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Parmak	uçlarýnýza	çok	yakýndan	baktığınızda	parmak	izlerinizin	oluþumunu	saðlayan	kabarýk	çizgi-

leri	görürsünüz .	Bu	yapýlar	size	ilginç	gelebilir .	Ancak	bu	henüz	hikâyenin	sadece	baþlangýç	kýsmýdýr .	
Aþaðýdaki	þekli	yakýndan	inceleyin .	Þekilde	canlýlarý	oluþturan	hücreler	gösterilmiþtir .	Hücre,	canlının	
en	küçük	yapı	ve	işlev	birimidir .

Hücreler	oldukça	küçük	yapýlar	olduðundan	17 .	yy .	a	kadar	gözlemlenemediler .	Bu	tarihte	mikros-
kobun	icadıyla	birlikte	hücre	keşfedildi	ve	hücre	teorisi	geliþtirildi .	

Kurbaða	ve	tavuk	yumurtasý	gibi	birkaç	hücre	çýplak	gözle	görülebilirken,	birçok	hücre	ancak	mik-
roskop	altýnda	gözlemlenebilir .

Hücre Teorisi
Hücre	teorisi	kýsaca	þöyle	özetlenebilir:

	 Tüm	canlýlar	hücrelerden	oluþur .

	 Hücreler	canlýlarýn	temel	yapý	ve	iþlev	birimleridir .

	 Her	yeni	hücre	daha	önce	var	olan	bir	hücrenin	bölünmesiyle	oluşur .

Tüm canlý organizmalar gibi siz de hücrelerden 

oluþtunuz. Þekilde  baþparmaðýnýzýn en küçük bölü-

münün bile hücrelerden oluþtuðu gösterilmiþtir.

Parmaðýnýzýn 1 cm2lik kesitinde 

milyonlarca hücre bulunur.

bitki hücresi

hayvan hücresi

Mikroskop	altýnda	incelenen	bir	hücrede	üç	temel	kýsým	
ayýrt	 edilir .	 En	 dýþta	 hücreyi	 çevreleyen	hücre zarý,	 hücre	
zarý	 ile	 çekirdek	 arasýnda	 sitoplazma,	 hücrenin	 merkezine	
yakın	yerde	ise	çekirdek	bulunur .	Hücrelerimizde	çekirdek	
içinde	bize	ait	kalýtsal	özelliklerin	bilgisini	taþýyan	DNA	mole-
külü	vardır .	Bu	kalýtsal	madde	(DNA)	bazý	hücrelerde	sitop-
lazmada	daðýnýk	olarak	bulunur .
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Kalýtsal	maddenin	hücrede	bulunduðu	yere	göre	hücreler	 ilkel	
ve	geliþmiþ	olmak	üzere	iki	gruba	ayrýlýr:

Ýlkel Hücreler
Ýlkel	 hücreler,	 genellikle	 geliþmiþ	 hücrelerden	 daha	 küçük	 ve	

daha	 basittir .	 Bu	 hücreler	 hücre	 zarý	 ve	 sitoplazmaya	 sahip	 iken	
çekirdek	 içermezler .	DNA	sitoplazmadadýr .	Organellerden	sadece	
ribozomu	 bulundururlar .	 Tüm	 bakteriler	 ve	 arkeler	 ilkel	 hücreli	
canlýlardýr .

Bakteri hücresi

Hücre	zarı Kalıtsal	
madde

Ribozom

Hücre	
çeperi

Geliþmiþ Hücreler
Ýlkel	 hücrelerden	 farklý	 ola-

rak	geliþmiþ	hücreler	çekirdek	
içerir,	DNA	da	çekirdekte	bulu-
nur .	Geliþmiþ	hücrelerin	sitop-
lazmalarýnda	ribozomun	yanýn-
da	baþka	organeller	de	vardır .	
Tüm	 bitkiler,	 hayvanlar,	 man-
tarlar	ve	bazı		mikroorganizma-
lar	geliþmiþ	hücrelidir .	

Hücre Duvarý (Hücre Çeperi)
Bitki,	alg	(su	yosunu),	mantar	gibi	canlýlarla,	hemen	hemen	tüm	

ilkel	hücreli	canlýlarda	hücre	duvarý	bulunur .	Bitki	hücrelerinin	hücre	
duvarı	 selüloz	 adı	 verilen	 bir	 karbonhidrattan	 oluşmuştur .	 Hücre	
duvarý	 hücre	 zarýnýn	 dýþýnda	 yer	 alýr .	 Hücre	 zarýndan	 farklý	 olarak	
ölüdür .	Sert,	kalýn	ve	saðlam	olup	tam	geçirgendir .

