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Robert Hooke basit bir mikroskobu kullanarak
gözlemlediği şişe mantarı kesitini yukarıdaki gibi
çizmiştir.

(a) Işık mikroskobu (b) bu mikroskopta görüntü-
lenmiş bir çiçeğin fotoğrafı

(a)

(b)

KONU ÖZETI

BÖLÜM

1HÜCRE YAPISI VE ORGANELLERİ

Hücrenin Keşfi ve Hücre Teorisi 

� Hücrenin keşfi ve Robert Hooke tarafından 1665 yılında gerçekleştirilmiştir. 

1674 yılında Anton Van Leewenhoek geliştirdiği tek mercekli bir mikroskopla 

su içindeki tek hücreli ve hareketli organizmaları gözlemlemiştir. 

� Daha sonraki yıllarda farklı bilim insanlarının katkıları ile günümüzdeki hücre 

teorisi oluşmuştur. Aşağıda hücre teorisinin maddeleri verilmiştir:

 •  Bütün canlılar, bir ya da birçok hücreden oluşmuştur. 

 •  Hücreler, canlıların temel yapısal ve fonksiyonel birimidir. 

 •  Hücresel, daha önce var olan bir hücrenin bölünmesi ile oluşur. 

 •  Hücreler, kalıtım materyalini içerir ve bunu yavru hücrelere aktarır. 

 •  Hücreler, tüm metabolik olayların gerçekleştiği birimdir. 

� Hücrelerin incelenmesinde ilk olarak ışık mikroskobu kullanılmıştır. 

� Işık mikroskobu, mekanik ve optik olmak üzere iki kısımdan oluşur. Mikrosko-

bun mekanik kısmını; ayak, mikroskop kolu, tabla, revolver, mikroskop tüpü ve 

ayar vidaları oluşturur. Mikroskobun optik kısmını; objektif, oküler (göz mer-

ceği), ışık kaynağı, kondansatör ve diyafram oluşturur.

� Işık mikroskopları objenin gerçek boyutunu yaklaşık 1000 kez büyütebilir. Işık 

mikroskobunun bu özelliği sayesinde hücreler gözlenebilmiş; fakat çok küçük 

yapıda olan organeller tam olarak incelenememiştir. 

� Bu nedenle hücrenin keşfi 17. yüzyılda olmasına rağmen, hücre coğrafyası 

1950'lere kadar büyük ölçüde haritalanamamıştır. Hücre biyolojisi 1950'li yıl-

larda elektron mikroskobunun kullanıma girmesiyle hızla ilerlemiştir. 

� Hücreler yapılarına göre prokaryot ve ökaryot hücre olmak üzere ikiye ayrılır. 

 Prokaryot hücre : Zarlı çevrili çekirdek ve organelleri olmayan hücrelerdir. 

Bakteriler ve arkeler prokaryot hücre yapısına sahiptirler.

 Ökaryot hücre : Zarla çevrili çekirdek ve organelleri olan hücrelerdir. Protistler, 

mantarlar, bitkiler ve hayvanlar ökaryot hücre yapısına sahiptirler. 

Hücre Organelleri ve Çeşitleri:

� Ökaryot hücreler hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek olmak üzere üç temel kı-

sımdan oluşurlar.

Sitoplazma

� Hücre içinin çekirdek dışında kalan kısmına sitoplazma denir.
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Düz ER Çekirdek zar›

Granüllü ER

Golgi
cisimciği

Plazma zar›

KofulLizozom

Çekirdek

Kesecik

Hücre organelleri arasındaki ilişkiyi gös-

teren şema

Çekirdek
zarı

Ribozomlar

Granüllü ER

Düz ER

Endoplazmik Retikulum

Alıcı yüzey ER'den
gelen
kesecik

Golgiden
ayrılan kesecik

Gönderici
yüzey

Sisterne

Golgi cisimciği 

� Sitoplazma organeller ve bunların içinde yer aldığı yarı akışkan bir sıvı olan 

sitozolden oluşur. Bu sıvının büyük bir kısmı su, geri kalanı ise bu sıvı içinde 

çözünmüş olarak bulunan organik ve inorganik maddelerden meydana gelir.

Ribozom

� Protein sentezinin gerçekleştiği organeldir.

� Ribozomal  RNA (rRNA)  ve proteinden oluştuğu için nükleoprotein yapıdadır.

� Zarsız bir organel olduğundan ökaryot ve prokaryot hücrelerde ortak olarak 

bulunur.

� Serbest olarak sitoplazma, mitokondri ve kloroplastta; bağlı olarak endoplaz-

mik retikulum ve çekirdek zarında bulunur.

Endoplazmik Retikulum

� Ökaryot hücrelerin çekirdek zarı ile hücre zarı arasında uzanan kanalcık ve 

borucuklar sistemidir. Hücre içi madde taşınımında görev alır.

� Zarı üzerinde ribozom bulunduranları granüllü endoplazmik retikulum, ribozom 

bulundurmayanları granülsüz endoplazmik retikulum olarak adlandırılır.

� Granüllü endoplazmik retikulumun miktarı, protein üretimi fazla olan hücrelerde 

çoktur. Ribozomda üretilen proteinleri işlenmesi için golgi cisimciğine taşır.

� Proteinlere karbonhidrat ekleyerek hücre zarının yapısına katılan glikoprotein-

leri üretir.

� Granülsüz endoplazmik retikulum daha çok lipit ve karbonhidrat sentezinde 

görev alır. Kas hücrelerinde kalsiyum depolar. Karaciğerde zehirli maddeleri 

parçalar.

Golgi Cisimciği

� Zarla çevrili disk şeklinde üst üste dizilmiş yassı keselerden oluşur.

� E. R’den gelen protein, karbonhidrat ve lipit yapılı molekülleri işleyerek, kese-

cikler halinde gitmesi gereken bölgelere gönderir. Enzim ve hormon salgılayan 

hücrelerde bol miktarda bulunur.

Lizozom

� Sindirim enzimlerini içeren zarla çevrili keseciklerdir.

� Üretiminde sırasıyla ribozom, endoplazmik retikulum ve golgi organelleri görev 

yapar.

� Görevi fagositoz ya da pinositoz ile alınan polimer besinlerin hücre içinde sin-

dirimini gerçekleştirmektir.

� Ölü ya da yaşlanan hücrelerin lizozomları patlar. Serbest kalan enzimlerin hüc-

reyi parçalamasına otoliz denir.

� Lizozomdaki enzimler hücrenin kendi organik materyalinin geri dönüşümünde 

kullanılır. Bu yıpranan bir organel ya da küçük bir sitozol parçasının lizozom 

tarafından yutulup parçalanmasıyla gerçekleşir. Bu olaya otofaji denir. 
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DNA

Zarlar arası bölge

İç
zar

Mitokondri
matriksindeki

serbest
ribozomlar

Krista

Matriks

Dış
zar

Mitokondri 

Kloroplast 

Tilakoit Zarlar arası bölge

Stroma
Ribozomlar

İç ve dış 
zarlar

Granum

DNA

Kromoplast

Gelincik gibi çiceklerin kromoplastlarında renk 
pigmentleri depolanır.

Mitokondri

� Oksijenli solunumla hücrenin metabolik faaliyetleri için gerekli olan  ATP’yi üre-

tir. Bu nedenle hücrenin elektrik santrali olarak kabul edilir.

  
C H O 6O 6CO 6H O 32ATP Isı6 12 6 2 2 2"+ + + +

� Biri dışta diğeri içte olmak üzere çift katlı bir zarla çevrilidir. İç zarı kıvrımlı bir 

yapada olup kıvrımları krista olarak adlandırılır. Kıvrımları arasında matriks adı 

verilen bir sıvı bulunur.

� Matrikste mitokondriye özgü DNA, RNA  ribozom ve solunum enzimleri bulu-

nur.

� Enerji ihtiyacı fazla olan hücrelerde, çekirdek  DNA’sının kontrolünde bölünerek 

sayısını artırabilir.

Plastitler

� Bitki ve alglerde bulunan organellerdir. Yapı ve görevlerine göre üç grupta in-

celenirler.

a – Kloroplast

� Fotosentez ile bitkinin ihtiyacı olan organik besinleri sentezler.

  
6CO 6H O C H O 6O2 2 Iflık enerjisi

Klorofil
6 12 6 2+ +

� Çift katlı bir zar ile  çevrilidir. İçini dolduran renksiz ara maddeye stroma adı 

verilir. Bu sıvının içinde  DNA,  RNA, ribozom ve fotosentez enzimleri bulunur.

� Üçüncü zar sistemi olan tilakoitler üst üste dizilerek granumları oluşturur. Tilakoit 

zarın üzerinde klorofil pigmentleri bulunduğundan granumlar yeşil renklidir.

� Kendine özgü  DNA’sı olduğundan çekirdek  DNA’sının kontrolünde bölünerek 

sayısını artırabilir.

