
1.   Aşağıdak�  tabloda  DNA'nın özell�ğ� �le �lg�l� b�lg�lere  öğren-
c�n�n verd�ğ� cevaplar yazılmıştır.

Öğrenc� her doğru b�ld�ğ� soru �ç�n 25 puan aldığına 
göre toplam kaç puan almıştır?

A) 25   B) 50   C) 75   D) 100

2.  Ver�len  DNA  parçasındak� 1. ve 2. z�nc�rler uygun şek�lde     
tamamlanıyor. 

  

  
Buna göre her b�r z�nc�re a�t nükleot�d d�z�l�m� hang� 
seçenekte doğru ver�lm�şt�r?

A)  1. Z�nc�r: CACGATTAC 2. Z�nc�r:GTGCTAATC

B)  1. Z�nc�r: CACGATTAC 2. Z�nc�r:GTGCTAATG

C)  1. Z�nc�r: GACCAATAG 2. Z�nc�r: CTCCATATC

D)  1. Z�nc�r: GACCAATAG 2. Z�nc�r: CTGGTTATC

3.  DNA molekülünün b�r bölümü aşağıdak� modelde göster�l-
m�şt�r.

Bu DNA molekülünü, eşlenerek oluşturan ana DNA'nın 
1. ve 2. z�nc�r�ndek� baz d�z�l�m� aşağıdak�lerden hang�s� 
olab�l�r? 

4.  DNA'nın kend�n� eşlemes� esnasında gerçekleşen 
olaylardan hang�s� d�ğerler�nden sonra meydana 
gel�r?

A)  DNA molekülünün sayısı artar.

B)  Z�nc�rlerdek� nükleot�dler�n karşısına uygun nükleo-
t�dler gelerek eşlen�r.

C)  S�toplazmadan çek�rdeğe nükleot�d g�r�ş� olur.

D)  DNA'nın �k� �pl�ğ� b�rb�r�nden ayrılır.

5.  Aşağıdak� şek�lde  2n = 46 kromozoma sah�p b�r der� 
hücres�n�n gerçekleşt�rd�ğ� m�toz bölünme olayı  
ver�lm�şt�r.

    

Buna göre aşağıdak�lerden hang�s�  yanlıştır?

A)  Kromozom sayısı değ�şmem�şt�r.

B)  İk� hücre oluşmuştur.

C) Oluşan hücre �le ana hücren�n s�toplazma m�ktarı 
kes�nl�kle eş�tt�r.

D)  DNA eşlenmes� gerçekleşm�şt�r.

6.  Tek hücrel� olan öglenanın  m�toz bölünme �le üremes� 
aşağıdak� şek�lde görülmekted�r.

Bu bölünme sonucu oluşan öglenalar arasında ;

I.   Organel çeş�tler�
II.  Organel sayıları
III. S�toplazma m�ktarları

ver�len özell�klerden  hang�ler� farklı olab�l�r ?

A)  I ve II                   B)  Yalnız II

C)  II ve III                 D)  I ve III 

DNA Özell�ğ� Cevap

Yapısında �k� çeş�t organ�k baz bulunur. D

Sarmal b�r yapıya sah�pt�r.

DNA molekülünün b�r z�nc�r�ndek� aden�n 
nükleot�d� �le t�m�n nükleot�d� sayısı her 
zaman eş�tt�r.

DNA �pl�kler� kısalıp kalınlaşarak kromozomu 
oluşturur.

D

D

D

2.zincir

1.zincir

C

A
C C

T

A
T

A
C

T

T A

CG

A

D

D

D

P

P

P

2.z�nc�r1.z�nc�r

TCAACT

AGTTGA

ACTTGA

TCAAGT

A)

B)

C)

D)

DNA

2n=46

2.z�nc�r1.z�nc�r

-2



7.  Gökçen, aşağıdak� panoda yazan konu başlığı �le �lg�l� sı-
nıfta sorulan sorulara cevap verecekt�r.

Buna göre Gökçen aşağıda sorulan hang� soruya 
''EVET '' cevabı ver�r?

