
10. SINIF

Konuyu ne kadar öğrendiğini
TEST ET...

BİYOTİK TARAMA
TESTLERİ 25 x 11

BİYOLOJİ

Her bir tarama testinin sonunda optik form bulunmaktadır.  
Cevaplarınızı optik forma işaretleyerek Biyotik Optik uygulamasında okutabilirsiniz.



İÇİNDEKİLER
Biyotik Tarama Testi 1
 Bu testte,

• Mitoz bölünme

konusuna ilişkin sorular bulunmaktadır.

Biyotik Tarama Testi 2
Bu testte,

• Mitoz bölünme

• Eşeysiz üreme

konularına ilişkin sorular bulunmaktadır.

Biyotik Tarama Testi 3
Bu testte,

• Mayoz bölünme

• Mitoz ve Mayozun karşılaştırılması 

konularına ilişkin sorular bulunmaktadır.

Biyotik Tarama Testi 4
Bu testte,

• Mitoz ve Mayozun karşılaştırılması

• Mayoz bölünme

• Eşeyli üreme

konularına ilişkin sorular bulunmaktadır.

Biyotik Tarama Testi 5
Bu testte,

• Mendel genetiği

• Çaprazlama tipleri

• Kontrol çaprazlaması

konularına ilişkin sorular bulunmaktadır.

Biyotik Tarama Testi 6
Bu testte,

• Eş baskınlık

• Çok alellik

• Kan grupları

konularına ilişkin sorular bulunmaktadır.

Biyotik Tarama Testi 7
Bu testte,

• Mendel genetiği

• Kan grupları

• Cinsiyete bağlı kalıtım

• Soyağaçları

konularına ilişkin sorular bulunmaktadır.

Biyotik Tarama Testi 8
Bu testte,

• Genetik

• Genetiğin biyolojik çeşitliliği açıklamadaki 
rolü

konularına ilişkin sorular bulunmaktadır.

Biyotik Tarama Testi 9
Bu testte,

• Ekosistem ekolojisine giriş

• Canlılarda beslenme şekilleri

• Ekosistemde madde ve enerji akışı 

konularına ilişkin sorular bulunmaktadır.

Biyotik Tarama Testi 10
Bu testte,

• Canlılarda beslenme şekilleri

• Ekosistemde madde ve enerji akışı

• Doğada madde döngüleri 

konularına ilişkin sorular bulunmaktadır.

Biyotik Tarama Testi 11
Bu testte,

• Güncel çevre sorunları ve insan

• Doğal kaynaklar ve biyolojik çeşitlilik

konularına ilişkin sorular bulunmaktadır.
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1. Bir hüc re de ki bö lün me sı ra sın da ve son ra sın da mey-
da na ge len olay lar dan ba zı la rı aşa ğı da ve ril miş tir.

• Bö lün me nin bir ev re sin de 20 tet rat olu şu yor.

• Si to ki nez ara la mel olu şu mu ile ta mam la nı yor.

• Ki ne to kor lar ından iğ ip lik le ri ne tu tu nan kar deş kro-
ma tit ler bir bi rin den ay rı lı yor.

Bu bö lün me yi ger çek leş ti ren can lı ve bö lün me çe şi
diy le il gi li ola rak aşa ğı da ve ri len ler den han gi si yan
lış tır?

A) Bu can lı nın vü cut hüc re le rin de 40 kro mo zom bu lu nur.

B) Bö lün me so nu cu her za man 4 fark lı genetik yapıda 
hüc re olu şur.

C) Bu hüc re de sen tro zom bu lun maz.

D) Bö lün me sı ra sın da ho mo log kro mo zom ay rıl ma sı
gö rü lür.

E) Üre me hüc re le ri nin oluş ma sı nı sağ la yan bir bö lün-
me çe şi di dir.

2. Bir hüc re nin bö lün me si sı ra sın da aşa ğı da ki olay lar
göz le ni yor.

I. Ana faz II ev re sin de kar deş kro ma tit ler bir bi rin den
ay rı lı yor.

II. Me ta faz I ev re sin de ho mo log kro mo zom lar kar şı lık lı
di zi li yor.

III. Kro ma tit ler iğ ip lik le riy le ku tup la ra çe ki li yor.

IV. Si top laz ma bö lün me si ara la mel olu şu muy la ta-
mam la nı yor.

Bu özel lik ler den han gi le ri, bö lün mek te olan hüc re
nin bir bit ki hüc re si ol du ğu na ka nıt ola rak gös te ri
le bi lir?

