
 

 
 
 

BOŞ BIRAKILAN YERLERİ UYGUN 

İFADELERLE DOLDURUNUZ.                                  

 

 Canlıların gözle görülmeyen ve canlılık 

özelliği gösteren en küçük 

birimine………………..denir. 

 Hücrenin temel kısımları;……………,…………. 

ve ……………….tır. 

 Bitki hücrelerinde bulunan;fotosentez 

yaparak besin ve oksijen üretilmesini 

sağlayan organel ………………’tır. 

 Hücrenin;sindirim,boĢaltım,üreme gibi 

yaĢamsal faaliyetlerini yöneten yönetici 

molekül …………….’dır. 

 Hücrede madde depolamadan sorumlu 

organel…………….’dur. 

 Sentrozomlar 

sadece……………..hücrelerinde bulunan ve 

hücre bölünmesinde görevli 

organellerdir. 

 Aynı yapı ve görevdeki hücrelerin bir 

araya gelerek oluĢturdukları 

topluluğa………………..denir. 

 ……………bölünmede kromozom sayısı 

yarıya iner. 

 Kromozom sayısı ……………..bölünmede 

sabit kalır. 

 Mayoz bölünmede ………….…..çeĢitlilik 

sağlanır. 

 Biri anneden biri babadan gelen,Ģekil ve 

büyüklükleri aynı olan kromozomlara 

……………..  ………………… denir. 

 DNA’nın kısalıp kalınlaĢarak ve etrafının 

protein bir kılıfla sarılması sonucu 

oluĢan yapıya………………. denir. 

 Bitki hücresinde sitoplazma bölünmesi 

……… ……………… ile gerçekleĢir. 

 Hücre içi taĢımacılık yapan 

organel………………….….  ………………………..dur. 

 Mayoz bölünmede hazırlık aĢamasında 

……… defa DNA eĢlenmesi gerçekleĢir. 

 Hücre bölünmesi once çekirdek 

bölünmesi sonra ……………………bölünmesi 

Ģeklinde gerçekleĢir. 

 

 

DOĞRU OLANLARA D HARFİ,YANLIŞ 

OLANLARA Y HARFİ YAZALIM. 
 

 (        )Mitoz bölünmede kromozom sayısı 

yarıya düĢerken,mayoz bölünmede sabit 

kalır. 

 (        )Mitoz bölünme hayat boyu devam 

eder,mayoz bölünme ise ergenlik 

döneminde baĢlayıp,yetiikinliğin sonunda 

biter. 

 (        )Sperm ve yumurta,mayoz bölünme 

sonucu oluĢan gametlerdir.(üreme 

hücreleridir.) 

 (        )Mayoz bölünme tek aĢamada 

gerçekleĢir. 

 (        )Mitoz bölünmede bir hücreden iki 

yeni hücre oluĢur. 

 (        )Mitokondri organelinin görevi 

protein sentezlemektir. 

 (        )Golgi aygıtı hücre içi solunum 

yapar. 

 (        )Hücrede bulunan DNA,genleri 

oluĢturur ve genler birleĢerek 

kromozomları meydana getirir. 

 (        )Mayoz bölünmede kalıtsal çeĢitlik 

olur. 

 (        )Sperm ve yumurtanın 

birleĢmesine döllenme denir. 

 (        )Bitki hücresinin en dıĢında hücre 

duvarı vardır. 

 Sentrozom bitki ve hayvan hücresinde 

ortak olarak bulunan organeldir. 

 Tek hücrelilerde üremeyi mitoz bölünme 

sağlar.  

 (        )Mayoz bölünmede 2 defa 

çekirdek bölünmesi 1 defa sitoplazma 

bölünmesi gerçekleĢir. 

 (        )Hayvan hücresinde sitoplazma 

bölünmesi boğumlanma ile gerçekleĢir. 

 (        )Kromozom>DNA>Gen>Nükleotit 

doğru Ģekilde sıralanmıĢtır. 

 (        )Mayoz bölünme ve döllenme 

kalıtsal çeĢitlilik sağlar. 
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