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1) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doğru 

ifadeler ile tamamlayınız. 

a. Hücre döngüsü, interfaz, mitoz ve ...................... 

evrelerinden oluşur. 

b. Mitozdaki kromozom sayısı ve kromozom yapısı 

anormallikleri ....................... evresinde belirlenebilir. 

c. İnterfazda eşlenmiş bir kromozomdaki kardeş 

kromatitler, birbirine ........................... kısımlarından 

tutunur. 

d. Bitki hücrelerinde .................................... olduğu için 

sitokinez sırasında, hücrede boğumlanma 

gerçekleşmez 

e. Erkek bal arılarında spermler …………………….. 

bölünme ile meydana gelir. 

f. Tetrat sayısı 12 olan bir hayvanın karaciğer 

hücrelerinde ................... tane kromozom vardır 

g. Mayoz bölünmenin ..................... evresinde 

homolog kromozomlar birbirinden ayrılır. 

h. Bakterilerin üremesi ..................................... denilen 

basit ikiye bölünme şeklinde gerçekleşir. 

i. Mayoz sonucu meydana gelen hücrelere 

.................. denir. 

j. Mayoz sırasında homolog kromozomların kardeş 

olmayan kromatitlerı arasındaki genetik madde 

alışverişine ………………………………… denir 

 

2) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların 

yanına (D), yanlış olanların yanına (Y) harfi 

yazınız. 

a. (….) Tomurcuklanan bir hidrada yavrular ana 

canlıdan daha dayanıklıdırlar. 

b. (….) DNA miktarı interfazda ikiye katlanır, mayoz-l 

de yarıya düşer ve Mayoz - II de değişmez. 

c. (….) Tetratların kardeş kromatitleri birbirlerine 

kiyazma denilen noktalardan dokunur. 

d. (….) Partenogenezde döllenme gerçekleşmedi-

ğinden bu üreme şekli eşeyli üreme değildir 

e. (….) Bir bitki tohum üreterek eşeysiz yolla çoğalır. 

 

 

3) 2n = 40 kromozomlu bir üreme ana 

hücresinin mayoz bölünmesi sonucunda; 

a. Kaç gamet oluşur? 

……………………………………... 

b. Her gametteki kromozom sayısı kaçtır? 

……………………………………... 

 

 

 

 

 

 

4) Aşağıda bitki ve hayvanlardaki “hücre 

döngüsü” sırasında gerçekleşen bazı olaylar 

verilmiştir. Venn diyagramı üzerinde bu 

olayları karşılaştırınız. 

1)  İnterfaz evresinde, genetik madde kendini eşler. 

2)  Profaz evresinde, daha önce iki katına çıkmış 

sentriyoller zıt kutuplara giderken aralarında iğ 

iplikleri oluşur. 

3)  Metafaz evresinde, kinetokorlarından iğ ipliklerine 

tutunmuş kromozomlar hücrenin ekvator 

düzleminde sıralanır. 

4)  Anafaz evresinde iğ iplikleri boylarının 

kısalmasıyla kardeş kromatitler birbirinden ayrılır. 

5)  Telofaz evresinde, kromozomlar tekrar kromatin 

ipliğine dönüşür ve çekirdek zarı oluşur. 

 
 

 

5) Aşağıdaki cümlelerin doğru karşılığını venn 

şemasında bulunuz.  

1)  Kromozom sayısı değişmez. (......) 

2)  Kardeş kromatitler ayrılır. (......) 

3)  DNA miktarı yarıya iner. (......) 

4)  Kontrolsüz gerçekleşmesine kanser denir. (......) 

5)  Büyüme, gelişme ve yenilemeyi sağlar. (......) 

6)  Kraliçe arıda gamet üretmeyi sağlar. (......) 

7)  Öncesinde DNA kendini eşler. (......) 

8)  İnsanda gamet üretimi mekanizmasıdır. (......) 

9)  İğ iplikleri oluşur. (......) 

10)  Farklı genetik özelliklere sahip hücreler oluşur.(...) 
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6) Eşeysiz üreme çeşitleri nelerdir? Her birine 

örnek veriniz.  

EŞEYSİZ ÜREME ÇEŞİDİ GÖRÜLDÜĞÜ CANLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Aşağıda verilen soruları cevaplayınız. 

a. Mayozda tetratların oluştuğu evredir. 

……………………………………………….. 

b. Çok hücreli canlılarda büyüme ve gelişmeyi 

sağlayan bölünmedir. 