A) Yal nız IV B) I ve II C) I ve III

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

Bu testte,
• Mayoz bölünme
• Mitoz ve Mayozun karşılaştırılması
konularına ilişkin sorular bulunmaktadır.
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3. Aşağıdaki grafikte mayoz bölünme geçirmekte olan bir 
hücrenin bazı özelliklerinin zamana bağlı değişimi veril-
miştir.

M
ik

ta
r

a

Zaman

L

K

2a

3a

4a

Grafikteki bilgilere göre hücrenin bölünme süre-
cinde değişen K ve L özellikleri aşağıdakilerin han-
gisinde doğru olarak verilmiştir?

             K                              L                

A) Kromozom sayısı Hücre sayısı

B) Organel sayısı Kromozom sayısı

C) Hücre sayısı Organel sayısı

D) Hücre sayısı Kromozom sayısı

E) Hücre sayısı Çekirdek sayısı

4. Aşa ğı da ki şe kil ler de hüc re bö lün me le ri ile il gi li ba zı ev-
re ler ve ril miş tir.

II IIII

Bu ev re ler den han gi le ri 4 kro mo zom lu bir hüc re nin 
ma yoz bö lün me si ne ait ola bi lir?

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

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

5. İnsanlarda mayoz bölünme sonucu oluşturulan 
sperm ve yumurta hücresi aşağıdaki özelliklerden 
hangisi bakımından farklılık göstermez?

A) Sitoplazma miktarı B) Organel sayısı

C) Gen sayısı D) Kromozom sayısı

 E) Metabolizma hızı

6. Diploit kromozomlu bir hücre peş peşe bölünmeler ge-
çirerek haploit kromozomlu 32 hücre oluşturuyor.

Buna göre diploit kromozomlu bu hücre;

I. 3 mitoz ve 1 mayoz

II. 4 mitoz ve 1 mayoz

III. 2 mayoz ve 2 mitoz

IV. 1 mayoz ve 1 mitoz

bölünmelerinden hangilerini geçirmiştir?

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

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

7. Üre me hüc re sin de 18 kro mo zom bu lu nan diploit bir 
me me li tü rü nün er ke ğin de, üre me ana hüc re si nden 
bö lün meler so nu cun da olu şan ga met le ri n kro mo
zom for mü lü aşa ğı da ki ler den han gi sin de doğru 
ola rak ve ril miş tir?

A) (18 + X) ve (18 + Y)

B) (17 + X) ve (17 + X)

C) (18 + X) ve (18 + X)

D) (17 + X) ve (17 + Y)

E) (19 + X) ve (19 + Y)
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8. 2n = 2 kro mo zom lu bir hüc re nin, hüc re bö lün me si sı-
ra sın da mey da na ge len ba zı ev re ler aşa ğı da gös te ril-
miş tir.

II

III IV

I

Bu ev re ler den ma yoz bö lün me ye ait olan la rın mey
da na gel me sı ra sı na gö re di zi li mi aşa ğı da ki ler den 
han gi sindeki gi bi ol ma lı dır?

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

D) II - III - IV E) III - IV - I

9. Hem ma yoz hem de mi toz bö lün me ye hazırlık süre-
cinde DNA mo le kül le ri ken di ni eş ler ve iki ka tı na çı kar.

Bu eş len me ola yı aşa ğı da ki ler den han gi si nin mey
da na gel me si ni müm kün kı lar?

A) Sitoplazma miktarının azaltılması

B) Hüc re hac mi nin azal tıl ma sı

C) Si to ki ne zin ta mam lan ma sı

D) Ka lı tım ma ter ya li nin, olu şa cak ye ni hüc re le re eşit 
oran da ak ta rı la bil me si

E) Hüc re yü ze yi nin iki ka tı na çık ma sı

10. Ma yoz bö lün me de kro mo zom sa yı sı nın ya rı ya in me si ;

I. DNA’nın eş len me si,

II. ho mo log kro mo zom la rın kar şı lık lı ku tup la ra çe kil me si,

III. kar deş ol ma yan kro ma tit ler ara sın da ki par ça alış ve ri şi

durumlarından hangileriyle açıklanabilir?

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

 D) I ve III E) II ve III

11. Me me li bir can lı da, ma yoz bö lün me ile yu mur ta hüc-
re le ri nin oluş tu rul ma sı ve bu sı ra da ger çek le şen ba zı 
olay lar aşağıda gös te ril miş tir.

