
1. İsma�l öğretmen ergenl�k dönem�nde meydana gelen bazı 
değ�ş�mler� tahtaya yazıyor.

    Buna göre bu özell�klerden kaç tanes� erkek ve d�ş� 
b�reylerde ortak görülen bedensel değ�ş�mlere örnek 
ver�leb�l�r?

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

2. Emre,a�les�n�n olumlu tutumları sayes�nde ergenl�k dönem�n� 
sağlıklı geç�ren b�r 8. sınıf öğrenc�s�d�r. Babası At�lla bey , 
Emre'ye bazı tavs�yelerde bulunmaktadır.

    Bu açıklamaya göre aşağıdak�lerden hang�s� At�lla Bey’�n 
tavs�yeler�nden b�r� olamaz?

     A) Sürekl� odanda kend� başına kalmamalı, arkadaşlarınla da 
zaman geç�rmel�s�n.

     B) Zamanı doğru değerlend�rmek �ç�n basketbol maçlarına g�-
deb�l�rs�n.

     C) Sen 8. sınıf öğrenc�s�s�n. Her şey� b�r tarafa bırakıp  sürekl� 
dersler�ne çalışmalısın.

     D) Bazı bedensel değ�ş�mler yaşayacaksın, bunlar sen� end�-
şelend�rmemel�.

Ergenl�k dönem�nde;

- Sakal ve bıyık çıkması
- Boy ve k�lo artışı
- Yalnız kalma �steğ�
- Adet görme

3. Emre, Fen B�l�mler� ders�nde aşağıdak� şemayı panoya asıyor 
ve arkadaşlarından numaralandırılan özell�kler� doğru yerlere 
takmalarını �st�yor.

    Buna göre numaralandırılan özell�kler�n doğru yerlere 
takılmış hal� aşağıdak� seçeneklerden hang�s�ndek� g�b� 
olmalıdır?

     A)
     
     B)
     
     C)
     
     D)

4.  B�r hücren�n sağlıklı b�r m�toz bölünme geç�rmes� sonucu �k� 
yen� hücre oluşmuştur. 

     Oluşan bu hücreler�n ;
     >> Organel sayıları
     >> S�toplazma büyüklükler�
     >> Kromozom sayısı
     >> Organel çeş�tl�l�ğ� 

     g�b� özell�kler�nden kaç tanes� kes�nl�kle aynı olur?

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

5.  

X Y Z

Erkeklerde
görülen
değ�ş�mler

Kızlarda
görülen
değ�ş�mler

1
  Yumurta  

üret�m�

3
      Ses�n
 kalınlaşması

2
   Duygusal
 dalgalanma

X Y Z

1 1 1

3 2 1

2 3 1

3 1 2

İsma�l

Mecnun

Hat�ce

Sev�lay

B�reyler Yaş

13 aylık

8 yaşında

60 yaşında

26 yaşında

Tabloda yaşları ver�len 
b�reyler �le �lg�l� 
aşağıdak�lerden hang�s� 
doğrudur ?

A) Yeterl� yaşa ulaşamayan İsma�l’de m�toz bölünme 
görülmez.

B) Mecnun’un s�n�r hücreler� m�toz bölünme �le kend�n� 
yen�leyeb�l�r.

C) Hat�ce Hanım’da m�toz bölünme hızı en azdır.
D) Sev�lay’ da m�toz bölünme hızı en fazladır.
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6. 

    

7.

8. İnsanda d�ş� üreme yapı ve organları X, Y, Z ve T harfler� �le 
şek�ldek� g�b� göster�lm�şt�r.

   

9. Furkan, embr�yonun sağlıklı gel�şeb�lmes� �ç�n alınması 
gereken tedb�rler �le �lg�l� doğru-yanlış etk�nl�ğ�n� şek�ldek� g�b� 
tamamlamıştır.

 

10.  Mustafa: İk�l� sarmal yapıdadır ve kend�s�n� eşleyeb�l�r.
       Ber�l: Çek�rdek veya s�toplazmada bulunur.
       Eylül: DNA'nın en küçük yapı b�r�m� gend�r.

