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- Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görev leri açısından karşılaştırabileceksiniz.
- Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek 
tartışabileceksiniz.
- Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklayabileceksiniz.

Hücrenin KısımlarıHücrenin KısımlarıEtkinlik 1Etkinlik 1

Hatice Öğretmen, öğrencilerine hücrelerin kısımlarını öğretmek ister. Akıllı tahtada bir hayvan hücresi modeli açıp hücre 
kısımlarını gösterir. “Canlıları oluşturan ve canlılık özelliklerini gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. Hücreler 
görevlerine ve bulundukları canlıya göre bazı farklılıklar gösterse de temelde üç kısımdan oluşur.” açıklamasını yapan 
Hatice Öğretmen; bu kısımları A, B ve C olarak adlandırmıştır. Öğrencilerine bu kısımların özelliklerini sormuş, onlar da 
şekildeki gibi cevaplamışlardır.

• Akıllı tahtada harflendirilerek 
verilmiş hücre kısımlarının isim-
lerini uygun yerlere yazınız.

• Öğrencilerin verdiği cevapların 
yanındaki kutucuklara ait olduk-
ları hücre kısmının gösterildiği 
harfi yazınız.
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Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bitki hücrelerine, hangileri hayvan hücrelerine aittir? 
Doğru seçenekteki harfi örnekteki gibi boyayarak, aşağıdaki kutucuklara yazıp şifreyi bulunuz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Y

Hayvan mı, Bitki mi?Etkinlik 2

1. Kofulları büyük ve 
az sayıdadır.

YK

2. Sadece ilkel olanlarında 
lizozom bulunabilir. AE

3. Hücre duvarı yoktur. RP

4. Kloroplast bulunur. IE

5. Sentriyolleri yoktur. TF

6. Sentriyolleri vardır. UA

7. Oval bir yapıdadır. CS

8. Kloroplast bulunmaz. KL

9. Lizozom bulunur. IA

10. Köşeli bir yapıdadır. RS

11. Hücre duvarı vardır. IF

12. Kofulları küçük ve çok 
sayıdadır.

VM

.

.
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Seç BoyaEtkinlik 3

Aşağıdaki bitki ve hayvan hücrelerinin bir kısmı birleştirilmiş hâlde bulunmaktadır.

• Hangi organeller sadece bitkilerde bulunmaktadır?

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

• Hangi organeller sadece hayvanlarda bulunmaktadır?

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

• Verilen hücre organellerini aşağıdaki renklere göre boyayınız.

Çekirdek

Mor

Golgi Aygıtı

Pembe

Mitokondri

Kırmızı

Hücre Duvarı

Kahverengi

Endoplazmik 
Retikulum

Koyu Mavi

Sentriyol

Turuncu

Kloroplast

Koyu Yeşil

Sitoplazma

Açık Yeşil

Koful

Açık Mavi

Hücre Zarı

Lacivert

Lizozom

Sarı
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Sek Sek OyunuEtkinlik 4

1 Mitokondri Koful Lizozom Golgi Hücrenin enerji üretim merkezidir.

2 Endoplazmik 
Retikulum Kloroplast Ribozom Mitokondri Fotosentez yaparak besin ve oksijen üretir.

3 Hücre Duvarı Kloroplast Koful Çekirdek Hücre için zararlı ve fazla olan maddeleri depo-
layan kese şeklindeki organeldir.

4 Hücre Zarı Sentriyol
Endoplazmik 
Retikulum

Sitoplazma Hayvan hücrelerinin bölünmesinde görevli olan 
organeldir.

5 Mitokondri Çekirdek Ribozom Golgi 
Cisimciği

Hücrede protein sentezlemede görevlidir, hücre-
deki en küçük organeldir.

6 Kloroplast Çekirdek Hücre Duvarı Golgi 
Cisimciği

Hücrede ter, süt gibi salgı maddelerinin üreti-
minden ve paketlenmesinden sorumludur.

