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Değerli Bursalı Vatandaşlarım;

Bugün, Millet iradesinin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 
100. yıldönümünü kutlamanın heyecanını, gurur ve coşkusunu, milletçe, hep birlikte yaşıyo-
ruz. Mutluyuz, gururluyuz. Hepinizin, hepimizin, tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun!

23 Nisɑn Ulusɑl Egemenlik ve Çocuk Bɑyrɑmı, dünyɑ üzerinde benzeri bulunmɑyɑn bir ɑnlɑ-
yışlɑ iki fɑrklı ve önemli unsuru bir ɑrɑdɑ tɑşıyɑn milli bɑyrɑmımızdır. Bir yandan Türkiye’nin 
modern dünyayla bütünleşmesi, demokrasimizin olgunlaşması ve çoğulcu demokratik norm-
ların ülkemizde geçerli kılınması sürecinde önemli rol üstlenen Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Kuruluş gününü kutlarken, diğer yandan da bu önemli gün Atɑtürk tɑrɑfındɑn 
millet egemen-liğini sonsuzɑ kɑdɑr koruyɑcɑk olɑn çocuklɑrɑ ɑrmɑğɑn edilmiştir.

Büyük Önder Mustɑfɑ Kemɑl Atɑtürk’ün Meclisin ɑçılış günü olɑn 23 Nisɑn’ı Ulusɑl Egemen-
lik ve Çocuk Bɑyrɑmı olɑrɑk ilɑn etmesi, çocuklɑrın hɑklɑrını dünyɑ gündemine tɑşıması ve 
onlara karşı olan sevgisini en yüksek seviyede ispɑt etmesi bakımından önem arz etmektedir. 
Hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ki, Ulusal egemenlik, tasada ve kıvançta, her şeyini paylaşma 
kararlılığında olan ulusların, geleceklerini belirleme ve biçimlendirme hakkının en güzel ve en 
çağdaş ifadesidir. Mustafa Kemal  Atatürk’ün önderliğinde vatan sathının işgal girişimlerine 
başkaldıran Türk milleti, canı pahasına verdiği kurtuluş mücadelesi i le egemenlik hakkını ve 
haklılığını tüm dünyaya kanıtlamıştır. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesi işte bu Ulusal 
Egemenlik idealine dayanmaktadır. Bu nedenle diyebilirim ki, Büyük Türkiye Milletinin Gazi 
Meclisi, bu idealin gerçekleştiği, kurtuluşumuzun ve kuruluşumuzun ocağıdır. İnanıyoruz ki bu 
ocak tütmeye devam ettikçe bu ülke var olacaktır.

Bu duygularla; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. Yılını, bütün Dünyayı etkisi 
altına alan Koronavirüs (Covid19) salgınının gölgesinde buruk bir coşkuyla kutladığımız bu 
günde, başta Gazi Mustɑfɑ Kemɑl Atɑtürk olmak üzere, Birinci Meclisimizin kɑhrɑmɑn 
üyelerini ve bu uğurdɑ cɑnlɑrını ortɑyɑ koyɑn şehit ve gɑzilerimizi sɑygı ve rɑhmetle ɑnıyor, 
varlıklarıyla hayatımıza neşe katan çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.

Ayrıca, ülkemizde başarılı bir şekilde sürdürülen salgınla mücadelenin bir an önce zaferle ne-
ticelenmesi için el birliği ile alınan kararlara 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın tam olarak uy-
masını diliyor, böylece dini ve milli bayramlarımızı yine eskisi gibi bir ve beraber kutlamamızı 
yürekten temenni ediyorum.

Yakup CANBOLAT
Bursa Valisi
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Sevgili Çocuklar;

Bundan tam 100 yıl önce aziz milletimizin bağımsızlık için verdiği mücadele millî irade ile taç-
lanmış, “Egemenlik kayıtsız, şartsız millete aittir.” anlayışıyla yüce meclisimiz kurulmuştur. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü, duyduğu sarsılmaz güvenin ve sevginin ifadesi 
olarak ülkemizin geleceği olan sizlere armağan etmiştir.

