
I.1.

Yukarıda DNA �le �lg�l� ver�len �fadelerden hang�ler�
doğrudur?

DNA ç�ft z�nc�rl� yapıya sah�pt�r.

II. DNA kend�s�n� eşleyeb�l�r.

III. DNA'nın 1. z�nc�r�nde bulunan nükleot�t sayısı 2. z�nc�-

r�nde bulunan nükleot�t sayısına eş�tt�r.

A) Yalnız I B) I ve II

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

DNA'nın eşlenmes� sonucu oluşan yen� DNA'larla

�lg�l� aşağıdak� �fadelerden hang�s� yanlıştır?

2.

Nükleot�t sayıları eş�tt�r.A)

Nükleot�tler�n d�z�l�ş� farklıdır.

Nükleot�t çeş�tler� aynıdır.

İk�s�nde de eş�t sayıda fosfat bulunur.

B)

C)

D)

Mustafa Öğretmen öğrenc�ler�nden eller�ndek� kartları

kullanarak nükleot�t modeller� yapmalarını �stem�şt�r.

3.

Öğrenc�ler�n yaptıkları nükleot�t modeller�n�n sayısı

grafiktek� g�b� olduğuna göre aşağıdak�lerden hang�s�

doğrudur?
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Nükleot�t sayısı

Al� Ece Eylül Em�r

Al�'n�n nükleot�t modeller�ndek� şeker sayısı, Ece'n�n

nükleot�t modeller�ndek� şeker sayısına eş�tt�r.

A)

Al�'n�n nükleot�t modeller�ndek� fosfat sayısı, Em�r'�n

nükleot�t modeller�ndek� şeker sayısına eş�tt�r.

Em�r'�n nükleot�t modeller�ndek� şeker sayısı, Ece'n�n

nükleot�t modeller�ndek� fosfat sayısına eş�tt�r.

Eylül'ün nükleot�t modeller�ndek� şeker sayısı, Ece'n�n

nükleot�t modeller�ndek� fosfat sayısına eş�tt�r.

B)

C)

D)

►

Ceng�z, yukarıda ver�len tanımları doğru yaptığına

göre I veII numaralı yerlere sırasıyla aşağıdak�lerden

hang�s�n� yazmalıdır?

DNA’ nın görev b�r�m� .............. d�r.

DNA’ nın yapı b�r�m� ................ d�r.►

4. I

II

gen - kromozomA)

nükleot�t - gen

gen - nükleot�t

kromozom - organ�k baz

B)

C)

D)

5. Aşağıda b�r hücren�n s�toplazmasında bulunan şeker, fos-

fat ve organ�k bazların sayıları ver�lm�şt�r.

Buna göre, ver�len yapıları kullanarak t�m�n nükleot�t�

oluşturmak �steyen Ahu en fazla kaç tane oluşturab�l�r?

A) 40 B) 60 C) 140 D) 160

Şeker

Fosfat

Guan�n

Aden�n

T�m�n

S�toz�n

40

160

20

80

60

120

6.

A) I ve II B) I ve III

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

Nükleot�t

Şeker ?Fosfat

Aşağıdak� şek�lde b�r nükleot�tte yer alan yapılar göster�l-

m�şt�r.

Buna göre, “ ? ” �le göster�len yapı �le �lg�l�;

I.

II.

III.

Nükleot�de adını ver�r.

Organ�k baz olarak adlandırılır.

Aden�n, t�m�n, guan�n ve s�toz�n olmak üzere dört çeş�tt�r.

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?
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7. Üzerler�nde kromozom, gen, DNA ve nükleot�t yazan top-

lar farklı büyüklüktek� potalara fırlatılacaktır.

Kromozom Gen DNA Nükleot�t

I                       II                    III                      IV

Buna göre, topların büyüklük �l�şk�s�ne göre atılacağı

potalar aşağıdak�lerden hang�s�nde doğru ver�lm�şt�r?

A)        

B)        

C)        

D)        

Kromozom Gen DNA Nükleot�t

IV      

IV    

III      

I      

I      

II    

II      

III      

II      

I    

I      

II      

III      

III    

IV      

IV      

2

8. 2n=32 kromozomlu b�r hücre 15 dak�kada b�r m�toz bö-

lünme geç�rmekted�r.

Buna göre; 90 dak�ka sonra oluşan hücre sayısı ve 

oluşan hücreler�n kromozom sayısı aşağıdak�lerden

hang�s�nde doğru ver�lm�şt�r?

A)                  32                                     32

B)                  64                                     16

C)                  64                                     32

D)                  32                                     16

Oluşan hücre sayısı Kromozom sayısı

9. Am�p bölünerek üreyen b�r canlıdır. 

Buna göre; aşağıdak�lerden hang�s� am�p canlısının

ürerken geç�rd�ğ� bölünme çeş�d�ne örnek olamaz?

B�r parçası alınan karac�ğer�n b�r süre sonra kend�s�n�

tamamlaması.