7 Sitoplazma Sentriyol Endoplazmik 
Retikulum Hücre Zarı Hücrede madde iletiminden sorumlu organeldir.

8 Hücre Duvarı Lizozom Kloroplast Koful Görevi hücre içi sindirimdir.

9 Ribozom Çekirdek Mitokondri Koful Hücrenin yönetim ve denetim merkezidir.

10 Hücre Zarı Ribozom Kloroplast Çekirdek Hücrenin dağılmasını önleyen yapıdır.

11 Çekirdek Sitoplazma Sentriyol Endoplazmik 
Retikulum

Çekirdek ile hücre zarının arasını dolduran yarı 
saydam ve akışkan bir sıvıdır.

12 Sitoplazma Mitokondri Hücre Duvarı Koful Bitki hücrelerini dış etkilerden koruyan, cansız 
ve sert yapıdır.

Ahmet önündeki kutulara basarak karşı tarafa 
geçecektir. Yalnız her satırda yalnızca bir kutu, 
Ahmet’i taşıyabilecek özelliktedir. Ahmet’in 
doğru kutuyu bulabilmesi için kutuda yazan 
hücresel yapılar ve organeller ile ilgili bir ipucu 
verilmiştir.

Ahmet’in karşıya geçebilmesi için basması 
gereken kutuları boyayınız.

İPUÇLARI
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Ara BulEtkinlik 5

Aşağıda özellikleri verilen hücre yapılarının adlarını boş bırakılan alanlara yazıp bulmaca içinde bulunuz.

.......................... Hücrenin enerji üretim merkezidir.

..........................
Hücre için zararlı veya fazla olan maddeleri depolayan organeldir. Bitki hücrelerinde 
boyutu büyük ve az sayıda, hayvan hücrelerinde ise boyutu küçük ve çok sayıdadır.

.......................... Hücrede protein sentezlemede görevlidir. Hücredeki en küçük organeldir.

..........................
Hücrede salgı maddelerinin (ter, süt vb.) üretimini ve paketlenmesini sağlayan ke-
seciklerdir.

..........................
Besinlerin ve büyük moleküllerin parçalanmasından (sindiriminden) sorumlu olan 
bu organel, yaşlanan hücrelerin ve organellerin yok edilmesinden de sorumludur.

..........................
Hücrenin dağılmasını önleyen canlı ve esnek yapıdır. Üzerinde hücre ile dış ortam 
arasında madde alışverişini sağlayan yapılar vardır.

..........................
Çekirdek ile hücre zarının arasını dolduran, yarı saydam ve akışkan sıvıdır. Büyük 
oranda sudan oluşur.

.......................... Bitki hücrelerini dış etkilerden koruyan, cansız ve sert yapıdır.

.......................... Çiftler hâlinde bulunan ve hücrelerin bölünmesinde görev alan organeldir.

..........................
Hücrenin yönetim ve denetim merkezidir. İçinde canlının kalıtsal özelliklerini (göz 
rengi, saç rengi, yaprak şekli gibi) belirleyen yapılar bulunur. 

.......................... Bitkilere yeşil renk verir. Fotosentez yaparak besin ve oksijen üretir.

G İ R İ B O Z O M Y I O Ş S

O A S K L Ş M M A Z C S G İ

L U M Z K L O R O P L A S T

G L İ Z O Z O M İ L K H F O

İ A T C F B N M Ö Ç A P Y P

C A O G U F O L Ç K O N D L

İ A K R L T R İ E Z V S V A

S M O N E R K İ K D E O K Z

İ İ N S E N T R İ Y O L İ M

M T D M E T E O R G A G L A

C Y R S E H İ L D A L İ L A

İ A İ Y H Ü C R E Z A R I G

Ğ U R E T S A K K R İ B O M

İ H Ü C R E D U V A R I E G
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Zeynep ve ÇiçeğiEtkinlik 6

 
Günlük yaşamından kısa bir kesit verilen Zeynep’in ve çevresindeki canlıların hücrelerin-
deki organellerin işlevleri ile ilgili örnekler veriniz.

• Golgi cisimciği: Zeynep’ in terlemesi esnasında golgi cisimciği daha fazla görev alır.