Dünya üzerinde kutlanan yegâne çocuk bayramının sahibi olan sevgili çocuklar; hayatımıza 
kattığınız yücedeğerlere ve eşsiz renklere; yüzlerinizdeki umut, saflık ve sevince hepimizin 
ihtiyacı var. Yansıttığınız bu enerji ile sizler için daha çok çalışma gayreti içindeyiz ve size daha 
iyi bir gelecek hazırlama sorumluluğu taşıyoruz.

Öğretmenleriniz olarak hedefimiz; sizleri, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp 
üreten, bir yanı millî ve manevi değerlerine bağlı iken bir yanı evrensel değerlere açık, çağına 
yön verecek bilgi ve beceriye sahip, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştirmek 
ve görmektir.

En değerli hazinemiz, sevgili çocuklarımız; bildiğiniz gibi günümüz dünyasında güçlü bir ülke 
olabilmenin yolu daha çok bilim, daha hızlı teknoloji ve daha çok araştırıp yeniliklere öncülük 
etmekten geçiyor. Bilimle yaşayan, sporla iç içe olan, kültür altyapısı güçlü, çevresine duyarlı, 
dünya standartlarını yakalamış, donanımlı, bilim ve meslek insanlarına, sanatçı ve sporculara 
sahip bir Türkiye; ancak ve ancak sizlerle mümkün olacak.Okullarınıza ve sınıflarınıza 
giderken, derslerinize çalışırken sadece kendiniz için değil aynı zamanda aileniz ve ülkeniz 
için daha da çok gayret duymanız inanıyorum ki sizleri hedeflerinize çok daha kolay 
ulaştıracak.

Sevgili Çocuklar;

Okullarınıza gidemediğiniz için bu yıl bayramınızı arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle el ele 
tutuşarak, şarkılar söyleyerek bir arada geçiremediğiniz ve gönlünüzce eğlenemediğiniz için 
üzüldüğünüzü biliyorum. Ancak bazen hayatımızda yaşadığımız zorluklar, sonrasında daha 
güzel günleri de beraberinde getirir. Her yıl coşku ve sevinç içinde yaşadığımız 23 Nisan’ı, bu 
kez evlerimizden aynı coşku ve sevinçle kutlayarak tüm dünyaya göstereceğiz. Sizlere 
sevgimiz, güvenimiz ve inancımız tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin de 100. yaşını en kalbî duygularımla kutluyorum.
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“Bugünü nasıl da iple çekiyordum oysa… 23 Nisan’ı kim dört gözle beklemez ki? 
Rengârenk elbiseler, balonlar, şiirler, şarkılar, danslar, günler öncesinden sınıf 
süsleme heyecanı… Gösteri hazırlıkları sırasında ne kadar eğlenecektik kim bilir. 
Üstelik bu sene öğretmenim şiir okumam için beni görevlendirmişti. ‘Öğretme-
nim okuyacağım şiire kendim karar vermek istiyorum.’ demiştim de öğretmenim 
memnun olmuştu. Laf aramızda, ben de bir sürpriz hazırlamıştım.
Henüz kimse bilmiyor ama kendi şiirimi yazdım. Bu sene, tam da 23 Nisan’ın 100. 
yılında, daha önce hiç duyulmamış bir şiirle çıkacaktım sahneye… Ve karşınızda 
şair Nisan! Alkışların sesini duyar gibiyim. Ah, ahh!” 
Sabah erkenden uyanmış, yatağımda kendi kendime böyle konuşuyordum. İçim-
den kalkmak gelmiyordu. Annem, babam ve öğretmenim bir süre evde kalmamı-
zın önemli olduğunu anlatmıştı. Evden derslere de seve seve katıldım. Doğrusu 
bu ya hiç huysuzluk yapmadım. Ama bugün olacak iş mi? Annem 23 Nisanları 
ne kadar seveceğimi biliyordu herhâlde ismimi Nisan koyarken. Tabii bu ayda 
doğmamın da etkisi olabilir değil mi? Kardeşim de eylülde doğmuş. İsmini söyle-
meme gerek var mı bilmem. Kardeşim hâlâ uyuyordu. Yattığım yerden masanın 
altındaki kâğıtlara takıldı gözüm. Yazılıp çizilmiş ne çok kâğıt vardı. Şiiri yazarken 
pek çok deneme yapmıştım. Günlerdir gizli gizli bayramda okuyacağım şiirle uğ-
raşıyorum. Bir eser ortaya çıkarmak, hiç kolay şey değilmiş meğer! Peki ya Türki-
ye Cumhuriyeti? Bu büyük eser, kim bilir ne büyük emeklerle kurulmuştu… 
Ben hayallere dalmış düşünürken bir anda içeriden gelen “rap rap rap da ba rap 
rap rap” sesleri ile sıçradım. O da ne! Şimdi de sesler şöyle devam ediyordu: “düt 
düt dü dü düt düt düt”

