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1) Aşağıdaki soruları D/Y şeklinde işaretleyiniz?(10*1=10p) 
..…..Mitoz ve mayoz bölünmede Kromozomların en belirgin görüldüğü evre metafaz evresidir. 
…....Mitoz ve mayoz bölünmede DNA eşlenmesi bir kez gerçekleşir. 
…….Tomurcuklanmayla üremeye patatesteki yumru örnek olarak verilebilir. 
…….Mitozda sentrozom bir kez , Mayozda sentrozom iki kez eşlenir. 
…….Bakterilerde kendini eşleyen halkasal DNA molekülüne pilus denir. 
…....Sperm hücresi ve yumurta hücresi mitoz bölünme geçirme özelliğine sahiptirler. 
…….Hidranın tomurcuklanma sonucu oluşturduğu ana bireye polip denir. 
…… Biri anadan biri babadan gelen şekil ve büyükleri aynı olan kromozomlara diploid kromozom denir. 
…… Dişi ve erkek gametin birleşmesi sonucu zigot oluşmasına döllenme denir. 
…… Döllenmemiş yumurtadan yeni birey oluşumunun görüldüğü üreme şekline konjugasyon denir. 
 
2) Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerden uygun olanlar ile tamamlayınız?(10*2=20p) 

→ Hayvan hücrelerinde sitokinez……………..……ile bitki hücrelerinde ………………ile olur. 
→ Partenogenezde sperm hücreleri erkek bireyler tarafından ……………. bölünme ile gerçekleştirilir. 
→Hücre döngüsünün kontrolünün bozulması ………..…………. neden olur. 
→Kromatinlerin kısalıp kalınlaşması ile ……………….…….oluşur. 
→Bitkilerin aşlama ile çoğalması …………………….üreme  şeklidir. 
→ Arılar da 2n kromozomlu zigotun gelişimi ile oluşan larva, arı sütü ile beslenirse …………………..,polen ile beslenirse 
…………………arı oluşur. 
→ Mayoz bölünmede homolog kromozomların kutuplara çekildiği evre……………………………….evresidir. 
→ Mayoz bölünme ………………………..hücrelerinde gerçekleşir. 
 
3) Canlılarda gerçekleşebilen aşağıdaki olaylardan 

hangisinde genetik varyasyon(çeşitlilik) oluşmaz? 
(5P) 
 

A)Konjugasyon       B) Eşeyli üreme      C) Mayoz bölünme      
D)Partonogenez      E) Mitoz bölünme 
 
4 Eşeyli üremedeki, 
I. üreme hücrelerine, 
II. üreme hücrelerinin birleşmesine, 
III. döllenme sonucu oluşan hücreye 
verilen adlar aşağıdakilerden hangisinde doğru 
belirtilmiştir? (5P) 
          I                   II                        III 
A) Gamet       Döllenme             Zigot 
B) Gamet      Partenogenez    Embriyo 
C) Sperm       Döllenme         Konjugasyon 
D) Yumurta    Konjugasyon     Embriyo 
E) Gamet          Zigot              Döllenme 
 
5 Aşağıda verilen olaylardan hangisi hücrenin 
bölüneceğini kanıtlar? (5P) 
A) protein sentezi         B) solunum      C) hidroliz          
D) DNA eşlenmesi          E) fotosentez 
 

 
6) Aşağıda hayvan hücresinde gerçekleşen mitoz 
bölünmeye ait bir evre verilmiştir.  

 
Şemayla ilgili yandaki 
yorumların hangisi 
doğru değildir? (5P) 
 
 
 
 
 

 
A) Hücre mitoz bölünmenin profaz evresindedir 
B) III numaralı yapıların oluşumundan I numaralı yapı 
sorumludur 
C) Bölünme tamamlandığında 4 kromozomlu iki hücre 
oluşur 
D) II numaralı yapı kardeş kromatitleri birbirine bağlayan 
sentromerdir 
E) Bitki hücrelerinde I numaralı yapı bulunurken II 
numaralı yapı bulunmaz 
 

 
 

*Mitoz     * Mayoz    *Eşey    *Metafaz    * İnterfaz    *İşçi    *Zigot       *Vejatatif       *Sinaps      *Anafaz      

*Kraliçe     *Erkek      *Bölünerek      *Metabolizma     *Boğumlanma         * Ara lamel  * Kanser  *Vucud      

  * Ülser  *Kromozom *Çelikleme 

 



 
7) Mayoz bölünme ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi 
yanlıştır? (5P) 
 

A) İnterfazda DNA eşlenmesi olur.    

B) Genetik çeşitliliğin artmasına neden olan cross-over 
gerçekleşir.  

C) Diploit hücreden haploit hücreler meydana gelir.  

D) Bölünme sürecinde üç sitokinez görülür.  

E) Oluşan hücrenin gen sayısı ana hücreyle aynıdır 

 
8) İnsanda 23 çift kromozom vardır. Homolog 
kromozomların şansa bağlı olarak zıt kutuplara 
taşınmasında 223 = 8,4 milyon kombinasyon görülür. Bu 
durum mayoz bölünmede gerçekleşen genetik çeşitliliğin 
göstergelerinden biridir.  
Yukarıda ifade edilen çeşitliliğin oluşmasına neden olan 

mayoz bölünme evresi aşağıdakilerden hangisidir? (5P) 

 

A) Metafaz I  B) Anafaz I  C) Telofaz I  
D) Metafaz II  E) Telofaz   

 
 
 

9) Aşağıdaki  terimleri kısaca açıklayınız (5p) 
 

Krossing-over: 
 
Spor: 
 
Tetrat: 
 
Sinaps: 
 
 
 
10- Bir hücrenin bölünme nedenlerini kısaca açıklayınız 
(5 p) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10) Mayoz bölünme ve mitoz bölünmenin farklarını 
yazınız? (10 p) 

11) 2n = 4 kromozomlu bir hücreye ait mitoz 
bölünmesinin  metafaz ve anafaz evrelerine ait 
şekillerini çiziniz?(10p) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12) Eşeyli üreme ile eşeysiz üreme farklarını yazınız? (10 
p) 
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