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Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış oldu-Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış oldu-
ğuna karar vererek kutucukları doldurunuz. ğuna karar vererek kutucukları doldurunuz. 
(20 puan)(20 puan)

Aşağıdaki ifadelerde verilen boşlukları keli-Aşağıdaki ifadelerde verilen boşlukları keli-
melerden uygun olanı seçerek tamamlayınız. melerden uygun olanı seçerek tamamlayınız. 
(16 puan)(16 puan)

Aşağıda bir hücredeki kalıtsal yapıların Aşağıda bir hücredeki kalıtsal yapıların 
gösterilen kısımlarının isimlerini yazınız. gösterilen kısımlarının isimlerini yazınız. 
( 6 puan)( 6 puan)

Aşağıda 2n=6 kromozomlu bir hücredeki ma-Aşağıda 2n=6 kromozomlu bir hücredeki ma-
yoz bölünme evreleri karışık olarak verilmiş-yoz bölünme evreleri karışık olarak verilmiş-
tir.Evreleri oluş sırasına koyunuz.(12 puan)tir.Evreleri oluş sırasına koyunuz.(12 puan)

Aşağıda verilen özelliklerin hangi hücreye ait Aşağıda verilen özelliklerin hangi hücreye ait 
olduğuna karar vererek şemadaki uygun yer-olduğuna karar vererek şemadaki uygun yer-
lere numaraları yazınız. (14 puan)lere numaraları yazınız. (14 puan)

1.1. ........................................................, hücre zarı ile çekirdek
arasında madde taşınmasını sağlar.
2.2. Tek hücrelilerde üremeyi sağlayan hücre bölünmesi .....
...................................................
3. 3. Mayoz bölünmede homolog kromozomlar arasında ........
................................................ görülür.
4. 4. Hayvan hücresinde sitoplazma bölünmesi .........................
............................ ile gerçekleşir.
5.5. Mayoz bölünme ......................................hücrelerinde ger-
çekleşir.
6.6. ......................................., Samanyolu galaksisine en yakın
galaksi örneğidir.
7.7. .................................................. hem mitoz bölünme hemde
mayoz bölünmede ortak görülen bir olaydır.
8.8.Hidrojen ve Helyum gibi gazlar ve tozlardan oluşmuş
büyük bulutlara........................................ denir.

DNA eşlenmesi - Parça değişimi - Andromeda -NebulaDNA eşlenmesi - Parça değişimi - Andromeda -Nebula
Üreme ana - Vücut - Ara lamel - Mayoz bölünmeÜreme ana - Vücut - Ara lamel - Mayoz bölünme
Boğumlanma - Mitoz bölünme - Endoplazmik retikulumBoğumlanma - Mitoz bölünme - Endoplazmik retikulum

1.1. Dünya’mız Güneş sistemindeki Avcı kolunda yer
alır.

2.2.Uzaya gönderilen ilk insan Yuri Gagarin’dir.

3.3. DNA, hücrenin yönetici molekülünün dışının pro-
tein kılıfla sarılması sonucu oluşur.

4.4. Soğan zarı hücresinde sitoplazma bölünmesi
ara lamel ile gerçekleşir.

5.5. Gökcisimlerini, yıldızları inceleyen bilim insanları-
na astronomi denir.

6.6. Lizozom, hücre bölünmesinde görevli organeldir.

7.7. Samanyolu, eliptik galaksilerdendir.

8.8. Mitoz bölünme, canlılarda kalıtsal çeşitliliği
sağlamaz.

9.9. 2n=40 kromozomlu bir üreme ana hücresi bir
mayoz bölünme geçirdiğinde hücre sayısı 20 olur.

10.10. Küçük kütleli yıldızlar ömürlerinin sonunda nöt-
ron yıldızı olurlar.
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HayvanHayvan
hücresihücresi

   Bitki    Bitki 
 hücresi hücresi

Dış kısmında bulunan hücre duvarı, hücre-
ye dayanıklılık verir.

Hücre bölünmesini sağlayan organeli var-
dır.