NİSAN’IN EN GÜZEL BAYRAMI
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… Eylül, gözlerini ovuşturarak yatakta doğruldu:
“Abla, sen de duyuyor musun?” derken çok şaşırmış görünüyordu. Birbirimize 
baktık ve hemen kapıya koştuk. Koridorda manzara şöyleydi: ninem önde, annem 
arkada, babam en sonda… Önlerinde kartondan yapılmış, ses çıkaran birtakım 
aletler! “Anne, ne yapıyorsunuz?” diye yüksek sesle sordum. Hiç bozuntuya ver-
meden yürümeye devam ediyorlardı. Geçitlerini tamamladıktan sonra durdular.
Babam, “Günaydın çocuklarım, bugün 23 Nisan. Güne bando takımı ile başla-
manız uygun olur diye düşündük.” derken neşe içindeydi. Ninem devam etti, 
“Üçümüz de çocukluğumuzda bando takımındaymışız biliyor musunuz çocuklar? 
Mesela ben bando şefiydim. Köyde tüm çocuklar benim yerimde olmak isterdi.” 
Annem atıldı. “Ben de trampet çalıyordum.” dedi, ellerindeki sopaları göster rek. 
Keyfimiz yerine gelmişti. “Baba peki sen?” diye sorduk. “Ben mi? Ben de güçlü 
nefesimle trombon çalıyordum.” dedi babam. “Haydi, hemen hazırlanın. En gü-
zel kıyafetlerinizi giyin. Bugün çok önemli bir gün, daha yapacak çok işimiz var.”
Eylül de ben de heyecanla giyindik. Ben beyaz eteğimi ve kırmızı gömleğimi giy-
dim. Eylül de rengârenk bir elbise tercih etti. Birbirimizin saçını taradık. İşte şimdi 
tam bayram çocuğu olmuştuk. Harika bir kahvaltı sofrası bizi bekliyordu. Sofrada 
herkes en güzel 23 Nisan anısını anlattı. Meğer neler neler varmış… 
Gülmekten yemeklerimizi zor yedik. Kahvaltıdan sonra oturma odasına girdik ki 
bir de ne görelim: Masanın üzerinde çeşit çeşit renkli kâğıtlar, kartonlar, yapış-
tırıcı, makas… Eylül “Bunlar ne olacak baba?” diye sordu. Babam “Eee, bugün 
bayram değil mi? Tıpkı sınıfları süslediğimiz gibi odamızı süsleyeceğiz. Sevinçle 
birbirimize sarıldık. Hemen işe koyulalım dedi annem. Kesiyor, boyuyor, oluştu-
ruyor, yapıştırıyorduk. Kimi ip geriyor, kimi balon şişiriyordu. Bir yandan işimizi 
yapıyor, bir yandan da arka fonda çalan Barış Manço’ya eşlik ediyorduk.
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“Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileriiiiii…”
Kısa zaman sonra evimizin salonu tam bir bayram yeriydi. Eminim camlarımız 
dışarıdan da harika görünüyordu. Eylül sevinçle zıpladı. “Çok güzel oldu, çok iyi 
bir iş çıkardık.” Annem “Birlikte olduktan sonra yapamayacağımız şey yok güzel 
kızım.” dedi. Babam “Tam 100 yıl önce meclis açılırken de birlik olmak, en güçlü 
yanımızdı. Atatürk bu önemli günü hayattaki en önemli varlıklarımıza yani size 
armağan etmiş. Bu çok büyük bir armağan çocuklar!” dedi. “Yaşasın, ne şans-
lıyız.” diyerek dans etmeye başladım. Kardeşim, ninem, annem, babam herkes 
kalkmıştı şimdi. Televizyonda bugüne özel konserler, gösteriler, programlar vardı. 
Neşe içinde dans ederken gözüm diğer evlerin balkonlarına takıldı. 
“Hey, bakın bakın, herkes balkonlara çıkmış.” diye bağırdım coşkuyla. Balkona 
koştuk. Diğer çocuklar da camlara çok güzel süsler asmıştı. Hep birlikte şarkılar 
söyleyip bayraklarımızı salladık. Balkonda hep birlikte epey zaman geçirdik. Te 
rar içeri girerken unutulmaz bir 23 Nisan olduğunu düşündüm. Sabah boş yere 
kendimi üzmüşüm! Bu, daha önce geçirdiğim tüm bayramlardan farklı ama çok 
keyifli olmuştu. “Ancaaaak bir eksik var. Şimdi herkes koltuklara kurulsun.
Bir sürprizle döneceğim.” diyerek odama koştum. Bugün için yazdığım şiir biraz-
dan gönülleri fethedecek hatta gözleri dolduracaktı. Geri döndüğümde meraklı 
bakışlarla karşılaştım. Yapacak bir şey yok, bugün sunucu da bendim. Ve alkışla-
rınızla karşınızda büyük şair Nisan…
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Aylardan nisan, yıllardan 1920;
Bundan tam da yüz yıl öncesiydi…
Artık egemenlik; kayıtsız, şartsız milletindi.
Çünkü kuruldu Büyük Millet Meclisi…
Çocuklar, geleceğin emanetçileri;
Onlardan kıymetli ne olabilirdi?
Bu büyük gün, çocuklara armağan edildi.
Yaşatsınlar, yüceltsinler diye cumhuriyeti!
Bugün başka atıyor çocukların kalbi!
Gökyüzü her zamankinden daha mavi…
Kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor bulutlarda,
Toprak mutlu, çiçekler rengârenk dallarda…
Ey güneş yüzlü, şanslı çocuk;
Hürriyet senin, vatan senin, bayrak senin!
Gururla, saygıyla, onurla an Ata’nı…
Neşeyle kutla yüz yıllık büyük bayramı!

