pan ho lo en zim ler le (bi le şik en zim) il
gi li aşa ğ› da ki ler den han gi si doğ ru de ğil dir?

 

	 A)	 Ak	tif	mer	kez	apo	en	zim	de	dir.

	 B)	 Subst	ra	t›	ta	n›	yan	apo	en	zim	dir.

	 C)	 Re	ak	si	yo	nu	h›z	lan	d›	ran	yardımcı	gruptur.

	 D)	 Yardımcı	grup	da	ima	inor	ga	nik	tir.

	 E)	 Apo	en	zi	min	ya	p›	s›	pro	te	in	dir.

3. 

  

 

 Yu ka r› da ki gra fik ile il gi li aşa ğ› da ki yo rum lar
dan han gi si yan l›ş t›r?

	 A)	 Eg	zer	go	nik	bir	re	ak	si	yon	dur.

	 B)	 B	ener	ji	si	ATP’de	de	po	la	na	bi	lir.

	 C)	 A,	re	ak	si	yo	nu	nun	baş	la	ma	s›	için	ve	ri	len	ener
ji	dir.

	 D)	 C,	son	ürün	le	rin	bağ	la	r›n	da	ki	ener	ji	dir.

	 E)	 A,	B	ve	C'nin	top	la	m›	re	ak	si	yo	na	gi	ren	mad
de	le	rin	ener	ji	si	ni	ve	rir.

4. Bi yo kim ya sal bir re ak si yon s› ra s›n da,

	 –	 Re	ak	si	yon	 s›	ra	s›n	da	 X	 mo	le	kü	lü	 aza	l›r	ken,	
or	tam	da	sa	de	ce	Y	mo	le	kü	lü	mik	ta	r›	n›n	art	t›	ğ›

	 –	 Re	ak	si	yo	nun	ger	çek	leş	me	si	için	Z	ve	P	mo	le
kül	le	ri	ne	de	ge	rek	si	nim	ol	du	ğu

	 –	 Or	tam	da	bir	X	mo	le	kü	lü	ne	kar	ş›	çok	sa	y›	da	Y	
mo	le	kü	lü	nün	oluş	tu	ğu

	 –	 Re	ak	si	yon	so	nun	da	Z	mo	le	kü	lü	sa	y›	s›	a	za	l›r
ken	P	mo	le	kü	lü	nün,	ya	p›	sal	her	han	gi	bir	de
ği	şik	li	ğe	uğ	ra	ma	d›	ğ›

 göz len di ği ne gö re, bu re ak si yon la ilg ili ola rak 
aşa ğ› da ki ler den han gi si söy le ne mez?

	 A)	 Re	ak	si	yon	de	hid	ras	yon	sen	te	zi	dir.

	 B)	 P	mo	le	kü	lü	en	zim	dir.

	 C)	 Y	mo	le	kü	lü,	X’in	ya	p›	s›	na	ka	t›	l›r.

	 D)	 X	mo	le	kü	lü	subst	rat	t›r.

	 E)	 Z	mo	le	külü	su	dur.
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ENZİMLER – ATP – METABOLİZMA

5.	 Bir	en	zi	min	kim	ya	sal		re	ak	si	yo	na	et	ki	ede	bil	me	si	
için	ak	tif	mer	ke	zinin	subst	rat	mo	le	kü	lü	 ile	ge	çi	ci	
bağ	ku	ra	bi	le	cek	uy	gun	üç	bo	yut	lu	ya	p›	da	olması	
gereklidir.

 Bu na gö re,

	 I.	 Bu	özel	lik	en	zim	le	rin	öz	gül	ol	ma	s›n	dan	kay
nak	la	n›r.

	 II.	 En	zim	le	rin	bu	özel	li	ği	ak	tif	mer	kez	de	ki	ami	no
asit	le	ri	 bir	leş	ti	ren	 bağ	la	r›n	 özel	li	ğin	den	 kay
nak	la	n›r.

	 III.	 Fark	l›	 en	zim	le	rin	 ya	p›	s›n	da	 bu	lu	nan	 ami	no	
asit	le	rin	sa	y›,	çe	şit	ve	di	zi	liş	le	ri	fark	l›	d›r.

 yarg›lar›ndan han gi le rine var›labilir?

	 A)	Yal	n›z	I	 B)	Yal	n›z	II	 C)	Yal	n›z	III

	 	 	 D)	I	ve	III	 E)	II	ve	III

6. Can	l›	la	r›n	kim	ya	sal	 re	ak	si	yon	la	r›n	da	dü	zen	le	yi	ci	
ola	rak	gö	rev	ya	pan	mo	le	kül	grup	la	r›	şun	lar	d›r.

	 I.	 Ko	en	zim

	 II.	 Apo	en	zim

	 III.	 Ko	fak	tör

 Bu grup lar dan han gi le ri nin ya p› s› ribozomda 
oluşturulur?

