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TEST7 uZay araştırmaları 01

1. Kemal, uzay araştırmalarında kullanılan araçlar 
ile ilgili bir araştırma yapıyor. Daha sonra defte-
rine bu araçlardan birisi ile ilgili aşağıdaki fo-
toğrafı yapıştırıyor ve altına bu aracın özellikle-
rinden bazılarını doğru olarak yazıyor.

Özellikler:
• ____________________________________

• ____________________________________

• ____________________________________

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ke-
mal'in defterine yazdığı özelliklerden ola-
maz?

A) Yakıt, motor ve egzozdan oluşan silindir şek-
lindeki araçlardır.

B) Uzaya uydu veya uzay aracı yollamak için 
kullanılır.

C) Taşıdıkları yakıtın yanması sonucu oluşan 
gazın itme kuvvetiyle havalanır.

D) Uzay araştırmalarında tekrar tekrar kullanıla-
bilir.

2.  

Uzay mekiklerinin dış yüzeyleri, hava direncini 
azaltacak maddelerle kaplanır. 

Buna göre aşağıdaki ürünlerden hangisi 
bu maddelerin üretimi aşamasında elde 
edilen ve günlük hayatta kullanılan ürün-
lerden olabilir?

A) Teflon tava B) Termometre

C) Kalp pompası D) GPS cihazı

3. Haberleşme uyduları

Türksat 1B Türksat 1C

Türksat 2A Türksat 3A

Türksat 4A Türksat 4B

Gözlem Uyduları

Bilsat Rasat

Göktürk 1 Göktürk 2

Aktif Uydular

Rasat Türksat 3A

Göktürk 1 Göktürk 2

Türksat 4A Türksat 4B

Yukarıda, Türkiye'nin uyduları ile ilgili gruplan-
dırmalar verilmiştir.

Buna göre Türkiye' nin hâlen aktif olan uy-
duları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

A) Bir tanesi haberleşme uydusudur.

B) Üç tanesi haberleşme uydusudur.

C) Dört tanesi gözlem uydusudur.

D) Beş tanesi gözlem uydusudur.

4.  Uzay teleskopları uzayda 
belli bir yörüngede dola-
nan güçlü gözlem araçları-
dır. Buna göre aşağıdaki-
lerden hangileri;

1. Daha uzak mesafeleri gösterebilmeleri

2. Dünya'daki olumsuz hava şartlarından etki-
lenmemesi

3. Şehirlerdeki ışık kirliliğinden etkilenmeme-
si

uzay teleskobunu, Dünya'daki teleskop-
lardan ayıran özelliklerdendir?

A) Yalnız 1 B) 1 ve 2

C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3
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5.  Rasathane Kurulacak Yerlerin Bazı Özellikleri

Açık (Bulutsuz) gece sayısı çok 
olmalıdır.

Rakımı (Deniz Seviyesinden Yüksek-
lik) fazla olmalıdır.

Hava ve ışık kirliliği az olmalıdır.

Havadaki nem oranı düşük olmalı-
dır.

Aşağıda ikişerli olarak verilen bölgelerde belirtilen şartlar dışındaki bütün özellikler aynıdır.

 
K Bulutlu gece sayısı çok

L Bulutlu gece sayısı az

 
M Yerleşim yerine uzak

N Yerleşim yerine yakın

 1 2
 

P Bulunduğu rakım 1800 m

R Bulunduğu rakım 2100 m

 
S Hava genelde nemli

T Hava genelde kuru

 3 4
Buna göre 1, 2, 3 ve 4 ile gösterilen gruplardaki hangi bölgeler rasathane kurulması için daha 
uygundur?

A) 1: K
2: N
3: P
4: S

 B) 1: L
2: N
3: P
4: T

 C) 1: L
2: M
3: R
4: T

 D) 1: K
2: M
3: R
4: S

6. Teknoloji ilerledikçe uzaya gönderilen araç sayısı hızla artmakta dolayısıyla bu araçların sebep olduğu 
uzay kirliliği de artmaktadır. Uzay kirliliğinin artması sonucunda en-
kaz parçalarının bir dizi zincirleme çarpışma başlatmasından endişe 
edilmektedir.

Yukarıda verilen ifadeye göre uzay kirliliği ve uzaydaki enkaz 
parçalarının çarpışma olasılığının zamana bağlı değişim gra-
fikleri nasıl olabilir?

Zaman

Uzay 
Kirliliği

  

Zaman

Uzay 
Kirliliği

  

Zaman

Çarpışma 
olasılığı

  

Zaman

Çarpışma 
olasılığı

 1 2 3 4

A) 1 ve 3 B) 1 ve 4 C) 2 ve 3 D) 2 ve 4
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TEST7 uZay araştırmaları 02

1. Uzay gözlemlerinin geçmişi, tarih öncesi çağla-
ra kadar uzanır. O zaman çıplak gözle yapılan 
bu gözlemler 17. yüzyılda teleskobun icadı ile 
büyük hız kazandı. Uzay araştırmalarında teles-
kobun kullanılmaya başlanmasından sonra 
yeni yıldızlar, galaksiler keşfedildi ve incelendi. 
Teknolojinin ilerlemesiyle uzay araştırmaları 
uzaydan yapılmaya başlandı.

Bu gelişmelerle beraber uzay araştırmaları için 
uzay roketi, uzay mekiği, uzay sondası gibi bir-
çok teknolojik araç üretildi.

Yukarıda verilen ifadeye göre aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılamaz?

A) Uzay araştırmaları teleskobun icadı ile başla-
mıştır.

B) Teleskobun icadı yeni gök cisimlerinin keşfe-
dilmesini sağlamıştır.

C) Teknolojinin gelişmesi ile yeni uzay araçları 
geliştirilmiştir.

D) Uzay araştırmaları yalnızca yeryüzünden ya-
pılmaz.

2. Uzay Sondaları uzay boşluğunda dolaşarak 
uzay araştırmaları için bilimsel veriler toplar.

Buna göre uzay sondaları aşağıdaki gök 
cisimlerden hangilerine gönderilerek bi-
limsel veri toplamak için kullanılmaz?

A) 

Takımyıldızı

 B) 

Güneş

C) 

Ay

 D) 

Mars

3.  

Yukarıda Türkiye'nin hâlen aktif olarak görev 
yapan uydularından birisi tarafından çekilen 
bir fotoğraf verilmiştir. 

Buna göre bu uydu aşağıdakilerden han-
gisi olabilir?

A) 

BİLSAT

 B) 

TÜRKSAT 1A

C) 

TÜRKSAT 4A

 D) 

RASAT

4. Aşağıda 1957'den bu güne kadar uzay araştır-
maları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

Uzaya fırlatılan roket sayısı 5250

Yörüngeye yerleştirilen uydu sayısı 7500

Hâlen uzayda olan uydu sayısı 4300

Hâlen çalışan uydu sayısı 1200

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangi-
lerine ulaşılabilir?

1. Uzayda işlevini kaybetmiş uydular bulun-
maktadır.

2. Bazı uydular Dünya'ya düşürülmüştür.

3. Roketler yalnızca 1 defa kullanılabilir.

A) 1 ve 3 B) 2 ve 3

C) 1 ve 2 D) 1, 2 ve 3
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5. Aşağıda bir uzay giysisinin bazı bölümleri verilmiştir.

 

Güneşten Koruyucu Vizör
Kask (Mikrofon ve Kulaklık içeriyor)

Oksijen Borusu

Göğüs Çantası (GPS ve hız ile yön 
alıcıları içeriyor)

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Güneş'ten koruyucu vizör astronotları güneşin zararlı ışınlarından koruyan kısımdır ve sağlam olma-
lıdır.

B) Kaskta bulunan mikrofon ve kulaklık astronotların uzay istasyonlarındaki diğer astronotlarla iletişim 
kurmasını sağlar.

C) Astronotlar, uzayda hava bulunmadığı için gerekli oksijeni oksijen borusuyla alır.

D) Göğüs çantası ısı ve ışığı iyi geçiren maddeler kullanılarak yapılmıştır.

6.     

•  Uzay mekiği atılır.

•  Çöpçü aracı taşıyan 
kapsül ayrılır.

•  Çöpçü uzay aracı 
yörüngeye yerleşir.

•  Uzay çöpü 
yakalanır.

•  Uzay çöpü yörün-
geden çıkarılıp 
atmosferde yakılır.

Çöpçü uzay aracı

Yukarıda Dünya'nın yörüngesinde bulunan bazı uzay çöplerinin te-
mizlenmesi için geliştirilen bir projeye ait bilgiler verilmiştir.

Buna göre bu bilgilerden yararlanılarak, bu proje ile ilgili aşa-
ğıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Bu proje oluşan uzay çöpü miktarını azaltma ve daha fazla uzay 
çöpü oluşmasını engellemek amacıyla geliştirilmiştir.

B) Bu projede amaç uzay kirliliğine neden olan araçları Dünya yüze-
yine indirerek geri dönüşümde kullanmaktır.

C) Bu projede çöpçü uzay aracının uzaya gönderilmesinde, uzay me-
kiğinden yararlanılması düşünülmüştür.

D) Bu projede çöpçü uzay aracının, uzay çöplerini yakalayabilmek 
için bir yörüngeye yerleştirilmesi hedeflenmektedir.
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TEST7 uZay araştırmaları 03

1. Aşağıda uzay araştırmaları için yapılan çalışma-
lardan esinlenerek yapılan bazı icatlarla ilgili 
bilgiler verilmiştir.

• Yıldız bulmak için kullanılan bazı yazılımlar-
dan esinlenerek tıpta kanser hücrelerini yok 
edecek yeni yazılımlar üretilmiştir.

• Yapay uyduların enerji ihtiyacının karşılaya-
bilmek için yapılan çalışmalar sonucunda 
güneş panelleri üretilmiştir.

• Uzaya gönderilen uydular sayesinde cep te-
lefonları kullanılabilmektedir.

Buna göre yukarıda yapılan icatlar sırasıy-
la hangi seçenekte belirtilen alanlarda 
kullanılmaktadır?

A)  Haberleşme

Enerji

Sağlık

 B) Sağlık

Enerji

Haberleşme

C) 
Sağlık

Haberleşme

Enerji

 D) Enerji

Sağlık

Haberleşme

2. Eğer teleskop icat edilmemiş olsaydı çıplak 
gözle görülemeyen sönük gök cisimleri keşfe-
dilemezdi.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi teles-
kop icat edilmeseydi keşfedilemezdi?

A) 

Ay

 B) 

Güneş

C) 

Kuyruklu Yıldız

 D) 

Neptün

3. Aşağıda bir teleskobun iç yapısı ile teleskoba 
gelen ışınların izlediği yol gösterilmiştir.

Göz  
MerceğiOdak

Objektif

Buna göre bu teleskop ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) İç yapısı verilen teleskop mercekli  teleskop-
lara örnek verilebilir.

