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HÜCRE BÖLÜNMELERİ
MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME

Çalışma Defteri

ÖN SÖZ
Bu çalışma defterinde öğrencilerimizin, öğretim süreçleri içerisinde kazandıkları bilgi
ve becerilerini kullanmalarına olanak tanıyan çeşitli düzeylerde ve yapılarda etkinlikler
bulunmaktadır. Bu etkinliklerle öğrencilerimiz, gelişimlerini izleme imkânı bulurken
öğretmenlerimiz de bu süreçte onlara etkili dönütler verme ve öğrencilerinin bilişsel
gelişimini farklı düzeylerde takip etme imkânı bulmuş olacaktır. Bu bakımdan defterde yer
alan etkinlikler, bilişsel alan basamaklarının tümüne yönelik çıktıların gözlemlenebilmesine
imkân tanıyacak şekilde yapılandırılmıştır.

Çalışma defterlerinde boşluk doldurma, eşleştirme, çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı
madde tipi etkinliklerinin yanı sıra bil-bul-çöz, kelime avı ve sudoku gibi içeriklerle öğrencilerin
keyifli vakit geçirmelerini sağlayan etkinlikler de yer almaktadır. Ayrıca “Hatırlıyor muyum?”
bölümüyle öğrenciler kendi öz değerlendirmelerini yapabilecek ve eksik oldukları konuları
karekodlar aracılığıyla tekrar etme fırsatı bulacaktır.

Alanında yetkin uzmanlarca titizlikle hazırlanmış ve denetimden geçmiş olan bu çalışma
defterleriyle öğrenci ve öğretmenlerimize katkı sunmayı amaçlamaktayız.

2

BİYOLOJİ-10

Hatırlıyor muyum?
Aşağıda verilen bilgileri hatırlama düzeylerine göre işaretleyiniz. Puanlarınızı toplayıp, aşağıdaki ölçeğe
göre kendinizi değerlendiriniz.
Hatırlıyorum
2 Puan

1

Yeni hücreler var olan hücrelerin bölünmesiyle meydana gelir.

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan

Hatırlıyorum
2 Puan

2

Hücre bölünmeleri mitoz ve mayoz olmak üzere iki çeşittir.

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan

Hatırlıyorum
2 Puan

3

Hormonların uyarıcı etkisi, hacim-yüzey oranının bozulması ve sitoplazma-çekirdek
oranının değişmesi hücre bölünmesinin nedenleridir.

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan

Hatırlıyorum
2 Puan

4

Çok hücreli organizmaların bazı hücreleri gerekli durumlarda bölünürken bazı
hücreleri bölünmeyebilir.

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan

Hatırlıyorum
2 Puan

5

Yeni oluşmuş bir hücrenin bölünerek yeni hücreler meydana getirmesi sürecine
hücre döngüsü denir.

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan

Hatırlıyorum
2 Puan

6

Hücre döngüsü, interfaz ve mitotik evre olmak üzere iki bölümden oluşur.

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan
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Hatırlıyor muyum?
Hatırlıyorum
2 Puan

7

İnterfazda hücrenin hacmi artar ve DNA eşlenmesi gerçekleşir. ATP ve protein sentezi
gibi metabolik olaylar hızlanır, mitokondri gibi organellerin sayısı artar.

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan

8

Mitotik evre, bölünme ile ilgili tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra bölünmenin
gerçekleştiği evredir. Farklı kromozom takımlarına sahip (n, 2n, 3n gibi) hücrelerde
gerçekleşebilir. Ökaryotik tek hücrelilerde üremeyi; çok hücrelilerde ise çoğunlukla
büyümeyi, gelişmeyi, yenilenmeyi, kromozom yapısı ve sayısı değişmediğinden
kalıtsal devamlılığı sağlar.

Hatırlıyorum
2 Puan
Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan

Hatırlıyorum
2 Puan

9

Mitotik evre çekirdek bölünmesi (karyokinez / mitoz) ve sitoplazma bölünmesi
(sitokinez) olmak üzere iki süreçten oluşur.