        Fen b�l�mler� ders�nde bazı öğrenc�ler DNA �le �lg�l� yukarı-
dak� �fadeler�  söylem�şlerd�r. Buna göre öğrenc�lerden 
hang�ler�n�n �fadeler� doğrudur?

11. B�r DNA molekülünde toplam nükleot�t sayısı b�l�n�rse 
aşağıdak�lerden hang�s�n�n sayısı bulunamaz?

12.

      
      Yukarıda b�r DNA molekülünde bulunan nükleot�t çeş�tler�n�n 

semboller� ver�lm�şt�r.
      Buna göre, G-S-S-T-A-A nükleot�tler�nden oluşan DNA 

z�nc�r�n�n  aşağıdak� seçeneklerden hang�s�nde eş z�nc�r�
doğru sembollerle göster�lm�şt�r?

  

A) Ber�l ve Mustafa
B) Yalnız Eylül
C) Eylül ve Mustafa
D) Mustafa, Ber�l ve Eylül

M�kroskopta m�toz bölünme evreler�n� gözlemleyen 
Tahs�n, çek�rdek zarının tekrardan oluşmaya 
başladığını farketm�şt�r.

Tahs�n’�n gözlemled�ğ� bu evreden öncek� evren�n �sm� 
aşağıdak�lerden hang�s�d�r ?

A)   Profaz                                               B) Metafaz
C)   Anafaz                                               D) Telofaz

Döllenm�ş yumurta hücres� olan 
z�gotun tutunduğu ve gel�şt�ğ� yerd�r.

Döllenme olayının 
gerçekleşt�ğ� yerd�r.

D�ş� üreme hücres�n�n 
mayoz bölünme �le 
oluştuğu yerd�r.

Döl yolu Döl yatağı

Yumurta
  kanalı

   Döl
  yatağı

Yumurtalık
    Döl
    yolu

D�ş� üreme s�stem�ndek� yapı ve organlar �le �lg�l� ver�len 
b�lg�ler�n �fade ett�ğ� kavramlar yönünde �lerlend�ğ�nde 
hang� sembole ulaşılır?

A)                    B)                    C)                    D) 

Z

X

Y

T

Buna göre, bu yapı ve organların adları hang� seçenekte 
doğru ver�lm�şt�r?

A)                           B)                    

C)                                           D) 

X- yumurtalık
Y- döl yatağı
Z- yumurta kanalı
T- döl yolu

X- yumurta kanalı
Y- döl yatağı
Z- yumurtalık
T- döl yolu

X- yumurta kanalı
Y- döl yolu
Z- yumurtalık
T- döl yatağı

X- yumurta kanalı
Y- döl yolu
Z- döl yatağı
T- yumurtalık

Tabloyu tekrar �nceled�ğ�nde hatalı tamamladığını gören 
Furkan hang� satırda hata yapmıştır?

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

S�gara,alkol ve uyuşturucu kullanmalıdır.

Sağlıklı ve dengel� beslenmel�d�rler.

Doktor kontrolü dışında da �laç kullanmalıdırlar.

Ağır fiz�ksel akt�v�teler yapmalıdır.

     Anne adaylarının alması gereken tedb�rler D

I

II

III

IV

Y

A) Toplam fosfat sayısı
B) Toplam organ�k baz sayısı
C) Toplam şeker sayısı
D) Toplam Aden�n nükleot�t sayısı

guan�naden�n   t�m�n s�toz�n

A) 

B) 

C) 

D) 
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13. B�r hücre �le �lg�l� aşağıdak� b�lg�ler ver�l�yor:

      *2n kromozomludur.
      *Mayoz bölünme geç�reb�l�r.

      B�lg�ler� ver�len hücre aşağıdak�lerden hang�s� olab�l�r?

    

14. Mustafa Öğretmen, öğrenc�ler�nden hazırladığı kartlara 
mayozun I. ve II. bölümünde gerçekleşen olayları 
yazmalarını �st�yor ve yazılan l�stelerde sadece mayoz I'de 
gerçekleşen olaylar �ç�n 10 puan vereceğ�n�; hem mayoz I'de 
hem de mayoz II'de gerçekleşen olaylar �ç�nse 5 puan 
vereceğ�n� söylüyor.

