
   

      Yukarıda ver�len tabloda �nsan vücudunda bulunan 
hücreler�n �çerd�ğ� kromozom sayıları hakkında b�lg� ver�lm�şt�r. 
Boş bırakılan yerler� uygun b�r şek�lde tabloya bakarak 
doldurunuz.

       Tabloda k� b�lg�lerden yararlanarak İnsan vücudundak�   
hücreler�n kromozom sayısına bağlı olarak sınıflandırılmasını 
yapınız. 

8. SINIF I.ÜNİTE  MİTOZ ETKİNLİKLERİ

   

          İnsan ve Mol� balığı, Soğan ve güverc�n canlılarının 
kromozom sayıları �le canlılar karşılaştırıldığında ulaşılan 
sonucu açıklayınız.

        Tabloda ver�len canlılar arasında en gel�şm�ş canlı türünü 
yazınız ve kromozom sayısı açısından d�ğer canlılarla 
karşılaştırarak neden� açıklayınız.

      F�l ve serçe canlılarının kromozom sayıları �le vücut 
büyüklükler�n� karşılaştırarak ulaşılan sonucu açıklayınız.

         Yukarıda ver�len grafikte b�r canlıya a�t kromozom sayıları 
ve hücre çeş�tler� bel�rt�lm�şt�r. Buna göre X,Y ve Z hücre 
çeş�tler�n� yazınız.

   

         Mol� balığı: 46  Mol� Balıkları:46
         Güverc�n: 16  Güverc�nler:16
         İnsan: 46  İnsanlar:46
Yukarıda ver�len örnekler� d�kkate alarak ulaşılması gereken 
sonucu açıklayınız.
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Hücre Çeş�d� Kromozom sayısı n/2n Kromozom sayısı

Kas hücres� 46

Sperm hücres� n

Yumurta ana hücres� 46

23

2nS�n�r Hücres�

46Der� hücres�

2n koromozomlu hücreler n koromozomlu hücreler
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Canlı Türü Kromozom sayısı

İnsan

Soğan

Mol� Balığı

Güverc�n

Eğrelt� otu

46

16

46

16

500

F�l

Serçe

Köpek

56

60

78
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Kromozom sayısı

Hücre çeş�d�

78

39

x Y Z

Y

x

Z

1



   

           Yukarıda karışık olarak ver�len m�tos bölünme evreler�n� 
gerçekleşme sırasına göre sıralayarak aşağıdak� tabloya yazınız.

              Yukarıda ver�len m�toz bölünme evre görseller�n� d�kkate 
alarak evreler�n sıralı olarak �s�mler� �le görsel numarasını 
aşağıdak� tabloda eşleşt�r�n�z.

8. SINIF I.ÜNİTE  MİTOZ  ETKİNLİKLERİ

   

     

         2n=16 kromozomlu b�r hücre art arda 4 kez m�tos geç�r�yor. 
Oluşan hücrelerle �lg�l� aşağıdak� grafikler� ç�z�n�z. 

           Ç�zd�ğ�n�z grafikler� yorumlayarak bulduğunuz sonucu 
aşağıya yazınız.

     Aşağıda ver�len tabloyu M�toz bölünmen�n canlılar açısından 
önem�n� d�kkate alarak doldurunuz.

O
rh

a
n

 İ
N

C
E

Y
O

L

ETKİNLİK-4

Evre �sm� Görsel No Evrede gerçekleşen olay

Metafaz

2

3
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Kromozom sayısı

Hücre

Oluşan hücre sayısı

Bölünme sayısı

ETKİNLİK-6

M�toz Bölünmen�n önem� 

Tek hücrel� canlılar Çok hücrel� canlılar

2



   

              Aşağıda ver�len tabloda D/Y etk�nl�ğ�n� yapınız.

l

          Aşağıda ver�len tabloda boş olan kısımları uygun b�r 
şek�lde ç�zerek ve yazarak doldurunuz.

8. SINIF I.ÜNİTE  MİTOZ  ETKİNLİKLERİ

   

     

      

         Yukarıda görseller� ver�len olayların m�toz bölünme �le olan 
�l�şk�s�n� açıklayınız.

              Aşağıdak� bulmacayı yapınız.

 1. Tek hücrel�lerde  hücre  bölünmes�nde sayısı 
değ�şmeyen yapı
 2.B�tk� hücreler�nde gerçekleşen s�toplazma bölünmes�
 3.Kalıtsal yapıların hücren�n ortasına d�z�ld�ğ� m�toz evres�
 4.Kalıtsal yapıların b�rb�r�nden ayrılarak kutuplara çek�ld�ğ� evre
 5.Çok hücrel�lerde büyümey� sağlayan  bölünme
6.Çok hücrel�lerde büyümey� sağlayan hücre bölünmes�nde 
kalıtsal yapının bölünme sonrası durumu
7.Büyüme gel�şme ve onarımın gerçekleşt�ğ� hücre t�p�
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M��toz bölünme sonucu �k� yavru hücre oluşur.

M�toz bölünme ömür boyu sürer.

M�toz bölünmede oluşan yavru hücrelerdek� 
organel sayıları farklıdır.

Eşeys�z üremen�n temel�nde m�toz bölünme yer alır.

M�toz bölünme sadece vucut hücreler�nde görülür.

2n kromozomlu b�r hücre m�toz geç�r�rse oluşan hücreler�n
 kromozom sayısı 4n olur.

B�tkü ve hayvan hücler�nde m�toz bölünme evreler� 
ve gerçekleşme şek�ller� aynıdır.

M�toz bölünme sonucunda oluşan hücreler�n 
kalıtsal özell�kler� b�rb�r�nden farklıdır.
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Önces� Sonrası

Anafaz

Kromozomlar hücren�n 
ekvatoral düzlem�ne d�z�l�rler

Görsel

Evre adı

Evrede k� olay
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1

2

3

4

5

6 7

3



   

              Aşağıda  ver�len tabloyu uygun b�r şek�lde doldurunuz

l

            M�toz hücre bölünmes� ve aşamalarını anlatan tamamen 
kend�n�ze özgü b�r tasarım yaparak ç�z�n�z ve açıklayınız.
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        2n=36 kromozoma sah�p b�r hücre ard arda 5 kez m�toz 
geç�r�rse;

Oluşan hücreler�n Sayısı:

Olusan hücreler�n kromozom sayısı:

           2n: 32 kromozomlu �k� hücre ard arda aynı sayıda m�toz 
geç�rerek toplamda 128 hücre oluşturuyor. Buna göre bu 
hücreler kaç kez m�toz geç�rm�şt�r?

      

    Aşağıda ver�len olayları üreme/büyüme ve yen�lenme olarak 
sınıflandırınız

   a. Kertenkelen�n kopan kuyruğunu onarması
   b. Boyumuzun uzaması
   c. Embr�yodan bebeğ�n oluşması
   d. Söğüt dalının toprağa d�k�lerek yen� b�r
    b�tk�y� oluşturması
   e. C�vc�v�n tavuk hâl�ne gelmes�
   f. Tüberküloz m�krobunun vücutta çoğalarak
   hastalığa neden olması
   g. Sıcak ve neml� ortamda beklet�len kuru
soğandan yeş�l yapraklarının oluşması
 
               Üreme                                              Büyüme 

                                           Yen�lenme 
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ETKİNLİK-12

ETKİNLİK-13

ETKİNLİK-14

M�toz Bölünme 

Çek�rdek Bölünmes� S�toplazma bölünmes�Hazırlık evres�
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