1.

MAYOZ BÖLÜNME

2.BÖLÜM

VE EŞEYLİ ÜREME

BASAMAK

ÇEŞİTLERİ

BEST PRATİK - 3
• Yapılandırılmış •• Grid •
Aşağıda verilen Yapılandırılmış Grid’de kutucuk numaralarını kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
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MAYOZ BÖLÜNME
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KONJUGASYON
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ANAFAZ I

A. Diploit hücrelerde kromozom sayısının yarıya indirilmesini sağlayan bölünme çeşidi hangisidir?
B. Mayoz bölünmede homolog kromozomların birbirinden ayrıldığı evre hangisidir?
C. Bal arılarında döllenmemiş yumurtadan erkek arının meydana gelmesine ne denir?
Ç. Protista aleminde yer alan ve konjugasyon ile çoğalabilen canlı hangisidir?
D. Mayozda homolog olmayan kromozomların hücrenin ortasında dizildiği evre hangisidir?
E. Bazı bakterilerde görülen ve çeşitlilik oluşmasını sağlayan olay hangisidir?
F. Erkek bal arılarının sperm hücrelerini oluşturmasını sağlayan bölünme şekli hangisidir?
G. Mayoz II bölünmesi sürecinde birbirinden ayrılan kalıtım yapıları hangileridir?
H. Mayoz bölünme sonucu oluşan gametlerin birleşmesi olayına ne denir?
I. Döllenme olayı sonucunda oluşan diploit kromozomlu yapıya ne denir?
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10. SINIF BİYOLOJİ

1. BASAMAK

2. BÖLÜM

BEST PRATİK - 4
• Tanılayıcı Dallanmış •• Ağaç •

Aşağıda birbiriyle bağlantılı doğru/yanlış tipinde ifadeler içeren “Tanılayıcı Dallanmış Ağaç” tekniğinde bilgiler verilmiştir.
İlk ifadeden başlayarak her doğru ya da yanlış cevabınıza göre çıkışlardan sadece birisini işaretleyiniz.
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10. SINIF BİYOLOJİ

1. BASAMAK

2. BÖLÜM

BEST PRATİK - 5
• Ucu Açık •• Sorular •

18

1

Mayoz bölünme sonucu bir ana hücreden oluşan hücre sayısı ...

Mayoz bölünmede kardeş kromatitlerin
birbirinden ayrıldığı evre ...

6

2

Mayozda homolog kromozomların hücrenin ortasında dizildiği evre ...

Paramesyum ve bazı bakterilerde görülen gen aktarımı olayı...

7

3

Bakteri hücrelerinde konjugasyon sırasında kendini eşleyen genetik yapı ...

Mayoz bölünme sonucunda oluşan hücrelerin kromozom sayısı ...

8

4

Bal arılarında kraliçe ve işçi arıların kromozom sayısı...

Mayoz bölünmede cross over olayının
gerçekleştiği evre ...

9

5

Kraliçe arıda yumurta hücresinin oluşmasını sağlayan bölünme çeşidi ...

Eşeyli üremede döllenme olayına katılan hücrelerin genel ismi ...
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10. SINIF BİYOLOJİ

2. BASAMAK

2. BÖLÜM

BEST DEĞERLENDİRME - 4

80D6CFEE

1.

Bir insan B grubuna başarılı bir şekilde (çökelmesiz olarak) kan veriyor, fakat A grubuna veremiyor.

4.

İki farklı aileye ait olan soyağacında, bazı bireylerin kan
grubu özellikleri belirtilmiştir.

Bu insanın B kan grubundan olma ihtimali yüzde
kaçtır?
A) % 10

B) % 25
D) % 75

C) % 50















E) % 100

Bu ailelerdeki, numaralı bireylerin kan grubu genotipleri, aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

2.

Bir ailedeki bireylerde, belirli bir özelliği fenotipinde gösterenler, şekildeki soyağacında taralı olarak verilmiştir.



A) AB ve AA

B) A0 ve 00

C) AB ve AA

D) A0 ve AB
E) BB ve B0



Soyağacındaki bu taralı özellik;
I. Otozomal çekinik
II. Otozomal baskın
III. Eşbaskın
şeklindeki kalıtsal yöntemlerden hangileriyle aktarılıyor olabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve III

5.