� Bitkinin yaprak ve otsu gövde gibi kısımlarında bulunurken, kök ve odunsu 

gövde gibi kısımlarında bulunmaz.

b – Kromoplast

� Bitkilerde yeşil hariç, diğer renkleri veren pigmentlerdir. Ksantofil (sarı), likopen 

(kırmızı) ve karoten (turuncu) pigmentleri kromoplastlarda bulunur.

c – Lökoplast

� Renksiz plastitlerdir. Daha çok bitkinin kök, tohum ve toprak altı gövdesi gibi 

depo organlarının hücrelerinde bulunur. Nişasta, protein ve yağ gibi organik 

besinleri depolar.

Koful:

� Tek katlı zarla çevrili içi sıvı dolu keseciklerdir. Yapı ve işlevine göre dört grupta 

incelenir.

� Kontraktil koful, tatlı sularda yaşayan tek hücreli ökaryot canlılarda (amip, 
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Sentrozom
Sentriyol çifti

Kardefl
kromatitler

Mitoz bölünme sırasında sentrozomlar ara-
sında iğ iplikleri oluşur.

Kromatin

Çekirdekçik
Çekirdek

Çekirdeğin
iki zar›Por

Granüllü ER

Çekirdek ve kısımları

öglena ve paramesyum gibi) bulunur. Hücreye giren fazla suyu hücre dışına 

pompalar.

� Besin kofulu, endositoz sonucu oluşur. Hücre içinde lizozomla birleşerek sin-

dirim kofullarını oluşturur.

� Depo kofulu, bitki ve hayvan hücrelerinde bulunur. Bitki hücrelerinde bulunanı 

turgor basıncının ayarlanması, bazı maddelerin geçici olarak depolanması gibi 

olaylarda görev yapar.

� Salgı (boşaltım) kofulu, salgı maddelerinin ve metabolizma sonucu oluşan atık 

maddelerin hücre dışına verilmesini sağlar.

Sentrozom

� Hayvan hücrelerinde (olgun alyuvar, sinir ve yumurta hücresi hariç) bulunurken, 

gelişmiş yapılı bitki hücrelerinde bulunmaz.

� Bir sentrozom bir çift sentriyol  içerir. Bu yapılar hücre bölünmesi öncesinde 

eşlenerek, hücrenin zıt kutuplarına doğru hareket eder ve aralarında iğ iplikleri 

oluşur.

Hücre İskeleti

� Protein yapılı bir ağ olup hücrenin şeklinin korunması ve hareketinin sağlanması 

gibi olaylarda görev yapar.

� Hücre iskeleti mikrotübül, mikrofilament ve ara filament olarak adlandırılan üç 

tip liften oluşur.

Peroksizom

� Tek zarla çevrili, özelleşmiş metabolik bölümlerdir. Bitki ve hayvan hücrelerinde 

bulunan peroksizomlar çeşitli substratlardan uzaklaştırdıkları hidrojenleri oksi-

jene aktararak hidrojen peroksit (H2O2) oluşturan enzimler içerirler. 

Çekirdek

� Ökaryot hücrelerin kalıtım ve yönetim merkezidir. Bölünme, büyüme ve onarım 

gibi metabolik olaylar çekirdek tarafından denetlenir.

� Bölünme halinde olmayan bir hücrenin çekirdeği çekirdek zarı, çekirdekçik, 

çekirdek plazması (karyoplazma) ve kromatin olmak üzere dört farklı kısımdan 

oluşur.



94 95

H
Ü

C
R

E
Ü

N
İTE – 2

H
ücre Yapısı ve O

rganelleri
B

Ö
LÜ

M
-1

94 95

TEST – 1

1. Aşağıdaki canlıların hangisine ait bir hücrede çekirdek 
bulunamaz?

A) Mantar  B) Domates

C) Toprak solucanı D) Bakteri

E) Öglena 

2. Aşağıda kloroplast organeline ait beş farklı kısım numaralan-
dırılarak verilmiştir.

 
II

I

III

IV

V

 Numaralandırılmış yapılardan hangisinde güneş ışığını 
soğurarak fotosentez tepkimelerinin başlamasını sağla-
yan klorofil pigmenti bulunur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

3. Hücresel yapılar ve özellikleri ile ilgili aşağıdaki eşleştir-
melerden hangisi doğru değildir?

A) Kromoplast → Bitkilere yeşil dışındaki renkleri verir. 

B) Ribozom → Zarla çevrili değildir.

C) Mitokondri → İnorganik maddeleri kullanarak organik 

besin sentezler. 

D) Hücre iskeleti → Hücrenin belirli bir şekilde kalmasını 

sağlar.

E) Çekirdekçik → Ribozomun alt birimlerini sentezler. 

4. Ökaryotik bir hücreye ait olan,

 •  mitokondri,

 •  çekirdek sıvısı,

 •  golgi cisimciği,

 •  kloroplast,

 •  sitoplazma

 yapılarından kaç tanesinde ribozom organeli bulunur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

5. Aşağıda endositoz ile hücreye alınan bir besinin sindirimi şe-
matize edilmiştir. 

          

Plazma zarı

Sindirim
enzimleri

X

Besin kofulu 

Sindirim

 Bu şemada X olarak gösterilen organel aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Golgi cisimciği

B) Lizozom

C) Granüllü endoplazmik retikulum

D) Ribozom

E) Mitokondri 

6. Prokaryot ve ökaryot hücrelerde,

 I. amino asit → protein,

 II. glikoz → karbondioksit,

 III. karbondioksit → glikoz

 dönüşümlerinden hangileri aynı organelde gerçekleşir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III
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7. Aşağıdaki yapılardan hangisi hem bitki hem hayvan hüc-
relerinde ortak olarak bulunur?

A) Sentrozom

B) Hücre duvarı

C) Mitokondri

D) Merkezi koful

E) Kloroplast 

8. Farklı organellerde meydana gelen metabolik faaliyet-
lere bağlı olarak çizilen aşağıdaki grafiklerden hangisi 
doğru değildir?

 

C) Glikoz miktarı

Nişasta
miktarı

Lökoplast 

B) Karbondioksit miktarı

Oksijen
miktarı

Kloroplast

A) Glikoz miktarı

Glikojen
miktarı

Lizozom

D) Glikoz miktarı

Glikoprotein
miktarı

Granüllü
endoplazmik
retikulum

E) Oksijen miktarı

ATP miktarıMitokondri

9. Bir hayvan hücresinde,

 I. salgı kofulu, 

 II. besin kofulu,

 III. lizozom

 yapılarından hangileri doğrudan golgi cisimciğinden olu-
şur?

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

10. Bir canlının hücrelerinde kloroplast, organelinin bulun-
ması, ilgili canlının,

 I. bitkiler alemine ait olduğu,

 II. fotosentez yapabildiği,

 III. ökaryot hücre yapısına sahip olduğu 

 özelliklerinden hangilerine sahip olduğunu kanıtlar?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

11. Aşağıdaki grafikte kloroplast organelinde gerçekleşen X ola-
yının zamana bağlı değişimi verilmiştir. 

X

0 6 12 18 24 Zaman(saat)

 Grafikteki X yerine,

 I. protein sentezi,

 II. DNA eşlenmesi,

 III. fotosentez

 olaylarından hangileri yazılabilir?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

12. İçerisinde sindirim enzimlerini bulunduran tek katlı zarla 
çevrili organele ne ad verilir?

A) Ribozom

B) Golgi cisimciği

C) Sentrozom

D) Peroksizom

E) Lizozom

1) D 2) E 3) C 4) C 5) B 6) A 7) C 8) A 9) C 10) D 11) B 12) E
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TEST – 2

1. Prokaryot canlılarda aşağıdaki yapılardan hangisi bu-
lunmaz?

A) Hücre zarı B) Hücre çeperi

C) DNA D) Ribozom

E) Çekirdek

2. Aşağıdaki şemada bir bitki hücresinde gerçekleşen bazı me-
tabolik olaylar gösterilmiştir. 

 

Amino asit 

İnorganik
maddeler

Protein

Glikoprotein

Karbon-
hidrat

a

c

b

 Bu organeller ile ilgili,

 I. a organeli prokaryot ve ökaryot yapılı hücrelerde ortak 
olarak bulunur. 

 II. b organeli ışık enerjisi yardımıyla besin sentezler. 

 III. c organeli bitki hücrelerinde bulunurken, hayvan hücre-
lerinde bulunmaz.

 ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

3. Granüllü endoplazmik retikulum ve golgi cisimciği orga-
nelleri için,

 I. salgı yapan hücrelerde bol miktarda bulunma,

 II. tek zarla çevrili olma,

 III. zarı üzerinde ribozom bulundurma 
 özelliklerinden hangileri ortak değildir?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

4. Ökaryotik hücrelerde,

 I. Glikoproteinlere son şeklini vererek hücre zarına gön-
derir. 

 II. Hücre bölünmesi sırasında iğ ipliklerinin oluşumunda 
rol oynar. 

 III. Glikozun fazlasını nişasta olarak depolar. 

 IV. Hücre dışına salgılanacak molekülleri golgi cisimciğine 
taşır. 

 V. Sindirim enzimlerini sentezler.

 olaylarının gerçekleştiği organeller ile ilgili aşağıdaki eş-
leştirmelerden hangisi doğru değildir?

A) I → Golgi cisimciği

B) II → Sentrozom 

C) III → Lökoplast 

D) IV → Granüllü endoplazmik retikulum 

E) V → Lizozom 

5. 

