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1. Aşağıda boş bırakılan yerleri doğru kavramlar ile doldurunuz.

          
homolog profaz mutasyon interfaz kardeş profaz
karakter monohibrit cross over bağlı gen kontrol özellik
eşay ana dihibrit eşey tetrat sinaps Resesif

•  …………………………homolog kromozomların profaz I’ deki dört kromatitli durumudur.

• Canlılar arasında çeşitlilik gösteren, dölden döle aktarılabilen ve bireylerin sahip olduğu niteliklerin 
her birine ……….………, bunların her bir farklı tipine ise…………….…. denir.

• Kardeş olmayan kromatitlerin temas ettiği bölgelere……………..denir.

• Fenotipi baskın olan bireyin genotipini belirlemek için yapılan çaprazlama…………………çaprazlan-
masıdır.

• Mayozda kromozom sayısının yarıya inmesini sağlayan temel olay .……………………kromozom 
ayrılmasıdır

• Mayoz, canlıların üreme organlarındaki …………………..hücrelerinde meydana gelir.

• İki karakter bakımından heterozigot genotipe sahip …………………………….bireylerdir.

• Aynı kromozom üzerinde bulunan genlere ………………adı verilir ve  ………………….. ile birbirinden 
ayrılabilir.

• Fenotipte, sadece homozigot iken veya tek başına etkisini gösterebilen gene......................denir.

• Hücre bölünmeden önce .................aşamasında DNA’ sını eşler.

2. Aşağıda verilen bilgilerde doğru olanlara ‘‘D’’, yalnış olanlara ‘‘Y’’yazınız. 

Kromozom sayısının �k� katına çıktığı m�toz evres� �nterfazdır.

B�r türde aynı karaktere a�t alel sayısının �k�den fazla olması eş baskınlıktır.

Boy uzunluğu karakter, uzun boy özell�kt�r.

 C�ns�yet�n genler�n etk�s�yle bel�rlenmes�ne genot�p�k eşey bel�rlemes� den�r.

Erkeklerde �k�, d�ş�lerde tek çeş�t ganozom bulunur.

Gonozomlar üzer�nde taşınan karakterlere eşeye bağlı kalıtım den�r.

D�ş� ve erkek gamet�n b�rleş�p z�got oluşturmasına mayoz den�r.

B�tk�lerde görülen eşeys�z üreme şekl�  tomurcuklanmadır.
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3. Şekilde mitoz bölünme geçiren bir hücre verilmiştir.Bu hücre ile ilgili verilen soruları cevaplandırın.
.

• Hücre bölünmenin hangi evresindedir?

        .........................................................................

•   Bu evrede kromozom sayısı kaçtır?

       ..........................................................................

• Bölünen ana hücrenin diploit kromozom sayısı kaçtır?

      ............................................................................

• DNA’nın hatasız eşlenip eşlenmediği hangi kontrol noktasında kontrol edilmiştir?

     ..............................................................................

• Şekil mayoz bölünmeye ait olsa idi aşağıdaki sorulara cevabımız ne olurdu?

Ana hücre kromozom sayısı 
Profaz I tetrat sayısı
Bölünmenin hangi evresi

4. Bir karakter ile ilgili S1 > S2 > S3 = S4 şeklinde dört farklı gen bulunduğu biliniyor?

( ‘ >’ Tam baskınğı, ‘ = ’ Eş Baskınlığı ifade etmektedir )

• Bu canlı türünde  karakter ile ilgili kaç farklı fenotip bulunur?

        ...................................................................

• Bu canlı türünde karakter ile ilgili kaç farklı genotip bulunur?

       ....................................................................
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5. Şekilde kromozomun yapısı verilmiştir.Uygun kavramlarla isimlendiriniz.

6. Tabloda verilen canlılarda görülen eşeysiz üreme çeşidini karşısına yazınız.

            Eşeysiz üreme çeşidi
Bira mayası
Mantar
Deniz yıldızı
Arı
Çilek
Amip

7. 

xANNE BABA

BO Rr  X Y 
 RA0  Rr  X  X

    r R

Yukarıdaki genotipe sahip anne babanın A Rh (-) renk körü bir çocuklarının olma olasılığı kaçtır?
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8. Bir hücrenin kromozom üzerinde gen dizilimi 
verilmiştir.

• Kaç kromozoma sahiptir?

       ............................................  

• Karakter ve gen sayısı kaçtır?

       .............................................. 

• Genotipi verilen canlının en fazla ve en az oluş-
turabileceği gamet sayısı kaçtır?

        .................................................   