	 A)	Yal	n›z	I	 		B)	Yal	n›z	II				C)		Yal	n›z	III

	 	 	 D)	I	ve	II		 E)	II		ve	III

7. Bir in san da ki ba zal me ta bo liz ma h› z› aşa ğ› da
ki ler den han gi si ne bağ l› de ğil dir?

	 A)	 Bu	lun	du	ğu	or	ta	m›n	s›	cak	l›	ğ›	na

	 B)	 Ka	n›n	da	ki	ti	rok	sin	hormonu	mik	ta	r›	na

	 C)	 Ye	di	ği	be	sin	le	rin	ka	lo	ri	de	ğe	ri	ne

	 D)	 Vü	cut	yü	ze	yi	nin	ge	niş	li	ği	ne

	 E)	 Bireyin	ya	ş›	na

8. Can	l›	lar	da	kim	ya	sal	re	ak	si	yon	lar	için	ge	rek	li	olan	
ak	ti	vas	yon	ener	ji	si	ATP’den	kar	ş›	lan	mak	ta	d›r.	Bu	
yüz	den	ATP’nin	sü	rek	li	ola	rak	ye	ni	den	üre	til	me	si	
ge	rek	mek	te	dir.

 ATP’nin üre ti le bil me si için,

	 I.	 mi	ne	ral

	 II.	 se	lü	loz

	 III.	 ni	şas	ta

	 IV.	gli	koz

	 V.	 vi	ta	min

 mo le kül le rin den han gi le ri in san lar da doğ ru
dan ener ji kay na ğ› ola rak kul la n› l›r?

	 A)	Yal	n›z	I	 B)	Yal	n›z	IV	 C)	I	ve	IV

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

9.	 Çe	şit	li	tür	den	bit	ki	ve	hay	van	hüc	re	le	rin	de	ki	me
ta	bo	liz	ma	olay	la	r›,	özüm	le	me	ve	ya	d›m	la	ma	ola
rak	iki	gru	ba	ay	r›	l›r.

 Aşa ğ› da  verilenlerden han gi si özüm le me re
ak si yon la r› için söy le ne mez?

	 A)	 Hüc	re	de	ki	mad	de	mik	ta	r›	n›	ar	t›r	d›	ğ›

	 B)	 En	zim	le	rin	kont	ro	lün	de	ger	çek	leş	ti	ği

	 C)	 Hüc	re	nin	ATP	ge	rek	si	ni	mi	ni	kar	ş›	la	d›	ğ›

	 D)	 Re	ak	si	yon	h›	z›	n›n,	s›	cak	l›k	ve	pH	de	ği	şim	le
rin	den	et	ki	len	di	ği

	 E)	 Ak	ti	vas	yon	ener	ji	si	ne	ge	rek	si	nim	duy	du	ğu
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TYT TEST 7ENZİMLER – ATP – METABOLİZMA

1. Pep	sin	 ve	 trip	sin	 en	zim	le	ri	nin	 or	tam	 pH’s›n	de	ki	
de	ği	şim	le	re	bağ	l›	ola	rak	ça	l›ş	ma	h›z	la	r›	aşa	ğ›	da
ki	gra	fik	te	gös	te	ril	miş	tir.

  

 Gra fi ğe gö re bu en zim ler ile il gi li,

	 I.	 Pep	sin	ve	trip	sinin	ça	l›	şa	bi	le	ce	ği	pH	a	ra	l›k	la	r›	
fark	l›	d›r.

	 II.	 Ay	n›	 or	ta	ma	 bir	lik	te	 ko	nul	duk	la	r›n	da	 ye	ter	li	
et	kin	li	ği	gös	te	re	mez	ler.

	 III.	 Pro	te	in	sin	di	ri	minin	tamamlanması	için	pH’nin	
de	ğiş	me	si	ge	re	kir.

 yo rum la r›n dan han gi le ri ya p› la bi lir?

	 A)	Yal	n›z	I	 	B)	Yal	n›z	II	 	C)	Yal	n›z	III

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

2. 

 

	 Yu	ka	r›	da	ki	 re	ak	si	yon	da	 ka	ra	ci	ğer	 hüc	re	le	rin	de	
üre	ti	len	 ka	ta	laz	 apo	en	zim,	 de	mirpor	fi	rin	 komp
lek	si	ise	kofaktördür.

 Bu na gö re, bu re ak si yon la il gi li aşa ğ› da ki ler
den han gi si yan l›ş t›r?

	 A)	 Ka	ta	laz,	H
2
O

2
		yi	ta	n›	ma	iş	le	vi	gö	rür.

	 B)	 Ka	ra	ci	ğer	ezi	le	rek	H
2
O

2
	ek	len	di	ğin	de	serbest	

ka	ta	laz	mik	ta	r›	art	t›	ğ›n	dan,	bi	rim	za	man	da	ç›
kan	O

2
	mik	ta	r›	ar	tar.

	 C)	 Ka	ta	la	z›n	ya	p›	s›	pro	te	in	dir.

	 D)	 Ka	ta	laz,	de	mirpor	fi	rin	komp	lek	si	ol	ma	dan	iş
lev	gö	re	mez.

