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1. Bir hücrenin hayat döngüsü aşağıdaki şekilde gös-
terilmiştir.

Metafaz

Profaz

Mitotik evre

Mitotik
evre

G1
S

S

G2

G1

G2

Mitoz

İnterfaz

Sitokinez

Anafaz
Telofaz

Bu şekilde gösterilen evrelerle ilgili aşağıda 
verilenlerden hangisi söylenemez?

A) G1 aşamasının sonunda verilen “dur” sinyali 
hücrenin S aşamasına geçişini engeller.

B) S aşamasında DNA eşlenmesi hatasız gerçek-
leşirse G2 aşamasına geçilebilir.

C) Mitotik evrenin başında kromatitler iğ ipliklerine 
düzenli bağlanamazlarsa bölünme durdurulur.

D) Bölünebilen tüm canlı hücrelerde S aşaması 
görülür.

E) Sitokinez aşamasında sitoplazma yavru hücre-
lere eşit dağıtılamazsa bölünme durdurulur.

2. Bir bakterinin bölünerek üremesi sırasında 
aşağıda verilen olaylardan hangisi gözlenir?

A) İğ ipliği sentezi

B) Ara lamel oluşumu

C) DNA eşlenmesi

D) Çekirdeğin eriyerek yok olması

E) Kromatin ağının kromozomları oluşturması

3. Kavak bitkisinin vejetatif üremesini engelle-
mek isteyen bir bilim insanı, bitkinin koparılan 
dalının bulunduğu su dolu kaba aşağıda veri-
lenlerden hangisini eklerse bitkinin üremesini 
engelleyemez?

A) Hücrelerin G2 evresinde üretilen proteinleri in-
hibe eden bir madde

B) Selüloz sentezini durduran bir madde

C) İğ ipliklerinin sentromerlere bağlanmasını en-
gelleyen madde

D) Sentrozomların eşlenmesini sağlayan enzimleri 
inhibe eden bir madde

E) DNA polimeraz enzimini durduran bir madde

4. Canlı hücrelerinde görülen interfaz aşamasıyla 
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sinir ve kas hücreleri gibi bölünme yetenekle-
rini kaybetmiş hücreler, G1 aşamasından sonra 
S aşamasına geçemez.

B) Embiriyonik hücreler ve kanser hücreleri, G1 
aşamasını tamamlamadan S aşamasına geçer.

C) G1 ve S aşamasını tamamlamış hücreler, gene-
tik bir bozukluk olmadığı sürece bölünür.

D) G1 aşamasını tamamlamış bazı hücreler S aşa-
ması gerçekleşmeden G2 aşamasına geçebilir.

E) Hücrenin bölünmesi sırasında kullanılacak pro-
teinlerin bazıları interfazın G2 aşamasında sen-
tezlenir.
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5. Bir öğretmen hücre bölünmesiyle ilgili yapılan de-
neyleri akıllı tahtada aşağıdaki gibi göstererek öğ-
rencilerine anlatmıştır.

Bölünme büyüklüğüne
ulaşmış amip

Bölünme büyüklüğüne
ulaşmış amip

Bölünme büyüklüğüne
ulaşmamış amip

Kontrol Grubu

Kalan
parça

bölünüyor.

Sitoplazması
kesilip atılıyor.

Sitoplazması
kesilip atılıyor.

Deney 1

Kalan parça büyümeye
devam ediyor.

Deney 2

Bu deneyler sonucunda öğrenciler,

I. Bir hücrenin bölünebilmesi için belirli bir büyük-
lüğe ulaşması gerekir.

II. Belirli bir büyüklüğe ulaşmış hücrelere DNA’dan 
bölünme emri gelir, bu aşamadan sonra hücre-
ler mutlaka bölünür.

III. Bir hücrenin bölünebilmesi için hücre büyüklü-
ğünün önemi yoktur.

yorumlarından hangilerini yaparsa yanlış olur?

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III

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

6. Mitoz bölünmenin görüldüğü tüm canlılarda;

I. iğ ipliği sentezi,

II. sentromer bölünmesi,

III. sitoplazma boğumlanması,

IV. sentrozom eşlenmesi

olaylarından hangileri ortak gerçekleşir?