 Yukarıda verilen organelde aşağıdaki dönüşüm olayla-
rından hangisi gerçekleşmez?

A) Organik madde → ATP

B) Monomer madde → Polimer madde 

C) DNA → DNA

D) Işık enerjisi → ATP

E) Organik madde → İnorganik madde 

6. Hücre içindeki tüm lizozomların aynı anda parçalanması 
sonucu, hücrenin kendi kendini sindirmesine ne ad veri-
lir?

A) Diyaliz B) Hemoliz

C) Endosimbiyosiz D) Otoliz 

E) Fotoliz 
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7. Kanser tedavisinde kullanılan yöntemlerden biri olan 
kemoterapide aşağıdaki organellerden hangisi işlevsiz 
hale getirilerek hücre bölünmesi durdurulur?

A) Mitokondri

B) Golgi cisimciği

C) Lizozom

D) Endoplazmik retikulum

E) Sentrozom

8. Aşağıdaki tabloda a, b ve c hücresel yapılarının bazı hücre 
çeşitlerindeki bulunma durumları verilmiştir.

Hücresel 
yapı

Hücre tipi

Bitki Bakteri Hayvan

a + – +

b + + –

c + + +

 (+ : Var;  – : Yok)

 Bu hücresel yapılar ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden 
hangisi doğrudur?

a b c

A) Mitokondri Hücre duvarı Ribozom

B) Kloroplast Hücre zarı Sitoplazma

C) Ribozom Hücre duvarı Sentrozom

D) Lizozom Hücre zarı Mitokondri

E) Sentrozom Ribozom Hücre duvarı

9. Kloroplast organelinin stroma sıvısında üretilen amino 
asit molekülleri ribozom organelinde substrat olarak 
kullanılana kadar kaç tane zardan geçmek zorundadır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

10. Fotosentez ve oksijenli solunum yapabilen bir bakteri 
hücresinde,

 I. ribozom, 

 II. mitokondri,

 III. kloroplast

 organellerinden hangileri bulunur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

11. Aşağıdaki Venn diyagramında mitokondri ve kloroplast or-
ganellerine ait bazı özellikler numaralandırılarak verilmiştir. 

 

1

Kloroplast Mitokondri

2 3

 Bu özellikler ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi 
doğrudur?

1 2 3

A) ATP sentez-
leme

Klorofil içerme CO2 üretme

B) Klorofil içerme ATP sentez-
leme

CO2 üretme

C) CO2 üretme Klorofil içerme ATP sentez-
leme

D) CO2 üretme ATP sentez-
leme

Klorofil içerme

E) ATP sentez-
leme

CO2 üretme Klorofil içerme

12. Kendi geliştirdiği mikroskopla, canlı hücreleri ilk kez 
gözlemleyen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anton Von Leeuwenhoek

B) Robert Brown 

C) Matthias Schleiden

D) Robert Hooke 

E) Theodor Schwan

1) E  2) C 3) B 4) E 5) D 6) D 7) E 8) A 9) B 10) A 11) B 12) A
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1. Lizozom organeli,
 I. endositoz ile alınan besinlerin sindirimi,

 II. yaşlanmış hücrelerin parçalanması,

 III. hasar görmüş organellerin hidroliz edilmesi 

 olaylarından hangilerinde görev yapar?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

2. Farklı organel çeşitleri ile gerçekleştirdikleri dönüşüm 

olayları ile ilgili,

 I.  : protein → amino asit, 

 II.  : organik madde → ATP,

 III.  : inorganik madde → glikoz

 eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

3. İnsanlarda bulunan granülsüz endoplazmik retikulum ile 

ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Kas hücrelerinde kalsiyum depolar. 

B) Bazı zehirli maddeleri parçalar. 

C) Gerektiğinde oksijenli solunum ile ATP sentezler.

D) Karaciğer hücrelerinde glikozu glikojene dönüştürür.

E) Steroit yapılı hormonları sentezler. 

4. Selüloz yapılı hücre duvarı içeren bir hücrede aşağıdaki 
olaylardan hangisi gerçekleşemez?

A) Golgi cisimciğinde salgı kofulu oluşumu

B) Kloroplastta karbondioksit tüketimi 

C) Ribozomda protein sentezi

D) Lökoplastta nişasta sentezi 

E) Fagositoz ile besin alınımı

5. Aşağıda ökaryot yapılı bir hücreye ait üç farklı organel ara-
sındaki madde geçişleri gösterilmiştir. 

X

Y ZOksijen

Karbondioksit

A
m

in
o 

as
it ATP

 Bu organel çeşitleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden 
hangisi doğrudur?

X Y Z

A) Ribozom Kloroplast Mitokondri

B) Kloroplast Ribozom Mitokondri

C) Mitokondri Kloroplast Ribozom

D) Ribozom Mitokondri Kloroplast

E) Mitokondri Ribozom Kloroplast

6. Prokaryot yapılı hücrelerde zarla çevrili organeller bu-
lunmazken; ökaryot yapılı hücrelerde zarla çevrili orga-
nellerin bulunması,

 I. enerjinin daha verimli kullanılması,

 II. farklı metabolik olayların birbirinden etkilenmeden ger-
çekleşmesi,

 III. metabolik olayların daha düzenli ve hızlı gerçekleşmesi 

 faydalarından hangilerini sağlayabilir?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

TEST – 3



100 101100 101

H
Ü

C
R

E
Ü

N
İTE – 2

H
ücre Yapısı ve O

rganelleri
B

Ö
LÜ

M
-1

7. Bitkilerin kloroplast organelinde aşağıdaki olaylardan 
hangisi gerçekleşemez?

A) DNA eşlenmesi

B) Glikoz sentezi

C) Yağ depolanması

D) ATP üretimi

E) Enzim kullanımı 

8. Aşağıda ökaryot hücrelerde bulunan bazı organeller numa-
ralandırılarak verilmiştir. 

Lizozom

1

Mitokondri

2

Ribozom

3

Endoplazmik
retikulum

4

Kloroplast

5

 Bu organeller ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi 
doğru değildir?

A) Tek katlı zarla çevrili olanlar → 1, 3 ve 4

B) Nükleik asit içerenler → 2, 3 ve 5

C) Prokaryot hücrelerde bulunanlar → 3

D) Bölünerek sayısını artıranlar → 2 ve 5

E) Aktiviteleri sırasında ATP harcayanlar → 2, 3, 4 ve 5

9. Gelişmiş yapılı bir bitki hücresinde aşağıdaki yapı çiftle-
rinden hangisi birlikte bulunamaz?

A) Ribozom – Endoplazmik retikulum 

B) Hücre zarı – Kromoplast 

C) Merkezi koful – Sentrozom

D) Mitokondri – Kloroplast 

E) Golgi cisimciği – Lizozom 

10. İki farklı plastit çeşidi olan lökoplast ve kromoplast için,

 I. kök hücrelerinde bulunabilme,

 II. nişasta, protein ve yağ depolama,

 III. içerdiği pigmentler ile bulunduğu kısma renk verme 

 özelliklerinden hangileri ortaktır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

11. Aşağıda mitokondri ve kloroplast organelleri arasında mad-
de alış verişi gösterilmiştir. 

Kloroplast Mitokondri

a

b

c

d

 Bu şemayla ilgili,

 I. c ve d molekülleri inorganik yapılıdır. 

 II. a molekülü oksijen olabilir. 

 III. b molekülü, ATP olabilir. 

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

12. Tüm canlılarda ortak olarak bulunan ve protein sentezi-
nin yapıldığı zarsız organele ne ad verilir?

A) Sentrozom

B) Mitokondri

C) Endoplazmik retikulum

D) Ribozom

E) Golgi cisimciği

1) E 2) D 3) C 4) E 5) A 6) E 7) C 8) A 9) C 10) A 11) B 12) D



100 101

H
Ü

C
R

E
Ü

N
İTE – 2

H
ücre Yapısı ve O

rganelleri
B

Ö
LÜ

M
-1

100 101

TEST – 4

1. Hücre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değil-
dir?

A) Canlının en küçük yapısal ve işlevsel birimidir. 

B) Bütün canlılar bir ya da birçok hücreden oluşur. 

C) Tüm hücrelerin DNA'sı sitoplazmada bulunur. 

D) Hücreler, daha önce var olan bir hücrenin bölünmesi ile 
oluşur. 

E) Metabolik olayların gerçekleştiği birimdir. 

2. Aşağıda mitokondri organeline ait üç farklı kısım numaralan-
dırılarak verilmiştir. 

1

2

3

 Bu kısımlar ile ilgili,

 I. 3 nolu kısım matriks olarak adlandırılır. 

 II. 2 nolu kısmın kıvrımlarına krista adı verilir. 

 III. 1 nolu kısmın yüzey alanı, 2 nolu kısma göre daha ge-
niştir. 

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

3. Lizozom organelindeki enzimler aşağıdaki dönüşüm 
olaylarından hangisini gerçekleştiremez?

A) Nişasta → Glikoz 

B) Glikoz → Karbondioksit 

C) Protein → Amino asit

D) Lipit → Yağ asiti

E) Maltoz → Glikoz 

4. X organeli alıcı yüzeyi ile endoplazmik retikulumdan gelen 
maddeleri alır, işler ve gönderici yüzeyinde oluşturduğu ke-
secikler ile sitoplazmaya bırakır ya da ulaşacağı bölgeye 
gönderir.