Koruyucu “Hücre Zarý”
Hücrelerin	 dýþýný	 saran	 çift	 katlý	 yapý	 hücre	 zarýdýr .	 Hücre	 zarý	

hücre	içini	dolduran	yarý	akýþkan	kývamlý	sitoplazmanýn	daðýlmasýný	
önler	ve	hücreyi	çepeçevre	kuþatýr,	canlý	ve	esnektir .

Hücre	 zarý	 çift	 katlý	 yað	 tabakasýnýn	 arasýna	 rastgele	 daðýlmýþ	
proteinlerden	oluþur .	Ayrýca	en	dýþta	protein	ve	yaðlara	baðlý	kar-
bonhidratlar	bulunur .

Hücre Zarý Hücre Duvarý

Canlýdýr . Ölüdür .

Esnektir . Serttir .

Seçici	geçirgendir . Tam	geçirgendir .

Protein,	yað	ve	karbonhidrattan	yapýlmýþtýr . Selülozdan	yapýlmýþtýr .

MERCEK
ALTINDA

Leeuwenhoek’in Buluþu
İlk kez 1500’lü yýllarda Av- 

rupa’da mercek, kumaþ kali-
tesini anlamak amacýyla tüc-
carlar tarafýndan kullanýldý.

Tüccarlar büyüteç özellik- 
li merceklerle iplik kalitesini 
incelemeye çalýþtýlar. 1600'lü 
yıllarda Alman iþ adamý An- 
ton Van Leeuwenhoek doða-
yý incelemek için hazırladığı 
ve birçok mercekten oluşan 
mikroskobu kullanan ilk kiþi 
oldu. Leeuwenhoek bir damla 
suyun içinde yaþayan çok 
sayýda organizmayý gözlem-
ledi ve incelediði  her bir 
organizmanýn ayrýntýlý çizim-
lerini yaptý.

Çekirdek

OrganellerSitoplazma

Hücre
zarý

YAŞAMIN
İÇİNDEN

Mikroskop
M i k r o s k o p 

biyoloji ile uð- 
raþanlarýn çýp-
lak gözle görüle-
meyecek büyük-

lükteki canlýlarý incelemesini 
saðlayan bir alettir.

Iþýk mikroskobunda gö- 
rülebilir bir ýþýn demeti cam 
optik mercekler tarafýndan 
büyütülerek, görülebilir bü- 
yüklükte bir görüntü oluþur.
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Yumurta Aký Kývamýnda “Sitoplazma”
Hücre	zarý	 ile	çekirdek	arasýný	dolduran	sitoplazma,	hücrenin	hayatsal	

faaliyetlerinin	gerçekleþtirildiði	organelleri	bulundurur .

%	75	-	85’i	sudan	oluþur .	Yapýsýnda	ayrýca	proteinler,	karbonhidratlar	ve	
yaðlar	bulunur .	Su	kadar	akýcý,	katý	bir	madde	kadar	da	sert	olmadýðýndan	
yarý	akýþkan	kývamda	olduðu	söylenir .

Yaþamsal Faaliyet Birimleri  “Organeller”
Hücrede	de	sitoplazma	içinde	yer	alan	farklý	organeller,	canlýlýðýn	en	iyi	þekilde	sürdürülebilmesi	için	

üstlerine	düþen	görevleri	yerine	getirmekle	sorumludur .	Hücre	içinde	protein	sentezi,	fotosentez,	solu-
num,	sindirim	gibi	hayatsal	faaliyetlerin	yerine	getirilmesini	saðlarlar .

1. Enerji Ocaðý “Mitokondri”

Yaþamýmýzý	 devam	 ettirmek	 için	 enerjiye	 ihtiyaç	 duyarýz .	 Uyu-
duðumuz	anda	bile	vücudumuzda		enerji	harcanýr .	Gereksinim	duy-
duðumuz	enerjinin	kaynaðý	besin	maddeleridir .	Besinlerdeki	enerji;	
geliþmiþ	hücrelerde	mitokondri	organelinde	oksijenli	solunum	olayý	
ile	canlýnýn	kullanabileceði	enerji	türü	olan	ATP’ye	dönüþtürülür .

