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Verilen ifadelerden hangisi mitoz bölünme için
yanlıştır?
A) Tek hücrelilerde üremeyi sağlar.
B) Bölünme sonucunda iki yeni hücre oluşur.
C) Çok hücrelilerde büyüme ve gelişmeyi sağlar.
D) Parça değişimi olduğundan tür içinde çeşitliliği sağlar.

Aşağıdakilerden hangisi mitoz ve mayoz bölünmede
gerçekleşen ortak özelliklerden birisidir?
A) Tek aşamada gerçekleşmesi
B) Genetik yapının aynı kalması
C) Üreme ana hücrelerinde görülmesi
D) DNA’nın kendini eşlemesi

Her hücre için mitozla bölünmenin önemi farklıdır. Bazı
canlılarda yaraların iyileşmesi ve hasarlı dokuların
onarılması mitozla gerçeklerşeceği gibi bazı durumlarda
da kopan parçalar kendini mitozla tamamlayarak yeni bir
hücre, canlı meydana gelir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde ikinci
örneğe benzer bir durumdan bahsedilemez?
A) Halkalı solucandan bir parçanın alınarak yeni bir
canlı oluşması
B) Kertenkelenin kopan kuyruğunun onarılarak
kuyruğun tamamlanması
C) Nakil için verilen küçük karaciğer parçasından yeni
karaciğer oluşuması
D) Deniz yıldızından kesilen parçadan yeni bir deniz
yıldızının oluşması

Yağmur Öğretmen
tahtaya yazdığı konu
hakkında
öğrencilerin bildiklerini
soruyor.

Öğrenciler şu cevapları veriyor:
Ayşe – Kromozom sayısı yarıya iner.
Kadir – Gelişmiş canlılarda üremeyi sağlar.
Esra – Oluşan hücrelerin kalıtsal yapısı aynıdır.
Beyza – Bitki ve hayvan hücrelerinde son evre aynıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ayşe’nin verdiği cevap yanlıştır.
B) Kadir’in verdiği cevap yanlıştır.
C) Esra’nın verdiği cevap doğrudur.
D) Beyza’nın verdiği cevap doğrudur.

Mitoz bölünme yapabilen bir hayvan hücresinde,
I.Aynı kalıtsal özelliklere sahip 2 hücre oluşması,
II.Kromozomların hücrenin ortasına dizilmesi,
III.Kardeş kromatitlerin zıt kutuplara çekilmesi,
olaylarından hangileri sitoplazma bölünmesi
sonrasında görülür?
A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

6 Melis fen dersinde öğrendiği hücreden organizmaya
konusuyla Türkçe dersi arasında ilişki kurmak
istiyor ve bununla ilgili yaptığı çalışmayı sınıfta
arkadaşları ile paylaşıyor. Öğretmeni bir değişiklik
yaparak hatasını düzeltebileceğini söylüyor.
Melis’in sınıfa getirdiği örnek aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
Hücre → Doku → Organ → Sistem → Organizma
A) Harf →Hece →Kelime →Cümle →Paragraf
B) Paragraf →Cümle →Kelime →Hece →Harf
C) Harf →Hece →Cümle →Kelime →Paragraf
D) Paragraf →Kelime →Cümle →Hece →Harf

7 Selen’in annesi Canan Hanım, komşu ziyaretinde
çok güzel bir gül görmüş ve komşusu Gonca
Hanım’dan gülden bir dal koparıp vermesini
istemiştir. Bu olayı gören Selen annesine neden
gülden bir dal parçası aldığını sormuş ve annesi
de aldığı dalın aslında çimlenmiş bir tohum
olduğunu, saksıya dikerek kalıtsal olarak aynı
özellikte bir gül elde etmek istediğinden dolayı bir
dal aldığını söylemiştir. Selen’in annesi Canan
Hanım’ın vermiş olduğu cevap hangisi ile ilgilidir?
A) Dal parçasında mayoz bölünme
gerçekleştiğinden yeni bitki tıpatıp ana canlıya
benzemektedir.
B) Dal parçasında mitoz bölünme gerçekleştiğinden
yeni bitki tıpatıp ana canlıya benzemektedir.
C) Dal parçasında mayoz bölünme
gerçekleştirdiğinden kromozom sayısı
değişmemiştir.
D) Dal parçasında mitoz bölünme
gerçekleştirdiğinden parça değişimi yaşanmıştır.
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Merve Öğretmen bir hayvan hücresinde gerçekleşen
mitoz bölünmeye ait bir görseli öğrencileri ile paylaşıyor.

Öğretmen öğrencilerinden şekilde verilen evreden bir
önceki ve bir sonraki evre ile ilgili yorum yapmalarını
istiyor.
Yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?
A) Bu evreden bir önceki evrede çekirdekçik ve çekirdek
zarı kaybolmaya başlar.
B) Bu evreden bir önceki evrede kalıtsal materyal kendini
eşler.
C) Bu evreden bir sonraki evrede kardeş kromatitler zıt
kutuplara çekilir.
D) Bu evreden bir önceki evrede iğ iplikleri oluşmaya
başlar.

Aşağıda mitoz bölünmeye ait bazı evreler verilmiştir.