A)  Tek hücrel� canlıların büyümes�n� sağlar mı?

B)  Çok hücrel� canlıların üreme hücres� oluşumunu sağlar 
mı?

C)  Tek hücrel� canlıların üremes�n� sağlar mı?

D)  Çok hücrel� canlılarda görülmez m�?

8.   M�toz bölünmen�n hang� evres�nde kromozomlar hüc-
ren�n ortasına tek sıra hal�nde d�z�lm�şt�r?

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

9.    M�toz bölünme b�tk� ve hayvan hücreler�nde görülen b�rb�r�-
n� tak�p eden evrelerden oluşur.
Buna göre aşağıda ver�len m�toz bölünmen�n hang� 
aşaması b�tk� ve hayvan hücreler�nde farklı gerçek-
leş�r?

A) DNA'nın kend�s�n� eşlemes�

B) Metafaz evres�

C) Anafaz evres�

D) S�toplazma bölünmes�

10. Şek�ldek� şema �nsana a�t b�r vücut hücres�n�n geç�rd�ğ� 
m�toz bölünmeler�ne a�tt�r.

Buna göre aşağıdak� öğrenc� yorumlarından hang�s� 
doğrudur?

A) (2n) kromozomlu vücut hücres� b�r kez m�toz Şenol: 
bölünme geç�rerek 4 hücre oluşturmuştur.

B)  I ve II numaralı hücreler�n genet�k yapıları Tarık:
b�rb�r�nden farklıdır.

C)   III ve IV numaralı hücreler (n) kromozomludur.İbrah�m:

D)  (2n) kromozomlu vücut hücres� art arda �k� m�toz S�nem: 
bölünme geç�rm�şt�r. 
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11.  Yıldız Öğretmen derste mayoz bölünmey� anlatırken sarı 
kalem�n kapağını kırmızı kaleme, kırmızı kalem�n kapağı-
nı sarı kaleme takar. 

Öğretmen�n yaptığı bu etk�nl�kle anlatmak �sted�ğ� 
olay �le �lg�l�;

I.   Olayın adı parça değ�ş�m�d�r.
II.  Bu olay �le canlılar arasında çeş�tl�l�k sağlanır.
III. Bu olay üreme hücreler�nde görülür.

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?

A)  I, II ve III       B)  I ve II

C)  II ve III       D)  Yalnız III

12. B�lg�: Mayoz bölünme eşeyl� üreyen canlıların üreme 
organlarındak� üreme ana hücreler�nde görülür. Üreme 
hücreler�n�n oluşması ve tür �ç�nde kromozom sayısının 
sab�t kalması bu hücre bölünmes� �le gerçekleş�r. Mayoz 
bölünmede b�r ana hücre bölündüğünde dört hücre oluşur 
ve oluşan hücreler�n kalıtsal yapısı b�rb�r�nden farklıdır. Bu 
farklılığın neden� mayozun b�r�nc� aşamasında homolog 
kromozomlar arasında görülen parça değ�ş�m�d�r. 

Mayoz bölünme �le �lg�l� yukarıda ver�len b�lg�ye göre 
aşağıdak�lerden hang� sorunun cevabına ulaşılamaz?

A)  Mayoz bölünmen�n amacı ned�r?

B)  Mayoz bölünmede kromozom sayısı nasıl değ�ş�r?

C)  Mayoz bölünme canlının hang� yapısında görülür?

D)  Mayoz  bölünmede oluşan hücreler neden kalıtsal ola-
rak b�rb�r�nden farklıdır?

13.  …………………….
1.  Eşeyl� üremen�n gerçekleşmes�n� sağlar.
2.  Tür �ç� kalıtsal çeş�tl�l�k sağlar.
3. Kromozom sayısının nes�ller boyu sab�t kalmasını 

sağlar.
4.  Ç�çekl� b�tk�lerde polen ve yumurta oluşturur.

