
M�toz bölünme geç�ren 2n=2 kromozomlu b�r hücrede 
ver�len evrelerden hang�ler� gözleneb�l�r?

             I                 II                    III 

A) Yalnız II  B) I ve II
C) I ve III  D) I, II ve III

3.
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1. Aşağıdak� tabloda X ve Y hücreler� �ç�n DNA moleküller�n� 
oluşturan yapılar ver�lm�şt�r.

 Sadece bu tabloya bakılarak �fadeler�nden hang�ler� 
söyleneb�l�r?

 1. Aden�n bazı sayısı, t�m�n bazı sayısına eş�tt�r.

 2. Şeker sayısı, fosfat sayısına eş�tt�r.

 3. DNA molekülü �k�l� sarmal yapıdadır.

 A)  Yalnız 1       B) 1 ve 2         

 C)  2 ve 3             D) 1,2 ve 3

2. El�f, res�mdek� c�s�mler� nüleot�d, gen, DNA ve kromozom 
kavramlarının yapısal büyüklüğünü d�kkate alarak eşle-
t�recekt�r.
  

  

 Buna göre El�f, aşağıdak�lerden hang�s�ndek� g�b� 
eşleşt�r�rse doğru olur?

          1                    2                    3                         4

 A)  Gen          Kromozom      Nükleot�d                DNA

 B) Kromozom     Gen              DNA                 Nükleot�d

 C)  Gen          Kromozom         DNA                 Nükleot�d

 D)  Gen               DNA           Kromozom          Nükleot�d

       

4.  

 Res�mdek� DNA’nın eşlenme model�n� hazırlayan b�r 
öğrenc�,

 1. Bu olay sırasında oluşan yen� DNA moleküller�n�n b�r�nc� 

�pl�ğ� esk� �ken, �k�nc� �pl�ğ� yen�d�r.

 2. B�rb�r�n�n aynısı �k� DNA molekülü oluşur.

 3. Her bölünmeden önce DNA eşlen�r.

 İfadeler�nden  hang�ler�n� doğru öğrenm�şt�r?

 A) Yalnız 1              B) 1 ve 2            

 C) 2 ve 3              D) 1, 2 ve 3

Hücreler
Yapılar

Aden�n bazı

T�m�n bazı

Şeker

Guan�n bazı

Fosfat

S�toz�n bazı

X Y

200 600

1100 1800

350 300

200 600

1100 1800

350 300
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5.

?

Aşağıda b�r hayvan hücres�nde gerçekleşen m�toz bölün-
men�n b�rb�r�n� tak�p eden evreler� göster�lm�şt�r.

Soru �şaret� �le göster�len evre aşağıdak�lerden 
hang�s�d�r?

A)   B)

C)   D)

Ev Duvar

Oda Tuğla



  

B�lg�: Mayoz bölünme 1. mayoz ve 2. mayoz olmak üzere �k� 

aşamada gerçekleş�r. 

Ver�len b�lg�ye göre;

I. DNA'nın kend�s�n� eşlemes�

II. Homolog kromozomlar arasında gen alış ver�ş�

III. (n) kromozomlu dört hücre oluşumu

IV. Homolog kromozomların ayrılması

olaylarından hang�ler� mayoz bölünmen�n mayoz I aşa-

masında gerçekleş�r?

A)  I ve II	   B) II ve IV

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

7.

Buna göre �nsanda mayoz bölünme �le oluşan hücre-

ler�n sah�p olduğu kromozom sayısı aşağıdak�lerden 

hang�s�nde doğru ver�lm�şt�r?

A) Sperm hücres�, (n) sayıda kromozom

B) Yumurta ana hücres�, (2n) sayıda kromozom

C)  Yumurta hücres�, (2n) sayıda kromozom

D)  Sperm ana hücres�, (n) sayıda kromozom

8.
Mayoz bölünme, eşeyl� üreme �le çoğalan canlılarda 

üreme hücreler�n� oluşturur.