• Mitokondri: .....................................................................................................................

• Kloroplast: .....................................................................................................................

• Ribozom: ........................................................................................................................

• Lizozom: .........................................................................................................................

Yukarıdakilere ek olarak istediğiniz iki organeli ve görevlerini belirtiniz.

• .......................................................................................................................................

• .......................................................................................................................................

• .......................................................................................................................................

Zeynep bahçesinde vakit geçirmeyi çok sevmek-
tedir. Bir gün yine bahçe işleri ile uğraşırken saksı-
daki çiçeği sulamayı unuttuğunu fark eder ve onu 
da sular. Zeynep hem çok yorulmuş hem de ter-
lemiştir. Bahçedeki sandalyesine oturur. Etrafında 
bulunan ağaçları, çiçekleri, böcekleri, kelebekleri, 
kuşları seyreder. 

BENZERLİKLER 
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

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

FARKLILIKLAR 
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

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

Zeynep ve çiçeğinin hücrelerinin özelliklerini düşününüz. Hücre özelliklerinin ben-
zerlik ve farklılıklarını yazınız.
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Bul ve AçıklaEtkinlik 7

Bulmacaya yerleştirilen kavramların açıklamalarını aşağıda boş bırakılan yerlere yazınız.
1) ..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
4) ..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
5) ..................................................................................................................................

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

1

2

3

5

4

Yanda bazı yapılara ait bir görsel verilmiştir.

Buna göre bu yapıların adlarını bulmaca-
daki ilgili yerlere yazınız.

2

5

1
4

3

5

4

3
1

2
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Sıralı Konumu BulEtkinlik 8

2

3
4

56

1

Aşağıdaki bilgilerin tarihsel gelişimdeki sırasını dikkate alınız ve uygun konum numara-
ları ile eşleştirerek tabloya yazınız. (Konum numaraları arttıkça günümüze yaklaşılmaktadır.)

a) Antonie Van Leeuwenhoek, durgun sudan örnek alarak ilk canlı hücreyi incelemiştir.

b) Robert Hooke, şişe mantarını incelemiş ve ölü hücre duvarlarını gözlemleyerek içi boş 
odacıklara hücre adını vermiştir.

c) Robert Brown, hücre keşfedildikten yaklaşık 200 yıl sonra hücrenin çekirdeğini bul-
muştur.

d) Zacarias Janseen ilk mikroskobu bulmuştur.

e) Matthias Schleiden ve Theodor Schwann, bütün canlıların hücrelerden oluştuğunu ileri 
sürmüş ve hücre teorisinin temelini atmıştır.

f) Rudolf Virchow, mikroskop altında hücre bölünmesini gözlemlemiş ve “Bütün hücreler 
var olan hücrelerden oluşur.” ifadesini hücre teorisine eklemiştir.

1 2 3 4 5 6
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Örgü Deseni BulEtkinlik 9

Aşağıda bazı kavramlar ve bu kavramların temsil ettiği rakamlar verilmiştir. 

Verilen kavramları basitten karmaşığa doğru sıralayınız. Kavramları temsil eden rakamları sırasıyla 
ilgili  desenin olduğu kutuya yazınız.

Atkılarda oluşan figürlerin hangi canlılara ait olduğunu tahmin ediniz. Bu canlıların hücre modellerini çiziniz ve 
özelliklerini yazınız.

Zahide ve Zühre Nine şekilde görüldüğü gibi atkı örmektedir. Yukarıdaki tabloda verilen kutulardaki modelleri 
kullanarak atkılarını tamamlayacaklardır. Bu kavramları temsil eden modelleri atkının üzerine çiziniz. 
(İçerisinde 0 rakamı yazan karelere model çizilmeyecektir.)

Organizma Doku Sistem Hücre Organ
1 2 3 4 5

Model

Rakam

Zahide Nine

Zahide Nine Zühre Nine

Zühre Nine

Hücre 11



Doğru mu, Yanlış mı? Göster!Etkinlik 10

Uygun Olanı SeçEtkinlik 11

Hücreden organizmaya kadar uzanan kavramlar arasındaki ilişki kutularla modellenecektir. İçlerinde 
en karmaşık kavram en büyük kutu ile en basit kavram ise en küçük kutu ile modellenecektir.

