ayxmaz/biyoloji
1- Öğrenciler iki farklı temizleyiciyi bakterilere karşı etkinliğini test ettiler. Denemelerinde evde halkı tarafından ortak
kullanılan yüzeylerden (mutfak tezgahı ve lavabo) temizleyiciler kullanılmadan önce ve sonra her yüzeyden bakteri
örnekleri alarak kültür ortamlarına ektiler , Öğrenciler, her kültür ortamda büyüyen bakteriyel kolonilerin sayısı sayılır.
Test sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Hangi deneme onlar için en iyi kontrol grubu olurdu?
A)
B)
C)
D)
E)

Yalnızca 1. lavabo ile yapılan çalışma.
Temizleyici kullanılmış 1. lavabo ve 2.tezgah ile yapılan çalışmalar.
Temizleyiciler kullanmadan tezgah ve lavabolardaki bakteri sayısı testi .
Temizleyiciler kullandıktan sonraki tezgah ve lavabolardaki bakteri sayısı testi.
Yalnızca 2. Tezgah ile yapılan çalışma

2- Metil cıva sinir sistemine zarar verebilecek toksik bir maddedir. Bazı balıklar yüksek olan metil cıva düzeyi
nedeniyle kirlenmiştir. Çok yerde, bu balıklar önemli bir besin kaynağıdır. Deneyler , besin olarak güvenle tüketilebilir
kaç balık olduğun belirlemek için yürütülmektedir. Aşağıdaki tabloda balıklardaki metil cıva konsantrasyonu ve
güvenle yemek için aylık tüketilebilir sayısını göstermektedir.

Aşağıdaki tabloda balıklarda ortalama cıva konsantrasyonunu göstermektedir.

Bu tabloya göre yemek için en güvenli balık hangisi olurdu?
A)
B)

pullu sazan
kanal kedi balığı

C)
D)

geniş ağızlı levrek
tatlı su levreği

3- Metil cıva sinir sistemine zarar verebilecek toksik bir maddedir. Bazı balıklar yüksek olan metil cıva düzeyi
nedeniyle kirlenmiştir. Çok yerde, bu balıklar önemli bir besin kaynağıdır. Deneyler , besin olarak güvenle tüketilebilir
kaç balık olduğun belirlemek için yürütülmektedir. Aşağıdaki tabloda balıklardaki metil cıva konsantrasyonu ve
güvenle yemek için aylık tüketilebilir sayısını göstermektedir.

bu deneme sırasında toplanan verileri aşağıdaki grafikte özetlenmiştir.

Grafikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
A)
B)
C)
D)
E)

Bağımsız değişken tüketilecek balık miktarıdır.
Bağımlı ve bağımsız değişkenler yanlış eksende bulunmaktadır.
Başlık grafikle tutarsızdır.
Yatay eksen verileri hatalıdır.
Bağlı ve bağımsız değişkenler arasında ilişki yoktur

4- Birkaç öğrenci kalp hızı üzerine, egzersizin etkilerini test etmek için bir deney yapıyorlar. Öğrenciler 20 şer
dakikalık aralıklarla 1,2,3,4, ve 5 er dakikalık sıçrama egzersiz yapmak ve egzersiz sonunda nabız sayılmaktadır..
Verileri aşağıdaki grafikte bir dakikalık aralıklarla her bir öğrenci için nabız sayısını göstermekedir.

Grafikte bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

zaman
kalp hızı
egzersiz türü
dinlenme süresi
öğrenci sayısı

5- Aşağıdaki siyah ayı,dev panda, kırmızı panda ve rakun için mitokondrial DNA kodları bir parçası verilmiştir.

Verilen hangi iki tür, en yakın akrabalık değerine sahiptir?
A)
B)
C)
D)
E)

siyah ayısı ve dev panda
siyah ayı, rakun
kırmızı panda ve rakun
kırmızı panda ve dev panda
Dev anda ve rakun

6- 10.sınıf öğrencileri fasulye bitkilerinin büyümelerini etkileyen faktörlerle ilgili hazırladıkları deney düzeneği ve
sonuçlar aşağıda verilmiştir. Benzer boyuttaki fasulye bitkileri A ve B kaplarına eşit sayıda ekilmiş beş gün boyunca
her gün aynı miktarda su ilave edilmiştir,A kabına sadece su B kabına ise su ve az miktarda da gübre verilmiştir..
Aşağıdaki tablo denemenin her günü için kab içindeki bitkilerin ortalama yüksekliği gösterir.

Bu denemede aşağıdakilerden hangi test ediliyor?
A)
B)
C)
D)
E)

bitki büyümesine suyun etkisi
bitki büyümesine gübre etkisi
bitkilerin büyüyeceği maksimum yükseklik
bitkilerin büyüyeceği gün sayısı
Su ve gübrenin bitki büyümesine etkisi

7- Çevre dostu bir grup insan bölgelerindeki ormanlık alanda yaşayan yırtıcı kuşlar için besin toplayıp beli bölgelere
bırakmaya başladılar.Takip eden yıllarda kemirgen sayısındaki hızlı artış zararlı olmaya başladığı gibi, yırtıcı kuş
popülasyonlarında da bulaşıcı hastalıklar görülmeye ve sayı hızla azalmaya başlamıştır.
Yukarıdaki açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)
B)
C)
D)
E)

İnsanlar yırtıcı kuşlara besin vermekle beslenme zincirini etkilemişlerdir
Yırtıcı kuşlar daha az kemirgen avlamak ve kemirgen sayısı artmaktadır
Hayat mücadelesi azaldığı için zayıf bireylerde yaşamda kalmıştır
Bu ekosistemde çeşitliliği ve besin bolluğunu yaratmıştır
Ekosistemin korunması için uygulamaya son verilmeli