2. Protein Üretim Merkezi “Ribozom”

Ribozom,	 tüm	 canlý	 hücrelerde	 bulunan	 en	 küçük	 organeldir .	
Hücreler	için	en	önemli	bileþiklerden	olan	proteinler	bu	küçük	orga-
nellerde	sentezlenir .	Ribozomlar	hücrede	çekirdek	zarýnda,	sitoplaz-
mada	 serbest	 olarak	 ve	 endoplazmik	 retikulum	 organeli	 üzerinde	
bulunabilir .

mitokondri

ribozom

Hücrenin Tarihi

Birçok	 bilim	 insanýnýn	 yaptýðý	 araþtýr-
malar	ve	incelemeler	hücrenin	temel	yapý-
sýný	anlamamýzý	saðladý .

Robert Hooke

Hooke, “Micrographia” adlý kitabýný ya- 
yýnladý. Kitapta mikroskop altýnda incelediði 
hücrelere ait þekiller yer alýyordu.

1674

1665

Anton Van Leeuwenhoek

Basit mikroskobuyla bir damla 
suda yaþayan basit organizmalarý 
gözlemledi.

Besin	+	Oksijen	 	Karbondioksit	+	Su	+	Enerji
Oksijenli

Solunum
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3. Hücre Ýçi Taþýmacýsý “Endoplazmik Retikulum”

Geliþmiþ	hücreli	canlýlarda	bulunan	
endoplazmik	 retikulum,	 hücrede	 bir	
köprü	gibi	bir	 yerden	bir	 yere	madde	
iletiminden	 sorumludur .	 Çekirdek	 za-	
rýndan	hücre	zarýna	kadar	uzanan	ka-	
nallar	sistemidir .	Vücudumuzdaki	iske-
let	 sistemi	 gibi	 hücreyi	 içten	 sararak	
destekler .	Ayrýca	hücrede	bazý	madde-
lerin	depolanmasýný	saðlar .

4. Paketleme Birimi “Golgi Cisimciði”

Salgý	 maddelerinin	 paketlenip	
hazýr	 hâle	 getirilmesini	 saðlayan	
organeldir .	 Ter,	 tükürük,	 gözyaþý	
bezinde	salgý	üretiminden	sorum-
ludur .	 Ribozomda	 sentezi	 yapýlan	
proteinleri	 hazýrlayýp	 onlara	 son	
þeklini	 verir .	 Hücre	 zarýnýn	 yapý-
sýnda	 bulunan	 glikoz,	 protein	 ve	
yağların	 birleştirilmesinde	 görev	
alır .

5. Depolama Organeli “Koful”

Hücreler;	su,	tuz,	protein	ve	karbonhidrat	gibi	çeþitli	molekülleri	
koful	adý	verilen	zarla	çevrili	yapýlarda	depolar .	Genç	bitki	hücrele-
rinde	 kofullar	 küçük	 ve	 çok	 sayýda	 iken	 yaþlý	 bitki	 hücrelerinde	
büyük	ve	az	sayýdadýr .

E.R

koful

Theodor Schwann

Schwann bütün hayvanlarýn 
hücrelerden oluþtuðu sonucu-
na vardý.

Matthias Schleiden

Schleiden tüm bitki-
lerin hücrelerden 
oluþtuðu sonucuna 
vardý.

Rudolph Virchow

Virchow tüm hücrelerin 
baþka hücrelerin bölün-
mesi sonucunda oluþtuðu 
fikrini öne sürdü.

Lynn Margulis

Margulis, geliþmiþ hücreler 
içinde bulunan mitokondri ve 
kloroplast organellerinin daha 
önceleri serbest yaþayan hüc-
reler olduðunu savundu.

Janet Plowe

Plowe hücre zarýnýn fiziksel 
bir yapý olduðunu gösterdi.