1 K keşfedildikten sonra mikroskop icat edilmiştir.

2 M kutusu, dokuyu temsil etmektedir.

3 O ile adlandırılan kutuya örnek olarak kelebek verilebilir.

4 K kutusuna örnek olarak kas hücresi verilebilir.

5 L kutusu mide ise N kutusu sindirim sistemi olabilir.

6 N kutusu benzer görevdeki organların bir araya gelmesiyle oluşur.

Buna göre aşağıda verilen ifadeleri “Doğru” ya da 
“Yanlış” olarak değerlendiriniz. İfadeye ait göstergenin 
ibresini uygun yönde çiziniz.

Aşağıda iç içe geçebilen kutular verilmiştir.

Aşağıda bazı hücre çeşitleri gösterilmiştir. Tabloya göre soruları cevaplayınız.
a) Hangileri bitki hücrelerine örnek olarak 

verilebilir?  
…………….……...……............…...

b) Hangileri hayvan hücrelerine örnek 
olarak verilebilir?  
…………….……...……............…...

c) Hangilerinde mitokondri bulunur? 
…………….……...……............…...

d) Hangilerinde kloroplast bulunur? 
…………….……...……............…...

1) Kas Hücreleri

5) Yaprak Hücreleri 6) Alyuvar Hücreleri 7) Kemik Hücresi 8) Soğan Zarı Hücreleri

2) Bağırsak Hücreleri 3) Pamuk Hücreleri 4) Sinir Hücresi
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- Mitozun canlıla r için önemini açıklayabileceksiniz.
- Mitozun birbirini takip eden farklı ev relerden oluştuğunu açıklayabileceksiniz.

1) Boyca uzamayı sağlar. 2) Yeni denizyıldızı oluşmasını sağlar. 3) Ergenlikte kilo artışını sağlar.

4) Kertenkelenin yeni kuyruk oluşturmasını sağlar. 5) Yapraktan yeni bitki oluşmasını sağlar. 6) Yaraların iyileşmesini sağlar.

7) Yeni bira mayalarının oluşmasını sağlar. 8) Larvadan kurbağaya geçmesini sağlar. 9) Tohumdan ağaç oluşmasını sağlar.

10) Kırılan kemiklerin iyileşmesini sağlar. 11) Amipin bölünmesini sağlar. 12) Filin büyümesini sağlar.

a) Yukarıda verilen mitoz örneklerinden hangileri üremeyi sağlamıştır?
...........................................................................................................................................
b) Yukarıda verilen mitoz örneklerinden hangileri canlıda onarımı sağlamıştır?
...........................................................................................................................................
c) Yukarıda verilen mitoz örneklerinden hangileri büyüme ve gelişmeyi sağlamıştır?
...........................................................................................................................................

Böl BölebilirsenEtkinlik 1

Mitoz bölünme; bazı canlılarda büyümeyi, bazılarında hasarlı dokuları onarmayı, bazılarında ise 
üremeyi sağlar.

Bu Bölümde;

Mitoz 13



Mitoz bölünmeyi incelemek için laboratuvarda çalışmalar yapan Ayşe, bakteri hücrelerinin 
bölünme sürelerini hesaplamaya çalışmaktadır. İçerisinde yeterli miktarda besin bulanan kaba tek 
hücreli bir canlı bırakmış, uygun nem ve sıcaklığın bulunduğu bir ortamda mikroskop yardımıyla 
gözlemeye başlamıştır. Her 10 dakikada bir bölünme geçiren canlı 2 saat sonra kabı tamamen 

doldurmuş ve bölünmeyi durdurmuştur.

• Bölünme durduğunda kapta kaç tane bakteri hücresi bulunmaktadır?

………………………………..………............................................…………………..

• Başlangıçta 1 adet yerine 4 adet bakteri hücresi koymuş olsaydı aynı sayıda bakteri 
hücresini kaç dakikada elde ederdi?