Verilen evrelerin oluş sırası hangi seçenekte doğru
olarak verilmiştir?
A) 4-2-1-3 B) 3-1-2-4 C) 2-4-1-3 D) 4-1-3-2

2n kromozomlu üreme ana hücresinden mayoz
bölünme sonucunda n kromozomlu 4 yeni hücre
oluşmaktadır.
Bu hücre ile ilgili olarak,
I. Kalıtsal özellikleri birbirinden farklıdır.
II. Ana hücrenin genetik kopyasıdır.
III. Kromozom sayısının yarıya inmesi kalıtsal
çeşitliliği sağlar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III

10

Melisa Öğretmen ‘Mitoz ve mayoz bölünme arasındaki
farklara örnek veriniz.’ diye sormuştur. Sınıftaki bazı
öğrencilerin cevapları aşağıdaki gibidir.
Yasin: Mitoz bölünme sonucunda 2 yeni hücre
oluşurken, mayoz bölünme sonucunda bu sayı 4’tür.
Simge: Mitoz bölünme iki aşmada gerçekleşirken,
mayoz bölünme tek aşamada gerçekleşir.
Sudenaz: Mayoz bölünmede sitoplazma 2 defa
bölünürken, mitoz bölünmede sitoplazma 1 kez
bölünür.
Yusuf: Mitoz ve mayoz bölünme başlamadan önce DNA
kendini eşler.
Melisa Öğretmen’in sorusuna verilen cevaplardan
hangisi yanlıştır?
A) Yusuf B) Sudenaz C) Simge D) Yasin

12 Aşağıdaki tabloda Mayoz I’de gerçekleşen olaylar
karışık olarak verilmiştir.
1 Hazırlık gerçekleşir.
2 Homolog kromozomlar hücrenin ortasına dizilir.
3 Genetik yapısı birbirinden farklı, kromozom sayısı
yarıya inmiş iki hücre oluşur.
4 İğ iplikleri oluşur.
5 Homolog kromozomlar iğ iplikleri sayesinde karşı
kutuplara çekilir.
6 Hücre ortadan boğumlanmaya başlar.
Bu olayların oluş sıralaması aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 1-6-2-4-5-3
B) 6-2-5-4-1-3
C) 4-2-5-1-6-3
D) 1-4-2-5-6-3

Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmeyi
mitozdan ayıran özelliklerden biridir?
A) Bölünme başlamadan önce DNA kendini eşler.
B) Hayvan hücrelerinde sitoplazma bölünmesi
boğumlanarak gerçekleşir.
C) Parça değişimi meydana gelir.
D) Çok hücreli canlılarda görülür.
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………. bölünmede gerçekleşen …………….
olayı sayesinde canlılarda tür içi çeşitlilik sağlanır.
…………. bölünme ile de insanların boyunun uzaması
gerçekleşir.
Yukarıda boş bırakılan yerler uygun kelimelerle
doldurulursa hangi kavram boşta kalır?
A) Mitoz B) DNA’nın kendini eşlemesi
C) Mayoz D) Parça değişimi

Aşağıda bir canlıya ait görsel verilmiştir.

Bu canlı ile ilgili olarak,
I.Mitoz bölünme ile üreme hücrelerini oluşturur.
II.Hücre duvarı gözlemlenir.
III.Hücresi köşeli görünüme sahiptir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II, III

7. Sınıf öğrencisi olan Ali kertenkelelerin yaşam
döngüsü adlı belgeseli izlemiştir. Bu belgeselde
dikkatini çeken bazı olayları not almıştır. Almış
olduğu notlar aşağıdaki gibidir.
a.Kertenkelenin tehlike anında kopan kuyruğu
yeniden oluşmuştur.
b.Hayatına yumurtadan çıkarak başlayan
kertenkeleler anne ve baba kertenkeleye
benzememektedir.
Yukarıdaki notları fen bilimleri öğretmenine
götürmüş ve bu olayların hangi bölünme
sonucunda gerçekleştiğini sormuştur.
Öğretmeninin cevabı sırasıyla hangi seçenekte
verilmiştir?
A) Mayoz-Mayoz B) Mitoz-Mayoz
C) Mitoz-Mitoz D) Mayoz-Mitoz

Bir hücre bölünmesine ait görsel aşağıda verilmiştir.

Verilen görselde hücre bölünmesiyle ilgili
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Üreme ana hücrelerinde görülür.
B) Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücreden
farklıdır.
C) Kromozom sayısı değişmez.
D) İki aşamada gerçekleşir

Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmenin
özelliklerinden biri değildir?
A) Bölünme sonucu 4 yeni hücre oluşur.
B) Vücut hücrelerinde görülür.
C) İki aşamada gerçekleşir.
D) Kromozom sayısı yarıya iner.

19 Merve, bitki ve hayvan hücrelerinin benzerliklerini
araştırmaktadır. Bitki ve hayvan hücrelerini
mikroskopta inceleyen Merve,
I. Hücre duvarı bulundururlar.
II. Çıplak gözle görünmezler.
III. Hücre zarı bulundururlar.
IV. Şekilleri genellikle yuvarlaktır.
cümlelerinden hangilerini kurarsa doğru bir gözlem
yapmış olur?
A) I ve II. B) II ve III. C) I, II ve III. D) I, II, III ve IV.

20
Bir öğrenci fen bilimleri dersinde ağız içi epitel hücresi
ve soğan zarı hücresini mikroskopta incelemiştir.
Buna göre verilen yapılardan hangisi iki hücrede ortak
olarak bulunmaz?
A) Hücre zarı B) Hücre duvarı C) Çekirdek D) Sitoplazma
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CEVAP ANAHTARI

1.D
2.D
3.B
4.D
5.A
6.C
7.B
8.B
9.C
10.A

11.C
12.D
13.C
14.B
15.C
16.B
17.C
18.B
18.B
20.B

 