Aylin Altınbaş

YÜZ YILLIK BÜYÜK BAYRAM
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A. Aşağıdaki bilgilerin doğru ya da yanlış olduğuna metne göre karar verip, ilgili kutucuğu (X) ile işa-
retleyiniz.

İncir Ağacı

Yeryüzündeki canlıların önemli bir besin kaynağı olan incir ağacı yılda üç farklı dönemde meyve vere-
bilir. Diğer meyve ağaçları gibi çiçek açmaz, incirin meyvesi kapalı bir çiçektir. İçindeki her bir çiçek de 
ayrı bir meyvedir. Çiçeklerinin koza içerisinde olgunlaşması ile incir meyvesi oluşur. İncir ağaçlarının 
tamamı ya dişi çiçek ya da erkek çiçekten meydana gelir. Yaban arıları erkek incir ağacındaki incirlerin 
içerisine girer ve yumurtalarını meyvenin içine bırakır. Erkek incirdeki larvalar ergin oluncaya kadar 
beslenmesini çiçeklerle sürdürür. Dişi incir ağacının sakız kokusuna benzer bir koku yayması üzerine 
erkek incir ağacından çıkan yaban arıları dişi incir ağacının çiçekleri içerisine girer. Böylece tozlaşma 
gerçekleşmiş olur.

BİLGİLER DOĞRU YANLIŞ

1.  İncir ağacının üreme organı çiçektir.