B) Objektif, gök cisimlerinden gelen ışınları bir 
noktada toplamak için kullanılır.

C) Objektifin yeri değiştirilirse görüntünün 
özelliği bozulmaz.

D) Göz merceği görüntüyü düzeltmek için kul-
lanılır.

4. Aşağıdaki tabloda, uydular belirtilen yükseklik-
lere yerleştirildiğinde yaklaşık yaşam süreleri 
verilmiştir.

Yükseklik Yaşam Süresi

180 km 4 - 5 saat

300 km 20 - 50 gün

800 km 5 Yıl

1100 km 6 Yıl

1389 km 7,5 Yıl

10.330 km 10 Yıl

36.000 km 13 Yıl

Buna göre uyduların yerleştirildiği yük-
seklik ve yaşam süresi arasındaki ilişkiyi 
gösteren grafik nasıl olabilir?

A)  

Yükseklik

Süre  B) 

Yükseklik

Süre

C) 

Yükseklik

Süre  D) 

Yükseklik

Süre
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5. Ferhat, uzay kirliliğine neden olan ve olmayan cisimler ile ilgili aşağıdaki afişleri hazırlıyor.

Uzay kirliliğine neden olur.

Uzay Roketi Doğal Uydu Yapay Uydu

1 2 3

 Uzay kirliliğine neden olmaz.

Meteor Uzay Mekiği Yıldız

4 5 6

Buna göre Ferhat'ın hazırladığı afişler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Ferhat'ın hazırladığı afişlerin her ikisi de doğrudur.

B) 1 ve 4 numaralı resimlerin yerleri kendi aralarında değiştirilirse afişlerin her ikisi de doğru olur.

C) 2  ve 5 numaralı resimlerin yerleri kendi aralarında değiştirilirse afişlerin her ikisi de doğru olur.

D) 3 ve 6 numaralı resimlerin yerleri kendi aralarında değiştirilirse afişlerin her ikisi de doğru olur.

6.  Uzay roketlerinin sadece bir defa kullanılması maliyetin yüksel-
mesine ve zaman kaybına sebep oluyordu. Bilim insanları, roket 
gibi havalanan ve uçak gibi iniş yapabilen, tekrar kullanılabilen 
bir araca ihtiyaç duydular. Bu ihtiyaç, ilk uzay mekiğinin üretil-
mesiyle karşılanmış oldu

Yukarıda bir dergide yer alan bilgi verilmiştir. Öğretmen bu bilgiyi okuduktan sonra öğrencilerine aşa-
ğıdaki soruları soruyor.

1.  Uzay roketleri 
defalarca kulla-
nılabilir mi?

 

2.  Uzay mekikleri 
zaman kaybını 
önler mi?

3.  Uzay mekikleri 
bir defa mı 
kullanılır.

Buna göre öğrencilerin öğretmenin sorduğu sorulardan han-
gilerine "Evet" diyerek cevap vermesi gerekir?

A)  Yalnız 2 B) 1ve 2 C) 1 ve 3 D) 1, 2 ve 3
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TEST7 uZay araştırmaları 04

1. Göktürk - 2

Türkiye'nin özgün olarak geliştirdiği ilk yük-
sek çözünürlüklü keşif ve gözlem uydusudur. 
18 Aralık 2012 tarihinde Çin'den uzaya fırlatıl-
mıştır. Göktürk - 2 ile Türk Silahlı Kuvvetlerine 
istihbarat ve coğrafi veri sağlanmaktadır. Ay-
rıca tarım, ormancılık, çevre ve şehircilik alan-
larında önemli ihtiyaçları da karşılamaktadır.

Yukarıda Göktürk - 2 uydumuz ile ilgili bazı 
bilgiler verilmiştir.

Buna göre bu uydumuz ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılamaz?

A) Türkiye'nin uzaya gönderdiği ilk yapay uy-
dudur.

B) Savunma ve güvenlik amacıyla da kullanıla-
bilir.

C) Ülkemiz dışından uzaya fırlatılmıştır.
D) Uzaydan net görüntüler çekerek Dünya'ya 

ulaştırabilir.

2. Aşağıda uzay araştırmaları sırasında geliştirilen 
bazı ürünlere ait bilgiler verilmiştir.

• Uzaya giden astronotların solunum prob-
lemi yaşamamaları için yapılan çalışmalar 
sonrasında üretilmiştir.

• Uzay aracında yiyeceklerin çok yer kapla-
maması için yapılan çalışmalar sonucunda 
üretilmiştir.

• Uzay araçlarını uzaydan yönetebilmek için 
yapılan çalışmalar sonucunda üretilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu 
ürünlerden biri değildir?

A)  B) 

C)  D) 

3.  

Dünya

1957 1993 2018

Yukarıda farklı yıllarda Dünya'nın çevresinde 
dolanan yapay uydular sembolik olarak göste-
rilmiştir. 

Bu şekillere göre aşağıdakilerden hangi-
lerine ulaşılabilir?

1.  Uzaya ilk yapay uydu 1957 yılından sonra 
gönderilmiştir.

2.  1993 yılından sonra uzay araştırmaları hızla 
artmıştır.

3.  Bazı yapay uydular Dünya'ya geri düşürül-
müştür.

A) Yalnız 1 B) 1 ve 2

C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3

4. Aşağıdaki tabloda mercekli teleskobun belirti-
len kulanım alanları için uygunluk derecesi ve-
rilmiştir.

Kullanım Amacı Uygunluk 
Derecesi

Ay ve Gezegen Gözlemleri Çok

İletişim Az

Derin Gökyüzü Cisimleri Orta

Buna göre aşağıdaki durumlar için mer-
cekli teleskobun uygunluk dereceleri han-
gi seçenekte doğru verilmiştir?

1.  Mars'ın yüzey şeklilerinin incelenmesi

2.  Uzaydaki bilim insanlarının birbirleri ile ko-
nuşması

3.  Kara deliklerin incelenmesi

       1                   2                   3         

A) Az Çok Orta

B) Çok Orta Az

C) Orta Az Çok

D) Çok Az Orta
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5. Aşağıda bazı uydular ile ilgili bilgiler verilmiştir.

Yer Gözlem Uydusu:  Yerküreye uzaklığı 180 - 2000 km arasında değişmektedir.

Meteoroloji Uydusu:  Ekvator düzlemi üzerinde 35780 km yükseklikte bulunur.

GPS Uyduları:  Dünya yüzeyinden 2000 - 35 000 km yükseklikte bulunan uydulardır.

Aşağıdaki kartta yörüngeleri verilen uyduların bazı özellikleri numaralandırılmış yerlere yazılacaktır.1

1

1

1

Dünya
M

L

K
Özellikler

K: __________________1_________________________

 ____________________________________________

L: __________________2_________________________

 ____________________________________________

M __________________3_________________________

 ____________________________________________

Buna göre bu yerlere aşağıdakilerden hangileri yazılabilir?

a.  Hava olaylarının önceden tahmin edilmesinde kullanılabilir.

b.  Maden yataklarının yerinin tespit edilmesinde kullanılabilir.

c.  Coğrafi konum belirlenmesinde kullanılır.

A)  1: a

2: b

3: c

  B) 1: b

2: a

3: c

 C) 1: b

2: c

3: a

 D) 1: c

2: a

3: b

6. Aşağıda uzay araştırmalarında kullanılan araçlar ile ilgili bir şema verilmiştir.

Uzay Araçları

1 2 3 4

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 1. Haberleşme, iletişim, navigasyon gibi amaçlar için kullanılır.

B) 2. Yeniden kullanılabilir uzay aracıdır.

C) 3. Gök cisimlerini incelemek için gök cismine gönderilen araçtır.

D) 4. Diğer uzay araçlarının fırlatılması sağlar.
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TEST7 GÖK ciSimleri 05

1. Büyük kütleli bir yıldızın yaşam evreleri 
ile ilgili bir afiş hazırlanırken aşağıdaki re-
simlerden hangisini kullanmaya gerek 
yoktur?

A) 

Kara Delik

 B) 

Bulutsu

C) 

Gezegenimsi 
Bulutsu

 D) 

Süpernova

2. Yıldızların farklı renkte görünmelerinin nedeni 
sıcaklıklarının farklı olmasıdır. En soğuk yıldız-
lar kırmızı, orta sıcaklıktaki yıldızlar sarı, en sı-
cak yıldızlar ise mavi renktedir.

Aşağıda K, L ve M yıldızlarının renkleri sembo-
lik olarak gösterilmiştir.

K    L     M

Buna göre bu yıldızların sıcaklıklarını gös-
terin grafik nasıl olabilir?

A) 

Yıldız
K L M

Sıcaklık  B) 

Yıldız
K L M

Sıcaklık

C) 

Yıldız
K L M

Sıcaklık  D) 

Yıldız
K L M

Sıcaklık

3. Gök cisimlerinin uzaklıklarını ölçmek için gök bili-
minde ışık yılı kullanılır. Işık yılı ışığın bir yılda kat 
ettiği yoldur ve yaklaşık 10 trilyon kilometredir.

Aşağıda Güneş ışınlarının Dünya'ya yaklaşık ne 
kadar sürede ulaştığı verilmiştir.

1

1

1

1

1

1

1

1

8 Dakika

Dünya Güneş

Buna göre verilen bilgi ve görsele göre 
aşağıdakilerden hangilerine ulaşılabilir?
1.  Işık yılı bir zaman birimi değildir.

2.  Güneş'in , Dünya'ya uzaklığı 10 trilyon kilo-
metreden azdır.

3.  Güneş'in, Dünya'ya uzaklığı 8 ışık yılıdır.

A)  Yalnız 1 B) 2 ve 3

C) 1 ve 2 D) 1, 2 ve 3

4. 
1 2

Öğretmen, yukarıdaki kartların arkalarında ya-
zılı olan gök cisimleri ile ilgili aşağıdaki açıkla-
mayı yapıyor.

Başlangıç kütlesi Güneş'in kütlesinden 
fazla olan yıldızların patlaması ve öm-
rünün tamamlaması sonucu oluşabilir.

Buna göre kartların arkalarında yazılı 
olan gök cisimleri hangileri olabilir?

       1                   2         

A) Beyaz Cüce Karadelik

B) Kırmızı Dev Kırmızı Üst Dev

C) Süpernova Gezegenimsi Bulutsu

D) Karadelik Nötron Yıldızı
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5. Öğretmen, derste anlatacağı konu ile ilgili sınıfa aşağıdaki fotoğrafları getiriyor.

Atbaşı Bulutsu Orion Bulutsu Tarantula Bulutsusu

Daha sonra öğrencilerine bu gök cisimleri ile ilgili ifadeler söylüyor. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğretmenin söylediği ifadelerden olamaz?

A) Yıldızlar arası boşluklarda yer alan ve bulutu andıran gök cisimleridir.

B) Hidrojen gazı, toz ve diğer materyallerden oluşur. 