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan

10

11

4

Mitoz çekirdek bölünmesi olup hücresel döngünün bir evresidir. Bu evrede hücrenin
tüm kalıtsal bilgileri yeni oluşacak çekirdeklere geçmektedir. Mitoz, çok hücrelilerde
zigot oluşumuyla başlayıp canlının yaşamının sonuna kadar devam eder.

Mitoz dört evrede gerçekleşir:
Profaz: Kromatin iplikler kromozom hâlini almaya başlar. Çekirdekçikler kaybolur.
Çekirdek zarı ve endoplazmik retikulum parçalanmaya başlar. Mitotik iğ iplikleri
oluşur. İğ iplikleri hayvan hücrelerinde sentrozomdan bitki hücrelerinde mikrotübül
organize edici bölgeden oluşur.
Metafaz: Kromozomlar, hücrenin ekvatoral düzleminde yan yana dizilir. Metafaz
kromozomların en belirgin görüldüğü evredir.
Anafaz: Kardeş kromatitler zıt kutuplara çekilir.
Telofaz: Çekirdek zarının yeniden oluşmasıyla iki çekirdekli bir hücre oluşur. İğ
iplikleri kaybolur. Çekirdekçikler yeniden oluşur. Kromozomların yoğunlaşması
çözülerek kromozomlar yeniden kromatin ipliklere dönüşür.
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Hatırlıyorum
2 Puan
Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan

Hatırlıyorum
2 Puan
Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan

Hatırlıyor muyum?

12

13

Çekirdek bölünmesinin ardından meydana gelen sitoplazma bölünmesi sonucu iki
yavru hücre oluşur. Sitokinez hayvan hücrelerinde boğumlanma ile bitki hücrelerinde
orta lamel oluşumu ile gerçekleşir.

Hücre döngüsünün evreleri arasındaki ilişkiyi sağlayan kontrol noktaları vardır. Hücre
döngüsünün kontrolünde “Devam et!” sinyalleri özel proteinlerce düzenlenir. Bu
mekanizma bozulursa hücreler, anormal şekilde çoğalır. Bir dokudaki anormal hücre
kütlesine tümör denir.

Hatırlıyorum
2 Puan
Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan

Hatırlıyorum
2 Puan
Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan

Hatırlıyorum
2 Puan

14

Tümörler; aynı dokuda kalıp yayılmıyorsa iyi huylu tümör, geliştiği dokuda kalmayıp
vücudun diğer bölgelerine yayılıyorsa kötü huylu tümör (kanser) olarak adlandırılır.

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan

15

Oluşan tümör hücrelerinin bulundukları yerden ayrılarak kan ve lenf yoluyla vücudun
diğer kısımlarına yayılmasına metastaz denir. Kanser hastalığında, kemoterapi ve
radyoterapi kullanılan tedavi yöntemlerindendir.

Hatırlıyorum
2 Puan
Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan

Hatırlıyorum
2 Puan

16

Ana canlının döllenme olmaksızın yeni bireyler oluşturmasına eşeysiz üreme denir.

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan

Hatırlıyorum
2 Puan

17

Eşeysiz üremenin temeli mitoza dayanır. Tek bir ata canlının olması yeterlidir.

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan
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Hatırlıyor muyum?

Hatırlıyorum
2 Puan

18

Eşeysiz üremede çoğalma hızı yüksektir. Kısa sürede çok sayıda yavru bireyler oluşur.

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan

Hatırlıyorum
2 Puan

19

Eşeysiz üreme tek hücrelilerin, bitkilerin, mantarların ve hayvanların bazılarında
görülür.

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan

Hatırlıyorum
2 Puan

20

Eşeysiz üreme çeşitleri; bölünerek üreme, tomurcuklanma, sporla üreme, rejenerasyon,
vejetatif üreme ve partenogenez şeklindedir.

