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No:
Sınıf:
Puan:
A) AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI
CEVAPLAYINIZ.(12*4=48p)
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64 kromozomlu hücre ardı ardına 1 mitoz ve 1
mayoz bölünme geçirirse kaç kromozomlu ve kaç
tane hücre oluşur?
A)64 kromozomlu 8hücre
B)32 kromozomlu 8 hücre
C)64 kromozomlu 16 hücre
D)32 kromozomlu 16 hücre
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2400 nükleotiti bulunan bir gende Adenin
sayısı 450 ise Guanin sayısı kaçtır?
A) 450
B)750 C) 500 D)2400
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B) Aşağıdaki kavram haritasında boş bırakılan yerleri

doldurunuz.(4*2=8p)

E)
İnsanlarda beş parmaklılık altı
parmaklılığa baskındır.BUna göre aşağıdaki
tabloda dişi ve erkeğin genotip ve
fenotiplerini yazınız. (4*2=8p)

F) Aşağıdaki grafiğe göre verilen
bölümlerde hangi olayın gerçekleştiğini
yazınız.( 4p)
C)Aşağıdaki cümlelerde verilen özelliklerin ait
olduğu hücre bölünmesi çeşidini yuvarlak içine
alınız. (5*2=10p)
(Mayoz / Mitoz) Kromozom sayısı yarıya iner.
(Mayoz / Mitoz) Tek hücrelilerde üremeyi, çok
hücrelilerde büyüme ve onarımı sağlar.
(Mayoz / Mitoz) Oluşan hücreler ana hücre ile
aynı kalıtsal yapıya sahiptir.
(Mayoz / Mitoz) Dört hücre oluşur.
(Mayoz / Mitoz) Kalıtsal çeşitliliğe neden olur.
D)Buna göre verilen ifadeler doğru ise “D “
,yanlış ise “Y” harfini işaretleyiniz. (8x2p)
D
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Mayoz bölünmenin ilk aşamasında
homolog kromozomlar arasında parça
değişimi gerçekleşir.
Bira mayasında tomurcuklanarak
üreme görülür.

G) Bezelyelerde mor renk beyaz renge
baskındır.Buna göre aşağıdaki soruları
cevaplayınız. ( 6p)
İki melez mor renkli bezelyeler çaprazlanıyor
a) çaprazlamayı yapınız.

Kertenkelenin kopan kuyruğundan
yenilenmesi mayoz bölünme ile
gerçekleşir.
Y kromozomunda taşınan kalıtsal
hastalıklar babadan tüm çocuklarına
geçer.
Amipin bölünmesiyle oluşan canlı,
ana canlı ile aynı özelliğe sahiptir.
Deniz yıldızında rejenerasyonla üreme
gerçekleşmiştir.

b)Oluşan bezelyelerin beyaz renkli olma
ihtimali yüzde kaçtır?

c)Homozigot mor renkli bezelye oluşma
ihtimali yüzde kaçtır?

Bir hücrede kromozomların
birleşmesiyle DNA oluşur.
64 kromozomlu atın deri hücresinde
32 kromozom vardır.

SINAVINIZ BİTMİŞTİR.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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