C) Yapısında yıldızlar bulunur ve bu yıldızların ışığıyla görünür hâle gelirler.

D) Işığı bile yutabilen çok güçlü çekim gücüne sahip gök cisimleridir.

6. Big Bang (Büyük Patlama) Teorisi yaklaşık 13.7 milyar yıl önce evrenin sonsuz yoğunluk ve aşırı sıcak bir 
ortamdan geldiğini savunan bir teoridir. Bu teori, başlangıçta evrenin ufak bir noktadan oluştuğunu ve 
hızla genişleyerek bugünkü hâlini aldığını öngörmektedir.

Semih, yukarıdaki bilgiyi okuduktan sonra evrenin oluşumunu şematik olarak çiziyor ve gök cisimleri 
ile ilgili doğru bir ifade yazıyor. 

Buna göre Semih'in yaptığı çizim ve yazdığı ifade nasıl olabilir?

 A)  

Gök cisimleri zamanla birbi-
rinden uzaklaşmaktadır.

 B) 

Gök cisimleri zamanla birbi-
rine yaklaşmaktadır.

C) 

Gök cisimleri zamanla birbi-
rinden uzaklaşmaktadır.

 D) 

Gök cisimleri zamanla birbi-
rine yaklaşmaktadır.
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1. Tanım: Dünyadan bakıldığında gökyüzünde 
bir aradaymış gibi görünen yıldız gruplarına ta-
kım yıldız adı verilir.

Yukarıda bir gök cisminin tanımı verilmiştir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu 
gök cisimlerine örnek verilebilir?

A)  B) 

C)  D) 

2. Aşağıda galaksiler ile ilgili bazı görseller veril-
miştir.

Bu görsellere göre aşağıdakilerden han-
gisine ulaşılabilir?

A) Galaksiler çok yavaş olarak hareket ederler.

B) Galaksilerden bazıları çıplak gözle görülebilir.

C) Galaksilerin şekilleri birbirlerinden farklılık 
gösterebilir.

D) Evren'de yalnızca dört tane galaksi bulun-
maktadır.

3. Aşağıdaki kartlarda bazı kavramlar verilmiştir.

1 Dünya

3 Güneş Sistemi

2 Avcı Kolu

4 Samanyolu 
Galaksisi

Çınar, bu kavramları büyükten küçüğe doğru 
aşağıdaki gibi sıralıyor.

1 2 3 4

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söyle-
nebilir?

A) Çınar'ın yaptığı sıralama doğrudur.

B) Çınar 1 ve 2 numaralı kartları kendi araların-
da yer değiştirmelidir.

C) Çınar 3 ve 4 numaralı kartları kendi araların-
da yer değiştirmelidir.

D) Çınar 1 ve 4 numaralı kartları kendi araların-
da yer değiştirmelidir.

4. Aşağıda bazı gök cisimleri karşılarındaki kutu-
cuklarla doğru olarak eşleştirilmiştir.

Büyükayı

Güneş

Andromeda

1

2

3

Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı kutucuklar-
da hangi kavramlar yazılıdır?

       1                   2                   3         

A) Galaksi Yıldız  Takımyıldızı

B) Takımyıldızı Yıldız Galaksi

C) Galaksi Takımyıldızı Yıldız

D) Yıldız Galaksi Takımyıldızı
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5. Yıldızlar kütlelerinin büyüklüklerine göre farklı isimler alır. Aşağıda kütlelerine göre yıldızlar küçükten 
büyüğe doğru sıralanmıştır.

 

Beyaz Cüce Nötron Yıldızı Kırmızı Dev Kırmızı Üst Dev

1 2 3 4

Bu yıldızlar büyük kütleli  ya da küçük kütleli bir yıldızın yaşam evrelerine ait olmasına göre doğru bir 
şekilde gruplandırılıyor. 

Buna göre bu gruplandırma hangi seçenekteki gibi olabilir?

A) Büyük Kütleli Yıldızın Yaşam Evreleri 2 - 4

Küçük Kütleli Yıldızın Yaşam Evreleri 1 - 3

  B) Büyük Kütleli Yıldızın Yaşam Evreleri 1 - 2

Küçük Kütleli Yıldızın Yaşam Evreleri 3 - 4

C) Büyük Kütleli Yıldızın Yaşam Evreleri 1 - 4

Küçük Kütleli Yıldızın Yaşam Evreleri 2 - 3

  D) Büyük Kütleli Yıldızın Yaşam Evreleri 1 - 3

Küçük Kütleli Yıldızın Yaşam Evreleri 2 - 4

6. Aşağıda; bir bina, daire ve oda şematik olarak gösterilmiştir.

 

1

2
3

Buna göre büyüklükleri bakımından bu yapılar ve kavramlar 
hangi seçenekteki gibi eşleştirilebilir?

A)  1: Uzay

2: Evren

3: Galaksi

  B) 1: Yıldız

2: Takımyıldızı

3: Evren

 

C) 1: Yıldız

2: Gezegen

3: Galaksi

  D) 1: Uzay

2: Takımyıldızı

3: Yıldız
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1. Aşağıda bazı cümleler verilmiş ancak cümleler-
deki bazı yerler boş bırakılmıştır.

Güneş sistemini de içinde bulunduran galak-
si_________________ Galaksisi'dir.

Birden fazla yıldızın bir arada bulunmasıyla 
oluşan yıldız kümelerine ________ denir.

Yıldız oluşum sürecinin başlangıcında uzay 
boşluğunda bulunan sıcak gaz ve toz bulutları-
nın oluşturduğu kümeye ________  denir.

Buna göre cümlelerdeki boş bırakılan yer-
ler uygun şekilde doldurulduğunda hangi 
gök cisminin ismi kullanılmamış olur?

A)  B) 

C)  D) 

2. Aşağıdaki tabloda verilen gök cisimlerinden ta-
kımyıldızı olanların bulunduğu kutucuklar bo-
yanıyor.

Boğa Atbaşı Büyük Köpek

Tarantula Küçükayı Kelebek

Buna göre kutucukların boyanmış hâli na-
sıldır?

A)  B) 

C)  D) 

3. Aşağıda yıldızların özelliklerinden bazıları veril-
miştir.

1.  Doğal ısı ve ışık kaynağıdır.

2.  Canlılar gibi doğar, büyür ve ölürler.

3.  Tekli hâlde veya takım hâlinde bulunurlar.

4.  Sıcaklıklarına göre farklı renklerde gözlenir-
ler.

Sevim, bu özellikleri açıklamak için bazı ifade-
ler söylüyor. 

Buna göre Sevim'in hangi özellik ile ilgili 
söylediği ifade uygun değildir?

A) 1. Özellik: Dünya'ya en yakın yıldız olan Gü-
neş, Dünya'daki tüm canlılar için ısı ve ışık 
kaynağıdır.

B) 2. Özellik: Büyük kütleli bir yıldızın hayatı sü-
pernova patlaması ile son bulur.

C) 3. Özellik: Büyükayı takımyıldızı 7 tane yıldız-
dan oluşur.

D) 4. Özellik: Gezegenlerin ışığı titreşimsiz gö-
rünürken, yıldızların ışığı titreşimli görülür.

4.        

Güneş, gündüzleri bir ateş topu gibi görünür-
ken geceleri diğer yıldızlar ışık noktası şeklinde 
görünür. 

Bu durumu aşağıdakilerden hangisi en iyi 
açıklar?

A) Güneş'in en büyük ve en sıcak yıldız olması

B) Güneş'in Dünya'ya en yakın yıldız olması

C) Diğer yıldızların ısı ve ışık kaynağı olmaması

D) Güneş'in küresel bir yapıda olması
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5. Aşağıda küçük kütleli ve büyük kütleli yıldızların yaşam evreleri verilmiştir.

 

Küçük Kütleli Yıldız

Kırmızı Dev

Gezegenimsi Bulutsu

Beyaz Cüce

Büyük Kütleli Yıldız

Kırmızı Süper Dev

Süpernova

Karadelik Nötron Yıldızı

Bulutsu

Bu şemaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A) Bütün yıldızlar yaşamının ilk evresinde bulutsu hâlindedir.

B) Büyük kütleli yıldızların tamamı ömürlerinin sonunda kara delik hâline gelir.

C) Yıldızlar yaşam evrelerinde farklı isimler alır.

D) Büyük ve küçük kütleli yıldızların yaşam evreleri birbirlerinden farklıdır.

6. Kerem; K, L ve M yapılarının tanımlarını okuyor. Daha sonra bu yapıların bü-
yüklüklerini doğru olarak tahmin ediyor ve bunu yanda yer alan grafikteki 
gibi doğru olarak gösteriyor.

Buna göre bu yapıların tanımları aşağıdakilerden hangileri olabi-
lir?

a.  Dünya atmosferi dışında kalan bütün astronomik cisimleri, her 
türlü madde ve enerjiyi içine alan üç boyutlu alandır.

b.  Yıldızlardan, yıldızlar arası gaz ve toz bulutlarından, kara delikler-
den, gezegenler ve doğal uydularında oluşan sistemlerdir.

c.  Üzerinde yaşadığımız Dünya'yı, gezegenleri, yıldızları, galaksileri, 
bulutsuları kapsayan sonsuz boşluktur.

A)  K: c

L: b

M: a

  B) K: a

L: b

M: c

  C) K: c

L: a

M: b

  D) K: b

L: c

M: a

 

Yapı
K L M

Büyüklük
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1. Dünya'nın da içinde bulunduğu Güneş Sistemi, 
Samanyolu Galaksisi'nin Avcı kolu üzerinde bu-
lunur.

Yukarıda verilen ifadeye göre aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) Samanyolu Galaksisi, Güneş Sisteminden 
büyüktür.

B) Avcı Kolu, Dünya'dan büyüktür.

C) Güneş Sistemi, Dünya'dan büyüktür.

D) Avcı Kolu, Samanyolu Galaksisi'nden büyük-
tür.

2. Arda, takımyıldızlarının görünümünü modelle-
mek için bir etkinlik yapıyor. 

Buna göre Arda'nın yaptığı etkinlik aşağı-
dakilerden hangisi olabilir?

A) 

Kartonda nokta-
larla gösterilen 
yerlere pullar ya-
pıştırıyor.

Aydınlık Ortam  B) 

Kartonda noktalar-
la gösterilen yerlere 
noktasal ışık kaynak-
ları yapıştırıyor.

Aydınlık Ortam

C) 

Kartonda nokta-
larla gösterilen 
yerlere pullar ya-
pıştırıyor.

Karanlık Ortam  D) 

Kartonda noktalarla 
gösterilen yerlere 
noktasal ışık kay-
nakları yapıştırıyor.

Karanlık Ortam

3. Aşağıda bazı yıldızların tipik sıcaklık değerleri 
verilmiştir.

Yıldız Tipik Sıcaklık Değeri (K)

K 3300 - 2200

L 50.000 - 28.000

M 6000 - 4900

Ceyhun, bu yıldızların renklerini sembolik ola-
rak gösteriyor. 