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan
Hatırlamıyorum
0 Puan

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
PUAN

PUAN

40-32

31-26

25-0

ÇOK İYİ

ÇALIŞMALISINIZ

KONUYU TEKRAR ETMELİSİNİZ

1-2-3.
maddelerin
konu özeti

6

TOPLAM PUANINIZ

PUAN

4-5-6-7.
maddelerin
konu özeti

8-9-10-11-12.
maddelerin
konu özeti
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13-14-15.
maddelerin
konu özeti

16-17-18-19-20.
maddelerin
konu özeti

Eşleştirme
Açıklamaları verilen kavramları uygun görsel ile eşleştirerek, görselin yanındaki harfi ilgili kavramın
yanındaki kutucuğa yazınız.
METAFAZ

1

İğ ipliklerine kinetokorlarından tutunmuş
kromozomlar, hücrenin ekvatoral düzleminde
(metafaz plağı) yan yana dizilir.
Kromozomların en belirgin görüldüğü evredir.

A

TELOFAZ

2

Çekirdek zarının yeniden oluşmasıyla iki çekirdekli bir
hücre oluşur.
İğ iplikleri kaybolur.
Çekirdekçikler yeniden oluşur.
Kromozomların yoğunlaşması çözülerek kromozomlar
yeniden kromatin ipliklere dönüşür.

B

PROFAZ

3

Kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomlara
dönüşür.
Çekirdekçikler kaybolur.

C

Mitotik iğ iplikleri oluşur.

ANAFAZ

4

Kinetokorlara bağlı iğ iplikleri (mikrotübüller)
sayesinde ve sentromer bölgesindeki proteinlerin
çözülmesiyle ayrılan kardeş kromatitler, zıt kutuplara

Ç

çekilir.

SİTOKİNEZ

5

Sitoplazma bölünmesi gerçekleşir.
Sitoplazma bölünmesi hayvan hücrelerinde
boğumlanma, bitki hücrelerinde orta lamel oluşumu

D

ile gerçekleşir.

İNTERFAZ

6

Protein sentezi gibi metabolik olaylar hızlanır,
mitokondri gibi organellerin sayısı artar.
DNA eşlenmesi gerçekleşir.
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Boşluk Doldurma
Aşağıda karışık olarak verilen kelimeleri metinde uygun olan boşluklara yazınız.

Metafaz

Hücre döngüsü

Metastaz

Profaz

Doku kültürü
tekniği

Rejenerasyon

İnterfaz

Kinetokor

Sentrozom

Eşeysiz üreme

Tomurcuklanma

Partenogenez

Stolon

Orta lamel

Sentromer

Mitotik

Mitoz

Kromatit

Doku

Mayoz

1- Eşlenen bir kromozomun iki parçasından her birine ….....…................ adı verilir.
2- Kardeş kromatitleri bir arada tutan bölgeye …........….............. denir. Bu bölgede bulunan iğ ipliklerinin bağlandığı
proteinlere ise ….........….............. adı verilir.
3- Yeni oluşmuş bir hücrenin bölünerek yeni hücreler meydana getirmesi sürecine ….......…............ denir.
4- Hücre döngüsü, interfaz ve …...….....…................. evre olmak üzere iki bölümden oluşur.
5- …...........…............ ; G1 (birinci ara), S (sentez), G2 (ikinci ara) olmak üzere 3 alt evreden meydana gelir.
6- Bitki hücrelerinde …......….............. olmadığı için iğ ipliklerini mikrotübül organize edici bölge oluşturur.
7- ….....….....….................. kromozomların en belirgin görüldüğü evredir.
8- Bitki hücrelerinde, ….....….....…................ oluşumu ortada başlayıp merkezden kenarlara doğru iki yönde zara
değinceye kadar devam eder.
9- Tümör hücrelerinin bulundukları yerden ayrılarak kan ve lenf yoluyla vücudun diğer kısımlarına yayılmasına ….....
..….....…................. denir.
10- Ana canlının döllenme olmaksızın yeni bireyler oluşturmasına …......….....…............... denir.
11-Bir hücreli ökaryotlarda, bölünerek üreme ….........….....…...........esasına dayanır.
12- …......….....…............... , ana bireyin vücudunda mitozla oluşan çıkıntının gelişmesiyle yeni bir bireyin oluşmasıdır.
13- İnsanda kırılan kemiğin onarılması, yaraların iyileşmesi, bağırsak iç yüzeyinin ve dildeki epitel hücrelerinin
yenilenmesi …......….....….............. düzeyindedir.
14- Döllenmemiş yumurta hücresinin mitozla gelişerek yeni birey oluşturmasına …......….....….............. denir.
15- Çilek gibi bitkilerde …........….....…............. denilen sürünücü gövdeler, toprak üstünde bitkinin geniş alana
yayılmasını sağlar.
16- Üretimi zor olan türlerin çoğaltılması, soyu tükenmekte olan türlerin korunması ve ticari değeri olan bitkilerin
çok sayıda elde edilmesi gibi amaçlar için ….............….....….......... kullanılır.
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Çoktan Seçmeli
Aşağıda yer alan çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1