2.  Bir incir meyvesi, incir çiçeklerinden oluşur.

3. İncir ağacı senede birden fazla kez döllenme geçirir.

4. İncir ağaçlarının neslinin devamında yaban arıları etkin rol oynar. 

5.  İncir ağacının yaşamını devam ettirebilmesi için üremesi gerekir.

6.  İncir meyvesinin olgunlaşabilmesi için çiçeğin kozada olgunlaşması gerekir.

7. İncir ağacının çiçek açmaması onun tozlaşma için canlı etkenlere bağımlılı-
     ğını arttırır.

8.  Polenlerin yaban arılarına yapışması, dişi incir ağacının koku salgılamasının 
     sonucudur.  

9. Yaban arılarının yumurtaları için korunaklı yer arayışı incir ağacının tozlaş-
     masını sağlar.

10. Yaban arılarının beslenme, barınma ihtiyacı ve dişi incir ağacından salgıla-
      nan kokuya yönelişi tozlaşmayı sağlar.
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B. Aşağıdaki kutucukların içinde bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları cümlelerdeki 
boşluklara yazınız.

1. Bitkilerdeki dişi üreme hücresine……………………………. denir.

2. Kurbağa, kelebek gibi canlılar……………………………..geçirirler.

3. Çiçekte bulunan erkek organdaki polenlerin rüzgâr, su, hayvanlar gibi etkenlerle taşınarak dişi orga-

     na ulaşmasına …………………………….adı verilir.

4. Bir tohum sıcaklık, su ve oksijen gibi uygun koşullar sağlandığında…………………….. başlar.

5. Bitkilerin kök, yaprak, dal gibi organlarından yeni bitki elde edilmesi ile gerçekleşen üreme şekline 

     …………………………………….denir.

6. Tek bir atadan, döllenme olmadan, atasal canlı ile aynı genetik yapıda yeni canlıların meydana gel-

     mesi şeklindeki üremeye………………………………….denir.

7. Bitkilerde erkek organ tarafından üretilen üreme hücresine………………………….denir.

8. Bakteri, paramesyum, amip gibi canlılar …………………….ile çoğalırlar..

9. Hidra, mercan, denizanası gibi omurgasız canlılar ………………………. ile üreyen canlılardır.

10. İnek, keçi, koyun ve insan ………………………… çoğalan canlılara örnek verilebilir.

bölünme

başkalaşım

doğurarakeşeysiz
üreme

polen

tozlaşma

çimlenmeye

vejatatif
 üreme

tomurcuklanma

yumurta
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C. Çerçeveler içinde verilen ifadeleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz. İfade doğru ise “D” yö-
nünde, yanlış ise “Y” yönünde ilerleyerek hangi çıkışa ulaşılacağını bulunuz.

Y

Y Y Y Y

Y Y

D

D D

D D D D

1 2 3 4 5 76 8

Tek bireyden genetik 
olarak birbirinin aynısı 
olan bireylerin oluştuğu 
üreme çeşidine eşeysiz 
üreme adı verilir.

Bakteri, paramesyum, 
amip gibi canlılar bölü-
nerek çoğalır.

Bazı canlıların yumur-
tadan çıktıktan sonra
 yapısal değişimlere uğ-
rayarak ana canlıya ben-
zer hâle gelmesine baş-
kalaşım denir.

Erkek organdaki 
polenlerin rüzgâr, 
su, hayvanlar gibi 
etkenlerle dişi organa 
taşınmasına tozlaşma 
adı verilir.

Kertenkelenin kuy-
ruğu koptuğunda bu 
kısmın tekrar tamam-
lanması rejenerasyon 
ile üremeye örnektir.

Erkek üreme hücresi 
bitkilerde erkek
organ tarafından oluştu-
rulur ve buna polen adı 
verilir.

