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ÖZELLİKLER MİTOZ MAYOZ

Üreme hücreler� oluşur.

Kromozom sayısı yarıya �ner.

Tek hücrel�lerde üremey� sağlar.

Hücre sayısı artar.

DNA eşlen�r.

Canlılarda kalıtsal çeş�tl�k 
sağlar.

Homolog kromozomlar arasında 
parça değ�ş�m� görülür.

Hamurun mayalanmasında 
etk�l�d�r.

1- Aşağıda ver�len özell�kler� uygun kutucuklara �şaretle-
    y�n�z? (10 puan )

1

2 3

4

2- D�ş� üreme organında numaralandırılmış yapı ve organ-
    ların �s�mler�n� yazınız? (8 puan)

1- 2-

3- 4-

3- Aşağıda görevler� ver�len erkek üreme organı 
    ve yapılarının �s�mler�n� yazınız.  (8 puan )

Spermler� vücut dışına atmak

Sperm üretmek

Spermler� test�sten pen�se 
taşımak

Spermler�n hareket�n� 
kolaylaştıran salgı üretmek

K L

M N

4- Aşağıda karışık olarak ver�len m�toz bölünme 
    evreler�n� gerçekleşme sırasına göre 
    sıralayınız.  (8 puan )
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5- Aşağıda nükleot�d oluşturmak �ç�n kullanılacak yapılar 
    ve sayıları ver�lm�şt�r. Bu malzemeler kullanılarak yapı-
    lab�lecek modellerle �lg�l� aşağıdak� soruları cevaplayınız. 
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a- Ver�len malzemeler kullanılarak en fazla kaç 
     tane nükleot�d yapılab�l�r? (5 puan ) 

b- Bu malzemeler kullanılarak yapılab�lecek 
     DNA molekülünde en fazla kaç tane fosfat 
     bulunab�l�r? (5 puan ) 

7- Aşağıdak� tabloda ver�len olayların “büyüme - 
    gel�şme”, “üreme” ya da “onarım” olduğuna 
    karar vererek �lg�l� kutucuğu �şaretley�n�z. (6 puan )

Özell�kler
Büyüme  
Gel�şme

Üreme Onarım

Tohumun ç�mlenmes�

Hastalık yapıcı bakter�n�n 
vücutta bölünmes�

Kırılan kem�ğ�n �y�leşmes�

Embr�yonun fetüs ve 
bebeğ� oluşturması

C�vc�v�n tavuk olması

Am�b�n bölünmes�

6- Aşağıda ergenl�k dönem�ndek� bazı değ�ş�mler ver�lm�ş-
    t�r.

a- Boy uzar.

b- S�v�lce çıkar.

c- Ses kalınlaşır.

d- Adet görülür.

e- An� öfkelenme

f- Sperm üret�l�r.

g- Gögüsler bel�rg�nleş�r.

h- Kararsızlık artar.

ı-  Der�de yağlanma artar.

k- Zor �let�ş�m kurar.

    a- Bu değ�ş�mler� sadece erkeklerde görülenler ve sadece 
        kızlarda görülenler olarak gruplandırınız. (4 puan )

Sadece
Erkeklerde

Sadece
Kızlarda

    b- Bu değ�ş�mler� bedensel ve ruhsal olarak gruplandırınız. 
        (4 puan )

Bedensel Ruhsal

8- Aşağıda ver�len DNA parçası model�n� �nceley�n�z ve 
    sorulan soruları cevaplayınız. ( 3*2 puan )
    

C G

TA

TA

a-  Modelde kaç tane nükleot�t bulunmaktadır?
     Nükleot�d :

b- Bu DNA parçası kend�n� eşlerken kaç tane 
     aden�n bazı, kaç tane s�toz�n bazı kullanılır?
     A :                                    C : 

c- Bu DNA parçası kend�n� eşlerken kaç tane 
    fosfat kullanılır?
    P : 



    Şemada ked�lerdek� üreme ve yaşam döngüsü 
göster�lm�şt�r.
Döngüyle �lg�l� aşağıdak� yorumlardan hang�s� 
doğrudur?

A) Z�got mayozlar geç�rerek yavru ked�y� 
     oluşturur.
B) Sperm ve yumurta döllenerek embr�yoyu 
     oluşturur.
C) Ked�ler�n vücut hücreler�nde 2n kromozom 
     bulunur.
D) Ked�ler�n sperm ve yumurta hücreler� mayoz 
     bölünme geç�r�r.