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

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

7. Biyoloji öğretmeni mitoz bölünme geçirebilen ve 
geçiremeyen canlıları aşağıdaki tabloda göster-
miştir.

Canlılar Mitoz Bölünme

a. E.coli bakterisi –

b. Hidrojen bakterisi –

c. Amip +

d. Kara yosunu +

Bu tabloya göre, öğretmen a ve b harfleriyle 
gösterilen canlıların neden mitoz bölünme ge-
çiremediğini;

I. prokaryot hücreli olmaları,

II. iğ ipliği sentezleyememeleri,

III. tek hücreli canlılar olmaları

ifadelerinden hangileriyle açıklar?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

8. Aşağıdaki şekilde bir hayvan hücresinin hayat 
döngüsündeki mitotik evre şematize edilmiştir.

I

II

III

IV

V

Bu bölünmede meydana gelen olaylarla ilgili 
aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?

A) I numaralı aşamada DNA kendini eşler.

B) II numaralı aşamada iki kromatitli kromozomlar 
hücrenin ekvator bölgesine sıralanır.

C) III numaralı aşamada kardeş kromatitler birbir-
lerinden ayrılır.

D) IV numaralı aşamada sitoplazma boğumlana-
rak hücreyi ikiye ayırır.

E) V numaralı aşamadaki iki hücrenin kromozom 
sayıları birbirine eşittir.
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9. Kanser hücrelerinin bölünmesi sırasında;

I. Yüzey
Hacim

 oranının bölünme için yeterli derecede 

küçülmesi,

II. DNA eşlenmesi,

III. iğ ipliğinin sentromerlere bağlanması,

IV. kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması

olaylarından hangileri gözlenmez?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

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

10. Ana gövdeden gelişen dalların veya gövdenin üze-
rindeki gözlerin toprakla teması sonucunda kökle-
nerek yeni bitkilerin oluşmasına “sürünücü gövde 
ile üreme” adı verilir.

Yukarıdaki şekilde çileğin sürünücü gövde ile oluş-
turduğu yeni bitki gösterilmiştir.

Yeni bitkinin oluşumu sırasında;

I. sentromer ayrılması,

II. krossing over,

III. döllenme,

IV. farklılaşma

olaylarından hangileri gözlenmez?

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

D) II ve IV E) III ve IV

11. Aşağıda bir bitki hücresinin mitoz bölünmesi sıra-
sında gözlenen yapılar numaralandırılarak göste-
rilmiştir.

II

III

IV

I

Buna göre, aşağıda verilenleden hangisi söy-
lenemez?

A) I numaralı yapı, sitokinez aşamasında boğum-
lanamadığı için hücre ara lamel oluşturarak 
ikiye bölünür.

B) II numaralı yapı, anafaz aşamasında kısalarak 
kardeş kromatitlerin karşı kutuplara çekilmesini 
sağlar.

C) III numaralı yapı, DNA yapıları birbirinin aynısı 
olan kardeş kromomatitleri bir arada tutar.

D) IV numaralı yapı, interfazda kendini eşlemeye 
başlayarak II numaralı yapıların oluşmasını 
sağlar.

E) III numaralı bölgedeki kinetokor proteinleri, 
hayvan hücrelerinde de bulunur.

12. Aşağıda eşeysiz üreyen bazı canlılar gösterilmiştir.

    

Bu eşeysiz üreme çeşitleri ile ilgili,

I. Tohumla üretimi zor olan bitkilerde görülür.

II. Oluşan yavrularda kalıtsal özellikler korunur.

III. Temeli mitoz bölünme ve döllenmeye dayanır.

yargılarından hangileri söylenebilir?

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

D) I ve II E) II ve III
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13. Rejenerasyonla ilgili,

I. Tüm canlılarda eşeysiz üremeye neden olur.

II. Temeli mitoz bölünmeye dayanır.

III. Bölünen hücrelerde farklılaşma gözlenmez.

IV. Gelişmişlik arttıkça rejenerasyon yeteneği aza-
lır.

yargılarından hangileri söylenemez?