Öğretmen�n tahtaya yazdığı cümleler�n başlığı aşağı-
dak�lerden hang�s�nde ver�lm�şt�r?

A)  Eşeyl� Üreme

B)  Hücre Bölünmeler�

C)  Mayoz Bölünme

D)  M�toz Bölünme
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14.  Şek�ldek�  hücre  bölünmes�  model�nde  aşamalar  A  ve  B 
harfler� �le göster�lm�şt�r.

Ver�len modele göre aşağıdak�lerden hang�s� yanlıştır?

A)  Parça değ�ş�m�  A  aşamasında görülür.

B) A ve B aşamalarının her �k�s�nde de çek�rdek ve 
s�toplazma bölünmeler� geçekleş�r.

C)  Bütün hücrelerde görülen b�r bölünme türüdür.

D)  Sonuçta 4 tane n kromozomlu hücre oluşur.  

15. Ayşe Fen B�l�mler� ders�nde hücre bölünmes� �le �lg�l� b�r 
poster hazırlamıştır.

Ayşe’n�n hazırlamış olduğu posterde mayoz bölünme 
sonucu oluşmayan hücreler hang� seçenekte b�rl�kte 
ver�lm�şt�r?

A)    Sperm ana hücres�-Yumurta hücres�- Polen hücres�

B)  Ç�zg�l� kas hücres�-Sperm ana hücres�- Yumurta ana 
hücres�

C)    Polen hücres�- Sperm hücres�- Yumurta hücres�

D)  Yumurta ana hücres�  -  Polen hücres� - Ç�zg�l� kas 
hücres� 

16.  Öğretmen  tahtaya  mayoz  bölünmeye a�t b�r evre ç�z�yor 
ve öğrenc�lerden bu evrey� yorumlamalarını �st�yor.

Al�        :Bu hücre 4 kromozomludur.
Ece      :Bu evrede parça değ�ş�m� gerçekleşmekted�r.
Mete  :Bu evre mayozun �k�nc� aşamasında gerçekleş-

mekted�r.
Den�z  :Bu evreden hemen sonra eş kromozom parçaları 

zıt kutuplara çek�l�r.
Buna göre hang�  öğrenc�ler doğru b�lg� verm�şt�r? 

A)  Al� ve Ece   B)  Mete ve Den�z

C) Ece-Den�z   D)  Al�, Ece ve Den�z

17. Aşağıdak� tabloda nükleot�dde bulunab�lecek yapılar 
numaralandırılarak ver�lm�şt�r.

Bu yapılarla �lg�l� cümleler�n “doğru” ya da “yanlış” 
olduğuna karar ver�p boşluğa yazınız.

A) DNA'da 1'�n sayısı 3'ün sayısına eş�tt�r.

B) 1,2 ve 3 b�rleşerek t�m�n nükleot�d�n� oluşturur.

   
         A)……….                                      B)……….

18.  DNA,  kromozom, nükleot�d  ve gen kavramlarının büyük-
lüğünü �fade etmek �ç�n öğrenc�ler tarafından aşağıdak� 
model oluşturulmuştur.

Öğrenc�ler�n bu modelde “?” �le gösterd�kler� kavramı 
yazınız.
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19.  Aşağıda �nsan ve am�pte gerçekleşen olaylar ver�lm�şt�r.

Bu olayların gerçekleşmes�n� sağlayan hücre bölün-
mes� çeş�d�n� yazınız.

20.  M�tozun  evreler�  �le  �lg�l� oyun oynayan öğrenc�ler oyunda 
res�mler�n� gösterd�kler� evreden önce gerçekleşen evren�n 
�sm�n� b�rb�rler�ne soruyorlar. 

Bu oyuna göre res�mdek� evreden önce gerçekleşen 
evren�n �sm� ned�r?

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

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