Buna göre Ceyhun'un gösterimi nasıl ola-
bilir?

A)  K: 

L: 

M: 

 B) 
K: 

L: 

M: 

C) 
K: 

L: 

M: 

 D) K: 

L: 

M: 

4. Öğretmen: Bulutsunun tanımını yapınız ve bir 
örnek veriniz.

Tanım:  Yıldızlar arası boşluklarda 
yer alan ve bulutu andıran 
gök cisimleridir.

Örnek: Andromeda

Salih'in Kâğıdı

Öğretmen, öğrencilerine yukarıdaki etkinlik soru-
sunu soruyor. Salih ise kâğıdına yukarıdaki ifade-
leri yazıyor.

Tanım ve örnek doğru 3

Tanım doğru örnek yanlış 2

Tanım yanlış örnek doğru 1

Tanım ve örnek yanlış 0

Buna göre öğretmen Salih'e yukarıda açık-
lamaları verilen puanlardan hangisini verir?

A)  3 B) 2 C) 1 D) 0
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5.   

En büyük yıldız Güneş'tir. Takımyıldızlarında birden çok 
yıldız bulunur.

Etkinlik - 1 Etkinlik - 2

Yıldızlar Katı hâl-
dedir.

Takımyıldızlarındaki 
yıldızlar birbirine 
çok yakındır

Yıldızların Tamamı 
Sarı renktedir.

Takımyıldızları göz-
le görülemez.

1. Çıkış 1. Çıkış

D DY Y

D DD DY YY Y

2. Çıkış 2. Çıkış3. Çıkış 3. Çıkış4. Çıkış 4. Çıkış

Yukarıda verilen etkinliklerdeki cümlelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar verilerek iler-
lendiğinde hangi çıkışlara ulaşılması gerekir?

A) 1. Etkinlik 1. Çıkış

2. Etkinlik 3. Çıkış

 B) 1. Etkinlik 2. Çıkış

2. Etkinlik 1. Çıkış

C) 1. Etkinlik 4. Çıkış

2. Etkinlik 2. Çıkış

 D) 1. Etkinlik 3. Çıkış

2. Etkinlik 4. Çıkış

6. Evrendeki galaksilerin büyük bir kısmı sarmal galaksilerden meydana gelir. Sarmal galaksilerin çevre-
sinde, merkezinden dışa doğru uzanan parlak kollar mevcuttur. Galaksinin merkezinde yaşlı yıldızlar, 
kollarda ise daha genç yıldızlar bulunur.

Öğretmen, derste öğrencilerine yukarıdaki ifadeyi yazdırıyor. Daha sonra öğrencilerinden, özeliklerini 
yazdırdığı galaksinin bir resminin defterlerine yapıştırmalarını istiyor. Aşağıda bazı öğrencilerin defter-
lerine yapıştırdığı resimler verilmiştir.

 

Ali Can

Ekrem Senem

Buna göre hangi öğrencinin defterine yapıştırdığı resim doğ-
rudur?

A) Ali B) Can C) Ekrem D) Senem
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1. Kendi kütle çekim kuvvetinin etkisiyle sıkışma-
ya başlayan bulutsu küçük parçalara ayrılır. Bu 
parçaların sıcaklığı ve yoğunluğu giderek artar. 
Sıcaklık belli bir dereceye ulaştığında, bulutsu 
parçalarının yapısında enerji üreten değişimler 
meydana gelir. Bu değişimlerin başlaması bir 
............................... doğumu olarak kabul edilir.

Yukarıda verilen ifadede boş bırakılan 
yere getirilmesi gereken kavrama ait gör-
sel aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)  B) 

1

1

1

1

C) 

1

1

1

1

 D) 

2.  

Orion Takımyıldızı'nda yer alan ve bizden 1500 
ışık yılı uzaklıkta bulunan Atbaşı bulutsusu, ka-
ranlık bulutsulara güzel bir örnektir. Bulutsu 
içindeki sıcak ve genç yıldızların yaydığı ışık sa-
yesinde görünür durumdadır.

Yukarıda verilen ifadeye göre Atbaşı Bu-
lutsusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangilerine ulaşılabilir?

1. Bize, Güneş'ten daha yakındır.

2.  Yapısında yıldızlar bulunur.

3.  Karanlık bulutsudur.

A)  Yalnız 1 B) 1 ve 2

C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3

3. Aşağıdakilerden hangisi küçük kütleli bir 
yıldızın yaşam evrelerindendir?

A) 

Kara Delik

 B) 

Kırmızı Dev

C) 

Süpernova

 D) 

Beyaz Cüce

4.  

Yılan Takımyıldızı Kartal Takımyıldızı

Yukarıda takımyıldızları ile ilgili çalışma yapan 
bir öğrencinin hazırladığı kartlar verilmiştir. 

Buna göre öğrencinin öncelikle aşağıda-
kilerden hangisine ulaşması beklenir?

A) Takımyıldızları bazı nesnelere ya da hayvan-
lara benzetilerek adlandırılmıştır.

B) Takımyıldızlarındaki yıldızların parlaklıkları 
aynıdır.

C) Takımyıldızlarındaki yıldızlar birbirine çok 
uzaktır.

D) Takımyıldızlarına yalnızca hayvan isimleri 
verilmiştir.
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5.  
Büyükayı Andromeda

Atbaşı Küçükayı

 
Güneş Tarantula

Orion Büyük Köpek

 1. Kart 2. Kart

Yukarıdaki kartlarda bazı gök cisimleri verilmiştir. Yunus, bu kartlardan 1. kartta takımyıldızlarını, 2. 
kartta bulutsuları yuvarlak içine alıyor. 

Yunus, doğru karar verdiğine göre kartların son hâlleri nasıl olabilir?

A) 1. Kart 2. Kart  B) 1. Kart 2. Kart

C) 1. Kart 2. Kart  D) 1. Kart 2. Kart

6.  

1 – – 2

Tahsin, bazı varlıkları büyükten küçüğe doğru yukarıdaki gibi sıralıyor. 

Tahsin'in yaptığı sıralama doğru olduğuna göre 1 ve 2 ile gös-
terilen yerlerde yer alan resimler hangi seçenekteki gibi ola-
bilir?

A) 

1

1

1

1

1 2  B) 

1

1

1

1

1 2

1

1

1

1

C) 

1

1

1

1

1 2

1

1

1

1

 D) 

1

1

1

1

1 2
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1.  Hücre Duvarı
Hücre Zarı
Çekirdek

?

Yukarıda şekli verilen hücrede ? ile göste-
rilen organel aşağıdakilerden hangisi ola-
maz?

A)  B) 

C)  D)  

2. •  Köşeli bir şekle sahiptir.
•	 Hücre duvarı yoktur

•	 Kofulları küçük ve çok sayıdadır.

•	 Çekirdek, sitoplazma ve hücre zarı bulunur.

•	 Sentrozom vardır.

Öğretmen tahtaya yukarıdaki özellikleri yazı-
yor ve öğrencilere bu özelliklerden kaç tanesi-
nin bitki hücresine, kaç tanesinin hayvan hüc-
resine ait olduğunu soruyor. 

Buna göre aşağıdaki öğrencilerden han-
gisinin verdiği cevap doğrudur?

A) Sevgi:  2 tanesi bitki hücresine, 4 tanesi hay-
van hücresine aittir.

B) Murat:  3 tanesi bitki hücresine, 2 tanesi hay-
van hücresine aittir.

C) Arzu:  2 tanesi bitki hücresine, 3 tanesi hay-
van hücresine aittir.

D) Metin:  4 tanesi bitki hücresine, 1 tanesi hay-
van hücresine aittir.

3. Özellik

1.  Hücrede protein sentezlemede görevlidir, 
hücredeki en küçük organeldir.

2. Hücrede madde iletiminden sorumludur, 
hücre içinde maddelerin taşındığı bir tünel 
sistemi gibidir.

3. Bulunduğu hücrelerde büyük yapılı besin-
leri parçalayarak hücre içi sindirimi gerçek-
leştirir.

Organel:

1. Ribozom

2. Endoplazmik Retikulum

3. Golgi cisimciği

Ömer 1, 2 ve 3 ile belirtilen özelliklerin hangi 
organele ait olduğunu yukarıdaki gibi yazıyor.

Buna göre Ömer hangi özellik ile ilgili 
yanlış karar vermiştir?

A) Yalnız 2 B) Yalnız 3

C) 1 ve3 D) 2 ve 3

4.    

  

Yukarıda resimleri verilen canlılar ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İki tanesi hücrelerinde kloroplast bulundu-
rur.

B) Tamamı hücrelerinde çekirdek bulundurur.

C) Bir tanesi güneş enerjisini kullanarak besini-
ni üretebilir.

D) Tamamı hücrelerinde enerji üretir.
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5. Öğretmen: Bir fabrikanın işleyişi bir hücrenin işleyişine benzetilebilir.

Öğretmen yukarıdaki ifadeyi söyledikten sonra öğrencilerinden fabrika ve hücrenin bölümleri ve gö-
revleri bakımından ilişkilendirilmesini gösteren birer kart hazırlamalarını istiyor. 

Öğrencilerin hazırladığı kartlar doğru olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi bu kartlar-
dan biri olamaz?

A) Çekirdek

Fabrikanın yönetim odası

 B) Hücre Zarı

Ürünlerin fabrikaya girip çıktığı kapılar

C) Golgi Cisimciği

Ürünlerin fabrikada paketlendiği 
bölüm

 D) Ribozom

Ürünlerin taşınmasını ve dağıtımını 
yapan bölüm

6.  

Yukarıda hücre, doku, organ ve sistem arasındaki ilişki şematik olarak 
gösterilmiştir.

Bu şematik gösterimden yola çıkılarak aşağıdaki çıkarımlar-
dan hangisi yapılamaz?

A) Benzer özellikteki ve yapıdaki hücreler bir araya gelerek dokuları 
oluşturur.

B) Organlar, birlikte çalışan dokulardan oluşmuştur.

C) Çok hücreli canlılarda hücre içinde sindirim, solunum, boşaltım 
gibi yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren yapılar yoktur.

D) Mide, bağırsaklar ve yemek borusu gibi organlar bir araya gelerek 
sindirim sistemini oluşturur.
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1.  

GGAT T

C C TA A

L

M

N

K

Yukarıda verilen şematik gösterimdeki K, 
L, M ve N harfleri ile gösterilen yapılar ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söyle-
nemez?

A) K, hücre çekirdeğinin içerisinde bulunur, ge-
netik özellikleri taşır.

B) L, hücredeki tüm yaşamsal faaliyetleri yönetir.

C) M, canlıya özgü kalıtsal özelliklerin şifrelen-
diği bölümdür.

D) N, DNA ve özel proteinlerin birleşmesi sonu-
cu oluşur.