1838

1839

1855

1931

1970

MERCEK
ALTINDA

Bitki ve Hayvan 
Hücrelerinin Farklarý
Bitki ve hayvan hücreleri 

arasýnda belirgin bir takým 
farklýlýklar vardýr. Bitki hüc-
releri genellikle köþeli iken 
hayvan hücreleri yuvarlaktýr. 
Bitki hücrelerinde hücre 
çeperi bulunurken hayvan 
hücrelerinde bulunmaz. Bitki 
hücrelerinin sitoplazmalarýn-
da plastidler varken hayvan 
hücrelerinde yoktur. Sentro-
zom organeli ise hayvan 
hücrelerinde bulunurken bit- 
ki hücrelerinde bulunmaz. 
Bitki hücrelerinin kofullarý 
büyüktür, hayvan hücrele-
rinin kofullarý ise küçüktür.
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6. Sindirim Organeli “Lizozom”

Etrafý	zarla	çevrili,	içi	sindirim	enzimleriyle	dolu	olan	organeldir .	Hücre	içine	alýnan	büyük	moleküllü	
maddeleri	 yapý	 taþlarýna	 kadar	parçalar .	Hayvan	hücrelerinde	 lizozom	organeli	 bulunurken	geliþmiþ	
bitki	hücrelerinde	lizozom	benzeri	yapýlar	yer	alýr .

7. Ýð Ýpliklerinin Yapým Yeri “Sentrozom”

Sentrozom	 bitki	 hücresinde	 bulunmayýp	 hayvan	 hücrelerinde	 bulunur .	 Hücre	
bölünmesi	 sýrasýnda	 ið	 ipliklerinin	oluþumunda	görevlidir .	Bitki	 hücrelerinde	 ise	 ið	
ipliklerini	sitoplazmadaki	proteinler	oluþturur .

8. Renkli Yapýlar “Plastidler”

Hayvan	hücrelerinde	bulunmayýp	bitki	hücrelerinde	bulunan	yapýlardýr .	Üç	çeþidi	vardýr:

A. Kloroplast :	Yeþil	renkli	klorofili	taþýr .	Bitkinin	yeþil	renkli	kýsýmlarýnda	bulunur .	Bu	organelde	ýþýk	
enerjisinin	etkisi	ile	karbondioksit	ve	sudan	besin	ve	oksijen	üretilir .	Bu	olay	fotosentez	olarak	adlandýrýlýr .

B. Kromoplast :	Bitkilere	sarý,	turuncu,	kýrmýzý	gibi	yeþil	dýþýndaki	renkleri	veren	plastidtir .

C. Lökoplast :	Bitkinin	 kök,	gövde,	meyve	 ve	 tohum	gibi	 kýsýmlarýnda	besin	depo	eden	 renksiz	
plastidlerdir .

Hücrenin Karar Mekanizmasý “Çekirdek”
Hücrede	 gerçekleþen	 çok	 sayýdaki	 hayatsal	 faaliyeti	 týpký	 bir	

þirketteki	yönetici	gibi	kontrol	eder	ve	düzenler .	Ayrýca	kalýtým	bilgi-
sini	(DNA)	taþýr .

Çekirdeðin	görevleri	þöyle	özetlenebilir:

•	 Hücrenin	yönetiminden	sorumludur .

•	 Hücrenin	kalýtým	bilgisini	taþýr .

•	 Hücrenin	bölünmesini	yönetir .

Tek	hücreli	bir	su	yosunu	(alg)	ile	yapýlan	aþaðýdaki	deneyler	çekirdeðin	yönetim	merkezi	olduðunu	
gösterir .

sentrozom

þemsiye

çekirdek

sap

Çekirdeði olan hücre kýsmý yenilenir. Çekirdeksiz olan parça yenilenemez.

Ýki farklý algden alýnan parçalar bir araya 
getirildiðinde yenilenme çekirdekli 

kýsma göre yapýlýr.

Ýki farklý algin çekirdekli kýsýmlarý 
birleþtirildiðinde yenilenme her iki 

çekirdeðe göre yapýlýr.

çekirdek

enerjisinin	etkisi	ile	karbondioksit	ve	sudan	besin	ve	oksijen	üretilir .	Bu	olay	fotosentez

Karbondioksit	+	Su	 	Besin	+	O2
Işık

Klorofil
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hücre

doku

organ

sistem

Hücreden Organizmaya
Dünya’ya	canlý	gezegen	de	denir	ve	bunun	kanýtlarý	göz	kamaþ-

týrýcýdýr .	Gezegenin	her	bir	köþesinde	canlýlara	rastlanýr .	Yerkürenin	
altýnda	üstünde,	denizin	derinliklerinde	ve	daha	birçok	yerde . . .	Bu	
canlýlarýn	bazýlarý	tek	bir	hücreden	oluþurken	bazýlarý	da	milyarlarca	
hücreden	oluþan	çok	hücreli	canlýlardýr .