2
Denizyıldızında organ ve vücut düzeyinde
gerçekleşen rejenerasyonlar aşağıdaki şekilde
gösterilmiştir.

Bir öğretmen, öğrencilerden hayvan vücut hücrelerindeki
hücre döngüsü sırasında DNA’da meydana gelen
değişimleri gösteren bir şema çizmelerini istemiştir.
Bunun üzerine sınıftaki bir öğrenci defterine aşağıdaki
gibi bir şema çizmiştir.

1. rejenerasyon

2. rejenerasyon

Buna göre 1 ve 2 ile gösterilen rejenerasyon
düzeyleri ile ilgili olarak aşağıda verilen
açıklamalardan hangisi yapılamaz?
A) Kopan kol, merkezî diskten pay almamışsa
rejenerasyon organ düzeyindedir.
B) Kopan kol, merkezî diskten pay almışsa yeni bir
birey meydana gelir.
C) 1. rejenerasyonda kopan vücut parçalarının eksik
kısımlarının tamamlanmasıyla birey sayısı artar.
D) Her iki rejenerasyon düzeyinde de temel olay
mitozdur.
E) 2. rejenerasyon örneği vücut düzeyinde
gerçekleşmiştir.

Öğretmen, öğrencinin çizmiş olduğu şemayı inceledikten
sonra şemada bir hata olduğunu fark etmiş ve öğrenciden
bu hatayı düzeltmesini istemiştir.
Buna göre, öğrenci aşağıdaki değişikliklerden
hangisini yaparsa şemadaki hatayı düzeltmiş olur?
A) Hücre bölünmesinin sonuna iki tane yavru hücre
çizmek yerine dört tane yavru hücre çizerse
B) I. hücredeki DNA’yı kromozom şeklinde çizmek
yerine kromatin iplik şeklinde çizerse
C) II. hücredeki kromozomu iki tane kardeş kromatit
bulunduracak şekilde çizmek yerine kendini
eşlememiş bir kromozom şeklinde çizerse
D) III. hücrelerdeki DNA’yı kromatin iplik olarak
adlandırmak yerine kromatit olarak adlandırırsa
E) III. hücrelerdeki DNA’yı kromatin iplik şeklinde
çizmek yerine kromozom şeklinde çizerse
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Çoktan Seçmeli
Aşağıda yer alan çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

3

5
Mitoza ait özelliklerle ilgili olarak;

2n = 28 kromozomlu bir hücre peş peşe dört mitoz
geçirirse,

I. Kardeş kromatitlerin zıt kutuplara hareketi
II. Kromozomların metafaz plağında dizilmesi
III. İğ ipliği oluşumu
IV. Orta lamel oluşumu

a) Bölünme sonrası oluşacak toplam hücre sayısı
b) Bölünme sonrası oluşan hücrelerin kromozom sayısı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
belirtilmiştir?

verilenlerden hangilerinin mikroskopta gözlenmesi
bölünmekte olan hücrenin bitkiye ait olduğunu
kanıtlar?

		a		b
A)		4		28
B)		4		14
C)		8		28
D)		16		28
E)		14		14

A) Yalnız II			
B) Yalnız IV
C) III ve IV			
D) I, III ve IV
E) II, III ve IV

6
Aşağıdaki görsel bal arılarında partenogenezle
üremeyi göstermektedir. Buna göre aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

4
Normal bir mitoz sonucu meydana gelen aynı canlıya
ait iki hücrede;
I. Çekirdekte bulunan DNA miktarı
II. Kromozom sayısı
III. Organel sayısı
IV. Sitoplazma miktarı
verilenlerden hangileri kesin olarak aynıdır?