Vejetatif üreme 
bitkilerin kök, yaprak, 
dal gibi organlarından 
yeni bitki elde edil-
mesi ile gerçekleşen 
üreme şeklidir.
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Bu kısımların görev veya özellikleriyle ilgili olarak verilen, aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Çanak yaprak; renk ve kokusu sayesinde böcek, kuş, sinek gibi canlıların ilgisini çekerek tozlaşmaya 
     yardımcı olur.
B) Dişicik tepesinin yapışkan bir yapıda olması yumurtaların dişi üreme organına yerleşmesini kolay-
     laştırır.
C) Taç yaprak; fotosentez yaparak çiçek için gerekli besinin üretilmesini sağlar.
D) Yumurtalıkta bulunan tohum taslağının içinde dişi üreme hücresi olan yumurta üretilir.

  
 Eşeyli ve eşeysiz üremeye ait bazı özellikler şunlardır:.
I.   Bir canlının eşey hücreleri olmadan kendisiyle aynı özellikleri taşıyan bireyler oluşturmasıdır.
II.  Birey sayısında artış meydana gelir.
III. Çeşitlilik sayesinde daha güçlü ve dayanıklı bireyler oluşur.
IV. Bira mayası, denizanası ve mercan gibi canlılarda bu üreme şekli gözlenir.
V.  Sperm ve yumurta hücresinin birleşmesiyle meydana gelen üreme şeklidir.
Bu özelliklerin X, Y ve Z bölgelerine doğru yerleştirilmiş hali aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 
verilmiştir?

   X   Y        Z
A) I ve V.   II.   III ve IV.
B)   V.            II ve III.     I ve IV.
C) I ve III.   II.                 IV ve V.
D) III ve V.   II.    I ve IV.

Üreme ile ilgili özellikler aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır.   

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyiniz.

1. 

2. 

Aşağıdaki görselde çiçeğin kısımları verilmiştir.

Eşeyli Üreme Eşeysiz Üreme

x y z
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7. sınıf öğrencisi Ertunç, doğurarak çoğalan bazı canlılarla ilgili bir araştırma yapmış ve aşağıdaki tab-
loyu oluşturmuştur.

Bu tabloya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Gebelik süresi arttıkça bir doğumdaki yavru sayısı daima azalır.
B) Vücut büyüklüğü arttıkça gebelik süresi de artar. 
C) Üreme sıklığı ile yavru sayısı doğru orantılıdır.
D) Uygun şartlarda tavşanlar farelerden daha hızlı çoğalır.

Aşağıdaki tabloda eşeysiz üreme ile ilgili tanımlar ve kavramlar verilmiştir.

Buna göre bu tanımlar uygun kavramlar ile eşleştirildiğinde hangi kavram boşta kalır?

A) Tomurcuklanma ile çoğalma 
B) Bölünerek çoğalma
C) Vejetatif üreme
D) Rejenerasyon (yenilenme) 

4. 

3. 

   Canlı Türü Üreme Sıklığı
(Yılda)

Bir Doğumdaki
 Yavru Sayısı (En Fazla)

Yaklaşık Gebelik
Süresi (gün)

Ev Faresi 7-8 13 21
Tavşan 6-7 6 42
Köpek 2 10 60

Fil 2 yılda bir 1 660

Tanımlar Kavramlar

• Bakteri, paramesyum, amip gibi canlılar bu 
şekilde ürer.

• Ana canlının vücudundan kopan bir kısmın 
zamanla kendini tamamlayarak yeni canlıyı 
oluşturması ile gerçekleşen üreme çeşididir.

• Çilek, zeytin, patates, gül, menekşe gibi bitki-
ler bu yolla çoğalır.

• Ana canlının enine, boyuna veya herhangi bir 
bölgeden bölünmesi sonucu iki yeni bireyin 
meydana gelmesidir.

• Bölünerek Çoğalma
• Tomurcuklanma ile Çoğalma
• Vejetatif Üreme
• Rejenerasyon (Yenilenme) ile Üreme
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6. 

Ana canlının vücudundan kopan bir kısmın zamanla kendini tamamlayarak yeni canlıyı oluşturması ile 
gerçekleşen üreme çeşidine rejenerasyon ile üreme adı verilir. Bunun yanında gelişmiş yapılı bir can-
lının kopan bir organın ya da hasarlı bir dokusunun kendini tamamlaması da rejenerasyon örneğidir. 
Aşağıda rejenerasyon yeteneğine sahip canlılardan planarya (toprak solucanı), denizyıldızı ve kerten-
keleye ait görseller verilmiştir.