………………………………..………............................................…………………..

• Saat 13.00’te aynı büyüklükteki petri kabına 1 adet bakteri hücresi koyan araştırmacı, 
saat 17.00’de kaç tane bakteri hücresi sayacaktır?

………………………………..………............................................…………………..

Kendini GösterEtkinlik 2
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Oyun ZamanıEtkinlik 3

Yavuz Bey, fen bilimleri dersinde öğrencileri ile beraber mitoz bölünmenin aşamalarını gösteren 
bir etkinlik tasarlar. Öğrencilerinden oyun hamuru, kâğıt ve boya kalemleri getirmelerini ister. 
Öğrenciler gruplara ayrılır ve mitoz bölünmenin aşamalarını belirten şekiller yaparlar.

Hangi grup doğru çalışma yapmıştır? Doğru çalışmanın yanındaki kutucuğa “  ” çiziniz. 
Hata yapan grupların yanına nerede hata yaptıklarını yazınız.

Mitoz 15



Odalardaki Sırayı Bul , İlerle!Etkinlik 4

C
İğ ipliklerine tutunan
kromozomlar hücrenin
orta kısmına dizilirler.

F 
Çekirdek zarı ve
çekirdekçik erir. 
Sentrozomlar zıt
kutuplara çekilir ve
iğ ipliklerini oluşturur.

B
Çekirdek zarı ve 
çekirdekçik oluşmaya 
başlar. İki yeni 
çekirdek oluşur.

N
Hücrenin ortasına dizilen 
kromozomlar birbirinden 
ayrılır ve kromozomu
oluşturan kardeş kromatitler 
karşılıklı kutuplara doğru çekilir.

L
DNA kendini eşler. Kalıtsal 
madde miktarı iki katına 
çıkar. Kromatin iplikler 
kısalıp kalınlaşarak 
kromozomları oluşturur.

K 
Çekirdek zarı ve
çekirdekçik oluşmaya 
başlar. İki yeni 
çekirdek oluşur.

P
Hücrenin ikiye 
boğumlanmasıyla 
kalıtsal özellikleri aynı, 
iki yeni hücre oluşur.

A 
Çekirdek zarı ve 
çekirdekçik erir. 
Sentrozomlar zıt 
kutuplara çekilir ve 
iğ ipliklerini oluşturur.

Aşağıdaki evin odalarında mitoz bölünmenin evreleri ile ilgili bilgiler yazmaktadır. Hilal, 
bulunduğu odadan başlamak üzere merdiven ya da kapıları kullanarak oda değiştirecektir. 
Oda değişimi sırasında mitoz bölünmenin birinci evresinden başlayacak ve son evresindeki 
odada hareketi son bulacaktır.

• Mitoz bölünme evrelerinin gerçekleme sırasına göre ilerleyen Hilal hangi odaları 
sırasıyla dolaşır? Yazınız.

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

• Hilal en son hangi odada durur? Yazınız. ....................................
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Bizde Boşluk YokEtkinlik 5

• Aşağıdaki yapıların isimlerini boş kutucuklara yazınız.

• Mitozun evreleri düşünüldüğünde görseldeki yapının ikiye ayrılmasının amacı nedir? 
Açıklayınız. 

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

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

• Mitoz bölünme; çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi olmak üzere iki aşamada 
gerçekleşmektedir. Mitoz bölünme esnasında bu aşamalar sırasıyla birbirini takip eden 
evrelerden oluşmaktadır. Bir hayvan hücresine ait mitoz bölünmenin evreleri aşağıda 
verilmiştir.

a) Boş bırakılan evreleri çizerek tamamlayınız.

b) Sitoplazma bölünmesi ve çekirdek bölünmesini içeren kısımları şekil üzerinde 
belirtiniz.

1 2 3

456

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

Mitoz 17



Benzer mi? Farklı mı?Etkinlik 6

Bul ve İşaretleEtkinlik 7

Aşağıda bitki ve hayvan hücrelerinin bölünmelerine ilişkin görseller verilmiştir.