2. 
Sorular

1. İsmi nedir?........................................

2. Görevi nedir?...................................

Yukarıdaki kartona bir organelin resmi yapıştı-
rılıp yanına bu organelle ilgili soruların cevap-
ları yazılıyor. 

Buna göre kartonda boş bırakılan yerlere 
hangi seçenek belirtilenler yazılmış olabi-
lir?

    1              2  

A) Golgi Cisimciği  Salgı maddelerini üre-
tir, salgılar ve depolar

B) Mitokondri Hücrelerin enerji mer-
kezidir.

C) Sentrozom Besin ve oksijen üretir.

D) Ribozom Hücrenin depo merke-
zidir.

3. 

Hücresel Yapı
Hücre

Maydonozun 
yaprak hücresi

Farenin 
deri hücresi

Hücre Zarı Var Yok

Sentrozom Yok Var

Ribozom Var Var

Endoplazmik  
Retikulum

Var Var

Fatma hücresel yapılar ile ilgili yukarıdaki tab-
loyu oluşturuyor. 

Buna göre Fatma ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) Hayvan hücresinde hücre zarı bulunduğunu 
bilmiyor.

B) Bitki hücresinde sentrozom bulunduğunu 
bilmiyor.

C) Hayvan hücresinde ribozom bulunmadığı 
bilmiyor.

D) Bitki hücresinde endoplazmik retikulum bu-
lunmadığını bilmiyor.

4. İfadeler D Y

1 İnsanda sinir doku bulunur. 

2 Menekşede kemik doku 
bulunur.



3 Köpekte yağ doku bulunur 

4 Farede kas doku bulunur 

Ufuk, yukarıdaki tabloda belirtilen ifadelerin 
doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar vere-
rek ilgili kutucuklara işareti koyuyor. 

Buna göre hangi ifadeler ile ilgili doğru 
karar vermiştir?

A) 1 ve 3 B) 1, 2 ve 3

C) 2, 3 ve 4 D) 1, 2, 3 ve 4
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5.  

Yukarıda DNA'nın kendini eşlemesi şematik olarak gösterilmiştir. 

Bu şemaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A) DNA'nın eşlenmesi sonucunda başlangıçtaki DNA molekülünden farklı iki DNA molekülü oluşur.

B) DNA çift nükleotit dizisinden meydana gelen sarmal bir yapıya sahiptir.

C) DNA'nın eşlenmesi sonucunda oluşan DNA molekülleri hücreler çoğalırken yapısında bulunan bilgi-
lerin yavru hücrelere geçmesini sağlar.

D) DNA'nın yapısı sarmal bir merdivenin yapısına benzetilebilir.

6. 

Kromozom sayısı 2 Kromozom sayısı 48

Kromozom sayısı 78 Kromozom sayısı 48

Yukarıdaki tabloda bazı canlı türlerinin kromozom sayıları verilmiştir. 

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Farklı türdeki canlıların kromozom sayıları aynı olabilir.

B) Kromozom sayısı bir türün bütün bireylerinde aynıdır.

C) Kromozom sayısı aynı olan farklı türdeki canlıların, sahip oldukları 
özellikler aynıdır.

D) Kromozom sayısı canlının ilkel veya gelişmiş olmasına bağlı değildir..
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1. Selin insan vücudunda bulunan bazı yapı ve 
organları görevleri ile ilişkilendirerek aşağıdaki 
1, 2, 3 ve 4 numaralı tabloları hazırlıyor.

Beyin Çekirdek

1  

Akciğer Mitokondri

2

Kalın  
bağırsak

Ribozom

Ribozom

3  

Mide Lizozom

4

Buna göre Selin'in hazırladığı tablolardan 
hangisi hatalıdır?

A) 1 B) 2  C) 3 D) 4

2.  

Yukarıda şekli verilen hücre ile ilgili aşağı-
daki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Kurbağanın deri hücresine ait olabilir.

B) Besin ve oksijen üreterek fotosentez yapabi-
lir.

C) Hücre içinde besin maddelerini parçalayarak 
enerji üretebilir.

D) Salgı maddelerini üretebilir.

3. Aşağıda hücrenin keşfi ve tarihsel gelişimi ile il-
gili bilgiler verilmiştir.

•	 1590 yılında Zacharius Janssen ilk mikros-
kobu icat etti.

•	 1665 yılında Robert Hooke hücreleri keşfet-
ti.

•	 1674 yılında Antonie Van Leeuwenhoek 
suda yaşayan tek hücrelileri keşfetti.

•	 1838 ve 1839 yıllarında Teodor Schwann ve 
Matthias Schleiden daha iyi görüntü veren 
merceklerle yaptıkları gözlemler sonucun-
da bitki ve hayvan hücrelerinin temelde 
aynı yapılardan oluştuğunu keşfetti. 

•	 1858 yılında Rudolf Virchow hücre çalışma-
larını ilerletmiş ve hücre teorisini açıklamış-
tır.

Buna göre aşağıdaki genellemelerden 
hangisine ulaşılamaz?

A) Teknolojideki gelişmeler ile birlikte hücre ile  
ilgili bilimsel bilgiler artmıştır.

B) Mikroskobun keşfi hücre ile ilgili bilgilerin 
gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

C) İlerleyen yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte 
bitki ve hayvan hücresi arasında benzerlikler 
ve farklılıklar olduğu anlaşılmıştır.

D) 1858 yılından sonra hücre ile ilgili keşifler 
azalmıştır.

4.  
Hücre için önemliyim,

Esnek ve seçiciyim,

Hücreyi korur şekil veririm,

Tüm canlı hücrelerde bulunurum.

Yukarıda verilen şiirde anlatılan hücresel 
yapı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Hücre Duvarı B) Ribozom

C) Sentrozom D) Hücre Zarı
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5.  Bilgi: Matruşka, rus yapımı bir oyuncak bebek tü-
rüdür. Ahşap el yapımı olan bebekler ortasından 
açıldığında içinden başka bir bebek çıkar, onu aç-
tığınızda içinden yine başka bir bebek çıkar. Tek 
anne figürünün içerisinde iç içe yerleştirilmiş be-
beklerden oluşur.

  

 1 2 3 4 5
Ahmet, hücre, doku, organ, sistem ve organizma kavramları arasındaki ilişkiyi anlatmak için yukarıdaki 
matruşka bebeklerini kullanıyor. Bebeklerin temsil ettiği kavramları kağıtlara yazarak üzerlerine doğru 
bir şekilde yapıştırıyor.

Buna göre Ahmet'in 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı bebeklere yazdığı kavramlar hangi seçenekte 
doğru verilmiştir?

A)  1: Organizma

2: Sistem

3: Organ

4. Doku

5. Hücre

  B) 1: Doku

2: Hücre

3: Sistem

4. Organizma

5. Organ

  C) 1: Hücre

2: Doku

3: Organ

4. Sistem

5. Organizma

  D) 1: Organ

2: Organizma

3: Doku

4. Hücre

5. Sistem

 

6. 

Golgi Cisimciği Lizozom
Ribozom

Ribozom

K L

Sentrozom

NM

Yukarıda K, L, M, ve N harfleriyle gösterilen kartlarda bazı hücresel yapıların isimleri ve şekilleri verilmiş-
tir. Bu yapılar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerin hangi yapıya ait olduğu yanlarında boş bırakılan paran-
tezlere yazılıyor.

•	 Hücre içinde salgı ve paketlemeden sorumludur. (..........)

•	 Hayvan hücrelerinde ve ilkel bitki hücrelerinde bulunur. (..........)

•	 Tüm canlı hücrelerde bulunur. (..........)

•	 Hayvanlarda hücre bölünmesinde görevlidir. (..........)

Buna göre parantezlere sırasıyla hangi seçenekte belirtilen-
ler yazılmalıdır?

A)  (L)

(N)

(K)

(M)

  B) (K)

(M)

(L)

(N)

  C) (K)

(L)

(N)

(M)

  D) (N)

(M)

(L)

(K)
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1. ?

Yarı akışkan, yarı saydam bir yapıdadır.

Büyük bir kısmı sudan oluşur.

İçerisinde organelleri bulundurur.

Aslı hücresel yapılardan birinin özelliklerini yu-
karıdaki karta not ediyor. 

Buna göre Aslı'nın not ettiği bu kartta ? ile 
gösterilen yerde yazılı olan yapı aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Sitoplazma B) Lizozom

C) Kloroplast D) Mitokondri

2.  Bitki Hücresi

1 2 3

Hayvan Hücresi

Yukarıda bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan 
hücresel yapıların oluşturduğu bir küme veril-
miştir.

Buna göre kümede 1, 2 ve 3 numaraları ile 
gösterilen bölümlere aşağıdaki yapılar-
dan hangileri yazılabilir?

a. Hücre duvarı d. Sentrozom

b. Ribozom e. Sitoplazma

c. Kloroplast

  1    2    3  

A) a, c b, e d

B) b, d a c, e

C) c a, b, e d

D) b, e a c, d

3. Hücre, 1665 yılında boş bir odacık olarak kabul 
ediliyordu. Günümüzde yapılan araştırmalar 
sonucunda hücrenin tüm canlıların yapıtaşı ol-
duğu anlaşılmıştır. Hücrenin yapısı, organelleri 
görüntülenmiş, işlevleri ayrıntılı bir şekilde in-
celenmiştir.

Yukarıda verilen ifadeye göre bilimsel bil-
giler ile ilgili aşağıdakilerden hangilerine 
ulaşılabilir?

1. Deneye, teknolojik gelişmelere ve araştır-
malara dayanır.

2. Kesinlik bildirir.

3. Aksi kanıtlanana kadar geçerliliğini sürdü-
rür.

A) 1 ve 2 B) 2 ve 3

C) 1 ve 3 D) 1, 2 ve 3

4.  

Soğan Zarı Hücresi Akyuvar Hücresi

Yukarıda soğan zarı ve akyuvar hücrelerine ait 
fotoğraflar verilmiştir. 

Sadece bu fotoğraflara bakılarak aşağıda-
ki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Bitki hücresinde kofullar, hayvan hücresin-
dekine oranla daha büyüktür.

B) Bitki hücresi köşeli, hayvan hücresi oval bir 
şekle sahiptir.

C) Hücre çekirdeği olmayan canlılar da vardır.

D) Bitki ve hayvan hücresi arasında benzerlik 
bulunmamaktadır.
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5. Aşağıdaki tablolarda kedi ve papatya canlılarında bulunan hücresel yapılardan bazıları renkli kartlar ile 
gösterilmiştir.

  

 

  

Buna göre kartlar ve temsil ettiği hücresel yapılar hangi seçenekte belirtilenler olabilir?

A)  
 : Mitokondri

 : Sentrozom

 : Hücre Zarı

 : Koful

 B) 
 : Çekirdek

 : Ribozom

 : Koful

 : Kloroplast

 C) 
 : Ribozom

 : Koful

 : Kloroplast

 : Sentrozom

 D) 
 : Hücre Zarı

 : Çekirdek

 : Koful

 : Mitokondri

 

6.  
Kromozom

DNA  ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşur.