Aşağıdaki soy ağacında, bezelye bitkisinin mor ve beyaz çiçekli olanlarının çaprazlanması gösterilmiştir.


C) I ve II




E) II ve III














3.

Bir ülkedeki insanlardan, sıfır (0) kan grubuna sahip olanların hepsi ölürse, aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) 0 geninin bulunma oranı değişir.



Buna göre, soy ağacında numaralarla gösterilen bezelyelerden hangilerinin genotipi kesin olarak söylenebilir?

B) Her kan grubundaki birey oranları değişir.

(Mor çiçekli olmayı sağlayan alel, beyaz çiçekli olmayı
sağlayan alele baskındır.)

C) Bu ülkede, bir sonraki nesilde 0 grubu insanlara
rastlanmaz.

A) I ve III

D) A ve B genlerinin oranları artar.

B) II ve IV
D) II, III ve VI

C) IV ve V
E) I, II ve IV

E) Gamet çeşitlerinin oranları değişir.
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10. SINIF BİYOLOJİ

2. BÖLÜM - EKSİK BASKINLIK, EŞ BASKINLIK ve ÇOK ALELLİK
6.

Türkiye’deki insanların, dört çeşit kan grubuna göre dağılımı, yaklaşık olarak şöyle tespit edilmiştir:

8.

 AB grubu: % 6

BEST DEĞERLENDİRME - 4
İnsanda kan gruplarının belirlenmesinde etkili olan antijenler ve antikorlar aşağıdaki şekilde sembollerle ifade edilmiştir.

 0 grubu: % 36
 A grubu: % 45
 B grubu: % 13
Ayrıca; insanların % 84 kadarı Rh (+) ve % 16 kadarı Rh (–) olduğuna göre, B Rh (–) kan grubundan
bir hastanın uygun (ideal) kanı bulma şansı yaklaşık olarak nedir?
A) % 16

B) % 13
D) % 8













C) % 2
E) % 49












Bu şekildeki veriler aşağıdaki doğrulardan hangisine ulaşılması için yeterli olur?
A) Kan gruplarının belirlenmesini sağlayan antijenler
alyuvar hücrelerinin zarında bulunur.
7.

B) 0 kan grubundan olan bir insan Rh (+) veya Rh (–)
kan grubundan olabilir.

Endülüs tavuklarında homozigot siyah ve beyaz bireylerin yavruları şekildeki gibi olabilmektedir.

C) AB kan grubundan olan insanlarda Rh antijeni de
bulunabilir.
D) 0 kan grubundan olan bireyler bu özellik yönüyle
homozigot genotipli olur.
E) Kan grubunun belirlenmesinde antijen çeşidi etkili
olur.

9.
Bu hayvanlardaki tüy renginin kalıtım durumuna;

0 Rh (–) kan grubuna sahip baba ile 0 Rh (+) kan
grubuna sahip annenin çocuklarının kan grupları;
I. AB Rh (–)

I. Aslanağzı bitkisinde çiçek rengi

II. 0 Rh (+)

II. İnsanda AB0 kan grubu sistemi

III. B Rh (+)

III. Himalaya tavşanlarında tüy rengi

IV. 0 Rh (–)

özelliklerinden hangileri benzer?

şeklinde verilenlerden hangileri olabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

SORU BANKASI

C) Yalnız III
E) II ve III

A) Yalnız II

B) Yalnız III
D) II ve IV

C) I ve II

E) III ve IV
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4. BASAMAK

2. BÖLÜM

BEST DEĞERLENDİRME - 6

D736E838

1.

3.

Doğadaki azot döngüsünün, bazı önemli basamakları
ve bu basamaklarda etkili olan canlılar, aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
  
 










 


 


Bu şekilde “?” ile belirtilen kısımda;
I. Baklagillerin köklerinde, mutualist olarak yaşayan
azot bakterileri
II. Saprofit bakteriler

Yukarıda verilen karbon döngüsünde;

III. Fotosentez yapan bakteriler

I. Yanardağ ve orman yangınları nedeniyle havaya bol
miktarda CO2 verilir.

IV. Saprofit mantarlar
şeklindeki canlı gruplarından hangileri bulunabilir?

II. Fosil yakıtların enerj üretmek için kullanılması atmosfere CO2 verilmesine neden olur.

A) Yalnız II

III. Kireç taşı kayaları içinde bulunan mineral karbon
yavaş yavaş ayrışıp karbon dioksit halinde denizlere ve atmosfere karışır.