A) Yalnız I			
B) I ve II
C) I, II ve III		
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV

10

A) Cinsiyeti belirleyen faktör döllenmenin
gerçekleşip gerçekleşmemesidir.
B) Kovanda çeşitliliği kraliçe arı belirler.
C) Erkek arının spermleri aynı kalıtsal özelliktedir.
D) Çiçek tozuyla beslenen yavrulardan dişi işçi arılar
gelişir.
E) Tüm erkek arıların kalıtsal yapısı aynıdır.
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Açık Uçlu Sorular
Aşağıda yer alan metni okuyarak soruları cevaplayınız.

KONTROLSÜZ HÜCRE BÖLÜNMESİ
Kanser, insan vücudunda birçok doku ve organı etkileyebilen bir hastalıktır. Kanser, hücre döngüsünü
düzenleyen mekanizmalardaki kusurlardan kaynaklandığı için özellikle moleküler ve hücresel düzeyde
değerlendirilmesi gerekir. Örneğin hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla oluşan mesane kanserinin
bilinen en önemli risk faktörü sigaradır. Sigara içenlerin içmeyenlere kıyasla 2-6 kat daha fazla mesane
kanserine yakalanma riski vardır. Erkeklerde, mesane kanserinin ortaya çıkma olasılığı kadınlara oranla yaklaşık
dört kat daha fazladır. Tedavisi sürecinde; cerrahi yöntemler, radyoterapi ya da kemoterapi uygulamaları
kullanılmaktadır. Kemoterapide kullanılan kimyasallar ya da ilaçlar, kanser hücrelerini öldürerek, yayılmalarını
engelleyerek ve büyümelerini yavaşlatarak etkisini gösterir. Bu kimyasallar aynı zamanda sağlıklı vücut
hücrelerine de zarar vererek yan etkilere neden olur.

Normal doku

Tümörlü doku

1. Mesane kanserinin ortaya çıkmasında çevresel faktörlerin etkisi nasıldır?
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

2. Sizce kemoterapi ilaçları hangi hücresel yapıların ya da organellerin çalışmasını olumsuz etkileyerek
kanser hücrelerinin çoğalmasını engeller? Bu süreçte neden sağlıklı hücrelere de zarar verir?
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

3. Mesane kanserinin ortaya çıkma olasılığında genetik özelliklerin nasıl bir etkisi olabilir?
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
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Açık Uçlu Sorular

RENKLİ MİTOZ
Renkli Mitoz, bölünme evrelerinin hangi sıra ile gerçekleştiği ve bölünme evresine ait görseli tanımanın gerekli
olduğu bir dikkat oyunudur.
Oyunun amacı oyun tablosunda verilen hücre türü ve bölünme evresine ait görsele uygun oyun kartını kart
alanına yerleştirmektir. Oyun kartında yer alan canlı bilgisi ve kart rengi, bölünme evresine uygun olmalıdır.
Zeynep Öğretmen, sınıfında "Renkli Mitoz" adlı oyunu oynatmaya karar veriyor. Oyunun kurallarını öğrencilere
şu şekilde açıklıyor:
• Oyun renk tablosu ve oyun kartları ile oynanır.

• Oyun kartlarında çeşitli canlılara ait bilgiler

• Renk tablosunda her bir bölünme evresi farklı bir renk

bulunmaktadır. Ayrıca her bir karta renk tablosundaki

ile ifade edilmiştir.

bölünme evrelerini ifade eden renk alanları yer
almaktadır.

RENK TABLOSU
RENK

Örnek oyun kartı

BÖLÜNME EVRELERİ
PROFAZ EVRESİ

Canlının resmi

METAFAZ EVRESİ
ANAFAZ EVRESİ
TELOFAZ EVRESİ

SAFRAN

Canlının adı

SİTOKİNEZ EVRESİ

Kart rengi

• Oyun tablosunda mitozun evrelerine ait görseller ve bu görsellerin altında oyun kartlarının yerleştirileceği
alanlar yer almaktadır.