	 E)	 S›	caklı	ğ›n	ka	de	me	li	ola	rak	60°C’ye	ç›	ka	r›l	ma	s›	
mo	le	kül	le	rin	ki	ne	tik		ener	ji	si	ni	art	t›	ğ›n	dan	re	ak
si	yon	h›	z›	da	ka	de	me	li	ar	tar.

3. 

    

	 Yu	ka	r›	da	ki	gi	bi	ha	z›r	la	nan	de	ney	tü	pü	ne	X	sin	di
rim	en	zi	mi	ek	le	ne	rek	bir	sü	re	bek	le	til	dik	ten	son	ra	
tü	pe	fe	nol	k›r	m›	z›	s›	ko	nul	du	ğun	da	sa	r›	renk	oluş
tu	ğu	göz	len	miş	tir.	(Fe	nol	k›r	m›	z›	s›	asit	li	or	tam	da	
sa	r›	renk	al›r.)

 Bu de ney ile il gi li aşa ğ› da ki ifa de ler den han
gi si yan l›ş t›r?

 

	 A)	 X	en	zi	mi	es	ter	bağ	la	r›	üze	ri	ne	et	ki	li	dir.

	 B)	 Tüp	te	gli	koz	mo	le	kül	le	ri	ne	rast	la	na	bi	lir.

	 C)	 Tüp	te	su	mik	ta	r›	azal	m›ş	t›r.

	 D)	 Tüp	te	gli	se	rol	mo	le	kül	le	ri	ne	rast	la	n›r.

	 E)	 pH’yi	düşüren	faktör,	yağ	asit	le	ri	dir.

4. 

        

	 Hüc	re	de	en	zim	ler	le	ger	çek	le	şen	bi	yo	kim	ya	sal	bir	
tepkime	yu	ka	r›	da	ki	gi	bi	gös	te	ri	le	bi	lir.

 Buna göre aşa ğ› da ki ler den han gi si verilen bi
yo kim ya sal tep ki me ile  il gi li ola rak çizilemez?
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5. ATP	+	H
2
O  	ADP	+	fos	fat	+	ener	ji

 

	 Yu	ka	r›	da	ki	 re	ak	si	yon	lar	dan	1.	si,	ATP’nin	hid	ro
liz	le	par	ça	la	na	rak	ener	ji	aç›	ğa	ç›k	ma	s›	n›,	2.	si	ise	
ATP	sen	te	zi	ni	gös	ter	mek	te	dir.

 Buna göre,

	 I.	 Fer	men	tas	yon

	 II.	 Ok	si	jen	li	so	lu	num

	 III.	 Fo	to	sen	tez

 Olay la r›n dan han gi le rin de 1. ve 2. re ak si yonlar 
birlikte gerçekleşir?

	 A)	Yal	n›z	I	 B)	Yal	n›z	II	 C)		Yal	n›z	III

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

 

6.  

	 Op	ti	mum	ko	şul	lar	da	bu	lu	nan	çok	sa	y›	da	en	zi	min	
bu	lun	du	ğu	 or	ta	ma	 az	 mik	tar	da	 subst	rat	 ve	 az	
mik	tar	da	in	hi	bi	tö	r	ek	len	di	ğin	de	en	zi	min	bu	mad
de	ler	le	 olan	 bağ	lan	t›	 du	ru	mu	 ve	 bu	 sü	re	 için	de	
ger	çek	le	şen	tep	ki	me	h›	z›	yu	ka	r›	da	gö	rül	dü	ğü	gi
bi	dir.

 Tep ki me h› z› n› ye ni den ar t›r mak için,

	 I.	 Subst	rat

	 II.	 İn	hi	bi	tör

	 III.	 S›	cak	l›k

 mik tar la r›n dan han gi le ri ni ar t›r mak ge rek li
dir?

	 A)	Yal	n›z	I	 B)	Yal	n›z	II	 C)	Yal	n›z	III

	 	 	 D)	I	ve	II		 E)	II	ve	III

7. 

   

 Yukar›daki tep kime zin cirin de en zim 2'nin 
sen tezin den sorum lu gen mutas yona uğ rar
sa,

	 I.	 A	mad	desi

	 II.	 B	mad	desi

	 III.	 C	mad	desin	den

 han gi le ri nin or ta ma ver ilmesi  son ürü nü n 
oluş ma s›n› sağ lar?

	 A)	Yal	n›z	I	 B)	Yal	n›z	II	 C)	Yal	n›z	III

	 	 	 D)	I	ve	II		 E)	II	ve	III

8. Bir enzim çeşidinin farkl› kimyasal reaksiyon
larda kullan›lmamas›n›n temel nedeni aşağ›
dakilerden hangisidir?

 

	 A)	 Ortam	sıcaklığının	uygun	olmaması

	 B)	 Enzimlerin	 aktif	 bölgelerinin	 sadece	 belirli	
moleküllere	özgül	olması

	 C)	 Enzimlerin	yapısında	mineral	bulunması

	 D)	 Ortamda	gerekli	ATP	nin	bulunmaması

	 E)	 Enzimin	 yapısını	 farklı	 koenzimlerin	 oluştur
ması