İnsanda gerçekleşen m�toz ve mayoz hücre bölünmeler� �le 

�lg�l� bazı öğrenc�ler�n açıklamaları aşağıdak� g�b�d�r:

Fat�h :Mayoz bölünme sonucu oluşan hücreler genet�k 

olarak b�rb�r�nden farklı �ken m�toz bölünme 

sonucu oluşan hücreler b�rb�rler�n�n aynısıdır.

Burhan M�toz bölünme �nsanda büyüme, gel�şme ve :

onarımı sağlar.

Sedat :Mayoz bölünme sadece vücut hücreler�nde ger-

çekleş�rken, m�toz bölünme sadece üreme ana 

hücreler�nde gerçekleş�r.

Buna göre öğrenc�ler�n �fadeler�nden hang�ler� 

doğrudur?

A) Yalnız Fat�h	 	  Fat�h ve Burhan	B)

C) Sedat ve Burhan	 D) Fat�h, Burhan ve Sedat

9.

I.  Yumurta hücres� , test�slerde m� üret�l�r? 

II.  Yumurtalık, döllenmen�n gerçekleşt�ğ� yer m�d�r? 

III.  Döl yatağı z�gotun gel�şt�ğ� yer m�d�r? 

IV. Sperm kanalı d�ş� üreme s�stem�nde m� yer alır? 

Yukarıdak� üreme yapıları �le �lg�l� ver�len soruların 

hang�s�n�n cevabı ''EVET '' olarak �şaretlen�r?

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

10.

Aşağıda d�ş� üreme organında bulunan bazı bölümler 
numaralar �le göster�lm�şt�r

Bu şekle göre döllenmen�n gerçekleşt�ğ� yer  aşağı-

dak�lerden hang�s�d�r?

 

A)  1                  B) 2          C) 3                   D) 4

11.

1

2
3

4

Ayşe akşam haberler�n� �zlerken sp�ker son dak�ka haber� 
ver�r, haber şöyled�r;
‘’Artık h�çb�r hücre m�toz bölünme geç�remeyecek tıp 
dünyası çok end�şel�’’ der.
Ayşe bunun üzer�ne Fen B�l�mler� ders�nde öğrend�kler�n� 
düşünmeye başlar.
 
Habere göre aşağıdak�lerden hang�ler� doğrudur?

I. Kırılan b�r kem�k onarılab�l�r.
II. Yavru ked� büyüyemez.
III. İnsanlar m�toz bölünmeyle çoğalmadığı �ç�n �nsanların   

nesl� devam eder.

A) Yalnız I              B) Yalnız II            

C) II ve III              D) I, II ve III

6.

5



Yukarıdak� tabloda ver�lenlerden sadece kızlarda 

görülen değ�ş�mler tarandığında  hang� şek�l oluşur?

A)    B)

C)    D)

15.     Duygusal 
dalgalanmalar

Adet görme

Ses kalınlaşması S�v�lce oluşumu
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1

2
3 4

1

Aşağıda eşeyl� üreme sırasında gerçekleşen olaylar 
ver�lm�şt�r.

Tür �ç� kromozom sayısının sab�t kalması hang� 

olayların gerçekleşmes� sonucunda sağlanır?

A)  1-3            B)  1-2    C)  2-3              D)  2-4

13.

“Bu sene kend�mde bazı değ�ş�kl�kler h�ssed�yorum. Şu 

sıralar çok sakarlık yapıyorum. Saçlarım çok yağlanıyor. 

Ses�m de kalınlaştı. An�den s�n�rleneb�l�yorum. Bazen 

yalnız kalmak �st�yorum.”

Yukarıdak� �fadeler� kullanan b�r ortaokul öğrenc�s� �ç�n 

aşağıdak�lerden hang�s� söyleneb�l�r?

A) Bu �fadeler� kullanan sadece kız öğrenc� olab�l�r.

B)  Bu �fadeler� kullanan sadece erkek öğrenc� olab�l�r.

C)  Bu �fadeler� kullanan kız veya erkek öğrenc� olab�l�r.

D)  Bu �fadey� kullanan öğrenc�de sadece ruhsal değ�ş-

meler vardır.

14.

Sevg�l� Müdürüm Hasan Bey;

Bu sene ün�vers�tey� b�t�rd�m ve öğretmen olarak atandım. 