OYUN TABLOSU

Bölünme
Evreleri

{

Kart
Alanı

{
1

12
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Açık Uçlu Sorular
Zeynep Öğretmen oyunun kurallarını öğrencilere açıkladıktan sonra öğrencilerden sırayla bu
oyunu oynamalarını istiyor. Sınıftaki öğrencilerden biri olan Ahmet seçtiği kartları “Oyun Tablosu”’na
aşağıdaki gibi yerleştiriyor.

Ahmet’in uygulaması:

1

2

3

4

Ahmet, kartları Oyun Tablosuna yerleştirdikten sonra Zeynep Öğretmen Ahmet’in tablosunu inceliyor ve öğrencilere bu
tablo ile ilgili şu soruları soruyor:
a) Arkadaşınız oyun tablosunda verilen bölünme evrelerine uygun rengi içeren oyun kartlarını doğru olarak
yerleştirebildi mi?
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

b) Arkadaşınız oyun kartlarından kaç tanesini yerleştirirken bitki ve hayvan hücresi farklılığına dikkat etmiştir?
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

c) Oyun tablosunda yer alan bölünme evrelerine uygun oyun kartı tasarlasanız hangi canlıyı ve kart rengini
kullanırdınız?
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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Bil-Bul-Çöz
Aşağıda yer alan bulmaca etkinliğini yaparak anahtar kelimeyi bulunuz.
1
2

3
4
5

3

7

6

2

1

8

9

4
10

YUKARIDAN AŞAĞIYA

5

1. Döllenmemiş yumurta hücresinin mitozla gelişerek

11

yeni birey oluşturmasıyla meydana gelen eşeysiz
üreme çeşidi.
3. Hayvan hücrelerinde gerçekleşen hücre bölünmesi
sırasında iğ ipliklerinin üretildiği organel.

SOLDAN SAĞA
2. Kanser hücrelerinin kan ve
		

4. Canlılarda kopan veya hasar gören bir vücut
parçasının yenilenmesi olayı.

lenf yoluyla diğer doku ve

5. İğ ipliklerinin kromatitlere bağlandığı protein.

organlara taşınması.

7. Hücre döngüsünde çekirdek bölünmesini ifade

6. Hücre döngüsünde hücrenin hızla büyüdüğü,

eden evre.

metabolizmanın hızlandığı ve bölünme ile ilgili

10. Genellikle toprak altında bulunan ve yukarı doğru

hazırlıkların yapıldığı evre.
8. Ana bireyin vücudunda mitozla oluşan bir çıkıntının
gelişmesiyle yeni bir bireyin oluşması şeklinde

filizler, aşağı doğru kökler veren kalın yatay gövde.
11. Doku kültürü çalışmalarında oluşan farklılaşmamış
hücre topluluğu.

gerçekleşen eşeysiz üreme çeşidi.

ANAHTAR KELİME

9. Kardeş kromatitleri bir arada tutan bölge.
11. Bölünme sırasında kromatin ipliklerin kısalıp
kalınlaşarak özel katlanmalar sonucu oluşturdukları yapı.

14
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Kelime Avı
Verilen harflerle uygun Biyoloji terimlerini bulunuz. Numaralı kutulardaki harflerle anahtar kelimeye ulaşınız.
İpucu

3

8

2

6

7

5

1

4

ANAHTAR KELİME
1

2

3

4

5

6
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CEVAP ANAHTARI
EŞLEŞTİRME
1-E
2-C
3-B
4-D
5-Ç
6-A

BOŞLUK DOLDURMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kromatit
Sentromer / Kinetokor
Hücre döngüsü
Mitotik
İnterfaz
Sentrozom
Metafaz
Orta lamel
Metastaz
Eşeysiz üreme
Mitoz
Tomurcuklanma
Doku
Partenogenez
Stolon
Doku kültürü tekniği

ÇOKTAN SEÇMELİ
1- C
2- B
3- D
4- B
5- B
6- E

AÇIK UÇLU
1.