 Bu bilgilere göre X organeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Golgi cisimciği 

B) Mitokondri 

C) Lizozom

D) Sentrozom

E) Kloroplast 

5. Aşağıdaki tabloda X, Y ve Z hücrelerinde bazı organellerin 
bulunma durumları verilmiştir.

Hücre çeşidi Kloroplast Çekirdek Mitokondri

X + + +

Y – + +

Z – – –

 (+ : Var; – : yok)

 Bu tabloya göre,

 I. X hücresi fotosentez ile besin üretir. 

 II. Y hücresi kitin yapılı hücre duvarı içerir. 

 III. Z hücresi oksijenli solunum yapamaz.

 ifadelerinden hangileri kesin olarak doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

6. Kloroplast organeli ile ilgili,

 • Çift zarla çevrilidir.

 • Kendine özgü DNA, RNA ve ribozom içerir. 

 • Oksijen gazını üretir. 

 • Işık enerjisi yardımıyla ATP üretir.

 • Fotosentez yapabilen ökaryot yapılı hücrelerde bulunur. 

 ifadelerinden kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
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7. 
Amino asit   $   Protein

 Yukarıdaki dönüşümü gerçekleştiren organel çeşidi ile 
ilgili,

 I. Zarla çevrili değildir. 

 II. Dehidrasyon tepkimesi gerçekleştirir. 

 III. Bölünerek sayısını artırabilir. 

 ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

8. Aşağıdaki saksı bitkisinde kloroplast faaliyetinin mitokondri 
faaliyetinden daha fazla olduğu bilinmektedir. 

Işık

Cam fanus

Saksı bitkisi

 Buna göre cam fanustaki, 

 I. oksijen,

 II. bitkinin kütlesi,

 III. karbondioksit 

 niceliklerinden hangilerinin artması beklenir?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

9. Ökaryot hücrelerde bulunan koful çeşitleri ile ilgili,

 I. kontraktil koful → hücreye giren fazla suyun atılması,

 II. besin kofulu → endositoz sonucu oluşma,

 III merkezi koful → turgor basıncını ayarlama 

 eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

10. Bir bitkiye ait olan,

 I. mitokondri,

 II. kloroplast,

 III. golgi cisimciği,

 IV. çekirdek 

 yapılarından hangileri çift zarla çevrilidir?

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III

D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

11. Bir hücrenin mitokondri organelinde meydana gelen 
tepkimelere bağlı olarak,

 Oksijen miktarı

Karbondioksit

I

ATP miktarı

Glikoz
miktarıII

Glikoz miktarı

Oksijen
miktarıIII

 grafiklerinden hangileri çizilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

12. Granülsüz endoplazmik retikulum tarafından depolanan 
ve çizgili kas hücrelerinin kasılması için gerekli olan mi-
neral çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demir

B) Magnezyum

C) Kalsiyum

D) Sodyum

E) Potasyum

1) C 2) D 3) B 4) A 5) A 6) E 7) C 8) B 9) E 10) D 11) A 12) C
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TEST – 5

1. Golgi cisimciği ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi 
doğru değildir?

A) Prokaryot yapılı hücrelerde bulunmaz.

B) Lizozom organelinin oluşumunda görev yapar. 

C) Salgı yapan hücrelerde bol miktarda bulunur.

D) Zarında ribozom bulunup bulunmamasına göre gruplan-
dırılır. 

E) Hücre zarında bulunan glikoproteinlerin üretilmesinde 
görev alır. 

2. Aşağıdaki grafikte bir bitki hücresindeki üç farklı organelin 
metabolik aktivitelerinin oranları verilmiştir. 

 Aktivite oranı

Organel
çeşidia b c

: Mitokondri

: Kloroplast

: Ribozom

 Bu hücre ile ilgili,

 I. Aydınlık ortamdadır.

 II. Ürettiği oksijen miktarı, tükettiği oksijen miktarından 
çoktur. 

 III. a ve c organellerindeki metabolik aktivitelerinde su çıkı-
şı gözlenir. 

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

3. Ökaryotik bir hücrede granüllü endoplazmik retikulum 
ve golgi cisimciğinin iş birliği ile hazırlanan keseciklerde 
bulunan enzimler,

 I. fotosentez ile besin üretimi,

 II. polimer besinlerin hidrolizi,

 III. solunum ile ATP sentezi 

 olaylarından hangilerinde görev yapabilir?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

4. Organel çeşitleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden 
hangisi doğru değildir?

A) Kloroplast → İçerdiği klorofil pigmentinden dolayı yeşil 

renklidir. 

B) Golgi cisimciği → Salgı yapan hücrelerde bol miktarda 

bulunur. 

C) Granüllü endoplazmik retikulum → Üzerinde ribozom 

bulunur. 

D) Mitokondri → Oksijenli solunum yapan tüm hücrelerde 

bulunur. 

E) Ribozom → Yapısında peptit bağlarının oluşumunda 

görev yapan enzimler bulunur. 

5. Aşağıda bitki hücresinde bulunan bazı yapılar numaralandı-
rılarak verilmiştir. 

 

I

II

III IV

V

 Bu yapılar ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi 
doğrudur?

A) III → Selüloz yapılı olup hücreye dayanıklılık kazandırır.

B) II → Bölünerek sayısını artırabilir. 

C) V → Bitkinin turgor basıncını ayarlar.

D) IV → Bitkinin sadece fotosentez yapabilen hücrelerinde 

bulunur. 

E) I → Ürettiği molekülleri paketlenmesi için endoplazmik 

retikuluma gönderir.
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6. Golgi cisimciğinde oluşturulan keseciklerin içinde,

 I. glikoprotein,

 II. sindirim enzimi,

 III. solunum enzimi 

 moleküllerinden hangileri bulunabilir?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

7. Bir solucana ait olan mitokondri organelinde,

 •  enzim,

 •  ATP,

 •  DNA,

 •  CO2,

 •  H2O

 moleküllerinden kaç tanesi üretilebilir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

8. Aşağıda ökaryot bir hücrede gerçekleşen iki farklı olay nu-
maralandırılarak verilmiştir. 

 
(n) Amino asit  

2

1
 Protein + (n – 1) H2O

 Numaralandırılmış olaylar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğru değildir?

A) 1 nolu olay lizozom organelinde gerçekleşir. 

B) 2 nolu olay hidroliz reaksiyonudur. 

C) 1 nolu olayda ATP harcanır. 

D) 2 nolu olayda peptit bağları koparılır. 

E) 1 nolu olay genetik bilgiye göre gerçekleşir. 

9. Mitokondri içermediği halde oksijenli solunum yapabi-
len bir hücre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin 
olarak doğrudur?

A) Ototrof beslenir. 

B) Çok hücreli bir canlıya aittir. 

C) Prokaryot yapılıdır. 

D) Hücre duvarı yoktur. 

E) Çekirdek içerir. 

10. Bir hayvan hücresi, hücre dışında bulunan polimer bir mole-
külü hücre içine aldıktan sonra önce monomerlerine dönüş-
türmüş sonra da karbondioksit ve su moleküllerine kadar 
parçalayarak ATP üretmiştir. 

 Bu süreçte hücreye ait olan,

 I. mitokondri,

 II. lizozom,

 III. hücre zarı

 yapıları hangi sıra ile görev yapmıştır?

A) I - II - III B) I - III - II C) II - III - I

D) III - I - II E) III - II - I

11. Aşağıda bazı organeller numaralandırılarak verilmiştir. 

Ribozom

2

Endoplazmik
retikulum

31

Kloroplast Golgi
cisimciği

4

 Bu organeller ile ilgili,

 I. Hayvan hücrelerinde bulunanlar → 2, 3 ve 4,

 II. Zarla çevrili olanlar → 1, 3 ve 4,

 III. İnorganik maddeleri kullanarak besin  

  sentezleyenler → 1 ve 2

 eşleştirmelerinden hangileri doğru değildir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) II ve III

12. 1858 yılında Rudolph Wirchow'un katkılarıyla günümüzdeki 
hücre teorisi ortaya çıkmıştır. 

 Aşağıdaki ifadelerden hangisi hücre teorisini oluşturan 
maddelerden biri değildir?

A) Bütün canlılar bir ya da birçok hücreden oluşur. 

B) Hücreler, canlıların temel yapısal ve fonksiyonel birimi-
dir. 

C) Hücreler, çekirdekte kalıtım materyalini içerir ve bunu 
yavru hücrelere aktarır. 

D) Hücreler tüm metabolik olayların gerçekleştiği birimdir. 

E) Hücreler, daha önce var olan bir hücrenin bölünmesi ile 
oluşur.