15. Aşağıdak� şek�ller üzer�ne m�toz ve mayoz  bölünmeye a�t 
özell�kler yazılmıştır.

   

16. 
 

 

17.  

 

      Buna göre, Sedat’ın cevabı nasıl olmalıdır? Boşluğa 
yazınız.

18. Laptop �le konu tekrarları yapan Belkıs, DNA eşlenmes�  �le 
�lg�l� ekranda gördüğü olayları oluş sırasına koyacaktır.

      
      

 

     Buna göre, Belkıs’ın sıralaması nasıl olmalıdır? Boşluğa 
yazınız.

A) Karac�ğer hücres�                                             
B) Yumurta ana hücres�
C) Sperm hücres�                                                
D) Der� hücres�

Serdar'ın kartı yukarıdak� g�b� olduğuna göre Serdar bu 
karttan kaç puan alır?

A) 30             B) 35                C) 40                  D) 45                       

I.   B�rb�r�n�n aynısı �k� yen� DNA  
molekülü oluşur.

II.  S�toplazmadak� serbest nükleo-
t�tler çek�rdeğe g�rer.

III. DNA, fermuar g�b� b�r uçtan açıl-
maya başlar.

IV. Nükleot�tler uygun şek�lde karşı-
lıklı bağlanırlar.

B�tk� Hücres�

Ara lamel �le Boğumlanma �le

Hayvan Hücres�

SİTOPLAZMA BÖLÜNMESİ

Sedat, hücre bölünmes� �le 
�lg�l� hazırladığı poster�, fen 
öğretmen� olan annes�ne 
gösterm�şt�r.Annes� posterde 
aşağıdak� kısmı göstererek 
�k� hücrede meydana gelen 
bu farklılığın neden olduğu-
nu sormuştur.

Serdar’ın kartı

* Parça değ�ş�m�
* Kromozom sayısının yarıya �nmes�
* S�toplazma bölünmes�
* DNA eşlenmes�
* Çek�rdek bölünmes�

Kromozom sayısı yarıya �ner.

Çok hücrel�lerde büyüme ve gel�şmey� sağlar.

Sadece üreme dönemler�nde görülür.

Parça değ�ş�m� görülür.

?

Şek�llerdek� mantık sırasına göre boş bırakılan yere 
aşağıdak�lerden hang�s� yazılamaz?

A) Kalıtsal çeş�tl�l�k görülmez.
B) Tek hücrel�lerde üremey� sağlar.
C) Vücut hücreler�nde görülür.
D) B�r hücreden dört yen� hücre oluşur.

1 2 3 4

Yukarıda b�r hücrede gerçekleşen hücre bölünmes�ne a�t 
bazı evreler göster�lm�şt�r.
Bu evrelerden hang�s� m�toz bölünmeye a�t olamaz?

A) 1                B) 2               C) 3                   D) 4
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19.

       
     

     

       ‘’MAYOZUM’’ şarkısı �le yarışmaya katılan Şenol’a, jür� 
üyeler�, üç d�zede b�lg� hatası yaptığını söylem�şt�r.

       
       Buna göre,mayoz bölünme �le �lg�l� hang� d�zelerde hata 

olduğunu bulup doğrusunu boşluğa yazınız.

    

20.

Mayoz bölünme gerşekleş�r tek aşamada

B�rb�r�yle aynı dört hücre oluşur sonunda

Homolog kromozomlar ayrılır zıt kutuplara

Bundandır kromozom sayısı düşer yarıya

Sperm ve yumurta oluşur mayozla

Kırk altı kromozom olur spermde

Kromozomlarda parça değ�ş�m� olmasa

Aynı olurdun yanındak� adamla

Nes� var?

Nes� var?

Nes� var?

    Erkek üreme  
s�stem�nde yer� var.

    Yumurtalıklara 
benzer b�r görev� var.

Spermler�n üret�lme-
s�n� sağlayan yapısı
var

Defne El�fe

Defne’n�n , ‘’Nes� var?’’ oyununda kuzen� El�fe’n�n 
verd�ğ� �puçlarına göre bulduğu doğru cevabı aşağıdak� 
boşluğa yazınız.

1

2

3

4

5

6

7

8
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