A) Yalnız II B) I ve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV

14. Aşağıdaki şekillerde bira mayasının tomurcukla-
narak, amibin ise bölünerek üremesi gösterilmiştir.

Ana hücre
Çekirdek

Çekirdek eşleşmesi

TomurcukYavru hücre

Çekirdek

Ana hücre Çekirdek
bölünmesi

Sitoplazma
bölünmesi

Yavru
hücre

Yavru
hücre

Bu eşeysiz üreme çeşitleriyle ilgili,

I. Her üreme çeşidinde en az iki yavru birey olu-
şur.

II. Oluşan yavru bireyler, ana bireyle aynı kalıtım 
bilgisine sahiptir.

III. Sadece tek hücreli canlılarda görülür.

IV. Çekirdek bölünmesinden sonra sitoplazma bö-
lünmesi gerçekleşir.

özelliklerinden hangileri ortaktır?

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

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

15. Çiçeksiz bitkilerde görülen sporlarla ilgili,

I. Döllenme yeteneği olmayan üreme hücreleri-
dir.

II. “n” kromozomludur.

III. Uygun koşullarda çimlenerek yeni canlılar 
oluşturur.

özelliklerinden hangileri çiçekli bitkilerin oluş-
turduğu tohumdan farklılık gösterir?

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

D) I ve II E) II ve III

16. Aşağıdaki şekilde eşeysiz yolla üreyen bazı canlı-
lar gösterilmiştir.

Eşeysiz Üreme

Tomurcuklanma

Rejenerasyon

Bölünerek

Sporla

II

III

I

IV

Buna göre hangi numarayla gösterilen üreme 
çeşitinde oluşan yavrular genetik açıdan ana 
bireyden farklı olabilir?

A) Yalnız IV B) I ve II C) II ve III

D) II ve IV E) I, II ve IV
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17. Mitoz bölünmeyle ilgili,

I. Sadece “2n” kromozomlu hücrelerde gerçekle-
şir.

II. Çok hücrelilerde büyüme ve gelişmeyi sağlar-
ken tek hücrelilerde üremeyi sağlar.

III. Bölünme sonunda oluşan hücreler, bir kez 
daha mitoz bölünme geçiremez.

IV. Bazı canlılarda gamet oluşumunu sağlar.

yargılarından hangileri söylenemez?

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

D) II ve IV E) III ve IV

18. Aşağıdaki grafikte mitoz bölünme geçiren bir hay-
van hücresinin DNA miktarının zamana bağlı deği-
şimi gösterilmiştir.

2x

4x

Zaman

DNA miktarı

I II III

Buna göre, aşağıda verilen ifadelerden hangisi 
söylenemez?

A) I. zaman diliminde, sitoplazmadaki serbest de-
oksiribonükleotit miktarı azalır.

B) Sentrozomlar I. zaman diliminde kendilerini eş-
lemeye başlar, II. zaman dilimine eşlenmesini 
tamamlar.

C) II. zaman diliminde, kromatitler ayrılarak her biri  
bir kromozomu oluşturur.

D) III. zaman diliminde, sitoplazma boğumlanması 
protein yapılı mikroflamentlerin kısalmasıyla 
gerçekleşir.

E) III. zaman diliminde, kardeş kromatitler iğ iplik-
leriyle karşı kutuplara çekilir.

19. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi bir bitki 
hücresinin mitotik evresinde gerçekleşmez?

A) n(amino asit) √ Protein + H2O

B) Glikoz + O2 √ CO2 + H2O

C) n(nükleotit) √ DNA + H2O

D) n(glikoz) √ Selüloz + H2O

E) ATP + H2O √ ADP + P

20. Aşağıda bal arılarının üremesi şematize edilmiştir.

Kraliçe arı

Mayoz Mitoz

Mitoz
bölünme

Mitoz

SpermYumurta

Zigot

Kraliçe arı

Erkek arı

Erkek arı
Dişi arı

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi söy-
lenemez?

A) Kraliçe arının mayoz bölünmeyle oluşturduğu 
tüm yumurtalar, genetik açıdan birbirinden 
farklıdır.

B) Erkek arının oluşumuna başka bir erkek arı ka-
tılmaz.

C) Erkek arı ve spermleri “n” kromozomludur.

D) Erkek arılar, kraliçe arının eşeysiz üremesiyle 
oluştuğu için genetik çeşitlilik göstermez.