Gen

DNA'nın yapısında bulunur, kalıtsal özelliklere etki eder.

DNA

Hücrenin tüm canlılık faaliyetlerini yönetir.

Yukarıda özellikleri verilen yapılar, farklı büyüklükteki daire şeklinde-
ki kartonların içine yazılarak birbirlerine göre büyüklükleri kıyaslanı-
yor.

Buna göre hangi seçenekte bu kıyaslama doğru olarak veril-
miştir?

A) 
Gen DNA

Kromo-
zom

 B) 

DNA Kromo-
zom Gen

C) 
Kromo-

zom Gen DNA

 D) 
Kromo-

zom DNA Gen



30

TEST7 MİTOZ 14

1. 
Bölünme Çeşidi

Sonucunda Gerçekleşen 
Olaylar

Mitoz Bölünme

Tek hücreli canlılarda 
üreme, çok hücreli canlı-
larda büyüme, gelişme, 

onarım.

Yukarıdaki tabloda bir bölünme çeşidi ve sonu-
cunda gerçekleşen olaylar verilmiştir. 

Bu bölünme çeşidi ile ilgili aşağıdaki yo-
rumlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Kesilen tırnakların ve saçların belirli bir süre 
sonra uzamasını sağlar.

B) Vücutta oluşan kemik kırılmalarının bir süre 
sonra iyileşmesini sağlar. 

C) Kertenkelenin kopan kuyruğunun yerine 
yeni kuyruk oluşmasını sağlar.

D) Eşey ana hücrelerinden dişi veya erkek üre-
me hücrelerinin oluşmasını sağlar.

2. Mitoz bölünme sonucunda gerçekleşen olaylar 
ile ilgili Pelin, Yiğit, Kuzey ve Nil aşağıdaki ör-
nekleri veriyor.

Pelin Yiğit

Embriyodan 
bebeğin  
oluşması

Bakterilerin be-
lirli bir olgun-
luğa ulaşınca 
bölünmesi

Kuzey Nil

İnsanların bo-
yunun uzaması

Civcivin tavuk 
hâline gelmesi

Bu olaylar büyüme ya da üremeye örnek 
olmasına göre gruplandırıldığında, hangi 
öğrencinin verdiği örnek diğerlerinden 
farklı grupta yer alır?

A) Pelin B) Yiğit

C) Kuzey D) Nil

3.  

K

M

L

N

Yukarıda K, L, M ve N harfleri ile gösterilen can-
lı türlerine ait resimler verilmiştir. 

Buna göre  bu canlı türleri ile ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi söylenemez?

A) K canlısında görülen mitoz bölünme sırasın-
da gerçekleşen sitoplazma bölünmesi, ara 
lamel adı verilen bir yapıyla gerçekleşir.

B) L canlısında görülen mitoz bölünme canlı-
nın büyüme ve gelişme gibi faaliyetlerini 
gerçekleştirir.

C) M canlısında görülen mitoz bölünme ile 
kendisinden tamamen farklı kalıtsal özellik-
lere sahip yavru canlı oluşur.

D) N canlısında görülen mitoz bölünme sırasın-
da gerçekleşen sitoplazma bölünmesinde 
hücre ortadan ikiye boğumlanır.

4. Nihan hayvan hücresinde gerçekleşen mitoz 
bölünmeyi, hücre sayısını ve oluşan hücreler-
deki kromozom sayısını dikkate alarak doğru 
bir şekilde şematik olarak gösteriyor. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ni-
han'ın çizdiği şematik gösterim olabilir?

A) 2n

n n

 B) 2n

2n 2n

C) n

2n 2n

 D) n

2n 2n 2n 2n
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5. 

2n 2n

2n
Yukarıda bir hayvan hücresinde gerçekleşen mitoz bölünmenin bazı evreleri şematik olarak gösterilmiştir. 

Sadece bu gösterimden yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Mitoz bölünme sonucunda 2n kromozomlu bir hücreden yine 2n kromozomlu hücreler oluşur.

B) Mitoz bölünmede çekirdek ve sitoplazma bir kez bölünür.

C) Mitoz bölünmede çekirdek bölünmesi bitki ve hayvan hücrelerinde benzer şekilde gerçekleşir.

D) Mitoz bölünme sonucunda bir ana hücreden iki yavru hücre oluşur.

6. Mitoz bölünme tek hücreli ve bazı çok hücreli canlılarda eşeysiz üremeyi sağlar. Çok hücreli canlılarda 
büyümeyi, gelişmeyi, yıpranan hücrelerin onarılmasını, ölen hücrelerin yerine yenilerinin oluşturulma-
sını ve bazı bitkilerin eşeysiz üremesini sağlar.

Aşağıda Ece, Beyza, Emine ve Melike'nin hazırladığı kartlar verilmiştir.

Patatesin 
üzerindeki 
filizler gelişerek 
yeni patatesler 
oluşur.

Ece'nin Kartı

   
Kemik  
iliğinden yeni 
kan hücreleri 
oluşur.

Beyza'nın Kartı

  

Kertenkelenin 
kopan kuyru-
ğunun yerine 
yeni kuyruk 
oluşur.

Emine'nin Kartı

   
Civicivin tavuk 
haline gelmesi

Melike'nin Kartı

Buna göre Ece, Beyza, Emine ve Melike'den hangilerinin ha-
zırladığı kartlar, mitoz bölünmenin yenilenme olayını sağla-
ması ile ilgilidir?

A) Beyza ve Emine B) Ece ve Beyza

C) Emine ve Melike  D) Ece ve Melike
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1.  

Mushrooms
collection

Yukarıda fotoğrafları verilen canlılardan 
kaç tanesinde mitoz bölünme görülür?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

2. Aşağıda hayvan hücresinde gerçekleşen mitoz 
bölünmeye ait bazı evreler şematik olarak gös-
terilmiştir. 

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi 
söylenebilir?

A) 1 numaralı evrede kromozomlar ikiye ayrıla-
rak, hücrenin karşılıklı kutuplarına doğru ha-
reket eder.

B) 2 numaralı evrede kromozomlar hücrenin 
orta kısmına tek sıra hâlinde dizilir.

C) 1 numaralı evrede sitoplazma bölünmesi 
başlar.

D) 2 numaralı evrede çekirdek zarı ve çekirdek-
çik kaybolur.

3. Mitoz bölünme, tek hücreli canlılarda üremeyi 
çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme ve ye-
nilenmeyi sağlar.

 K

L

M N

Yukarıda bir hücrenin art arda geçirdiği mitoz 
bölünme şematik olarak gösterilmiştir. 

Buna göre aşağıda verilen ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

A) Toplam üç mitoz bölünme gerçekleşmiştir.

B) M ve N hücrelerinin kromozom sayısı aynı-
dır.

C) K hücresinin kromozom sayısı L hücresinin 
kromozom sayısının iki katıdır.

D) L ve M hücrelerinde aynı çeşitte organeller 
bulunur.

4. 2n = 16 kromozomlu bir hücre üç defa mitoz 
bölünme geçiriyor. 

Buna göre oluşan hücre sayısı ve bu hüc-
relerdeki kromozom sayısını gösteren 
tablo, hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Hücre  
Sayısı

8

Kromozom 
Sayısı

16

 B) Hücre  
Sayısı

6

Kromozom 
Sayısı

8

C) Hücre  
Sayısı

8

Kromozom 
Sayısı

8

 D) Hücre  
Sayısı

6

Kromozom 
Sayısı

16
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5. Canlılarda mitoz bölünme sonucunda üreme, büyüme ve yenilenme olayı gerçekleşir, Aşağıda K, L ve 
M canlılarına ait iki ayrı sınıflandırma verilmiştir.

Canlılar CanlılarK K

M K L

L LM M

Mitoz ile Çoğalabilenler Mitoz ile Büyüyebilenler

Buna göre K, L ve M canlıları hangi seçenekte belirtilenler olabilir?

A)  K: Fare

L: İnsan

M: Amip

  B) K: Bakteri

L: Fare

M: Kedi

  C) K: Kedi

L: Amip

M: Bakteri

  D) K: Yılan

L: Baykuş

M: İnsan

 

6. Aşağıda planaryanın kesilen parçalarından yeni planaryaların oluşması ile kertenkelenin kopan kuyru-
ğunun yerine yeni kuyruk oluşumu şematik olarak gösterilmiştir. 

 

Kertenkelenin kopan kuyruğunun 
yerine yeni kuyruk oluşması

Planaryanın kesilen parçalarından 
yeni planaryaların oluşması

Buna göre bu durumlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi-
si söylenemez?

A) Her iki durumda da mitoz bölünme etkilidir.

B) Her iki durumda da eşeysiz üreme gerçekleşmiştir.

C) Kertenkelenin kopan kuyruğundan yeni kuyruk oluşması yenilen-
meye örnek verilebilir.

D) Planaryanın kesilen parçalarından oluşan yeni canlıların genetik 
yapısı ana canlı ile aynıdır.
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1. Aşağıdaki mitoz bölünme evrelerinden 
hangisi, mitoz bölünme geçiren 2n = 4 
kromozomlu bir hücreye ait olamaz?

A)  B) 

C)  D) 

2.  

Yukarıda resimleri verilen canlılar ile ilgili 
aşağıdaki sorular cevaplandırıldığında 
hangisinin cevabı dört olur?

A) Kaç tane canlıda mitoz bölünme üremeyi 
sağlar?

B) Kaç tane canlıda mitoz bölünme büyümeyi 
sağlar?

C) Kaç tane canlıda mitoz bölünme yenilenme-
yi sağlar?

D) Kaç tane canlıda mitoz bölünme DNA'nın 
yeni hücrelere aktarılmasının sağlar?

3. Bir bakteri hücresi 20 dakikada bir mitoz bölün-
me geçiriyor. 

Buna göre yeni oluşmuş bir bakteriden 
20, 40 ve 60 dakika sonra oluşan hücrele-
rin sayılarını gösteren tablo hangi seçe-
nekte doğru verilmiştir?

A) 
Zaman (dk) 20 40 60

Hücre Sayısı 4 6 8

B) 
Zaman (dk) 20 40 60

Hücre Sayısı 2 4 8

C) 
Zaman (dk) 20 40 60

Hücre Sayısı 2 4 6

D) 
Zaman (dk) 20 40 60

Hücre Sayısı 4 8 12

4. Aşağıdaki hücrelerden hangisi mitoz bö-
lünme geçirmez?

A) 

Yaprak Hücresi

 B) 

Mide Hücresi

C) 

Sperm Hücresi

 D) 

Kemik Hücresi
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5. Emre hayvan hücresinde gerçekleşen mitoz bölünmeye ait bazı evrelerin bulunduğu görselleri, bu ev-
relerin gerçekleşme sırasına göre aşağıdaki 1, 2 ve 3 numaralı kartlara doğru bir şekilde yapıştırıyor.