Buna göre bu canlılar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kertenkelenin kopan kuyruğundan yeni bir birey meydana gelmez.
B) Denizyıldızının kopan parçasından yeni bir birey oluşur.
C) Kesilen bir parmak derisinin zamanla yenilenmesi rejenerasyonla üremeye örnektir.    
D) Rejenerasyon üreme şekli olmasının yanında canlılarda yenilenmeyi de sağlar.

Birçok canlı türü hayatını devam ettirebilmek için farklı özelliklerini kullanmaktadır. Bitkiler beslenme, 
üreme gibi yaşamsal faaliyetleri için aldatma ve taklit ile diğer canlıları oyuna getirerek neslini devam 
ettirme çabası içindedir. 

Buna göre aşağıdaki bitki davranışlarından;

I.   Bir orkide türünün arıları kendine çekebilmek için dişi arıya benzeyen çiçeklerini kullanması
II.  Etçil bitkilerin böcekleri kendine çekebilmek için şekerli meyvelerini kullanması
III. Bitkilerin insanları kendine çekebilmek için renkli çiçeklerini ve güzel kokularını kullanması

hangileri üreme amacıyla gerçekleşmektedir?

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

5. 

Planarya
 (toprak solucanı)  

Denizyıldızı  Kertenkele  
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Farklı dokuların ve organların rejenerasyon yetenekleri birbirinden farklı olduğu gibi canlının türüne 
göre de rejenerasyon yeteneği değişebilir. 
Aşağıda bazı rejenerasyon örnekleri verilmiştir.

I. Memelilerde rejenerasyon genellikle doku düzeyinde gerçekleşir. Yaralanan deri ya da kırılan kemi-
     ğin iyileşmesi buna örnek verilebilir.
II. Kertenkele, semender gibi omurgalı canlılarda rejenerasyon organ düzeyinde gerçekleşir. Kopan

kuyruklarının yerini bir süre sonra yeni kuyrukları alır.
III. Planarya, denizyıldızı gibi canlılarda rejenerasyon sistem düzeyinde gerçekleşir. Bu canlılardan ko-     
pan parçaların her biri kendini tamamlayarak yeni bireyleri meydana getirir.

Buna göre rejenerasyon ile ilgili olarak hangi seçenekteki çıkarım hatalıdır?

A) Planarya ve denizyıldızında rejenerasyonla üreme olayı gerçekleşmektedir.
B) Canlıların gelişmişlik düzeyi azaldıkça rejenerasyon yeteneği artmaktadır.
C) Rejenerasyon olayı her canlı türünde az ya da çok gerçekleşir.
D) Rejenerasyon canlılar tarafından farklı amaçlar için gerçekleştirilmektedir.

Kaliteli üzüm veren asma ağacının özelliklerini yabani asma bitkisinde toplamak isteyen bir çiftçi, 
aşağıdaki yöntemlerden hangisini tercih etmelidir?

A) Tohum ile çoğaltma
B) Aşılama yöntemi ile çoğaltma
C) Tomurcuklanma ile çoğaltma
D) Rejenerasyon ile çoğaltma

Bir Afrika menekşesinin yaprağını su olan bir ortamda birkaç gün beklettiğimizde yaprak köklenmeye 
başlar. Bu yaprağı daha sonra toprağa ektiğimizde yeni bir menekşe bitkisi oluşur.

Oluşan sağlıklı Afrika menekşe bitkisinin;

I. Çiçek sayısı
II. Yaprak sayısı
III. Genetik yapısı

özelliklerinden hangileri ana bitkiden farklı olabilir? 

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

7. 

8. 

9.
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Çilek bitkisi, gövde ucundan minik uzantılar çıkarır. Dalların ucundaki bu uzantılar toprağa değdiği za-
man kök salarak sürünücü gövde ile yeni çilek bitkileri oluşur.