Ana hücre Birincil
oosit

İnterfaz

I II

III

IV

Mayoz I Mayoz II

Bu na gö re, nu ma ra lı kı sım lar da ki hüc re le rin DNA 
mik tar la rı, aşa ğı da ki ler den han gi sin de doğ ru ola
rak eş leş ti ril miş tir?
(4a: Bir vü cut hüc re si nin çe kir de ğin de ki DNA mik ta rı dır.)

     I. hüc re    II. hüc re    III. hüc re    IV. hüc re

A)  4a 4a a 2a

B)  a 2a 2a a/2

C)  4a 8a 2a  a

D)  2a 4a 2a a/2

E)  4a 8a 4a 2a
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12. Ma yoz bö lün me so nu cun da olu şan ye ni hüc re le rin, 
bir bi rin den fark lı ka lıt sal özel lik le re sa hip ol ma la rı;

I. ana hüc re nin si top laz ma sı nın eşit mik tar da da ğı tıl ma sı,

II. ho mo log kro mo zom çift le ri nin bir bi rin den rastgele 
ay rıl ma sı,

III. ho mo log kro mo zom lar ara sın da cross ove rin mey-
da na gel me si

yar gı la rın dan han gi le riy le açık la na bi lir?

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

D) I ve II E) II ve III

13. Aşa ğı da ki gra fik, 2n = 10 kro mo zom lu bir hüc re nin ge-
çir di ği ma yoz bö lün me nin ba zı ev re le ri ni gös ter mek te-
dir.

D
N

A
 m

ik
ta

rı 4a

2a

a

A
���������������

B C D E Zaman

Gra fik te harf ler le sem bo li ze edi len sü reç ler de mey
da na ge len olay lar la il gi li ola rak,

I. DNA rep li kas yo nun ya pıl dı ğı in ter faz ev re si A ile 
gös te ri len sü reç tir.

II. B ev re sin de ho mo log kro mo zom la rın fark lı kutupla-
ra da ğı lı mı ger çek le şir.

III. C ve E ev re le rin de si top laz ma bö lün me si (si to ki-
nez) ger çek le şir.

IV. D ev re sin de ikin ci kez DNA eş len me si ger çek le şir.

yar gı la rın dan han gi le ri doğ ru dur?

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

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

14. Mayoz bölünme sürecinde;

I. çekirdek zarının erimesi,

II. cross over,

III. tetrat oluşumu,

IV. iğ ipliklerinin oluşması

olaylarının birlikte gerçekleştiği evre aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Metafaz I B) Profaz I C) Profaz II

D) Anafaz I E) Anafaz II

15. Aşağıdaki şekilde bölünmekte olan bir hücrenin anafaz 
evresi gösterilmiştir.

Birbirinden ayrılıp zıt kutuplara çekilen kardeş 
kromatitler farklı kalıtsal yapıda olduklarına göre 
verilen bu evre ile ilgili,

I. n = 4 kromozomlu bir hücrenin, mitozun anafaz 
evresi olabilir.

II. 2n = 2 kromozomlu bir hücrenin, mitozun anafaz 
evresi olabilir.

III. 2n = 8 kromozomlu bir hücrenin, mayozun anafaz 
II evresi olabilir.

IV. 2n = 4 kromozomlu bir hücrenin, mayozun anafaz 
I evresi olabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız III B) I ve II C) III ve IV

D) I, II ve IV E) II, III ve IV
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16. Mayoz bölünme sırasında meydana gelen;

a. homolog kromozomların ayrılması,

b. kardeş kromatitlerin ayrılması,

c. homolog kromozomların çift sıra halinde ekvator 
düzleminde dizilmesi,

d. iğ ipliklerinin oluşarak kromozomlara bağlanması

olaylarının;

I. profaz I

II. anafaz I

III. metafaz I

IV. anafaz II

evreleri ile doğru eşleştirilmesi aşağıdaki hangi se-
çenekte verilmiştir?

  a     b      c      d    

A) I II III IV

B) II I III IV

C) II III IV I

D) IV III I II

E) II IV III I

17. Aşa ğı da ki şe kil ler de hüc re bö lün me le ri ne ait ba zı ev re-
ler gös te ril miş tir.

IIIIII

Bu şe kil ler de ve ri len hüc re bö lün me si ev re le rin den 
han gi le ri nin ma yoz bö lün me ye ait ol du ğu ke sin dir?