B) I ve II
D) II ve IV

C) II ve III
E) III ve IV

IV. Bitki ve hayvan kalıntıları ayrıştırıcılar tarafınfan parçalandığında karbon dioksit açığa çıkar.
V. Karalarda yaşayan bitkiler atmosferdeki karbon dioksidi fotosentezde kullanır.
durumlarından hangileri gösterilmiştir?
A) I ve III

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

C) II ve V
E) II, IV ve V

4.

Bir yaşama birliğinde bulunan;
I. Klorofilli bitkiler
II. Otçul beslenenler
III. Kemosentetik bakteriler

2.

Aşağıda verilen canlılardan hangisi havanın azotundan doğrudan yararlanabilir?
A) Mantarlar 	

B) Siyanobakteriler

C) Saprofit bakteriler

D) Omurgasızlar

E) Virüsler

24

şeklindeki canlı grupları, güneş enerjisini kullanma
önceliğine göre, en doğrudan kullanandan, en dolaylı kullanana doğru nasıl sıralanabilir?
A) I - II - III

B) II - III - I
D) I - III - II

C) III - II - I
E) II - I - III

10. SINIF BİYOLOJİ

2. BÖLÜM - MADDE DÖNGÜLERİ
5.

Doğal ekosistemlerin biyotik etmenleri olan üretici,
tüketici ve ayrıştırıcı canlılar için, aşağıda belirtilen
özelliklerden hangisi ortak olabilir?

BEST DEĞERLENDİRME - 6
7.

Doğal bir çayır ekosistemindeki besin ağı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.


A) Güneş ışığını da kullanarak organik besinlerin sentezini yapabilme





B) Besin zinciri veya besin piramidinde aynı trofik düzeyde yer alma





C) Hücrelerinin etrafında selülozdan yapılmış bir çeper
bulundurma

Bu besin ağında, fareler herhangi bir nedenle azalacak olursa, aşağıdaki olaylardan hangisi meydana gelmez?

D) Dış ortamdaki bazı organik besinleri yalancı ayak
oluşturarak alma
E) Azot döngüsü sürecinde oluşan azotlu maddeleri
metabolizmasında kullanma

A) Otların sayısında artış görülebilir.
B) Madde döngüleri daha hızlı gerçekleşir.
C) Tavşanlara kalan besin miktarı artar.
D) Atmacalara kalan besin miktarı azalabilir.
E) Atmacalar daha çok tavşan avlar.

6.

Çürükçül beslenen, bakteriler ve mantarlar olmasaydı;
karbon ve azot atomlarının çoğu ölü bitki ve hayvanların vücutlarında bağlı olarak kalacak, yeni hücresel bileşenlerin sentezi için gereken ham madde yetersiz hale
gelecek ve hayat duracaktı.
Belirtilen canlı türleri tarafından gerçekleştirilen, aşağıdaki olaylardan hangisi, yukarıdaki yargıya varılmasına neden olmuştur?
A) Bazı bakteri ve mantar türlerinin, organik artıkların
fazla olduğu bölgelerde daha az üreyebilmesi
B) Bu canlıların, bitkisel ve hayvansal artıklardaki organik besinleri, monomerlerine veya bazı inorganik
maddelere parçalaması
C) Mantarların ürettiği inorganik maddelerin, bazı bakteri türleri tarafından kullanılması
D) Hem bakteri ve hem de mantarların, farklı özellikteki canlılardan besin kaynağı olarak yararlanabilmesi
E) Bakteri ve mantarlarda, saprofit beslenmenin yanında, parazit şeklindeki beslenmenin de görülmesi

SORU BANKASI

8.

Bir ekosistemde bulunan;
I. Yeşil bitkiler
II. Çürükçül mantarlar
III. Otçul memeliler
IV. Etçil memeliler
isimli canlılardan, atmosferdeki karbondioksit miktarını sadece artıran veya azaltanlar, hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
Artıranlar

Azaltanlar

A) I ve lV

II ve III

B) III ve lV

I ve II

C) II, III ve lV

Yalnız I

D) Yalnız I

II, III ve IV

E) I ve II

III ve IV
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4. Basamak Kontrol Testi Optiği