1) D 2) E 3) A 4) D 5) E 6) B 7) E 8) A 9) C 10) E 11) C 12) C
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1. Mitokondri ve kloroplast organelleri arasında,

 I. oksijen,

 II. karbondioksit,

 III. adenozin trifosfat 

 moleküllerinden hangileri geçiş yapamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

2. Doğranmış
patates parçaları

Hidrojen peroksit
(H2O2)

O2 gazı

20 dakika

 Yukarıdaki deney düzeneğinde patates hücrelerine ait 
hangi organelde bulunan enzimler oksijen çıkışına ne-
den olur?

A) Mitokondri

B) Peroksizom

C) Lökoplast

D) Golgi cisimciği

E) Granülsüz endoplazmik retikulum 

3. Bir insanın farklı organlarının hücrelerinde meydana ge-
len metabolik faaliyetlere bağlı olarak bol miktarda içer-
diği organel çeşitleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden 
hangisi doğru değildir?

A) Karaciğer → Granülsüz endoplazmik retikulum

B) Kalp → Mitokondri

C) Pankreas → Golgi cisimciği

D) Hipofiz → Granüllü endoplazmik retikulum

E) Mide → Lizozom

4. Mitokondri organelinde aşağıdaki olaylardan hangisi 
gerçekleşmez?

A) ATP üretimi

B) DNA eşlenmesi

C) Glikojen depolama

D) Enzim kullanımı

E) Karbondioksit üretimi 

5. Aşağıda prokaryot bir hücreye ait beş farklı yapı numaralan-
dırılarak verilmiştir. 

I

II
III

IV

V

 Bu yapılar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru 
olamaz?

A) IV numaralı sıvı sitoplazmadır. 

B) I numaralı yapı hücre duvarıdır. 

C) III numaralı yapı seçici geçirgen özelliktedir. 

D) V numaralı yapı protein sentezi yapar. 

E) II numaralı yapı çekirdek zarı ile çevrilidir. 

6. Bir hayvan hücresinde,

 • a organeli hücre dışına salgılanacak olan hormonları pa-
ketler. 

 • b organeli genetik şifreye göre protein sentezi yapar. 

 • c organeli metabolik faaliyetler sonucu oluşan hidrojen 
peroksiti parçalar. 

 işlevlerini yerine getiren organeller ile ilgili aşağıdaki eş-
leştirmelerden hangisi doğrudur?

a b c

A) Golgi cisimciği Ribozom Peroksizom

B) Ribozom Peroksizom Golgi cisimciği

C) Peroksizom Ribozom Golgi cisimciği

D) Golgi cisimciği Peroksizom Ribozom

E) Peroksizom Golgi cisimciği Ribozom

TEST - 6
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7. Lizozom organelinde bulunan enzimler,

 I. monomer → polimer,

 II. organik → inorganik,

 III. polimer → monomer,

 dönüşümlerinden hangilerini gerçekleştiremez?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

8. Aşağıda mitoz bölünmeye ait olan bir bölünme evresi veril-
miştir. 

Sentrozom

İğ ipliği

Kromozom

 Bu hücre aşağıdaki canlı gruplarından hangisindeki bir 
türe ait olabilir?

A) Omurgasız hayvan

B) Bakteri

C) Tohumlu bitki

D) Mantar

E) Tohumsuz bitki 

9. Kistik fibrozis hastalığı ile ilgili,

 I. Golgi organelinin işlevini tam olarak yapamaması sonucu 
oluşur. 

 II. Kalıtsal olduğundan bir nesilden diğerine aktarılabilir. 

 III. Soluk borusu ve sindirim kanalı gibi yapılardaki mukus 
salgısını artırır. 

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

10. Farklı canlı türleri ve içerdikleri koful çeşitleri ile ilgili 
aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

A) Bakteri → Kontraktil koful 

B) Meşe → Merkezi koful

C) Amip → Besin kofulu

D) İnsan → Boşaltım kofulu

E) Paramesyum → Kontraktil koful

11. Ökaryotik bir hücreye ait olan çekirdekte,

 I. glikoz → glikojen,

 II. DNA → DNA,

 III. glikoz → ATP,

 IV. DNA → RNA
 dönüşüm olaylarından hangileri gerçekleşebilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV

12. 

X

 Mitokondri organelinin içini dolduran yarı akışkan özel-
likteki  X  ile gösterilen sıvıya ne ad verilir?

A) Granum

B) Matriks

C) Stroma

D) Krista

E) Sitozol

1) C 2) B 3) E 4) C 5) E 6) A 7) C 8) A 9) E 10) A 11) D 12) B
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TEST  - 7

1. Çekirdek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hücrenin kalıtım ve yönetim merkezidir. 

B) Prokaryot yapılı hücrelerde bulunmaz.

C) Plazmasında bol miktarda mitokondri bulunur. 

D) Bazı hücrelerde iki ya da daha fazla sayıda bulunabilir. 

E) Çift katlı zarla çevrilidir. 

2. 

I

II

III

 Otsu bir bitkiye ait olan numaralandırılmış kısımlardan 
hangilerinde kloroplast organeli bulunabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

3. Bakteriler, mantarlar ve bitkilerin hücre zarının dışında 
yer alan hücre duvarının yapısında bulunan molekül çe-
şidi ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru-
dur?

Bakteri Mantar Bitki

A) Peptidoglikan Kitin Selüloz

B) Kitin Selüloz Peptidoglikan

C) Selüloz Peptidoglikan Kitin

D) Peptidoglikan Selüloz Kitin

E) Kitin Peptidoglikan Selüloz

4. Bir çocuk aşağıdaki yapılardan hangisini sadece anne-
sinden alır?

A) Ribozom

B) Kromozom

C) Mitokondri

D) Golgi cisimciği

E) Peroksizom

5. Farklı organellerde meydana gelen tepkime çeşitleri ile 
ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

A) Peroksizom : H2O2 → H2O + 
2
1 O2

B) Kloroplast : 6CO2 + 6H2O → Glikoz + 6O2

C) Granülsüz E.R : 1 Gliserol + 3Yağ asiti → 1 Trigliserit + 

3H2O,

D) Ribozom : n(Amino asit) → Protein + (n – 1) H2O

E) Lizozom : Glikoz + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + 32 ATP

 

6. Peroksizom organeli ile ilgili,

 I. Hayvan hücrelerine özgüdür. 

 II. Yapısında katalaz enzimi bulunur. 

 III. Zehirli bir molekül olan hidrojen peroksiti parçalar. 

 yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III
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7. Protein yapılı bir maddeyi hücre dışına salgılamakta olan 
ökaryot bir hücrede,

 I. hücre zarı,

 II. granüllü endoplazmik retikulum,

 III. golgi cisimciği 

 yapıları hangi sıra ile görev yapar?

A) I - III - II B) II - I - III C) II - III - I

D) III - II - I E) III - I - II

8. Aşağıdaki tabloda X,Y ve Z hücreleri ve bu hücrelerde bulu-
nan bazı yapılar verilmiştir.

Hücre 
çeşidi

Çekirdek Hücre 
duvarı

Sentro-
zom

Kloro-
plast

X - + - -

Y + - + -

Z + + - +

 ( + : var,  - : yok)

 Tablodaki verilere göre,

 I. X hücresi prokaryot bir yapıya sahiptir.

 II. Y hücresi mantar hücresidir.

 III. Z bitki hücresi olamaz.

 yorumlarından hangileri kesin olarak yapılır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

9. Tüm hücrelerin sitoplazmasında,

 I. DNA,

 II. su,

 III. zarlı organel

 yapı veya moleküllerinden hangileri ortak olarak bulu-
nur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

10. Aşağıdaki organel (I) ve ait olduğu canlıya ait özellik (II) 
eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

I II

A) Kontraktil koful Tek hücrelidir. 

B) Sentrozom Mitoz bölünme görülür.

C) Golgi cisimciği Ökaryot yapılıdır. 

D) Kloroplast Kemosentez yapar. 

E) Mitokondri Nişasta depolar. 

11. Granüllü endoplazmik retikulum organeli ile ilgili,

 I. Zarı üzerinde ribozom bulundurur.

 II. Salgı yapan hücrelerde bol miktarda bulunur. 

 III. Çift katlı zarla çevrilidir. 

 ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

12. Kloroplast organelinde gerçekleşen olaylar ile ilgili,

     

Glikoz miktarı

Zaman
I

Üretilen CO2 miktarı

Zaman
II

Klorofil miktarı

Zaman
III

Oksijen miktarı

Zaman
IV

 grafiklerindeki değişimlerden hangileri doğrudur?

A) I ve III B) I ve IV C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV

13. Atmosferdeki oksijen ve karbondioksit oranlarının belirli 
bir dengede kalmasında aşağıdaki organel çiftlerinden 
hangisi doğrudan etkilidir?

A) Golgi cisimciği – Lizozom 

B) Kloroplast – Lökoplast

C) Sentrozom – Ribozom

D) Mitokondri – Kloroplast

E) Endoplazmik retikulum – Kromoplast

1) C 2) B 3) A 4) C 5) E 6) A 7) C 8) A 9) B 10) D 11) B 12) B 13) D
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1. Aşağıdaki şemada ökaryot hücrelerde bulunan bazı organel-

ler numaralandırılarak verilmiştir. 