Çilek bitkisinin sürünücü gövdesinden yeni çilek bitkisinin oluşumu sırasında;

I.   Genetik çeşitlilik
II.  Vejetatif üreme
III. Rejenerasyon ile üreme

 olaylarından hangileri meydana gelir?

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

Gözyaşı bitkisi çoğaltılması en kolay bitkilerdendir. Uzun yapraklarının kenarlarında sıralanmış damla 
şeklindeki filizlerden gelişen küçük bitkicikler, ana yapraktan dökülüp toprağa düşer ve köklenerek 
toprağa tutunup yeni bir gözyaşı bitkisini oluşturur. 

Oluşan sağlıklı gözyaşı bitkisi ile ilgili;
I.   Gözyaşı bitkisinde vejetatif üreme yapraklar ile gerçekleştirilir.
II.  Yeni gözyaşı bitkisi, ana bitkiyle aynı genetik yapıda olur.
III. Bu yöntemle aynı kalıtsal özelliklere sahip çok sayıda bitki üretilebilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

10. 

11. 
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Kelebeğin yaşam döngüsü, kelebeklerin yumurtalarını bir yaprağa bırakmasıyla başlar. Birkaç gün son-
ra kırılan yumurtadan tırtıllar çıkar. Koza( pupa) döneminde ise tırtıl kendisini bir yaprağa baş aşağı 
asarak bir kabuk oluşturur ve yaklaşık bir hafta kadar bu kozanın içinde kalır. Kozadan çıkan kelebek, 
kanatlarına kan pompalar ve kuruduktan sonra bir iki saat içinde uçmaya başlar.

Metinde anlatılan kelebeğin yaşam döngüsü ile ilgili; 

I. Kelebeğin yaşam döndüsü olayı başkalaşımdır.
II. Kelebeğin yumurtalarını yaprağa bırakmasının sebebi, yaprakların oluşacak tırtıllara besin kaynağı

olmasıdır.
III. Tırtılın kelebeğe dönüşmesi rejenerasyonla üremeye örnektir.

verilen yargılardan hangileri doğrudur?

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

Berna, balkonunda bulunan menekşe çiçeğinden bir yaprak alarak, kökleri çıkıncaya kadar su içerisinde 
beklettikten sonra saksı içine dikmiştir. Bu şekilde yeni bir menekşe çiçeği elde etmiştir.

Berna’nın çiçeğin tohumu yerine, dalından bir parça kullanmasının amacı aşağıda verilenlerden hangisi 
olabilir?

A) Eşeysiz üreme sayesinde oluşan yeni menekşenin, ilk menekşe ile aynı özellikte olması
B) Eşeyli üreme sayesinde oluşan tohumun, ilk menekşe ile aynı özelliklerini taşıması
C) Menekşe bitkisinin yalnızca vejetatif üreme ile üreyebildiğinin gösterilmesi
D) Menekşe bitkisinin bu şekilde en kısa sürede büyümesinin sağlanması

12. 

13. 

Kelebeğin Yaşam
 Döngüsü

Larva (tırtıl)Yumurta

Yetişkin 
kelebek

Pupa
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Çimlenme için gerekli faktörleri araştırmak isteyen bir öğrenci, özdeş fasulye tohumu ve pamuk kulla-
narak aşağıdaki düzenekleri hazırlıyor.

Deneyle ilgili olarak yapılan aşağıdaki açıklamalardan hangisine ulaşılabilir?

A) A-B düzeneklerinde bağımsız değişken çimlenme olayının gözlemlenmesidir.
B) Suyun çimlenmeye etkisini gözlemlemek için C-D düzenekleri seçilmelidir.
C) B-C düzeneklerinde bağımsız değişken ışıktır.
D) Oksijenin çimlenmeye etkisini göstermek için A-E düzenekleri kullanılmalıdır.

14. 

A B C D E

Su + + + - +

Oksijen + + + + -

Sıcaklık 250 250 100 250 250

Işık + - + + +

Çimlenme + + - - -
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Cevap Anahtarı