9-

Not : Çoktan seçmel� soruların her doğru cevabı 4 puandır.

10-

Yukarıdak� şek�lde mayoz bölünme şemat�ze 
ed�lm�şt�r.
Numaralandırılmış hücreler�n kromozom sayıları arasın-
dak� �l�şk� aşağıdak�ler�n hang�s�nde doğru ver�lm�şt�r?

A) 1 = 2 = 3                              B) 1 = 2 > 3

C) 1 > 2 = 3                              D) 1 > 2 > 3

1

2

3

11- Sevg� “DNA Kend�n� Nasıl Eşler?” ödev� �le 
      �lg�l� defter�ne aşağıdak� notları yazıyor.

1. DNA’nın �k� �pl�ğ�, aradak� bağların 
    kopmasıyla b�rb�r�nden ayrılmaya 
    başlar.

2. S�toplazmada serbest halde bulu-
    nan nükleot�dler çek�rdeğe g�rer.

3. Açılan �pl�klerdek� nükleot�dler�n 
    karşısına uygun nükleot�dler gel�r.

4. Sonuçta b�rb�r�nden farklı �k� yen� 
    DNA molekülü oluşur.

Buna göre Sevg�’n�n notlarından hang�s� hata-
lıdır?

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

      Yukarıdak� ç�zelgede bazı canlıların vücut 
      hücreler�ndek� kromozom sayıları ver�lm�şt�r.
      Bu ç�zelgeye göre aşağıdak� yorumlardan 
      hang�s�, doğru b�lg� vermekted�r?

12-

A) Canlıların gel�şm�şl�ğ� �le kromozom sayısı 
     arasında b�r �l�şk� yoktur.

B) Kromozom sayıları aynı olan bütün canlılar 
     b�rb�r�ne benzer.

C) Kromozom sayısı az olan canlı, d�ğerler�nden 
     daha gel�şm�şt�r.

D) Kromozom sayısı fazla olan canlı, daha gel�ş-
     m�şt�r.

TÜR Soğan İnsan Patetes Güverc�n
S�rke 
s�neğ�

Kromozom 
sayısı

16 46 48 16 8



13- Mustafa, �nsanlarda gerçekleşen �lg�l� şemayı hazır-
      lamıştır.

A hücres�

B hücres�

Z�got

Fetüs
Bebek

Bu şema �le �lg�l� aşağıda ver�lenlerden hang�s� 
yanlıştır?

A) B hücres� yumurtalıkta üret�l�r.

B) Fetüs gel�ş�m�n� döl yatağında tamamlar.

C) Z�got, döl yatağında A ve B hücreler�n�n -
     b�rleşmes�yle oluşur.

D) Bebekte hem anneye hem de babaya a�t - 
     özell�kler bulunur.

16-

Yumurta, sperm ve polen oluşumu

Yaraların onarılması

Tek hücrel� canlılarda çoğalma

Çok hücrel� canlılarda büyüme

Yukarıda ver�len olaylardan hang�ler� m�toz bölünme �le 
gerçekleş�r?

A)

C)

B)

D)

-

-

- -

- - -

I. S�toplazma m�ktarı
II. Hücre büyüklükler�
III. Organel sayısı
IV. Kromozom sayısı
Yukarıdak� �fadede yer alan boşluğa aşağıdak�-
lerden hang�s� ya da hang�ler� yazılamaz?

                             
                                 D) Yalnız III

A) Yalnız IV B) I ve II 

C) II ve III

M�toz bölünme sonucu oluşan hücrelerde
..................................farklılık göstereb�l�r.

15-

14-

Yukarıda K ve L harfler�yle göster�len erkek 
organları aşağıdak�lerden hang�ler�d�r?

K

L

4. Sperm Kanalı
3. Salgı Bezler�

A)

B)

C)

D)

K L

1 2

2 3

3 4

4 2

17- Aşağıdak�lerden hang�s� gençlerde görülen 
      ruhsal değ�ş�mlerden b�r� değ�ld�r?

A) Soyut algılama yeteneğ�n�n artması, 
     kararsızlık, d�kkat dağınıklığı
B) Kend� başına hareket etme ve yalnız kalma 
     �steğ�
C) Sebeps�z can sıkıntısı h�ssetme, aşırı öfke, 
     hayal kurma, c�nsel konulara merak, 
     utangaçlık, gün �ç�nde duyguların an� değ�ş�m�
D) Koltuk altı ve c�nsel bölgede kıllanma olması

2. Test�s
1. Pen�s