1- Görsellerin bitki hücresi mi, hayvan hücresi mi olduğuna karar verip yazınız.

2- Ok işareti ile belirtilen bölgelerde gerçekleşen olayları yazınız.

          Nurcan’ın elinde mitoz bölünmenin bir evresine ait poster bulunmaktadır.

 

   

• Bu evreden bir önceki evreyi işaretleyiniz.

• Posterdeki evreden bir sonraki evre ile ilgili olan ifadeleri işaretleyiniz.

o Çekirdek zarı tekrar oluşmaya başlamıştır.

o Kromatin iplikler kromozomları oluşturmuştur.

o Kromozomlar hücrenin ortasına dizilir.

BENZERLİKLER 
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

FARKLILIKLAR 
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

3- Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünme aşamaları arasında benzerlik ve farklılıklar 
vardır. Bu benzerlik ve farklıkları yazınız.
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- Mayozun canlıla r için önemini açıklayabileceksiniz.
- Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterebileceksiniz.
- Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırabileceksiniz.

Parçaları BirleştirEtkinlik 1

Mayoz bölünmenin canlılar için önemi bulmaca parçalarında karışık bir şekilde verilmiştir. 
Bu parçaları aşağıdaki boş kutucuklara uygun şekilde yerleştiriniz.

Bu Bölümde;
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Seç BoyaEtkinlik 2

Ana hücre 
ile yavruların 
aynı kalıtsal 

özellikte 
olması

Eşey 
hücrelerinin 
oluşması

Eşeysiz 
üremenin 
gerçekleş-

mesi
Yaraların 

onarılması

Eşeyli 
üremenin 
gerçekleş-

mesi

Tür içi 
kalıtsal 
çeşitlilik

Büyümeyi 
ve gelişmeyi 
sağlaması

Kalıtsal özel-
liklerin ne-

silden nesile 
aktarılması

Kromozom 
sayısının 
nesiller 

boyu sabit 
kalması

I II

III IV
n

I II III IV

2n

Kromozom Sayısı

Zaman

 Fen Bilimleri 2. Ünite - Hücre ve Bölünmeler20



Mayoz Evre, Nerede Beste?Etkinlik 3

Aşağıda 2n=2 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünme evrelerine ait görseller karışık hâlde verilmiştir.

• Evreleri temsil eden rakamları gerçekleşme sırasına göre notaların altındaki kutulara yazınız.

• Rakamların temsil ettiği notaları aşağıdaki porteye çiziniz.

• Çizdiğiniz notaları melodika veya flüt ile çalabilirsiniz ve böylece duyduğunuz melodiyi tanıyarak 
ikinci parçanın ismini bulabilirsiniz.

Notaların 
Gösterimi

Notalar do re mi fa sol la si i-do
Rakam

Mayoz Evreleri

Yaşasın Okulumuz

.................................
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Kovanı BulEtkinlik 4

Aşağıdaki arılar sorulara yanıt vererek kendi kovanlarına gideceklerdir.

• A arısı, mitoz bölünmenin özelliklerinin cevap olduğu yönde ilerleyecektir.

• B arısı, mayoz bölünmenin özelliklerinin cevap olduğu yönde ilerleyecektir.

SORULAR:

1. Hangi hücrelerde görülür?

2. Bölünme sonunda kaç hücre oluşur?

3. Kromozom sayısının değişimi nasıldır?

4. Parça değişimi var mıdır? Yok mudur?

5. Hangi üreme çeşidinde görülür?

• Buna göre A ve B arılarının kovanlarını aşağıdaki tabloya yazınız.

ARILAR A Arısı B Arısı

KOVANLAR

• A ve B arılarının ulaştıkları kovanları temsil eden sözcükleri birbiriyle ilişkisi bakı-
mından açıklayınız.

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

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

 Fen Bilimleri 2. Ünite - Hücre ve Bölünmeler22



Uygun Olanı TaraEtkinlik 5
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Böl BirleştirEtkinlik 6

Aşağıda eksik bırakılan ifadeleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

Erkek üreme 
hücrelerine 

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

Dişi üreme 
hücrelerine 

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

Oluşan hücreler, 
...................  

sayesinde birbirinden 
farklıdır.