Sentrozom

Endoplazmik
retikulum

Kloroplast

Lizozom

1

2

3

4

Ribozom

5

 Kutucuk numaralarını kullanarak aşağıdaki soruları cevapla-

yınız. 

 a) Hayvan hücrelerinde bulunanlar : ....................................

 b) Faaliyetleri sırasında ATP tüketenler : .............................

 c) Nükleik asit bulunduranlar : .............................................

 d) Monomer maddeleri polimer maddelere dönüştürebilenler : 

.............................................

2. Ökaryot hücrelerde bulunan bazı organel çeşitlerinin faaliyet-

leri sırasında karşısında verilen maddeleri kullanabilenlerin 

yanındaki kutucuğa "�", kullanamayanların yanındaki kutu-

cuğa "X" işaretini koyunuz.

 1. Ribozom → Amino asit 

 2. Sentrozom → Glikoz

 3. Kloroplast → Karbondioksit

 4. Lizozom → Glikojen

 5. Lökoplast → Nişasta

 6. Endoplazmik retikulum → Gliserol ve yağ asidi

 7. Mitokondri → Glikoz

 8. Golgi cisimciği → Amino asit

3. Aşağıdaki grafiklerde bitkisel bir hücrenin dört farklı organe-

linde meydana gelen metabolik faaliyetler sonucu bazı mad-

delerin miktarlarında meydana gelen değişimler verilmiştir. 

 Glikoz miktarı

X organeli Nişasta
miktarı

Oksijen miktarı

Y organeli Karbon-
dioksit
miktarı

Amino asit miktarı

Z organeli Protein
miktarı

Karbondioksit miktarı

K organeli Glikoz
miktarı

 Grafiklerdeki değişimlere göre X, Y, Z ve K organellerinin 

isimlerini yazınız.

 X organeli : ....................................

 Y organeli : ....................................

 Z organeli : ....................................

 K organeli : ....................................

4. Protein yapıda olan bir hormonun sentezlenip salgılanmasına 

kadar geçen süreçte, görev yapan aşağıdaki yapıları işlevine 

göre kutucuk numaralarını kullanarak sıralayınız.

 

Hücre
zarı

1

Endoplazmik
retikulum

2

Ribozom

3

Golgi 
cisimciği

4

  ......................................................................................................

Mini Sınav

12 1
2
3

4
567

8
9
10

11
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5. Bitki hücrelerinde bulunan plastit çeşitleri ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden doğru olanların yanına "D", yanlış olanların yanına 

"Y" harfi yazınız.

 1. Kromoplastlar bitkinin toprak altı organlarına ait hüc-

relerde bulunmaz.

 2. Lökoplastlar ışık altında kloroplastlara dönüşebilir. 

 3. Kloroplastlarda bitkiye yeşil renk veren klorofil pig-

menti bulunur. 

 4. Kromoplastlar karanlık ortamda bir süre sonra lökop-

lastlara dönüşebilir. 

 5. Kloroplastlarda fotosentez olayı ile organik besinlerin 

sentezi gerçekleşir. 

 6. Lökoplastların yapısında DNA, RNA ve ribozom bu-

lunmaz.

 7. Kromoplastlar çift katlı zarla çevrilidir.

6. Mitokondri aktivitesi artan bir hayvan hücresinde meydana 

gelen değişimler ile ilgili aşağıdaki grafikleri çiziniz.

 
Hücredeki glikoz miktarı

I Zaman II Zaman

Üretilen ATP miktarı

Oluşan karbondioksit miktarı

III Zaman

7. Aşağıdaki tabloda I numaralı sütunda bir insan hücresinde 

bulunan bazı organeller, II numaralı sütunda ise bu organel-

lerin gerçekleştirdiği bazı olaylar verilmiştir. Uygun eşleştir-

meleri yapınız.

I II

 1. Lizozom a.  DNA eşlenmesi

 2. Hücre iskeleti b.  Glikojen sentezi

 3. Golgi cisimciği c.  Yağ hidrolizi

 4. Mitokondri d.  İğ ipliği oluşumu

 5. Granülsüz endop-

              lazmik retikulum

e.  Salgı maddelerinin pa-
     ketlenmesi

8. Ökaryot hücrelerin çekirdeğinde bulunan ve hücre bölünmesi 

sırasında aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi organize olan X, Y 

ve Z yapılarının isimlerini yazınız.

 

ATGC

X molekülü proteinleri 
sararak Y yapısını
oluşturur.

Hücre

X Y

Y yapısı yoğunlaşıp, kalınlaşarak
Z yapısına dönüşür.

Z

 X : ........................................................

 Y : ........................................................

 Z : ........................................................
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1. 

II
I

 

 Yukarıda bazı kısımları numaralandırılarak verilen kloroplast 
organeli ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 a) Bu organelde gerçekleşen fotosentez olayının tepkime-
sini yazınız.

  .........................................................................................

 b) Hangi âlemlerde yer alan canlılarda bu organel bulunabi-
lir.

  ..........................................................................................

 c) Numaralandırılmış kısımların isimlerini yazınız.

   I.  .....................................................................................

  II.  .....................................................................................

 d)  I nolu kısmın yeşil renkli görülmesinin nedenini yazınız.

  ..........................................................................................

  ..........................................................................................

   ..........................................................................................

  .........................................................................................

2. Tablodaki anahtar kelimeleri kullanarak aşağıdaki metni ta-
mamlayınız.

• ETS • tilakoit • klorofil

• kloroplast • ETS • çift

 Fotosentez yapan tüm ökaryot hücrelerde .................... or-

ganeli bulunur. Bu organel .................... zarla çevrili olup, 

iç kısmında .................... adı verilen üçüncü bir zar sistemi 

daha vardır. Bu zar sistemi üst üste dizilmiş .................... adı 

verilen yassı keseciklerden oluşur. Yassı keseciklerin zarları 

üzerinde bitkiye yeşil renk veren .................... pigmenti ve 

fotofosforilasyonda görev yapan .................... elemanları 

bulunur.

3. Kan şekerinin düşürülmesinde görev yapan insülin hormonu 
pankreasın langerhans adacıklarında üretilerek kana verilir. 
Bu süreçte gerçekleşen aşağıdaki olayları kutucuk numara-
larını kullanarak sıralayınız. 

 

Yemekten sonra kan
flekerinin yükselmesi

sonucu pankreas
hücrelerinin uyar›lmas›

‹nsülin hormonunun
golgi cisimci€inde

paketlenmesi

1 2

Genetik flifreye göre
ribozom organelinde

insülinin sentezlenmesi

Salg› keseci€inin hücre
zar› ile birleflmesi

sonucu insülinin kana
geçmesi

‹nsülinin granüllü
endoplazmik retikulum

ile golgi cisimci€ine
tafl›nmas›

3 4

5

4. Endoplazmik retikulum ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden 

granüllü endoplazmik retikuluma ait olanların yanındaki ku-

tucuğa  “A”, granülsüz endoplazmik retikuluma ait olanların 

yanıdaki kutucuğa   “B”  harfi yazınız.

 1. Kas hücrelerinde kalsiyum depolar.

 2. Zarı üzerinde ribozom bulundurur.

 3. Karaciğer hücrelerinde işlevini tamamlayan ilaçları 

parçalar.

 4. Pankreas gibi salgı yapan hücrelerde bol miktarda bu-

lunur.

 5. Hayvan hücrelerinde glikozun fazlasını glikojen olarak 

depolar.

 6. Yağ sentezi yapan deri hücrelerinde bol miktarda bu-

lunur.
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5. 

VII

VIII

VI

VI

II

III

IV

 Bitkisel bir hücreye ait numaralandırılmış yapılarla ilgili aşağı-
daki ifadelerden doğru olanların yanına  “D”, yanlış olanların 
yanına  “Y”  harfi yazınız.

 1. I  nolu yapı prokaryot hücrelerde bulunmaz.

 2. II nolu yapı üzerinde ribozom organeli bulunur.

 3. Hücredeki tüm metabolik aktivitelerde,  III  nolu yapı-
nın ürettiği  ATP  kullanılır.

 4. IV  nolu yapı canlı olup, seçici geçirgen özelliğe sahip-
tir.

 5. V nolu yapı lipit ve karbonhidrat sentezi yapan hücre-
lerde daha fazla bulunur.

 6. İlgili hücrenin yaşlanması durumunda  VII  nolu yapı 
parçalanarak yok olur. 

 7. VI  nolu yapı turgor basıncının ayarlanmasını sağlar. 

 8. VIII nolu yapı bitkinin canlı olan tüm hücrelerinde bu-
lunur.

6. Bir bilim insanı bitki hücrelerinden izole ettiği mitokondri (�), 
ribozom (�), lökoplast (�), golgi cisimciği ( ) ve endoplazmik 

retikulum (∼)  organellerini beş farklı deney tüpüne aşağıdaki 
gibi koymuştur.

 I II III IV V

 Bu deney tüplerine  DNA  ayıracı eklenmesi durumunda hangi 
deney tüplerinde renk değişiminin olması beklenir?

 .................................................................................................

7. Aşağıda ökaryot bir hücreye ait bazı hücresel yapılar A sü-
tununda, bu hücresel yapıların gerçekleştirdikleri işlevler ise 
B sütununda verilmiştir. Verilen işlevleri ilgili hücresel yapı ile 
eşleştirerek doğru numarayı kutucuk içine yazınız.