A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

18. Mayoz bölünme sırasında;

I. kar deş kro ma tit le rin bir bi rin den ay rıl ma sı,

II. ho mo log kro mo zom la rın dört kro ma tit li ya pı la rı (tet-
rat lar) oluş tur ma sı,

III. kar deş ol ma yan kro ma tit ler ara sın da gen de ği şi mi-
nin ya pıl ma sı,

IV. ho mo log kro mo zom la rın bir bi rin den ay rıl ma sı

olay la rın dan han gi le ri görülmeyebilir?

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

 D) I ve IV E) II ve IV

19. Mayoz bölünme aşağıdakilerden hangisi yönüyle 
mitoz bölünmeden ayrılır?

A) Bölünmeye başlamadan önce DNA’nın eşlenmesi

B) Sitokinezin gerçekleşmesi

C) İğ ipliklerinin oluşması

D) Çekirdek zarının erimesi

E) Homolog kromozomların ayrılması

20. Bir can lı nın ma yoz ge çi ren hüc re sin de 42 tet rat 
oluş muş sa, bu can lı nın yu mur ta ana hüc re sin de ki 
oto zom ve go no zom sa yı sı aşa ğı da ki ler den han gi
sind e doğ ru ola rak ve ril miş tir?

 Oto zom        Go no zom

A)  80  4

B)  40  2

C)  82  2

D)  80  2

E)  41  1
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21. Dip lo it 4 kro mo zom lu bir hüc re nin ma yoz bö lün me si ne 
ait ba zı ev re ler aşa ğı da gösterilmiştir.

II IIII

Bu ev re le rin ma yoz II’ye ait olan la rı aşa ğı da ki le rin 
han gi sin de doğ ru ola rak ve ril miş tir?

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

 D) l ve III E) II ve III

22. Aşa ğı da ve ri len le rden hangisinin gerçekleşmesin-
de cross over ola yı göz le ne bi lir?

A) Sperm hüc re si nin oluş ma sı

B) Zi got tan ye ni bir can lı nın oluş ma sı

C) Can lı la rın za rar gö ren kıs mı nın ona rıl ma sı

D) De ri hüc re sin den ye ni bir de ri hüc re si nin oluş ma sı

E) Yu mur ta ile sper min bir leş me si

23. Ma yoz bö lün me nin pro faz I ev re sin de 11 tet rat oluş
tu ran bir can lı nın normal üreme hücrelerindeki oto
zom ve go no zom  kromozomlarının sayısı kaçtır?

      Oto zom        Go no zom

A)  10 1

B)  20 2

C)  10 2

D)  20 1

E)  44 2

24. Diploit kromozomlu olan aşağıdaki K hücresi mayoz I 
sonucu L hücresini oluşturuyor.

K hücresi L hücresi

Verilen süreçte;

I. cross over,

II. iğ ipliklerinin kinetokorlara bağlanması,

III. kromozom sayısının yarıya düşmesi

olaylarından hangilerinin gerçekleştiği kesindir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

25. Ma yoz bö lün me sı ra sın da mey da na ge len ba zı olay lar 
aşa ğı da ve ril miş tir.

I. Ho mo log kro mo zom la rın bir bi rin den ay rıl ma sı

II. Tet rat la rın mey da na gel me si

III. Kro ma tit le rin bir bi rin den ay rıl ma sı

IV. Ho mo log kro mo zom la rın çift sı ra ha lin de ek va to ral 
düz lem de di zil me si

Bu olay la rın mey da na ge liş sı ra sı aşa ğı da ki le rin 
han gi sin de doğ ru ola rak ve ril miş tir?

A) II - I - IV - III B) II - IV - I - III

C) I - IV - II - III D) III - I - II - IV

 E) I - II - IV - III
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10. SINIF BTT 3 OPTİK FORM
“Optik formumu nasıl okuturum?”

 → Biyotik Optik uygulamamızı Google Play Store / App Store’den telefonunuza indiriniz.

 → Optik formunuzu düz bir zemine koyunuz.

 → Optik form üzerindeki siyah kareleri ekranın köşelerine yerleşecek şekilde konumlandırınız.

 → Işığın doğrudan optik form üzerine yansıma yapmamasına dikkat ediniz.

Not:‘Test bulunamadı’ hatası almanız durumunda uygulamayı güncelleyiniz.
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