Parça değişimi 
..................  

arasında gerçekleşir.

Çok hücreli 
canlılarda yıpranan 

dokular .................... 
ile onarılır.

Döllenme 
sonucu 

oluşan hücrenin 
...................... 

bölünmeler 
geçirmesiyle bebek 

oluşur.

Erkekte 
bulunan eşey 

ana hücrelerinden 
.................. bölünme 

ile eşey hücreleri 
oluşur.

Dişide 
bulunan eşey 

ana hücrelerinden 
.................. bölünme 

ile eşey hücreleri 
oluşur.

Erkek üreme 
hücreleri ile dişi 

üreme hücrelerinin 
birleşmesine 

.................... adı 
verilir.

Birleşme 
sonucunda 

..................... adı 
verilen hücre 

oluşur.

Mayoz ile oluşan 
hücrelerin kromozom 
sayısı, ana hücrenin 

.................... 
kadardır.
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Doğru mu? Yanlış mı? Göster!Etkinlik 7

1 K olayı, mayoz bölünmedir.

2 L’de görülen olay mitoz bölünmedir.

3 M’de görülen olay döllenmedir.

4 N olayı, mitoz bölünmedir.

5 Oluşan yavrunun genetik yapısı anne ve babasının genetik yapısı ile aynıdır.

6 K’deki olay, aynı tür içinde çeşitlilik oluşmasında etkilidir.

7 L’deki olay sonucunda zigot oluşur.

8 M’deki olay, kalıtsal çeşitlilik sağlar.

9 K’deki olay, üreme hücrelerinde gerçekleşir.

10 K’deki olay, tür içinde kromozom sayısının sabit kalmasında etkilidir.

11 Oluşan yavrunun kromozom sayısı anne ve babasının kromozom sayısının 
yarısı kadardır.

12 M’deki olay, bitki hücrelerinde gerçekleşmez.

Bu şemaya göre aşağıda verilen ifadeleri “Doğru” ya 
da “Yanlış” olarak değerlendiriniz. İfadeye ait göster-
genin ibresini uygun yönde çiziniz.

Bir canlı türüne ait yaşam döngüsü aşağıda şema ile gösterilmiştir.
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Basketbol OynayalımEtkinlik 8

Bu durumda hangi takım kazanır? ...........................................................................................

1
Puan

Kromozom sayısı 
yarıya iner.

Tek hücrelilerde 
üremeyi, çok 

hücrelilerde büyümeyi 
ve onarımı sağlar.

Dört yeni hücre oluşur. İki yeni hücre oluşur.

Kırmızı bölgeden atılan sayılar= 1 puan

Mavi bölgeden atılan sayılar= 2 puan

Turuncu bölgeden atılan sayılar= 3 puan

3
Puan

Kalıtsal çeşitlilik 
görülmez.

Kalıtsal çeşitliliğe katkı 
sağlar.

Oluşan hücreler 
kalıtsal olarak 

birbirinden farklıdır.
Parça değişimi görülür.

2
Puan

Vücut hücrelerinin 
genelinde görülür.

Üreme ana 
hücrelerinde 
gerçekleşir.

Parça değişimi olmaz.
Kromozom sayısı 

değişmez.

Şeyma ve Bahar ile Yasin ve Volkan basketbol maçı yapmakta-
dırlar.

Şeyma ve Bahar’ın takımı mayoz bölünmenin özelliklerinin yazılı 
olduğu topları sayı olarak atmıştır. Yasin ve Volkan ise mitoz bö-
lünmenin özelliklerinin yazılı olduğu topları sayı olarak atmıştır.
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M
ito