……………………………………………….. 

c. Mitozda kardeş kromatitlerin ayrıldığı evredir. 

……………………………………………….. 

d. Bölünme öncesinde DNAnın kendini eşlediği 

evredir. 

……………………………………………….. 

e. Gametlerini mayozla oluşturamayan verimli arıdır. 

……………………………………………….. 

f. Kalıtsal varyasyonlara sebep olan kromozomlar 

arası gen alışverişidir. 

……………………………………………….. 

g. Kontrolsüz hücre bölünmesidir. 

……………………………………………….. 

h. Çevre şartlarına dayanıklı özel üreme hücreleridir. 

……………………………………………….. 

i. Profaz-l’de kardeş olmayan kromatitlerin temas 

noktalarıdır. 

……………………………………………….. 

j. Sperm ve yumurtanın birleşmesiyle oluşan bir 

hücreli canlıdır. 

……………………………………………….. 

 

 

8) Aşağıda eşlenmiş bir kromozomun genel yapısı 

gösterilmiştir. Şekilde numaralandırılmış 

kısımları adlandırınız. 

 

I-…………………….. 

II-……………………… 

III-……………………… 

IV-……………………… 

 

 

9) 2n=6 kromozomlu bir hayvan hücresinin anafaz1 

evresini çizerek bu evrede gözlenen olayları 

yazınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Aşağıda bölünme evrelerine ait şekilller 

verilmiştir. Her evrenin adını ve kromozom 

sayısını yazınız. 
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1) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doğru 

ifadeler ile tamamlayınız. 

a. Hücre döngüsü, interfaz, mitoz ve SİTOKİNEZ 

evrelerinden oluşur. 

b. Mitozdaki kromozom sayısı ve kromozom yapısı 

anormallikleri METAZAFAZ evresinde belirlenebilir. 

c. İnterfazda eşlenmiş bir kromozomdaki kardeş 

kromatitler, birbirine SENTROMER kısımlarından 

tutunur. 

d. Bitki hücrelerinde ÇEPER olduğu için sitokinez 

sırasında, hücrede boğumlanma gerçekleşmez 

e. Erkek bal arılarında spermler MİTOTİK (mitoz!) 

bölünme ile meydana gelir. 

f. Tetrat sayısı 12 olan bir hayvanın karaciğer 

hücrelerinde 24 tane kromozom vardır 

g. Mayoz bölünmenin ANAFAZ-1 evresinde homolog 

kromozomlar birbirinden ayrılır. 

h. Bakterilerin üremesi BİNARY FISSON denilen basit 

ikiye bölünme şeklinde gerçekleşir. 

i. Mayoz sonucu meydana gelen hücrelere GAMET 

denir. 

j. Mayoz sırasında homolog kromozomların kardeş 

olmayan kromatitleri arasındaki genetik madde 

alışverişine KROS OVER denir 

 

2) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına 

(D), yanlış olanların yanına (Y) harfi yazınız. 

a. (Y) Tomurcuklanan bir hidrada yavrular ana 

canlıdan daha dayanıklıdırlar. 

b. (Y) DNA miktarı interfazda ikiye katlanır, mayoz-l de 

yarıya düşer ve Mayoz - II de değişmez. 

c. (D) Tetratların kardeş kromatitleri birbirlerine 

kiyazma denilen noktalardan dokunur. 

d. (D) Partenogenezde döllenme gerçekleşmedi-

ğinden bu üreme şekli eşeyli üreme değildir 

e. (Y) Bir bitki tohum üreterek eşeysiz yolla çoğalır. 

 

 

 

3) 2n = 40 kromozomlu bir üreme ana 

hücresinin mayoz bölünmesi sonucunda; 

a. Kaç gamet oluşur? 

4 

b. Her gametteki kromozom sayısı kaçtır? 

20 

 

 

 

 

 

 

 

4) Aşağıda bitki ve hayvanlardaki “hücre 

döngüsü” sırasında gerçekleşen bazı olaylar 

verilmiştir. Venn diyagramı üzerinde bu 

olayları karşılaştırınız. 

1)  İnterfaz evresinde, genetik madde kendini eşler. 

2)  Profaz evresinde, daha önce iki katına çıkmış 

sentriyoller zıt kutuplara giderken aralarında iğ 

iplikleri oluşur. 

3)  Metafaz evresinde, kinetokorlarından iğ ipliklerine 

tutunmuş kromozomlar hücrenin ekvator 

düzleminde sıralanır. 

4)  Anafaz evresinde iğ iplikleri boylarının 

kısalmasıyla kardeş kromatitler birbirinden ayrılır. 