9. Bir hücredeki genlerin kromozoman üzerinde 
yerleşimi şekildeki gibidir.

A a

B b

C C
E e

F F

g g

  Bu hücre ile ilgili soruları cevaplandırınız.

• Kaç kromozoma sahiptir?

       ..........................................

• Hücre haploid mi , diploit midir?

       ..................................................

• Cross oversız ve cross overlı oluşabilecek 
gamet çeşiti sayısı nedir?

      .............................................................

      .............................................................

• ABCEFg                  ..........................

•  AbCEFg                 ...........................

• abCEeFg                 ..........................

• ABCEFG                 ...........................

Verilen gametlerin oluşumu sırasında gerçekleşen 
durumları karşılarına yazınız.
 ( Mutasyon / Ayrılmama / Cross over / Cross oversız)

10. Bir aileye ait verilen soyağacında, belli bir özelliği fe-
notipinde  gösteren bireyler taralı olarak belirtilmiştir.

Erkek

Dişi

Soyağacında taralı olarak gösterilen bu özellik,

I. X kromozomu üzerinde çekinik

II.  Otozomal eş baskın

III.  X kromozomunda baskın

IV.  Otozamal çekinik

hangileri ile aktarılıyor olabilir?

......................................................................

11. Kalıtsal kavramlar ile ilgili,

I. Çekinik alellerin fenotipteki etkisi, ancak homo-
zigot durumda görülür.

II.  Baskın alellerin fenotipteki etkisi, homozigot ve 
heterozigot durumda görülür.

III.  Bir karakter bakımından heterozigot olan birey-
lere dihibrit denir.

verilen bilgilerden hangileri  doğrudur?

A) Yalnız I      B)Yalnız II           C)I ve II    

           C)II ve III              D)I, II ve III
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12. Genetik biliminin gelişimine, kalıtımın belirli meka-
nizmalarını açıklayıp belgeleyen, Gregor Mendel’in 
bahçesinde yaptığı çalışmalar katkı sağlamıştır. 
Mendel, çalışmalarını bezelyelerle yürütmüştür.

Aşağıda verilen bilgilerden hangileri Mendel’in 
bezelyeleri seçmesindeki sebeplerden değildir?

A) Çok sayıda ayırt edilebilir özelliklerinin olması

B) Sahip olduğu genlerin bağlı olması 

C) Çiçek yapısının kendileşmeye imkân vermesi,

D) Çiçek yapısının yapay tozlaşmaya imkân sağlaması

E) Çiçek yapısının çapraz tozlaşmaya engel olması

13. 

XAaBbddEe AAbbDDEe

ANNE BABA

Yukarıda genotipi verilen anne baba ile ilgili,

I. AabbDdee genotipli  erkek çocukları olma İhtimali 
1/32 dir.

II. Babanın AbDe gametini oluşturma ihtimali 1/2 
dir.

III. AbdE fenotipli çocukları olma ihtimali 3/8 dir.

verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I              B) I ve II                 C) I ve III

             D) II ve III              E) I, II ve III 

14. B antijeni taşıyan homozigot genetipli bir erkekle 
B antikoru taşıyan heterezigot genetipli bir baya-
nın evlenmesi ile hem A hem B antijeni taşıyan 
bir kız çocuğunun olma olasılığı nedir?

A) O      B) 1/2      C)1/4      D)1/8      E)1/16 

15. Çok allellik ile ilgili,

I. Bir karakteri oluşturan allel gen çeşidinin ikiden 
fazla olma durumudur.

II. Diploid bir hücrede  karakterle ilgili tüm genler 
bulunur.

III. Aleller arasında baskınlık bakımından hiyerarşi 
yoktur.

verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I      B) I ve II       C) I ve III   

          D) II ve III              E) I, II ve III

16. Anti - A Anti - B Anti - D

SUEDA

AYSİMA

Çökelme varÇökelme var

Çökelme var

Çökelme yok

Çökelme yok Çökelme yok

Kan grubu

Aysima ve Sueda’ dan üç damla kan örneği alınarak 
üzerine A, B ve Rh antikorları damlatılarak kan grubu 
tayini yapılmıştır.

Aysima ve Sueda nın kan gruplarını karşılarına 
yazınız.

17.  

Bir canlının karyotip analizi ile homolog kromozom 
çifti inceleniyor.

Bu karyotip incelemesi ile ilgili ,

I.   1 ve 2’ de nükleotid dizilimi aynıdır. 

II.  3 ve 4 arasında cross-over olabilir.

III. 5 ve 6’ da farklı karakterlerle ilgili genler vardır.

ifadelerinden hangileri doğrudur ?

       A)Yalnız I          B) Yalnız II            C) I ve II    

         D) II ve III                      E) I, II ve III
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