Ortaokul 7. Sınıfta okulumuza gelm�şt�n�z müdür olarak. 

Aslında �ç�me kapanık b�r�yd�m. Boş vak�tler�nde hep TV 

seyreder, cep telefonuyla oynardım. Ancak okulumuzda 

yaptığınız çalışmalar �le ergenl�k dönem�n sağlıklı 

geçmes�nde s�z�n de emeğ�n�z çok oldu. Teşekkür eder, 

eller�n�zden öper�m.

Yukarıdak� mektuba göre okul müdürü Hasan Bey'�n 

okulda yaptığı çalışmalar �le �lg�l� aşağıdak�lerden 

hang�s� söylenemez?

A) Çok sık sosyal faal�yetler gerçekleşt�rm�şt�r.

B) Vel� ve öğretmenlere uzmanlar tarafından ergenl�k 

konulu sem�nerler verd�rm�şt�r.

C)  Okulda d�s�pl�n kurallarını artırmıştır.

D) Res�m, satranç ve drama kursları açtırmıştır.

16.

Ham�lel�k süres�nce d�kkat ed�lmes� gereken olaylar �le �lg�l� 
bazı öner�ler� �çeren d�yalog aşağıda ver�lm�şt�r.

Gökçen  : Radyasyondan uzak durulmalıdır. 

Altuğ  : Röntgen  film� çekt�r�lmel�d�r. 
Doğa  : S�gara, alkol ve uyuşturucu g�b� zararlı maddeler    

kullanılmamalıdır.

N�lsu :İlaç kullanımı doktor kontrolünde gerçekleşme-

l�d�r.

Bu d�yalog sırasında konuşulan  öner�lerden hang�s�  

ham�lel�k süres�nce anne adayının d�kkat etmes� 

gerekenlerden değ�ld�r? 

A)  Gökçen        B)  Altuğ        C)  Doğa   D)  N�lsu

12.

400

40

S�toplazmadak�
Nükleot�t Sayısı

Zaman

B�r DNA molekülünün kend�n� b�r kez eşlemes� sırasında 

s�toplazmadak� nükleot�d sayısı değ�ş�m� grafiktek� g�b�d�r.

 

Eşleme sonucunda oluşan ve eşlenen DNA molekül-

ler�n�n tek z�nc�r�ndek� nükleot�d sayısını sırası �le 

yazınız.( Azalan nükleot�tler�n tamamı kullanılmaktadır )

                Oluşan   Eşlenen

       ..............................             .............................

17.



5

Ayşe öğretmen döllenme ve mayoz �le �lg�l� kartlar hazırla-

mış ve öğrenc�ler�n et�ketlerde bel�rt�len özell�kler� kartlara 

doğru şek�lde yapıştırmasını �stem�şt�r. 

Buna göre hang� kartlara a,b,c,d et�ketler�n�n yapıştı-

rılması doğru olur? ( Et�ketler b�rden fazla kullanılab�l�r. )

Döllenme Mayoz 

  Döllenme

................... 

   Mayoz

.................. 

18.

Aşağıda �nsanların farklı gel�ş�m dönemler�nde vücutlar-

nda meydana gelen  m�toz bölünme hızı �le �lg�l� grafik ver�l-

m�şt�r. 

Buna göre I,II,III ve IV �le göster�len  yaşlılık, ergenl�k, 

bebekl�k ve çocukluk dönemler�n� eşleşt�rerek yazınız.

  :  ......................................................I

  :  ......................................................II

  :  ......................................................III

  :  ......................................................IV

19.

Aşağıdak� K,L ve M kromozom parçalarını tems�l 

etmekted�rler.

Fosfat + Şeker + Organ�k baz = K

K K  + + ............ = L

L L  +  + ............ = M

Buna göre K,L ve M kromozom parçalarını sırası �le 

yazınız.

  :   ..................................................K

  :   ..................................................L

 :   ..................................................M 

20.

M�toz Bölünme Hızı

Zaman
I II III IV

Üreme ana hücreler�nde görülür.a

Kromozom sayısı yarıya �ner.

Genet�k çeş�tl�l�ğe sebep olur.

Kromozom sayısı �k� katına çıkar.

b

c

d
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