 

A B

1. Oksijenli solunumla hücrenin 
metabolik faaliyetleri için ge-
rekli olan ATP’yi üreten orga-
neldir. 

2. Salgılanacak maddelerin pa-
ketlenmesini sağlayan orga-
neldir. 

3. Glikoproteinleri yapmak için, 
proteinlere karbonhidrat ek-
leyen organeldir. 

4. Fotosentez ile bitkinin ihtiyaç 
duyduğu organik besinlerin 
sentezlendiği organeldir. 

5. Protein sentezinin gerçekleş-
tiği organeldir. 

8. Lizozom organellerinin parçalanması ile elde edilen özüt, 
aşağıdaki deney tüplerine ayrı ayrı ilave ediliyor ve hidroliz 
reaksiyonları tamamlanıncaya kadar bekleniyor.

 

– Nötr ya€
– Amino asit
– Vitamin

– Gliserol
– Niflasta
– Maltoz

– Ya€ asiti
– Protein
– Laktoz

A B C

Özüt Özüt Özüt

 Bu sürenin sonunda  A, B ve C  tüplerinde bulunan organik 
molekülleri yazınız.

 A tüpü :  ..................................................................................

 B tüpü : ...................................................................................

 C tüpü : ...................................................................................
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1. 

ATP

EKOS‹STEM

Iş›k enerjisi

Kloroplastlardaki
fotosentez

Mitokondrideki
hücre solunumu

Is› enerjisi

Birçok hücresel iş için güç sağlar

CO2 + H2O Organik
moleküller  + O2

 Yukarıdaki şemada görev alan kloroplast ve mitokondri orga-
nelleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden kloroplasta özgü olanların 
yanına  “K”,  mitokondriye özgü olanların yanına  “M”,  her 
ikisi içinde geçerli olanların yanına  “O”  harfi yazınız.

 1. Işık enerjisi kullanarak inorganik molekülleri organik 
maddelere dönüştürme

 2. Kendine ait nükleik asit, ribozom ve ETS  içerme

 3. Biri düz diğeri kıvrımlı olan iki zar tabakası ile çevrili 
olma

 4. Ökaryot yapılı ototrof ve heterotrof hücrelerde buluna-
bilme

 5. Gerekli durumlarda kendini eşleyerek sayısını artırma

 6. Halkasal yapıda çift zincirden oluşan  DNA  içerme

 7. Ürettiği  ATP’yi sadece kendine ait metabolik etkinlik-
lerde kullanma

 8. Güneş ışığını soğurabilecek pigmentlere sahip olma

2. 
I

Renksiz

II

Yeflil

III

Sarı

Uzun süreli

ıfl›k uygulamas›

Klorofilin yap›s›n›n

bozulmas›

 Yukarıda plastitlerin birbirine dönüşümü şematize edilmiştir. 
Verilen bilgilere göre  I, II ve III numaralı plastit çeşitlerini ya-
zınız.

 I. ..........................................................................................

 II.  .........................................................................................

 III. ..........................................................................................

3. Aşağıdaki şemada ökaryot yapılı bir hücreye ait farklı organel-
ler arasındaki madde geçişleri gösterilmiştir.

 

Mitokondri

Ribozom

Golgi 
cisimciğiKloroplast

Endoplazmik
retikulum

b

c

d

e

a

 Organeller arasında geçiş yapan a, b, c, d ve e moleküllerine 
birer örnek yazınız.

 a. .......................................................................................

 b. .......................................................................................

 c. .......................................................................................

 d. .......................................................................................

 e. .......................................................................................

4. Aşağıda  I  numaralı sütunda hücre çekirdeğine ait bazı ya-
pılar,  II  numaralı sütunda ise bu yapılarla ilgili bazı özellikler 
verilmiştir. Uygun eşleştirmeleri yapınız.

 

I II

........ 1. Kromatin
a. Bölünme sırasında kromatin 

ipliklerin kısalıp, yoğunlaş-
ması ile oluşur.

........ 2. Çekirdek zarı
b. İçinde protein, enzim, mine-

ral ve nükleik asitler bulunan 
sıvıdır.

........ 3. Kromozom
c. Ribozomal  RNA’nın sentez-

lendiği çekirdek bölümüdür.

........ 4. Çekirdekçik
d. Proteinlerle organize olmuş 

ipliksi yapıdaki  DNA’dır.

........ 5. Çekirdek sıvısı
e. Üzerinde madde alış verişini 

sağlayan porlar bulunur. 
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5. Aşağıda farklı hücrelerde bulunan bazı yapılar verilmiştir. 
Venn diyagramı üzerinde bu yapıların bulunduğu hücre çeşit-
lerini karşılaştırınız.

 

Pro
karyot hücre Ökaryot hücre

 1.  Plazma zarı 5. Mezozom

 2.  Kloroplast 6. Ribozom

 3.  Lizozom 7. Çekirdek

 4. Hücre duvarı 8. Mitokondri

6. 

I II III

Kloroplast Lökoplast Kromoplast

 Bitki hücrelerinde bulunan plastit çeşitleri ile ilgili aşağıdaki 
soruları cevaplayınız.

 a) Bir havucun kök hücrelerinde hangi plastitler bulunur?

 

  ..........................................................................................

 b) Hangi plastitlerde nükleik asit bulunur?

  .........................................................................................

 c) Hangi plastitlerde güneş ışığı yardımıyla organik besin 
sentezi gerçekleşir?

  .........................................................................................

 d) Fasulye tohumunda protein, ayçiçeği tohumunda yağ 
depolayan plastit çeşitleri hangileridir?

  .........................................................................................

7. 
Merkezi

koful
Kontraktil

koful
Besin
kofulu

A B C

 Yukarıda verilen koful çeşitleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına  “Y”  harfi 
yazınız.

 1. A  yapısı bitki hücrelerinde turgor basıncının 
ayarlanmasını sağlar.

 2. B  yapısı tatlı sularda yaşayan prokaryot ve ökaryot 
yapılı hücrelerde bulunur.

 3. C  yapısı hayvan hücrelerinde endositoz sonucu 
oluşur.

 4. A  ve B  yapıları sürekli,  C  yapısı ise geçici kofullara 
örnektir.

 5. A  yapısında bulunan antosiyanin gibi pigmentler, 
içindeki sıvının asit ya da baz oluşuna göre renk 
değiştirebilir.

 6. A ve B  kofulları çift katlı zarla çevrili iken, C kofulu 
zarsızdır.

 7. B  yapısı enerji harcayarak hücreye giren suyun 
fazlasını dışarıya atarak hücrenin patlamasını engeller.

 8. A  yapısı genç bitki hücrelerinde büyük, yaşlı bitki 
hücrelerinde ise küçüktür.

8. Golgi cisimciği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanların 
yanına “D”, yanlış olanların yanına  “Y”  harfi yazınız.

 1. Hücre zarının yapısına katılan glikoprotein, glikolipit ve 
lipoprotein gibi moleküllerin düzenlenmesini sağlar.

 2. Salgı yapan prokaryot ve ökaryot hücrelerde bol mik-
tarda bulunur.

 3. Granüllü endoplazmik retikulumdan ayrılan yassı ke-
seciklerden oluşur.

 4. Lizozom organelinin oluşumunda görev yapar.

 5. Ürettiği tüm maddeleri ekzositoz ile hücre dışına gön-
derir.

 6. Kendine özgü  DNA’sı sayesinde bölünerek sayısını 
artırır.

 7. Keselerinin sayısı doku tipine ve metabolik faaliyetlere 
göre değişir.

 8. Hücrede genellikle çekirdeğe ve endoplazmik retiku-
luma yakın yerde bulunur.
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1. Tablodaki anahtar kelimeleri kullanarak aşağıdaki metni ta-

mamlayınız.

 
�  DNA �  matriks �  çift

�  krista �  ETS �  mitokondri

 Memelilerin olgun alyuvarları gibi aşırı özelleşmiş hücre-

ler hariç, oksijenli solunum yapan tüm ökaryot hücrelerde 

........................ organeli bulunur. Bu organel  ........................ 

zarla çevrilidir. ........................ olarak adlandırılan iç zar ol-

dukça kıvrımlı bir yapıya sahiptir. Bu kıvrımlarda bulunan 

........................ elemanları aracılığı ile oksidatif fosforilasyon 

ile  ATP  sentezlenir. Bu organelin iç kısmında   ........................ 

adı verilen bir sıvı bulunur. Bu sıvının içinde halkasal yapılı bir 

........................ molekülü, RNA  ve ribozom bulunur.

2. 

 Aşağıda bazı moleküllerin hücre içindeki yer değişimleri veril-

miştir. Bu süreçte ilgili moleküllerin geçtiği zar sayılarını yazı-

nız.

 I. Ribozomda üretilen a maddesinin diğer bir ribozoma 

geçmesi : ...............................

 II. Kloroplastın stroma sıvısında bulunan b maddesinin mito-

kondrinin matriks sıvısına geçmesi : ...............................