Tek Hücreli Organizmalar

Canlýlarýn	temel	yapýsý	hücrelerdir .	Fakat	tek	hücreli	canlýlar	için	
hücre	 yapý	 taþýndan	 da	 öte,	 organizmanýn	 kendisidir .	 Tek	 hücreli	
canlýlar	büyür,	ürer,	geliþir	ve	çevresel	etkilere	tepki	gösterirler .	Tek		
hücreli	 canlýlarýn	bazýlarý	 ilkel,	 bazýlarý	 ise	geliþmiþ	hücre	 yapýsýna	
sahiptirler .

Ýlkel	hücre	yapýsýndaki	canlýlar;	bakteriler	ve	arkelerdir .

Maya	mantarlarý,	 amip,	 öglena	 ve	 bazý	 alg	 türleri	 ise	 geliþmiþ	
hücre	yapýsýna	sahiptir .

Çok Hücreli Organizmalar

Çok	 sayýda	 hücreden	 oluþan	 organizmalarda	 hücreler	 birlikte	
çalýþýr .	 Çok	 hücreli	 organizmalarda	 her	 grup	 hücre	 farklý	 iþlevler	
yerine	getirmek	üzere	özelleþmiþtir .	Bazýlarý	hareketi,	bazýlarý	orga-
nizmanýn	çevreyle	iletiþim	kurmasýný,	bazýlarý	da	organizmanýn	ihti-
yacý	olan	maddelerin	üretilmesini	sağlar .

Hücre - Doku - Organ - Sistem - Organizma
Vücudumuzda	 trilyonlarca	 hücre	 bulunur .	 Bunlarýn	 bir	 kýsmý	

derimizin,	 bir	 kýsmý	 kemiklerimizin,	 bir	 kýsmý	 kanýmýzýn	 yapýsýný	
oluþturur .	Bu	kadar	çok	hücre	nasýl	böylesine	uyumlu	çalýþýr?

Yapý	ve	görevi	ayný	olan	hücreler	bir	araya	gelerek	belli	görevle-
ri	üstlenmiþ	dokularý	meydana	getirirler .	Daha	karmaþýk	görevleri	
yerine	getirmek	üzere	benzer	dokular	bir	araya	gelerek	organlarý 
meydana	getirir .	Benzer	organlar	bir	araya	gelerek	sistemleri,	sis-
temler	de	bir	araya	gelerek	nihayet	organizmayý	oluþturur .

Bakteri

Şapkalý mantar Eðrelti otu Deniz yýldýzý Kurbaða

Bira mayasý mantarý

YAŞAMIN
İÇİNDEN

Veremin Nedeni
Mycobacterium tubercu-

losis adlý tek hücreli bir bak-
teri türünün yol açtýðý verem 
hastalýðý Dünya’da yýlda 8 
milyon kiþinin hastalanma-
sýna yol açar.

MERCEK
ALTINDA

Koloni
Tek hücreli canlýlarýn ba- 

zýlarý bir araya gelerek topluluk 
halinde yaþar ve koloni oluþ- 
tururlar. Koloni hâlinde yaþa-
yan canlýlardan bir kýsmý hare-
ket, bir kýsmý beslenme, bir kýs-
mý da üreme iþini üstlenir.

Volvox kolonisi
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Kavram Haritası

Vücudumuzdaki Sistemler

Kazanım 6.1.1.1 : Hayvan	ve	bitki	hücrelerini,	temel	kısımları	ve	görevleri	açısından	karşılaştırır .
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Hücrenin Sırrı
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Vücudumuzdaki Sistemler

Kazanım 6.1.1.1 : Hayvan	ve	bitki	hücrelerini,	temel	kısımları	ve	görevleri	açısından	karşılaştırır .

I. A. Çekirdeði	olan	hücre	kýsmý	kendini	yenileyebilir .

 B. Çekirdeksiz	olan	hücre	kýsmý	kendini	yenileyemez .

 C. Ýki	farklý	kalýtsal	özellikteki	hücre	kýsýmlarý	bir	araya	getirildiðinde	yenilenme	çekirdekli	kýsma	göre	 
	 yapýlýr .