E) Kraliçe arı ve dişi arının farklılaşmasındaki 
etken tükettiği besin çeşitidir.
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21. Aşağıdaki şekilde tenyanın rejenerasyonla üreme-
si gösterilmiştir.

A

B

C

Bu şekle göre ana bireyden gelişen A, B ve C 
olarak gösterilen yavru tenyalarla ilgili aşağı-
dakilerden hangisi söylenebilir?

A) A yavrusu, kafasının geri kalanını mitozla yeni-
den oluşturduğu için bir daha rejenerasyon ge-
çiremez.

B) B yavrusu, kafa kısmını rejenerasyonla oluştur-
duğu için hücrelerinde farklılaşma gözlenmez.

C) C yavrusunun hücre sayısı, ana bireyden farklı 
olabilir.

D) A ve B yavrularının genetik yapısı aynı, C yav-
rusunun ise farklıdır.

E) B yavrusu, üreme organlarının bulunduğu kuy-
ruk kısmını rejenerasyonla tamamladığı için bir 
daha eşeyli üreyemez.

22. 2n = 8 kromozomlu bir canlının vücut hücrele-
rinin bölünmesi sırasında,

I. Profaz aşamasında 16 kromatit oluşur.

II. Metafaz aşamasında hücrenin ekvator bölge-
sine 8 kromozom sıralanır.

III. Anafaz aşamasında hücrede 16 kromozom bu-
lunur.

IV. Telofaz aşamasının sonunda her çekirdekte 8 
kromozom bulunur.

durumlarından hangileri gözlenir?

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

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

23. Fatma’nın annesi, komşusunda çok beğendiği 
menekşe bitkisinden bir yaprak koparıyor. Evde bir 
süre sapını suda bekletip yeni bir saksıya ekiyor.

Menekşenin gelişimi ile ilgili olarak Fatma, 
aşağıdaki yorumlardan hangisini yapamaz?

A) Kendi evlerinde gelişen menekşelerin yaprak 
yapısı, komşunun menekşelerindeki yaprak ya-
pısından farklı olabilir.

B) Komşunun menekşesiyle yeni gelişen menek-
şenin yaprak sayıları farklı olabilir.

C) Menekşenin gelişimi sırasında sadece mitoz 
bölünme ve farklılaşma gözlenir.

D) Komşudaki menekşe ile yeni gelişen menekşe-
nin genetik yapıları aynıdır.

E) Komşunun menekşesine zarar veren çevresel 
koşullar, yeni gelişen menekşelere de zarar ve-
rebilir.

24. Vejetatif üreme yönteminin zirai üretimde yay-
gın olarak kullanılmasının nedeni aşağıda veri-
lenlerden hangisiyle açıklanamaz?

A) Tohum oluşturmayan bitkilerin üretimini sağla-
mak

B) Kalitesi yüksek mahsul veren bitki türlerinin 
neslini korumak

C) Kısa sürede daha çok mahsul üretebilmek

D) Değişen çevre koşullarına dayanıklı bitki türleri 
üretmek

E) Nesli tükenmekte olan bitki türlerini korumak



 Değerli Meslektaşlarımız, Sevgili Öğrenciler,
Konu Tarama Testleri, öğrenme süreci için hazırlanan materyallerin son parçasıdır. Bu ürün, öğrenme gerçekleştikten 
sonra kullanılmalıdır. Ürünün içerisinde birkaç kazanımın birleştirilmesi ile oluşan, yeni nesil ve ÖSYM soru tarzına 
uygun soru tipleri mevcuttur.

Konu Tarama Testleri içerisindeki sorular; mantıksal akıl yürütme, muhakeme becerisi ve sözel akıl yürütme 
becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Konu Tarama Testleri föy föy hazırlanmıştır. Her föy, Ders İşleme Föyleri (DİF) ürünümüzün taraması niteliğindedir. 
DİF'ten bağımsız kullananlar için her föyün konu kapsamı ilk sayfada yer almaktadır.

Konu Tarama Testleri’nde her testin sonunda bulunan mobil optik değerlendirme sistemi ile değerlendirmelerinizi 
yaparak anında çözüm videolarına ulaşabilirsiniz. Bunun için Android ve iOS telefonlarda “BES Eğitim” uygulamamızı 
indirmeniz yeterli olacaktır.

Başarılar Dileriz.