 III. Lizozomun içinde bulunan c maddesinin hücrenin dışına 

çıkması : ...............................

 IV. Ribozomda üretilen d maddesinin granüllü endoplazmik 

retikulumun içine girmesi  : ...............................

 V. Mitokondrinin matriks sıvısında üretilen e maddesinin si-

toplazmaya geçmesi : ...............................

3. 

A B

X

Y

 Yukarıda ökaryot bir hücrede bulunan  A ve B  organelleri 
arasındaki madde alış verişi şematize edilmiştir. Bu organeller 
ile  X  ve Y  maddeleri için aşağıda yapılan eşleştirmelerden 
doğru olanların yanına “�”, yanlış olanların yanına “X”  işare-
tini koyunuz.

 

A  organeli B organeli X  maddesi Y maddesi

........ 1. Ribozom Kloroplast Su Amino asit

........
2. Golgi
    cisimciği

Lizozom Enzim ATP

........ 3. Kloroplast Lökoplast Glikoz Nişasta

........ 4. Lizozom Ribozom Enzim Gliserol 

........ 5. Mitokondri Kloroplast
Karbondiok-
sit

Oksijen

........
6. Granülsüz
    E.R

Golgi     
cisimciği

Protein Selüloz

4. 

I II III

 Yukarıdaki organelleri bulunduğu canlı türü sayısına göre 
çoktan aza doğru sıralayınız.

 ...............................................................................................
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5. 

9

8

7

6
5

4

3

2

1
10

 Hayvan hücresine ait yukarıdaki şemada numaralandırılmış 
kısımların isimlerini yazınız.

 1.  .............................    6.  ..............................

 2.  .............................    7.   .............................

 3.  .............................    8.   .............................

 4.  .............................    9.  ..............................

 5.  .............................  10.  ..............................

6. Kanser tedavisinde kullanılan yöntemlerden biri de kemote-
rapidir. Bu tedavide kullanılan ilaçlardan bir grubu sentrozom 
organelini işlevsiz hale getirir. Bu durumun kanser tedavi-
sinde nasıl bir yarar sağladığını açıklayınız.

 ............................................................................................  

............................................................................................

 ............................................................................................  

............................................................................................

 ............................................................................................  

............................................................................................

 ............................................................................................ 

7. Aşağıda mitokondri, kloroplast ve ribozom organellerine ait 
bazı özellikler verilmiştir. Venn diyagramı üzerinde bu özellik-
leri karşılaştırınız.

Mitokondri Kloroplast

Ribozom

 1.  Bölünerek sayısını artırma

 2. Klorofil pigmenti içerme

 3. Prokaryot ve ökaryot hücrelerde bulunma

 4. Oksijenli solunum ile ATP üretme

 5. Nükleik asit içerme

 6. Çift katlı zar içerme

 7. Granum ve stroma olarak adlandırılan kısımları içerme

 8. ETS elemanlarını krista adı verilen kıvrımlı zar üzerinde 
bulundurma

 9. Büyük ve küçük olmak üzere iki alt birimden oluşma

8. Bir hücredeki lizozomlardan birkaç tanesi parçalanırsa hücre 
zarar görmez. Ancak bir hücredeki lizozomların tamamı par-
çalanırsa hücre kendi kendini sindirir (otoliz). Bu durumun 
nedenini araştırarak yazınız. 

 ............................................................................................

 ............................................................................................

 ............................................................................................

 ............................................................................................

 ............................................................................................

 ............................................................................................

 ............................................................................................

 ............................................................................................

 ............................................................................................

 ............................................................................................

 ............................................................................................
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1. Aşağıda ökaryot yapılı hücrelerde gerçekleşen bazı metabo-
lik olaylar verilmiştir. Venn diyagramı üzerinde bu metabolik 
olayların gerçekleştiği hücre çeşitlerini karşılaştırınız.

 
Bitki hücresi Hayvan hücresi

 1. Kloroplast organelinde üretilen glikozun bir kısmının lö-
koplastlarda nişasta olarak depolanması.

 2. Ribozomda üretilen organik moleküllerin granüllü endop-
lazmik retikulum ile golgi cisimciğine taşınması.

 3. Hipotonik ortama konulan bir hücrenin su olarak patla-
ması.

 4. Mitokondride üretilen ATP’nin hücre zarında gerçekleşen 
aktif taşıma olayında kullanılması.

 5. Selüloz moleküllerinin hücrenin ortasında birikmesi ile 
sitoplazma bölünmesinin gerçekleşmesi.

 6. İhtiyaç duyulan inorganik maddelerin dış ortamdan hazır 
olarak alınması.

 7. Hücre bölünmesi öncesinde kendini eşleyen sentriyolle-
rin bölünme başladığında kromozomların hareketini sağ-
layan iğ ipliklerini oluşturması.

2. Aşağıda bir bitki hücresinde glikoprotein moleküllerinin üre-
timi ve hücre zarının yapısına katılması şematize edilmiştir.

I

II

Glikoz

Protein

III IV Glikoprotein Hücre zarı

 Bu olay sırasında görev yapan numaralandırılmış organelleri 
yazınız.

 I. ..........................................................................................

 II. ..........................................................................................

 III. ..........................................................................................

 IV. ..........................................................................................

3. 
Amoeba proteus, kendi zarını 
uzatarak hareket eden 
bir hücreli ökaryottur

Sitokalasin B, 
hücre iskeletinin 
bir parçası olan 
mikrofilament-
lerin oluşumunu 
engelleyen bir 
ilaçtır.

Kontrol: 
enjeksiyon 
yapılıyor 
fakat ilaç 
yok

Amoeba
sitokalasin B 
ile muamele 
edildi.

Kontrol 
Amoeba, 
hareketini 
sürdürür.

Muamele edilmiş 
Amoeba kendi 
etrafında döner 
ve yer değiştirmez

 Yukarıdaki deney düzüneğini inceleyerek ulaştığınız sonucu 

aşağıdaki boşluğa yazınız.

 .............................................................................................

 .............................................................................................

 .............................................................................................

 .............................................................................................

 .............................................................................................

4. Aşağıda üç farklı organel numaralandırılarak verilmiştir. 

 

I II III

 Bu organeller ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 a. Bu organellerin bulunduğu canlı sayısını çoktan aza doğru 
sıralayınız.

 ..............................................................................................

 b. Bu organellerin içerdiği zar sayılarını yazınız.

 ..............................................................................................

 c. Hangi organellerde anabolik tepkimeler gerçekleşir?

 ..............................................................................................
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5. Aşağıdaki görselde prokaryot bir canlı olan “Pseduomonas 
aeruginosa” bakterisine ait yapılar gösterilmiştir.

I

II

III

Kamçı

IV

V

Kapsül

 Bu görseli kullanarak prokaryot ve ökaryot canlılar ile ilgili 
aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 a. Numaralandırılmış yapıların isimlerini yazınız.

I : ..................... III : ..................... V . .....................

II : ..................... IV : .....................

 b. Numaralandırılmış yapılardan hangileri prokaryot hücreler 
ile ökaryot hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunur. 

 ..............................................................................................

 c. Prokaryot canlılarda bulunan III nolu yapı tüm ökaryot 
canlılarda hangi hücresel kısımda yer alır?

 ..............................................................................................

6. Aşağıda ökaryot bir hücrede gerçekleşen metabolik olaylara 
ait grafikler verilmiştir. Grafiklerin altına metabolik olayın ger-
çekleştiği organel çeşitlerini yazınız.

 

Protein
miktarı

Su miktarı

II.  …………………

Karbondioksit
miktarı

Oksijen miktarı

I.  …………………

Nişasta
miktarı

Glikoz miktarı

III.  …………………

Oksijen
miktarı

Klorofil miktarı

IV. …………………

Nötral
yağ miktarı

Gliserol ve
yağ asiti miktarı

V.  …………………

7. Aşağıda farklı ökaryot hücrelerde gerçekleşebilen bazı me-

tabolik olaylar verilmiştir.

 I. (n) Glikoz    Nişasta + (n —1) H2O

 II. (n) Amino asit    Protein + (n—1) H2O

 III. Glikojen + (n—1) H2O    (n) Glikoz

 IV. Glikoz + Protein    Glikoprotein

 V. 6CO2 + 6H2O    Glikoz + 6O2

 Bu metabolik olayların gerçekleştiği hücresel yapıların isim-

lerini yazınız.

I : ................................... IV : ...................................

II : ................................... V . ...................................

III : ...................................

8. 

 Mitokondri organeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olan-

ların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” harfi yazınız.

 1. Oksijenli solunum yapan tüm hücrelerde bulunur.

 2. Hücre dışına çıkarıldığında metabolik faaliyetlerini 

devam ettirebilir.

 3. İç zarının yüzey alanı, dış zarından daha fazladır.

 4. Enerji ihtiyacı fazla olan sinir, karaciğer ve kas gibi 

hücrelerde sayısı diğer hücrelere göre daha çoktur.

 5. DNA’sının fiziksel ve kimyasal etkiler ile bozulması 

hücre metabolizmasının hızlanmasına neden olur.

 6. Kendine özgü olan DNA’sı ve ribozomları matriks sıvı-

sında bulunur.