A)

Z�gotun embr�yoya dönüşmes�.

Erkek üreme hücres� olan sperm�n oluşması.

Kertenkelen�n kopan kuyruğunun yer�ne yen�s�n�n

oluşması.

B)

C)

D)

M�toz bölünme evreler�nden üç tanes� şek�ldek� g�b� ardışık

olarak ver�lm�şt�r.

10.

Buna göre aşağıdak� �fadelerden hang�s� doğrudur?

I II

I evres�nde kromozomlar hücren�n ortasında d�z�l�rler.A)

II evres�nde çek�rdek zarı er�meye başlar.

I evres�nde kromozom eş parçaları kutuplara doğru

çek�l�rler.

II evres�nde kalıtsal yapılar kısalıp kalınlaşarak kromo-

zomları oluşturur.

B)

C)

D)

Tabloda m�toz hücre bölünmes�ne a�t evreler karışık olarak

ver�lm�şt�r.

11.

Bu evreler�n gerçekleşme sırasına göre doğru sırala-

ması hang� seçenekte ver�lm�şt�r?

X

Y

Z

T

Profaz

Anafaz

Metafaz

Telofaz

A) X - Y - Z - T B) X - Z - Y - T

C) T - Y - Z - X D) X - T - Z - Y

M�toz bölünmeye a�t bazı evreler�n şek�ller� ve �s�mler� ka-

rışık olarak ver�lm�şt�r.

12.

Buna göre bu evreler�n şek�l ve �s�mler�n�n doğru

eşleşt�rmes� hang� seçenektek� g�b� olmalıdır?

A) B)

C) D)

Metafaz

Anafaz

Profaz



13. Eşeyl� eşeys�z üreyen bütün çok hücrel� canlılarda büyü-

me ve gel�şmey� sağlayan temel olay m�toz bölünmed�r.

Tek hücrel�lerde hücre bölünmes� her defasında üremey�

sağlamış olur.M�toz bölünmede  hücren�n bölünme hazır-

lığı b�tt�kten sonra b�rb�r�n� tak�p eden Profaz ,Metafaz,

Anafaz ve Telofaz evreler�yle çek�rdek bölünmes� tamam-

lanarak s�toplazma bölünmes�ne geç�l�r.

Buna göre, yukarıda ver�len şek�llerde hang� evren�n

resm� eks�kt�r?

A) Profaz B) Metafaz

C) Telofaz D) Anafaz

14. M�toz bölünmen�n evreler� aşağıda göster�lm�şt�r.

Buna göre, bu evreler oluş  sırasına göre düzenlen-

d�ğ�nde üçüncü sıradak� harf aşağıdak�lerden hang�s�

olur?

A)U B) L C) T D) R

M�toz bölünme bütün canlı hücrelerde görülür.

M�toz bölünme sonucu �k� hücre oluşur.

M�toz bölünme tek hücrel�lerde üremey� sağlar.

M�toz bölünme sırasında kalıtsal çeş�tl�l�k sağlanır.

15.

Yukarıda ver�len b�lg�lerden kaç tanes� doğrudur?

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

M�toz bölünme �le �lg�l�;16.

I.

II.

III.

Vücut hücreler�nde görülür.

Tek hücrel� canlılarda büyüme ve gel�şmey� sağlar.

Kromozom sayısı sab�t kalır.

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) Yalnız III D) I ve III

3

Eda öğretmen Fen B�l�mler� ders�nde b�r hücrede mey-

dana gelen hücre bölünmes� sırasında gerçekleşen bazı

olayları tahtaya yazıyor.

17.

Bu bölünme sonucunda;

- İk� yen� hücre oluşur.

- Kromozom sayısı değ�şmez.

- Kalıtsal çeş�tl�l�k gözlenmez.

Eda öğretmen�n tahtaya yazdığı b�lg�ler hang� hücre

bölünmes�ne a�tt�r? 

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

18.

İsma�l öğretmen hücre �çer�s�nde bulunan X yapısı-

nı meydana get�ren d�ğer yapıları Y. Z ve T şekl�nde

harflend�r�yor. Buna göre Z yer�ne hang� kavram

yazılmalıdır?

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

X

T

Y

Z

U L T R



Aşağıda b�r DNA molekülünün 1. �pl�ğ�nde bulunan nükle-

ot�tler�n d�z�l�m� ver�lm�şt�r. Bu DNA molekülü hücre bölün-

mes� sırasında kend�n� eşl�yor. 

19.

Buna göre 2. �pl�ğ�n eşlenmes� sonucu oluşan �pl�kte

hang� nükleot�t sayıca en fazla bulunur?

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

Aşağıda m�toz bölünmeye a�t evreler karışık olarak

ver�lm�şt�r. 

20.

Bu evreler gerçekleşme sırasına göre sıralandığında

3. sıradak� evren�n adı ne olmalıdır?

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