4. basamak cevap anahtarı
Best Pratik
1

Best
Değerlendirme - 1

Yapılandırılmış Grid

A. 10 B. 15 C. 2 Ç. 1 D. 7 E. 5 F. 11 G. 12 H. 9 I. 13

İki Cevaplı Sorular

1. D, E

1-E

2-C

3-E

4-A

Tanılayıcı Dallanmış Ağaç
Kavram Açıklama

5-B

2. C, E 3. A, E

6-E

a. 2. çıkış

7-A

4. A, C 5. B, D 6. D, E

8-B

9-C

b. 7. çıkış

1. Bir bireyin bulunduğu ortam içerisinde sahip olduğu veya yapmak zorunda olduğu bütün sorumlulukları ve işlevleri ekolojik niş olarak ifade edilir. Bir canlının beslenmesi, korunması, barınması, üremesi gibi bütün faaliyetler ekolojik niş içerisinde yer alır.

Best Pratik
2

2. Belirli bir zaman diliminde belirli bir bölgede yaşayan aynı türden bireylerin oluşturduğu topluluğa po-

pülasyon denir. Örneğin Karadenizdeki hamsiler, bir ormandaki meşe ağaçları 3. Aynı alan içerisinde birbiriyle ilişkili tüm
popülasyonların oluşturduğu topluluğa komünite denir. Bir göldeki canlılar, bir ormandaki canlılar örnek verilebilir. 4. Doğada komüniteler birbirinden bağımsız değildir. Komşu komüniteler arasındaki geçiş bölgelerine ekoton denir.

5. Eko-

sistemin yapısındaki cansız faktörlere abiyotik faktörler denir. Işık, sıcaklık, iklim, su, pH, toprak ve mineraller gibi etmenler abiyotik faktörlerdir.

Best
Değerlendirme - 2

1-E

2-A

3-A

4-D

5-E

6-A

7-C

8-E

9-C

yazılı soruları - 1

SORU - 3  (  Mayoz bölünmenin sonuna kadar  )
Aşağıda verilen ifadeleri doğru (D) veya yanlış (Y) olarak işaretleyiniz.

4

1

Mitoz bölünmenin anafaz evresinde homolog kromozomlar birbirinden ayrılır ve zıt kutuplara çekilir.

2

Hücre döngüsünde DNA ların eşlenmesi interfaz evresinde gerçekleşir.

3

Mitoz bölünmenin telofaz evresinde çekirdek zarı ve çekirdekçik kaybolur.

4

Tomurcuklanma ile çoğalma sadece bir hücreli canlılarda görülür.

5

Mayoz I bölünmesinde kromatitler, mayoz II de ise homolog kromozomlar ayrılır.

6

Bakterilerin ikiye bölünme ile üremesi sırasında DNA eşlenmesi gerçekleşir.

7

Mayoz bölünmenin profaz I evresinde cross over gerçekleşebilir.

8

Mitozda kardeş kromatitler mayozda ise sadece homolog
kromozomlar ayrılır.

10. SINIF BİYOLOJİ

YAZILI SORULARI - 2
SORU - 1 ( I. Ünitenin tamamı ve Mendel genetiği )
Aşağıda verilen sorulardan her birinin üç tane doğru cevabı vardır. Bu
cevapları bularak işaretleyiniz.

A.

Üç farklı karakter bakımından, aşağıda verilen çaprazlamaların
hangilerinden oluşabilecek bütün bireyler aynı fenotipten olur?
A) Aa Bb Cc x aa Bb Cc
B) aa bb Cc x aa bb Cc
C) AA Bb Cc x aa BB CC
D) AA BB cc x aa bb cc
E) aa Bb Cc x aa BB CC

B.

Mitoz ve mayoz bölünmelerde aşağıda verilenlerden hangileri
ortak olarak meydana gelir?
A) Tetratların oluşması
B) İğ ipliklerinin oluşması
C) Çekirdeğin iki kez bölünmesi
D) DNA ların eşlenmesi
E) Sentrozomun eşlenmesi

C.

Aşağıda verilen üreme çeşitlerinden hangilerinin sonucunda
kalıtsal çeşitlilik sağlanmaz?
A) Sümbül bitkisinin yumru ile üremesi
B) Solucanların hermafrodit olarak üremesi
C) Bal arılarının partenogenez ile çoğalması
D) Deniz yıldızının rejenerasyon ile üremesi
E) Maya mantarının tomurcuklanması
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10. SINIF BİYOLOJİ