5)  Telofaz evresinde, kromozomlar tekrar kromatin 

ipliğine dönüşür ve çekirdek zarı oluşur. 

 
 

 

5) Aşağıdaki cümlelerin doğru karşılığını venn 

şemasında bulunuz.  

1)  Kromozom sayısı değişmez. (1) 

2)  Kardeş kromatitler ayrılır. (2) 

3)  DNA miktarı yarıya iner. (3) 

4)  Kontrolsüz gerçekleşmesine kanser denir. (1) 

5)  Büyüme, gelişme ve yenilemeyi sağlar. (1) 

6)  Kraliçe arıda gamet üretmeyi sağlar. (3) 

7)  Öncesinde DNA kendini eşler. (2) 

8)  İnsanda gamet üretimi mekanizmasıdır. (3) 

9)  İğ iplikleri oluşur. (2) 

10)  Farklı genetik özelliklere sahip hücreler oluşur (3) 

 
 



  

 
4 

6) Eşeysiz üreme çeşitleri nelerdir? Her birine örnek 

veriniz.  

EŞEYSİZ ÜREME 

ÇEŞİDİ 
GÖRÜLDÜĞÜ CANLI 

BÖLÜNEREK 

ÜREME 

Bakteriler ve arkeler ile bazı 

mayalar, mavi-yeşil algler ve 

protistlerde görülür 

TOMURCUKLANMA 

İLE ÜREME 

Bira mayası, bazı protistlerde, hidra, 

mercan ve medüz gibi bazı 

omurgasızlarda görülür. 

REJENERASYON 

(YENİLENME) İLE 

ÜREME 

Planarya, denizyıldızı 

VEGETATİF 

ÜREME 

Yüksek yapılı bitkilerde görülen 

üreme şeklidir. Kavak, asma, gül, 

patates, çilek, zambak gibi 

PARTENOGENEZ 

 

Çoğunlukla eklembacaklılarda 

(balarısı, yaban arısı, karıncalar, su 

pireleri, bazı kelebekler, yaprak 

bitleri) görülür. Eklembacaklılar 

haricinde bazı balık türlerinde, 

kurbağalarda, sürüngenlerde ve bazı 

kuşlarda partenogenezle üreme 

görülür. 

SPORLA ÜREME 

Mantarlarda, bazı omurgasız 

hayvanlarda, plazmodyumda, 

karayosunları ve eğrelti otları gibi 

çiçeksiz bitkilerde görülür. 

 

7) Aşağıda verilen soruları cevaplayınız. 

a. Mayozda tetratların oluştuğu evredir. 

PROFAZ-1 

b. Çok hücreli canlılarda büyüme ve gelişmeyi 

sağlayan bölünmedir. 

MİTOTİK BÖLÜNME 

c. Mitozda kardeş kromatitlerin ayrıldığı evredir. 

ANAFAZ 

d. Bölünme öncesinde DNAnın kendini eşlediği 

evredir. 

İNTERFAZ (S) 

e. Gametlerini mayozla oluşturamayan verimli arıdır. 

ERKEK 

f. Kalıtsal varyasyonlara sebep olan kromozomlar 

arası gen alışverişidir. 

KROS OVER 

g. Kontrolsüz hücre bölünmesidir. 

KANSER 

h. Çevre şartlarına dayanıklı özel üreme hücreleridir. 

SPOR 

i. Profaz-l’de kardeş olmayan kromatitlerin temas 

noktalarıdır. 

KİYAZMA 

j. Sperm ve yumurtanın birleşmesiyle oluşan bir 

hücreli canlıdır. 

ZİGOT 

8) Aşağıda eşlenmiş bir kromozomun genel yapısı 

gösterilmiştir. Şekilde numaralandırılmış 

kısımları adlandırınız. 

 

I-KİNETOKOR 

II-SENTROMER 

III-İĞ İPLİKLERİ 

IV-KARDEŞ 
KROMATİTLER 

 

 

 

9) 2n=6 kromozomlu bir hayvan hücresinin anafaz1 

evresini çizerek bu evrede gözlenen olayları 

yazınız. 

 
Kinetokorlarından iğ ipliklerine tutunmuş 

olan homolog kromozomlar birbirinden ayrılarak 

hücrenin zıt kutuplarına çekilir. 
 

 

 

10) Aşağıda bölünme evrelerine ait şekiller 

verilmiştir. Her evrenin adını ve kromozom 

sayısını yazınız. 

 

 
 

 