 
1 2 3

Buna göre Emre 1 ve 3 numaralı kartlara hangi seçenekte belirtilen görselleri yapıştırmış 
olabilir?

A) 1 3  B) 1 3

C) 1 3  D) 1 3

6. Bir araştırmacı bölünme aşamasında olan bir hücreyi mikroskopta inceliyor ve gözlemi sırasında mey-
dana gelen olayları aşama aşama not ederek bir rapor oluşturuyor. Aşağıda araştırmacının oluşturdu-
ğu rapor verilmiştir.

RAPOR

1. DNA miktarını iki katına çıkarıyor.

2. Çekirdek zarı tamamen eriyor, kromatin iplikler kısalıp ka-
lınlaşarak kromozomlara dönüşüyor.

3. Kromozomlar hücrenin ortasına tek sıra hâlinde dizildikten 
bir süre sonra orta kısımlarından ayrılıyor.

4. Sitoplazma hücrenin ortasında oluşan ara lamel yardımıyla 
ayrılıyor.

Buna göre araştırmacının incelediği hücrenin hangi aşama-
dan sonra bitki ya da hayvan hücresine ait olduğu söylenebi-
lir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
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1. İfadeler

1. Bir hücreden dört yavru hücre oluşur.

2. Üreme ana hücrelerinde görülür.

3. Bir aşamada gerçekleşir.

4. Kalıtsal çeşitlilik oluşur.

Mayoz bölünme ile ilgili yukarıdaki ifade-
ler için aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) 1. ifade doğrudur, çünkü mayoz bölünme 
sonucunda dört yavru hücre oluşur.

B) 2. ifade doğrudur, çünkü eşeyli üreyen canlı-
larda üreme hücreleri mayoz bölünmeyle 
oluşur.

C) 3. ifade yanlıştır, çünkü mayoz bölünme iki 
aşamada gerçekleşir.

D) 4. ifade yanlıştır, çünkü mayoz bölünme ile 
oluşan hücreler ana hücre ile aynı kalıtsal 
özelliklere sahiptir.

2.  

Yukarıda hayvan hücresinde gerçekleşen ma-
yoz bölünmenin mayoz 1'e ait bir evresi veril-
miştir.

Bu evreden sonra aşağıdakilerden hangi-
si gerçekleşir?

A) Homolog kromozomların birbirine değen 
kısımları arasında karşılıklı parça değişimi 
olur.

B) DNA iplikleri kısalıp kalınlaşarak kromozom-
lara dönüşür.

C) Homolog kromozomlar birbirinden ayrıla-
rak, kutuplara çekilir.

D) Birbirinin aynı iki yeni hücre oluşur.

3. (2n = 46 kromozom)

Yumurta 
(n = 23 kromozom)

Sperm 
(n = 23 kromozom)

(2n = 46 kromozom)

Sınıfta "Mayoz Bölünme" konusunu anlatan 
öğretmen, sınıfa yukarıdaki kartı getiriyor. 

Buna göre öğretmen bu kartı mayoz bö-
lünmenin hangi özelliğini belirtmek için 
sınıfa getirmiş olabilir?

A) Sonucunda iki üreme hücresi oluştuğunu 

B) İki aşamada gerçekleştiğini

C) Homolog kromozomlar arasında parça deği-
şimi görüldüğünü

D) Eşeyli üreyen canlılarda kromozom sayısının  
sabit kalmasını sağladığını

4. Mayoz bölünme sonucunda oluşan yu-
murta hücresi ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?

A) Mitoz bölünme geçirebilir.

B) Mayoz bölünme geçirebilir.

C) Yumurta ana hücresinin mayoz bölünme ge-
çirmesi sonucu oluşur.

D) Yumurta ana hücresinin mitoz bölünme ge-
çirmesi sonucu oluşur



37

Fen Bilimleri

4627

5. 16 kromozomlu bir hücre bir defa mitoz, bir defa mayoz bölünme geçiriyor. 

Buna göre hücrenin bu bölünmeler sırasında kromozom sayısında meydana gelen değişimi 
gösteren grafik hangi seçenekteki gibi olabilir?

A) 

16

8

0

Kromozom Sayısı

Bölünme
Mitoz Mayoz

 B) 
16

8

0

Kromozom Sayısı

Bölünme
Mitoz Mayoz

C) 
16

8

0

Kromozom Sayısı

Bölünme
Mitoz Mayoz

 D) 
32

16

0

Kromozom Sayısı

Bölünme
Mitoz Mayoz

6.  
Kralice Arı

Erkek Arı

Yumurtalar
Döllenmeden 

gelişme

Kraliçe Arı

Yumurtalar
Spermler

Zigot

Dişi embriyo

Döllenme

Erkek Arı

Mayoz Mayoz Mitoz

İşçi Arı Kraliçe Arı

Yukarıda verilen şekilde bal arılarındaki üreme şematik olarak göste-
rilmiştir.

Buna göre kraliçe arı, erkek arı ve işçi arının kromozom sayı-
ları hangi seçenekte verilenler olabilir?

A) Kraliçe Arı: 2n

Erkek Arı: n

İşçi Arı: 2n

  B) Kraliçe Arı: 2n

Erkek Arı: 2n

İşçi Arı: 2n

 

C) Kraliçe Arı: n

Erkek Arı: n

İşçi Arı: 2n

  D) Kraliçe Arı: n

Erkek Arı: 2n

İşçi Arı: n
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1. 
Sorular

Öğrenciler

Yeşim Gökhan

Canlılarda eşeysiz üre-
meyi sağlar mı?

Canlılarda kalıtsal çeşit-
liliği sağlar mı?

Yeşim ve Gökhan mayoz bölünme ile ilgili tab-
loda belirtilen sorulara evet ya da hayır yazarak 
cevap veriyor. 

Her iki öğrenci de birer soruya doğru ce-
vap verdiğine göre kutucukların doldu-
rulmuş hâli nasıl olabilir?

A) 
Hayır Evet

Hayır Evet

 B) 
Hayır Evet

Evet Hayır

C) 
Evet Hayır

Hayır Evet

 D) 
Evet Evet

Hayır Hayır

2. Bütün canlılar kendi türlerine ait yeni bireyler 
oluşturabilir. Hayvanlar ve çiçekli bitkilerin 
oluşturduğu yeni bireyler, ata canlının birebir 
aynısı değildir. Bu farklılığın sebebi bir hücre 
bölünmesi olan mayoz bölünmedir.

Buna göre bir canlı hücresinin bölünmesi 
sırasında meydana gelen aşağıdaki du-
rumlardan hangisi canlının mayoz bölün-
me geçirdiğini kanıtlar?

A) Sitoplazma bölünmesi ile yeni hücreler oluş-
ması

B) DNA'nın kopyasının yapılması
C) Çekirdek zarı ve çekirdekçiğin erimeye baş-

laması
D) Homolog kromozomların yanyana gelerek 

birbiri üzerine kıvrılması

3.  Dişi Birey

Yavru Birey

1 1

Erkek Birey

2

3

Yukarıda bir canlının eşeyli üremesine ait bir 
şema verilmiştir. 

Buna göre bu şemada 1, 2 ve 3 ile gösteri-
len yerlere hangi seçenekte belirtilenler 
getirilebilir?

   1    2    3  
A) Mitoz Mayoz Mitoz

B) Mayoz Döllenme Mitoz

C) Döllenme Mitoz Mayoz

D) Mayoz Mitoz Mitoz

4. Mayoz bölünme birbirini takip eden iki aşama-
dan oluşur. Bu aşamalar mayoz 1 ve mayoz 2 
olarak adlandırılır.

Aşağıda şematik gösterimleri verilen ev-
relerden hangisi mayoz 1 aşamasına ait 
olamaz?

A) 

Mitoz bölünmesi Mayoz bölünmesi

 B) 

Mitoz bölünmesi Mayoz bölünmesi

C) 

Mitoz bölünmesi Mayoz bölünmesi

 D) 

Mitoz bölünmesi Mayoz bölünmesi
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5. Mayoz bölünme sırasında, homolog kromozomların birbirine temas eden kısımlarında bulunan genler, 
kromozomlar arasında yer değiştirir. Parça değişimi olarak adlandırılan bu olay sayesinde canlının gen-
lerinde çeşitlilik ortaya çıkar.

Homolog Kromozomlar

Kromatitler Parça Değişimi Yer Değiştirmiş GenlerKardeş

Yukarıda parça değişimini gösteren bir şema verilmiştir. 

Bu olay 2n = 4 kromozomlu bir hücrenin aşağıda şematik gösterimlerin verilen mayoz bö-
lünme evrelerinden hangisinde gerçekleşir?

A) 

Mitoz bölünmesi Mayoz bölünmesi

 B) 

Mitoz bölünmesi Mayoz bölünmesi

 C) 

Mitoz bölünmesi Mayoz bölünmesi

 D) 

Mitoz bölünmesi Mayoz bölünmesi6. Aşağıdaki 1, 2, 3 ve 4 numaralı kartlarda hücre bölünmesi ile meydana gelen bazı durumlar verilmiştir.

1 2
Kırılan kemiklerin 

iyileşmesi Bir bitkinin büyümesi

3 4

İnsanda üreme  
hücrelerinin oluşması

Amibin belli bir olgunluğa 
gelince bölünmesi

Buna göre bu durumlardan hangilerinde mayoz bölünme et-
kilidir?

A) Yalnız 1 B) Yalnız 3 C) 1 ve 2 D) 3 ve 4
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1.  

64

32

0

Kromozom Sayısı

Zaman
2 4 6

Yukarıda bir hücrenin kromozom sayısının za-
man bağlı değişim grafiği verilmiştir. 

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi 
söylenebilir?

1.  (0 - 2) zaman aralında hücre mitoz bölün-
me geçirmiştir.

2. (2 - 4) zaman aralında üreme hücreleri oluş-
muştur.

3. (4 - 6) zaman aralığında döllenme meydana 
gelmiştir.

A) 1 ve 2 B) 1 ve 3

C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3

2. Ayten, mayoz bölünmenin özellikleri ile ilgili 
bazı ifadeler söylüyor.

Ayten'in söylediği ifadelerin tamamı doğ-
ru olduğuna göre, aşağıdakilerden hangi-
si bu ifadelerden biri olamaz?

A) Üreme ana hücrelerinde görülür.

B) Kromozom sayısı yarıya iner.

C) Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücre 
ile aynıdır.

D) Ergenlik dönemiyle başlar, üreme özelliği 
kaybedilene kadar devam eder.

3. 
Özellikler

Hücre Bölünmesi

K L

Kalıtsal çeşitlilik oluş-
maz.



Oluşan hücreler eşeyli 
üremeyi sağlar.



