
Hücreler; büyümesi,  
I. sitoplazmanın çekirdeği yönetemeyeceği kadar büyümesi, 
II. hücre yüzeyinin hücre için gerekli madde alışverişine yeterli olmaması,  
III. çok hücreli canlılarda çeşitli hormonların etkisi,  
verilenlerinden hangilerinin etkisiyle bölünme geçirir?

1.

Yalnız I.A)

I ve II.B)

I ve III.C)

II ve III.D)

I, II ve III.E)

Amipin bölünme süreciyle ilgili aşağıdaki deney yapılmıştır.  

1. deney sonrasında hücrenin bölünmediği, 2. deney sonrasında ise
hücrenin bölündüğü gözlendiğine göre, hücre bölünmesi için gerekli olan
unsur aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Sitoplazmanın hacimsel genişlemesiA)

Hücre zarının yüzeysel artışıB)

Çekirdeğin bölünme emrini vermesiC)

Çekirdeğin sitoplazma üzerindeki etkisini yitirmesiD)

Hücredeki hacim/yüzey oranının bozulmasıE)

Yukarıda şematize edilen kromozom yapısı incelendiğinde a, b ve c için
aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?

3.

Hücrede kromozom sayısı kadar b bulunur.A)

a kardeş kromatitler olup genetik yapıları aynıdır.B)

b sentromer bölgesi olup sadece hayvansal hücrelerde bulunur.C)

c kromatitlerin iğ ipliğine tutunmasını sağlayan kinetokordur.D)

Hücrede kromozom sayısının iki katı kadar a bulunur.E)

Mitoz bölünme sırasındaki mikroskop görünümleri şematize edildiği gibi
olan hücre için bu evrelerin gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde
belirtilmiştir?

4.

I - II - III - IVA)

I - III - II - IVB)

III - I - II - IVC)

IV - II - III - ID)

IV - III - II - IE)

Aşağıda hücre döngüsünün evreleri şematize edilmiştir. 

Buna göre numaralı bölümlerden hangileri interfazı ifade eder?

5.

I - II - III.A)

I - II - V.B)

II - III - IV.C)

II - IV - V.D)

III - IV - V.E)

• Hücre döngüsünün kontrolünün bozulması K, 
• K hücrelerinin kan ve lenf yoluyla diğer dokulara yayılması L olarak
tanımlanır. 
Buna göre,  
I. K kanser durumunu ifade etmekte olup kontrolsüz hücre çoğalması
şeklinde belirti verir. 
II. L metastaz olup tümör oluşumu vücudun farklı bölgelerinde de
olabilmektedir.  
III. L’nin önlenmesindeki en etkili yöntem tümörlü dokunun ameliyatla
çıkarılmasıdır.  
verilenlerden hangileri doğrudur?

6.

Yalnız I.A)

Yalnız II.B)

Yalnız III.C)

I ve II.D)

I, II ve III.E)
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Kanserin tedavi edilmesinde; 
I. radyoterapi yöntemiyle yüksek enerjili ışınlar verilmesi,  
II. kemoterapi yöntemiyle ilaç uygulanması,  
III. iyi huylu tümörlerin ameliyatla alınması  
yöntemlerinden hangileri kullanılır?

7.

Yalnız I.A)

I ve II.B)

I ve III.C)

II ve III.D)

I, II ve III.E)

Canlılar mitoz hücre bölünmesi ile;  
I. çoğalma, 
II. büyüme-gelişme, 
III. kalıtsal çeşitlilik  
verilenlerden hangilerini gerçekleştirebilir?

8.

Yalnız I.A)

Yalnız II.B)

Yalnız III.C)

I ve II.D)

I, II ve III.E)

2n = 26 kromozomlu bir hücre peş peşe üç mitoz geçirirse, Bölünme
sonrası oluşacak hücre sayısı ve Bölünme sonrası oluşan hücrelerin
kromozom sayısı değerleri seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir?

9.

2 - 26A)

4 - 26B)

8 - 26C)

8 - 13D)

4 -13E)

Aşağıda verilen canlılardan hangisinde rejenerasyonla çoğalma gözlenir?10.

Uğur böceğiA)

KertenkeleB)

PlanaryaC)

AhtapotD)

Ağaç kurbağasıE)

• Deniz yıldızında vücuttan kesilen parçanın yeni bir birey oluşturması 
• Bira mayasının üzerinde tomurcuk yapısının oluşması 
• Plazmodyum sporlarının kan hücresi içerisinde çoğalması 
Farklı canlılara ait yukarıda verilen durumlarla ilgili seçeneklerdeki
ifadelerden hangisinin ortak olduğu söylenir?

11.

Mitoz temeline dayanmasıA)

Genetik farlılıklara yol açmasıB)

Gamet oluşturulmasıC)

Canlıların üreme organlarında gerçekleşmesiD)

Değişen çevre koşullarına dirençli bireylerin meydana gelmesE)

Bazı bitkilerde yan dalların uçları bitkiden ayrılmadan toprakla örtülüp
gelişmeye bırakılabilir. Bu durumda toprağın altında kalan dallar yeni
kökler oluşturarak gelişmeye başlar. Yan dalların gelişimi yeterli düzeye
ulaştığında ana bitkiden kesilerek ayrılma gerçekleşir. Üreme şekli
yukarıdaki gibi olan vejetatif yöntem seçeneklerin hangisindeki ile
adlandırılır?

12.

AşılamaA)

DaldırmaB)

ÇeliklemeC)

Rizomla çoğalmaD)

Sürünücü gövdeyle çoğalmaE)

. Hücre döngüsü G1, G2 ve M kontrol noktalarında “dur” ya da “devam et”
sinyalleri ile denetlenir. Buna göre bir hücrenin mitozu sırasında
aşağıdakilerden hangisi “dur” sinyalinin verilmesine neden olur?

13.

Kromozomlar ekvatoral düzleme sıralanmamışsaA)

Ortamda yeterli besin ve büyüme faktörü bulunuyorsaB)

DNA hasarsız bir şekilde eşlenmişseC)

Hücre uygun büyüklüğe ulaşmışsaD)

İğ iplikleri kromozomlara tutunmuşsaE)

Bir araştırmacı çimlenmiş soğan kökünden elde ettiği kesiti aseto - karmin
çözeltisi ile boyamış ve hazırlanan preparatı mikroskop altında incelemeye
başlamıştır. Buna göre bu araştırmacı ikili şekilde verilen aşağıdaki
evrelerden hangisinde birbirinin tersi olan olayları gözlemler? (Aseto -
karmin, kromatit ve kromozomları boyar.)

14.

Profaz - MetafazA)

Metafaz - AnafazB)

Profaz - TelofazC)

Telofaz - MetafazD)

Anafaz - TelofazE)

Mitoz bölünme sonucunda oluşan iki hücrenin; 
I. organel çeşidi, 
II. sitoplazma miktarı, 
III. nükleotid dizilişi 
verilenlerden hangileri farklı olabilir?

15.

Yalnız I.A)

Yalnız II.B)

I ve III.C)

II ve III.D)

I, II ve III.E)
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