Tüm kanser çeşitlerinde olduğu gibi mesane kanserlerinin ortaya çıkmasında da çevresel faktörlerin etkisi vardır.
Sigara kullanımı mesane kanserinin ortaya çıkmasında etkili olan çevresel bir faktördür.

2.

Kemoterapi ilaçları hücrede DNA nın kendini eşlemesini, hücre bölünmesi için gerekli enzimlerin sentezini, RNA
sentezini, iğ ipliklerinin (mikrotübüllerin) düzgün oluşmasını engelleyerek bölünme hızını yavaşlatabilir. Özellikle
mikrotübüller düzgün oluşamayınca kardeş kromatitler zıt kutuplara çekilemeyeceği için yeni hücreler oluşmayacaktır.
İlaçlar ribozom organelini etkilerse bölünme için gerekli enzimlerin, sentrozom organelini etkilerse iğ ipliklerinin
üretimi aksayacağından kanserin yayılma hızı azaltılmış olacaktır. Bu kimyasal maddeler tedavi sürecinde sadece
kansere neden olan hücreleri değil sağlıklı hücrelerin replikasyon ve protein sentez mekanizmasını da etkilediğinden
saç dökülmesi, bağışıklıkta zayıflama, kilo kaybı gibi yan etkilere neden olacaktır.

3.

Erkek bireyler (XY) ile dişi bireylerin(XX) eşey kromozomundaki farklılık mesane kanserinin ortaya çıkma olasılığını
değiştirdiğinden genetik faktörler mesane kanseri üzerine etkilidir.

RENKLİ MİTOZ
a)
• 1.kart alanında yeşil renk kullanılmış yani profaz ifade edilmiştir. 1.kart alanındaki bölünme evresi görseli de profaza
ait olduğu için uygundur.
• 2.kart alanındaki kartta mavi renk bulunmakta yani renk tablosunda metafaz ifade edilmiştir. Bölünme evresinde de
metafaz görseli yer aldığı için uygundur.
• 3.kart alanındaki kartta kırmızı renk bulunmakta yani anafaz ifade edilmiştir. Bölünme evresinde de anafaz görseli yer
aldığı için uygundur.
• 4.kart alanındaki kartta sarı renk bulunmakta yani sitokinez ifade edilmiştir. Bölünme evresinde de sitokinez görseli
yer aldığı için uygundur.
Yerleştirilen kartlar bölünme evreleriyle uyumludur.
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CEVAP ANAHTARI
AÇIK UÇLU
b)
• 1.kart alanındaki görsel hayvan hücresine ait bir bölünme evresidir. Ahmet kartta sinek kuşunu seçmiştir. Bir
hayvan örneği seçtiği için uygundur.
• 2.kart alanındaki görsel bitki hücresine ait bir bölünme evresidir. Ahmet kartta deniz kestanesi canlısını
seçmiştir. Deniz kestanesi bir omurgasız hayvan örneği olduğu için örnek canlı verilen bölünme evresine
uygun değildir.
• 3.kart alanındaki görsel hayvan hücresine ait bir bölünme evresidir. Ahmet kartta ısırgan otunu seçmiştir.
Isırgan otu bitki örneği olduğu için örnek canlı bölünme evresine uygun değildir.
• 4.kart alanındaki görsel bitki hücresine ait bir bölünme evresidir. Ahmet kartta eğrelti otunu seçmiştir. Bir
bitki örneği seçtiği için uygundur.
Ahmet kartları yerleştirirken iki kartı bölünme evresi ile uyumlu yerleştirmiştir.
c)

YER ELMASI

BİL-BIL-ÇÖZ

KELİME AVI

1. Partenogenez
2. Metastaz
3. Sentrozom
4. Rejenerasyon
5. Kinetokor
6. İnterfaz
7. Karyokinez
8. Tomurcuklanma
9. Sentromer
10. Rizom
11. Kallus (Yukarıdan aşağıya)
11. Kromozom ( Soldan sağa)

Anahtar Kelime: MİTOZ

Anahtar Kelime: KROMOZOM
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