 D. Ýki	farklý	hücrenin	çekirdekli	kýsýmlarý	birleþtirildiðinde	yenilenme	her	iki	çekirdeðe	göre	yapýlýr .

 Yukarýdaki ifadeleri doðrulayan deneyleri aþaðýdan bulun ve kutucuklara iþaretleyin.

II. Aþaðýda birbiri ile baðlantýlý cümlelerin doðru (D) ve yanlýþ (Y) olduklarýna karar vererek bir 
çýkýþa ulaþýn.

Canlýnýn	en	küçük	yapý	
taþý	hücredir .

Hücre	zarý;	canlý,	esnek
ve	seçici	geçirgendir .

Hücrenin	þeklinin	
korunmasý	ve	iç	

yapýsýnýn	daðýlmamasý	
hücre	zarý	ile	saðlanýr .

Yapý	taþý	olan	molekül-
ler	hücre	zarýndan,	
büyük	moleküllere	

göre	daha	kolay	geçer .

Sitoplazmadaki	organeller	içe-
risinde	çeþitli	canlýlýk

faaliyetleri	meydana	gelir .

Ribozom	protein
sentezini	

gerçekleþtiren
organeldir .

Mitokondri	
oksijenin	

üretildiði	organeldir .

1 .çýkýþ 2 .çýkýþ 3 .çýkýþ 4 .çýkýþ 5 .çýkýþ 6 .çýkýþ 7 .çýkýþ 8 .çýkýþ

(D)

(D) (Y)

(Y)
(D) (Y)

(D) (Y) (D) (Y) (D) (Y) (D) (Y)

      

þemsiye

çekirdek

sap
  

ölür .
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 1. Geliþmiþ bir hücrede aþaðýdaki yapýlardan 
hangisi sitoplazma içinde yer almaz?

A)	 Kloroplast

B)	 Ribozom

C)	 Kalýtsal	madde

D)	 Endoplazmik	retikulum

 2.	 		I .	Ribozomlara	sahip	olma
	 	II .	Fotosentez	yapma
	 III .	Hücre	çeperine	sahip	olma

 Yukarýdaki özelliklerden hangileri bitki ve 
hayvan hücresinde ortaktýr?

A)	Yalnýz	I		 B)	Yalnýz	III
C)	 II	ve	III	 	 D)	I,	II	ve	III

 3. Aþaðýdakilerden hangisi hücre zarýnýn 
özelliklerinden biri deðildir?

A)	 Seçici	geçirgendir .
B)	Cansýzdýr .
C)	Çift	katlıdır .
D)	Hücreyi	dýþ	etkenlere	karþý	korur .

 4. 		I .	Kan	hücreleri	üretmek
	 	II .	Bazý	mineralleri	depolamak
	 III .	Kaslara	tutunma	yüzeyi	oluþturmak

 Yukarýdakilerden hangileri iskeletin görev-
lerindendir?

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

 5. Kemiklerin uzamasýný ve kalýnlaþmasýný 
saðlayan yapýlar aþaðýdakilerden hangi-
sinde doðru verilmiþtir?

 uzama Kalýnlaþma
A)	 Kemik	zarý	 Kýkýrdak
B)	Sýký	kemik	 Süngerimsi	kemik
C)	Kýkýrdak	 Kemik	zarý
D)	Süngerimsi	kemik	 Sýký	kemik

 6. 

Ýskeletteki	kemiklerin	birbirine	baðlan-
masýný	saðlayan	yapýlara	eklem	denir .

 Aþaðýdakilerden hangisi yarý oynar eklem-
dir?

A)	Omurlar	arasý	eklem
B)	Kol	ve	bacak	eklemi
C)	Kafatasý	eklemi
D)	Parmak	eklemi

 7. Kemik çeþitleriyle ilgili aþaðýda verilen eþ- 
leþtirmelerden hangisi doðru deðildir?

A)	Omurlar	-	kýsa	kemik
B)	Kalça	kemiði	-	yassý	kemik
C)	Kol	kemiði	-	uzun	kemik
D)	Parmak	kemiði	-	yassý	kemik

 8. Aþaðýdakilerden hangisi kalp kasýna ait 
bir özellik deðildir?

A)	 Ýstem	dýþý	çalýþýr .
B)	 Yapý	bakýmýndan	çizgili	kasa	benzer .
C)	Çabuk	yorulur .
D)	Ritmik	kasýlýr .
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