Besin ve oksijen üreten organeli vardır.

Kofulları küçük ve çok sayıdadır.

Seçici geçirgen ve hücreye şekil veren, 
esnek zarı vardır.

Köşeli bir şekli vardır.

DNA gibi kalıtsal yapılar bulundurur.
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Soyad:...........................

Sınıf: 7/............
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Aşağıdaki klasik soruyu verilen boşluğa ce-Aşağıdaki klasik soruyu verilen boşluğa ce-
vaplayınız. (7 puan)vaplayınız. (7 puan)

Mitoz bölünme ile Mayoz bölünme arasındaki Mitoz bölünme ile Mayoz bölünme arasındaki 
farklerdan 5 tane yazınız. (10 puan)farklerdan 5 tane yazınız. (10 puan)

Verilen kromozom sayısı ve olaylar grafiğin-Verilen kromozom sayısı ve olaylar grafiğin-
de A. B ve C bölümlerindeki olayları yazınız.de A. B ve C bölümlerindeki olayları yazınız.
9 PUAN9 PUAN

mitoz bölünmemitoz bölünme mayoz bölünmemayoz bölünme

II
Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru 
cevabı bulup işaretleyiniz. cevabı bulup işaretleyiniz. 
( 6 puan)( 6 puan)
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1.1. Mitoz ve mayoz arasındaki farkları öğretmeye çalışan 
öğretmen, kartları yazılı olan ifadelere göre yapıştırma-
sını istemiştir.

  mitoz bölünme   mayoz bölünme

Öğrenciler her iki şemaya da 3’er kart yapıştırmışlar ve 
şemalarda birer hata yapmışlardır. 

Buna göre;Buna göre;

I.I. A kartında ‘‘4 yeni hücre oluşur’’ yazıyorsa B veya C 
kartında ‘‘ kalıtsal çeşitliliği sağlamaz ‘‘ ifadesi yazamaz.

II.II. D kartında ‘‘parça değişimi görülür’’ yazıyorsa E veya F 
kartlarının birinde ‘‘2 yeni hücre oluşur’’ yazabilir.

III. III. C kartı hatalı yapıştırılmışsa, A veya B kartında ‘‘vücut 
hücrelerinde görülür’’ yazabilir.

verilen yorumlardan hangileri doğrudur?verilen yorumlardan hangileri doğrudur?

A)A) I ve II.                                     B)B) I ve III.     
C) C) II ve III.                                   D) D) I, II ve III.
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kromozom sayısıkromozom sayısı

olaylarolaylarCCBB A A

AA BB CC

2. 2. Orhan Fen Bilimleri dersinde mitoz bölünmenin 3 ev-
resine ait poster getirmiş ve arkadaşlarına bu evrelerle 
ilgili bilgiler vermiştir.

Buna göre;Buna göre;

I.I. A evresinde kromozomlar iğ iplikleri sayesinde hücrenin
   ortasında dizilir.
II.II. C evresinde boğumlanarak sitoplazma bölünmesi
    gerçekleştiren bir yaprak hücresi görünmektedir.
III.III. B evresinde iğ iplikleri kardeş kromatitleri birbirinden
     ayırarak zıt kutuplara çeker.

ifadelerinden hangileri doğrudur?ifadelerinden hangileri doğrudur?

A)A) Yalnız I.                                           B)B) Yalnız II.
C)C) I ve III.                                              D)D) I, II ve III.

A evresiA evresi B evresiB evresi   C evresi  C evresi

22

      Dünya

    Uzay

      Türkiye

     Samanyolu

   Avcı kolu      Evren  Güneş Sistemi

Defne, babasının verdiği farklı büyüklüklerdeki bardakla-
ra kartlarda yazılı olan kavramların büyüklük ilişkisine ba-
karak büyük bardağa en büyük kavramın kartını yapıştır-
mak şartı ile sıralamasını yapacaktır.

Doğru sıralamayı aşağıdaki boşluğa yazınız.Doğru sıralamayı aşağıdaki boşluğa yazınız.