z

Hü
cr

e

Kr
om

oz
om

Do
ku

la
r

Bi
tk

i v
e 

Ha
yv

an
 

Hü
cr

es
i A

ra
sın

da
ki

 
Be

nz
er

lik
 v

e 
Fa

rk
lıl

ık
la

r

DN
A

M
ito

zu
n

Ev
re

le
ri

Hü
cr

e
Bö

lü
nm

es
i

Zİ
HN

İM
İZ

DE
 K

A
LS

IN

M
ay

oz
u 

M
ito

zd
an

 
Ay

ıra
n 

Öz
el

lik
le

r 

 M
ay

oz
un

 C
an

lıl
ar

 
İç

in
 Ö

ne
m

i

Ku
tu

cu
kl

ar
 iç

in
de

ki
 k

on
u 

ve
ya

 k
av

ra
m

la
rı 

zi
hi

n 
ha

rit
as

ın
da

 u
yg

un
 y

er
le

re
 y

er
le

şt
iri

ni
z.

G
en

M
it

oz
da

 K
ro

m
o-

zo
m

la
rı

n 
Ö

ne
m

i

Ü
re

m
e 

H
üc

re
le

ri
ni

n 
M

ay
oz

la
 O

lu
şu

m
u

H
üc

re
M

it
oz

un
 C

an
lıl

ar
 

İç
in

 Ö
ne

m
i

H
üc

re
-D

ok
u-

 
O

rg
an

-S
is

te
m

-
O

rg
an

iz
m

a 
İli

şk
is

i
M

ay
oz

Mayoz 27



A) GENEL KAYNAKÇA
Kiziroğlu, İ. (2004). Genel biyoloji: canlılar bilimi. An-
kara: Birlik Matbaacılık.

MEB, (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (İl-
kokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar), Ankara.

B) GENEL AĞ KAYNAKÇASI
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/ (04.03.2020)

https:/ /hsgm.sagl ik.gov.tr / t r /kanser-anasayfa 
(04.02.2020)

https://www.konya.bel.tr/haberayrinti.php?habe-
rID=6695 (04.03.2020)

http://www.mikrobiyoloji.org/TR/Genel/BelgeKardes.
aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FFB-
4D4840AE4FCEEB1 (04.04.2020)

C) GÖRSEL KAYNAKÇA 
ID Numarası yazanlar "123rf" stok fotoğraf sitesin-
den alınmıştır.
Syf:1 64868863-84511256 (16.04.2020/21.18)
Syf:2 Komisyon çalışması
Syf:3 44325813-49245947-49245947_m 
(16.04.2020/21.18)
Syf:4 64868863 (17.04.2020/09.18)
Syf:5 61462429-59311547 (17.04.2020/10.35)
Syf:6 34382706 (17.04.2020/11.22)
Syf:7 Komisyon çalışması
Syf:8 11387239 (17.04.2020/12.10)
Syf:9 52129452 (17.04.2020/14.13)
Syf:10 94182403 (17.04.2020/15.45)
Syf:11 66083611 (17.04.2020/16.55)
Syf:12 47609303-16101642-31383131_m-87
150195_m-91271678-118545578-132605424 
(17.04.2020/18.50)
Syf:13 95032617-68832347-125576203-
72411796 -99300634 -38617310 -64560820 -
105587476-55591478-52729785-39001828_m 
(23.04.2020/15.40)
Syf:14 62539541 (23.04.2020/16.20)
Syf:15 78687894 (23.04.2020/17.51)
Syf:16 Komisyon çalışması
Syf:17 23241698 (23.04.2020/18.42)
Syf:18 23241698 (24.04.2020/19.42)
Syf:19 Komisyon çalışması
Syf:20 15166954 (29.04.2020/13.35)
Syf:21 145176509 (29.04.2020/13.35)
Syf:22 55803555-15166954 (29.04.2020/14.25)
Syf:23 Komisyon çalışması
Syf:24 83945096-81454201-82413114-47928605 
(29.04.2020/15.32)
Syf:25 98029857-28070696 (29.04.2020/16.41)
Syf:26 108720498 (29.04.2020/17.58)
Syf:27 34042785-34903748-78685723-125585684 
(29.04.2020/10.02)

7.
SINIF

2. ÜNİTE KAYNAKÇAHÜCRE VE BÖLÜNMELER

 Fen Bilimleri 2. Ünite - Hücre ve Bölünmeler28