Yukarıdaki tabloda K ve L hücre bölünmeleri-
nin sahip olduğu özellikler  işaretli ile göste-
rilmiştir.

Buna göre bu hücre bölünmeleri hangi se-
çenekte doğru verilmiştir?

       K         L  

A) Mitoz Mayoz

B) Mitoz Mitoz

C) Mayoz Mayoz

D) Mayoz Mitoz

4. Aşağıda mayoz bölünmede gerçekleşen bazı 
olaylar karışık olarak verilmiştir.

1. Homolog kromozom çiftleri birbirinden ay-
rılarak farklı kutuplara çekilir.

2. Homolog kromozom çiftleri hücrenin orta-
sına dizilir.

3. DNA miktarı iki katına çıkar, sentrozomlar 
kendini eşler.

4. Çekirdek zarı ve çekirdekçik yeniden oluşur, 
sitoplazma bölünmesi başlar.

Buna göre bu olayların gerçekleşme sırası 
nasıldır?

A) 4 - 3 - 1 - 2 B) 3 - 2 - 1 - 4

C) 1 - 3 - 4 - 2 D) 2 - 1 - 4 - 3
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5. Aşağıdaki görsellerde yumurta ana hücresinden yumurta oluşumu ile sperm ana hücresinden sperm 
oluşumu verilmiştir.

(2n)

Mayoz 1 Mayoz 2
(n)

(n)

(n)

(n)

(n)

(n)

Yumurta

Döllenmeye 
Katılmayan 
Hücreler

Yumurta 
Ana  

Hücresi

  

(2n)

Mayoz 1 Mayoz 2
(n)

(n)

(n)

(n)

(n)

(n)Sperm 
Ana  

Hücresi

Spermler

Bu görsellerden yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Sperm ana hücresinin mayoz bölünmesi sonucunda dört sperm hücresi oluşur.

B) Yumurta ana hücresinin mayoz bölünmesi sonucunda sadece bir tane yumurta hücresi oluşur.

C) Yumurta ana hücresinin mayoz bölünmesi sonucunda oluşan dört hücreden üç tanesi döllenme ye-
teneğine sahip değildir.

D) Sperm ana hücresinin kromozom sayısı döllenme sonucunda oluşan zigotun kromozom sayısının 
yarısı kadardır.

6. Bir hayvan hücresinde gerçekleşen mayoz bölünmede 
yer alan K, L ve M hücrelerinin kromozom sayıları yan-
daki tabloda verilmiştir. 

Buna göre bu mayoz bölünmenin şematik göste-
rimi hangi seçenekteki gibi olabilir?

A) L

K

M

  B) K

L

M

C) 

K

L M

 D) 

M

K

L

Hücre K L M

Kromozom Sayısı 20 10 10
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1. •   46 kromozomlu bir hücrenin mitoz bö-
lünme geçirmesiyle ....... a .......  kromo-
zomlu ....... b ....... hücre oluşur.

•	 14 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölün-
me geçirmesiyle ....... c ....... kromozomlu ....... 
d ....... hücre oluşur.

Yukarıda verilen ifadelerde boş bırakılan 
yerlere hangi seçenekte belirtilenler geti-
rilmelidir?

    a     b     c     d 
A) 46 4 14 2

B) 23 2 14 4

C) 46 2 7 4

D) 23 4 7 2

2.  

Yukarıdaki fotoğrafta görülen aile birey-
leri arasındaki genetik farklılıkların sebe-
bi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabi-
lir?

A) Mitoz bölünme sonucu oluşan üreme hücre-
lerinin DNA'larının birbirinden farklı olması

B) Mayoz bölünme sonucu oluşan vücut hüc-
relerin DNA'larının birbirinden farklı olması

C) Mayoz bölünme sonucu oluşan üreme hücre-
lerinin DNA'larının birbirinden farklı olması

D) Mitoz bölünme sonucu oluşan vücut hücre-
lerinin DNA'larının birbiri ile aynı olması

3. 

Yunus

Hücreler, belli bir olgunluğa ulaştı-
ğında tekrar bölünme geçirebilir.

Ufuk

Oluşan hücreler tekrar bölünemez.

Yunus ve Ufuk, mitoz ya da mayoz bölünme-
den birinin bir özelliğini yukarıdaki gibi ifade 
ediyor. 

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi 
yanlıştır?

A) Yunus'un özelliğini belirttiği bölünme şekli 
mitoz bölünmedir.

B) Ufuk'un özelliğini belittiği bölünme şekli 
mayoz bölünmedir.

C) Yunus'un özelliğini belirttiği bölünme şek-
linde kromozom sayısı değişmez.

D) Ufuk'un özelliğini belirttiği bölünme şekli 
tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar.

4. Mayoz bölünmenin canlılar için önemi ile 
ilgili aşağıdaki öğrencilerden hangisinin 
söylediği ifade yanlıştır?

A) 

Zafer

Tür içi kalıtsal çeşitliliği sağlar.

B) 

Güler

Çok hücreli canlılarda büyü-
meyi sağlar.

C) 

Remzi

Çok hücreli canlılarda üremeyi 
sağlar.

D) 

Işıl

Kromozom sayısının nesiller 
boyu sabit kalmasını sağlar.
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5. Aşağıdaki 1, 2, 3 ve 4 numaralı kartlarda bazı canlıların üreme şekilleri gösterilmiştir.

 

1

Amip

Bölünüyor

2
Fasulye 
Tohumu

Ekiliyor

3

Gül Bitkisi

Dalı alınıyor

4
Deniz 
Yıldızı

Kesiliyor

Buna göre bu üreme şekillerinden hangisinde elde edilen yavruların genetik yapısı ana can-
lının genetik yapısından farklıdır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

6. Hücre bölünmesi mitoz ve mayoz bölünme olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Aşağıdaki tabloda veri-
len özelliklerden hem mitoz hem de mayoz bölünmenin özelliği olanlar mavi renge boyanacaktır.

ÖZELLİKLER

Hücre sayısı artar.
Kromozom Sayısı ya-
rıya iner.

Bölünme öncesinde 
DNA kendini eşler.

Hayat boyu devam 
eder.

Çekirdek ve sitoplaz-
ma bölünmesi ger-
çekleşir.

Büyüme ve onarımı 
sağlar.

Buna göre tablonun boyanmış hâli hangi seçenekte doğru ve-
rilmiştir?

A)  B) 

C)  D 



44

TEST7 MAYOZ 21

1. Leyla aşağıdaki kartta ? ile gösterilen yere hüc-
re bölünmesi çeşitlerinden birini ve bu hücre 
bölünmesi ile gerçekleşen durumlara iki örnek 
yazıyor.

?

1.  Enine kesilen planaryanın her parçasının 
kendisini tamamlaması

2.  Bezelye bitkisinin tohumlarından yeni 
bezelye bitkileri elde edilmesi

Buna göre Leyla ile ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi söylenebilir?

A) ? ile gösterilen yere mayoz bölünme yazmış 
ise yazdığı örneklerden 1. yanlış, 2. doğru-
dur.

B) ? ile gösterilen yere mitoz bölünme yazmış 
ise yazdığı örneklerin ikisi de doğrudur.

C) ? ile gösterilen yere mayoz bölünme yazmış 
ise yazdığı örneklerin ikisi de doğrudur.

D) ? ile gösterilen yere mitoz bölünme yazmış 
ise yazdığı örneklerden 1 ve 2 yanlıştır.

2.  1 2

Yukarıda fotoğrafları verilen canlılar ile il-
gili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) 2 numaralı canlı mitoz bölünme ile büyür.

B) 1 numaralı canlı mayoz bölünme ile çoğalır.

C) 1 numaralı canlı mitoz bölünme ile çoğalır.

D) 2 numaralı canlı mayoz bölünme ile büyür.

3.  

1

2

1

3

Yukarıda insanda dişi ve erkek bireyden mey-
dana gelen üreme hücrelerinin birleşmesiyle 
bebeğin oluşumu şematik olarak gösterilmiştir.

Bu şemada 1, 2 ve 3 ile gösterilen olaylar 
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru-
dur?

A) 1 nolu aşamada mitoz bölünme etkilidir.

B) 2 nolu aşamada döllenme gerçekleşir.

C) 3 nolu aşamada üreme hücreleri oluşur.

D) 3 nolu aşamada mayoz bölünme etkilidir.

4. 

Hücre
Ana Hücre 
Kromozom 

Sayısı

Yavru Hücre 
Kromozom 

Sayısı

K 48 48

L 48 24

Yukarıda eşeyli üreyen bir canlının farklı hücre-
lerinde gerçekleşen hücre bölünmelerine ait 
bazı özellikler verilmiştir.

Buna göre K ve L  hücreleri hangi seçenek-
te belirtilen hücreler olabilir?

       K         L  
A) Sperm Hücresi Yumurta Hücresi

B) Mide Hücresi Deri Hücresi

C) Deri Hücresi Sperm Ana Hücresi

D) Yumurta Hücresi Kas Hücresi
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5.  Eşeysiz Üreme

Tek hücreli canlıların tamamında ve bazı çok hücrelilerde görülür. Bu üreme çeşidinde erkek 
ve dişi üreme hücreleri görev almaz. Yavru tek bir atadan mitoz bölünme ile meydana gelir.

Eşeyli Üreme

Çok hücreli canlılarda görülür. Bu üreme çeşidinde erkek ve dişi üreme hücreleri görev alır ve 
mayoz bölünme etkilidir. Bu sayede atalarından farklı özelliklere sahip bireyler meydana gelir.

Yukarıda eşeysiz ve eşeyli üreme ile ilgili bilgi verilmiştir. Bu bilgilerden yola çıkılarak aşa-
ğıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

A) Eşeysiz üremede döllenme gerçekleşmez, eşeyli üremede döllenme gerçekleşir.

B) Eşeysiz üreme genetik çeşitliliğe katkıda bulunmaz.

C) Eşeyli üreme ile anne ve babadaki özelliklerin hiç biri yavrulara aktarılmaz.

D) Eşeyli üreme ile oluşan yavrular, atalarından daha üstün özelliklere sahip olabilir.

6.   

2n

2n

2n 2n

K Hücresi

n

2n

2n

n

n n n

n

L Hücresi

Yukarıda aynı canlı türüne ait K ve L hücrelerinde meydana gelen 
hücre bölünmeleri şematik olarak gösterilmiştir.

Bu hücreler ile ilgili aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yap-
tığı yorum yanlıştır?

A) K hücresi vücut 
hücresi, L hücresi 
üreme ana hücre-
sidir.

 B) 
K hücresi mitoz 
bölünme, L hücre-
si mayoz bölünme 
geçirmiştir.

C) L hücresinin bölü-
mesi sonucunda 
oluşan hücrelerin 
genetik yapısı L hüc-
resinden farklıdır.

 D) 
K hücresinin bölün-
mesi sonucunda olu-
şan hücrelerin gene-
tik yapısı birbirinden 
farklıdır.


