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1. Bütün virüs çeşitlerinde bulunan genetik ma-
teryal, “ge-nom” olarak adlandırılır. DNA ve 
RNA virüslerinin ge-nomlarında; aşağıda ve-
rilen yapılardan hangisi ortak değildir?

A) Sitozin  B) Timin 
C) Adenin D) Fosforik asit 

E) Pentoz

2. Virüslerde, aşağıdaki özelliklerden hangisi-
nin bulunması, bunları cansız olarak kabul 
eden hipotezi destekleyen bir kanıttır?

A) Çoğalmayı gerçekleştirmeleri

B) Enzimleri aracılığıyla, konak hücrenin zarını-
parçalayabilmeleri

C) Hücre dışında kristal halde kalmaları

D) Aktif hareket edemiyor olmaları

E) Özel bir protein kılıfa sahip olmaları

3. Virüsler; zorunlu parazit olarak, ancak canlı hüc-
reler içinde yaşayıp çoğalabilirler.

 Virüslerin bu özellikte olmasında;
  I. Organellerinin ve enzim sistemlerinin bulun-

maması
 II. Protein kılıfa ve nükleik asite sahip olmaları
III. Yüksek sıcaklıkta özelliklerini yitirmeleri
şeklindeki faktörlerin veya yapısal özellikle-
rin hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III
D) I ve II  E) I ve III

4. Bakteriyofaj virüsleri için;
  I. Canlı dışında kristalleşmiş halde bulunurlar.
 II. Sitoplazma ve organelleri yoktur.
III. Nükleik asit olarak, sadece DNA bulundurur-

lar.
IV. Aktif taşımayla, ortamdan madde alışverişi 

yapabilirler.
 şeklindeki özelliklerden hangileri geçerlidir?

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

E) III ve IV 

5. Aşağıdakilerden hangisi virüsler ile ökaryot 
hücre yapısına sahip canlılar için ortak bir 
özelliktir?

A) Sitoplazmalarının olması

B) Hareket organellerinin olması

C) Yapılarında enzim bulunması

D) Enerji üretmeleri

E) Metabolizma yapmaları
 

6. I. Cansız ortamda kristalleşme

 II. Uygun olmayan koşullarda endospor oluştur-
ma

III. Parazit özellik gösterebilme
IV. Antibiyotiklerden etkilenme

 Yukarıda verilen özelliklerden hangileri vi-
rüslere, hangileri bakterilere aittir?

Virüs Bakteri
A) I, IV II, III
B) I, III II, III, IV
C) II, III I, III, IV
D) III, IV I, II, IV
E) I, II, IV II, III, IV
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7. Virüsler; canlı ortamda bulundukları zaman üre-
yip, mutasyona uğrayabildikleri halde, cansız or-
tamda kristalleşen organizmalardır.

 Kendilerine ait bir metabolizmaları ve belli bir 
hücresel yapıları mevcut olmayan virüslerin 
sahip oldukları ve başka hiçbir canlı grubun-
da gözlenmeyen özelik aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Kendine özgü bazı proteinlere sahip olma

B) Canlı içinde çoğalabilme

C) DNA veya RNA formunda tek bir nükleik asi-
de sahip olma

D) Kendine özgü bir nükleotid dizilişine sahip 
olma

E) Protein, karbonhidrat ve yağdan oluşan hüc-
re duvarına sahip olma

8. Canlı bir hücre, bir virüs çeşidi tarafından enfek-
te olursa, hücre interferon adını vermiş olduğu-
muz bir bağışıklık maddesi salgılar.

 Enfekte olmuş hücrenin interferon salgılama-
sındaki temel amaç aşağıda verilenler-den 
hangisi olabilir?

A) Virüslerin çoğalmasını engellemek

B) Diğer hücrelerin, aynı çeşit yeni bir virüs en-
feksiyonuna karşı bağışıklık kazanmalarını 
sağlamak

C) Virüslerin metabolizmalarını bozmak

D) Virüsleri mutasyona uğratarak, öldürmek

E) Enfekte olmuş hücrenin, virüslerden korun-
masını sağlamak

9. Virüsler, canlılar ile cansızlar arasında bir ara 
formdur. Virüsler, belli bir hücresel yapıya sahip 
olmamakla beraber kendilerine ait bir metaboliz-
maları ve organelleri yoktur.

 Buna göre virüslerde,
  I. mutasyona uğrayabilme,
 II. protein sentezleyebilme,
III. üreyebilme,
IV. enzimleri aracılığıyla enerji üretebilme

 gibi canlılık özelliklerinden hangilerinin bu-
lunması, bunları canlı olarak kabul eden hi-
potezi destekler?

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

10. Hücresel yapıda olmayan canlı denildiğinde 
aklımıza gelen canlı grubu kimdir?

A) Virüs B) bakteri
C) arkebakteri D) algler

E) mantar

11.  Virüslerle ilgili olarak verilen bilgilerden  han-
gisi yanlıştır?

A) Enzim sistemleri olmadığı için antibiyotikler-
den etkilenmezler

B) Canlı dışında kristal halde bulunurlar.

C) Hücre içinde çoğalırlar

D) Bir virüs çeşidinin yapısında DNA veya RNA 
olarak tek çeşit nükleik asit bulunur.

E) Konaklarına zaman zaman da olsa fayda 
sağlarlar
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