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 Canlılarda gerçekle en kimyasal olaylara biyokim-
yasal olaylar denir.  Canlılık, biyokimyasal olayların de-
vamlılı ına ba lıdır. Biyokimyasal olayların gerçekle e-
bilmesi için enerji gerekir. 

 Dünyamızdaki canlılık olaylarının ana enerji kayna-
ı Güne ’tir. Ancak güne  enerjisi, canlılar tarafından 

do rudan kullanılamaz. Hücrelerdeki kullanılabilecek 
enerji depolarına ATP (Adenozin Tri Fosfat) denir. Bitki-
ler, sahip oldukları klorofil pigmenti ile güne  enerjisini 
emer. Bu enerjiyi, ATP ye dönü türür, bu ATP yi de be-
sin sentezinde tüketir. Böylece güne  enerjisi ATP ye, 
ATP deki enerji de besindeki kimyasal ba  enerjisine 
dönü türülmü  olur. Besinlerin solunumda kullanılmasıy-
la kimyasal ba  enerjisi yeniden ATP ye dönü ür. ATP 
de biyokimyasal olaylarda kullanılarak canlılı ın devamı-
nı sa lar.

Hücrelerin Enerji Deposu ATP Molekülü 

ATP, adenin bazı, riboz ekeri ve üç fosfatın bir-
le mesiyle olu an organik bir moleküldür. 

ATP nin yapısı, üretim ve tüketimi 

 ATP, hücre zarından geçemeyecek büyüklüktedir. 
Bu nedenle hücreden hücreye aktarılmaz. Hücrede de-
polanamadı ından üretimi ve tüketimi devamlıdır.

GÜNE  ENERJ S YLE BES N SENTEZ
(FOTOSENTEZ) 

 Klorofil pigmentine sahip canlılar, güne  enerjisini 
emerek ATP üretir. Üretilen ATP nin kullanılmasıyla kar-
bondioksit (CO

2
) ve su(H

2
O) gibi inorganik moleküller-

den, glikoz (C
6
H

12
O

6
) gibi organik molekül sentezlenir. 

Bu olaya, fotosentez, bu olayı gerçekle tirebilen klorofilli 
canlılara da fotosentetik canlı adı verilir. 

Fotosentezin Denklemi 

Klorofil2 2 6 12 6 2
Güne ı ı ı

Organiknorganik norganik
madde(Besin)maddeler yan ürün

CO H O C H O O

 Fotosentez Yapabilen Canlılar (Fotosentetikler) 

 – Bazı bakteriler ve mavi-ye il algler, fotosentez 
yapan prokaryot canlılardır. Klorofil pigmentleri sitoplaz-
mada bulunur. 

 – Algler, öglena gibi bazı birhücreliler ve bitki-
ler, fotosentez yapan ökaryot canlılardır. Klorofil pig-
mentleri kloroplastlarda bulunur. 

Bitki yapra ında fotosentez 

Fotosentez Olayını Etkileyen Faktörler 

Fotosentez olayını etkileyen faktörleri çevresel fak-
törler ve yapısal (iç bitkisel) faktörler olarak iki grupta in-
celiyoruz. 

 A. Çevresel Faktörler 

 I. I ık iddeti 

Klorofil pigmentine sahip canlılar (fotosentetikler), ancak 
ı ıklı ortamda fotosentez yapabilirler. Bu canlıların bu-
lundu u ortamdaki ı ık iddeti arttıkça fotosentez hızı da 
artar.  

Ancak ı ık iddeti belli bir sınırı geçtikten sonra fotosen-
tez hızı sabit kalır.

CANLI ve ENERJ L K S  – I
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2. CO
2
 Miktarı:

 Fotosentez yapan canlıların bulundu u ortamdaki 
CO

2
 miktarı arttıkça fotosentez hızı, önce artar, sonra 

sabit kalır.

3. I ı ın Dalga Boyu 

 I ık bir cisme çarptı ında yansıyabilir, so urulabilir 
ya da cisim saydam ise cismi geçebilir. 

 Klorofil molekülleri, mor ve kırmızı renkli ı ı ı çok 
so ururken ye il ı ı ın büyük bölümünü yansıtır bu ne-
denle de ye il renklidir. Fotosentez hızı, mor ve kırmızı
renkli ı ıkta maksimumken, ye il renkli  ı ıkta  minimum-
dur. 

 4. Sıcaklık

 Dü ük sıcaklıklarda enzimler çalı madı ından foto-
sentez yapılmaz. Sıcaklı ın 0 C den 70 C ye yava  ya-
va  arttırıldı ı bir ortamda bulunan bitkide, fotosentez hı-
zı, önce artar, maksimum olur, daha sonra azalır ve sıfır
olur.  

 Çünkü 55  den sonra enzimlerin yapısı bozulur 
(denatüre olur). 

 5. Mineral Madde Miktarı

Mineral maddeler suyla beraber, suda çözünmü
olarak alınır. Bitkilerin geli mesi için gerekli olan ele-

mentlere temel elementler denir. Bitkiler demir (Fe++)

ve magnezyum (Mg++)  minerallerini kullanarak klorofil 
sentezler. Üretilen klorofil miktarı da fotosentez hızını et-

kiler. Örne in, topra ında yeteri kadar Fe++ bulunmayan 
bir bitki yeterli klorofil üretemedi inden sarı renkli olur, 
fotosentez yapamaz ve ölür. 

 Topraktan alınan minerallerden hangisinin miktarı
az ise fotosentezin hızını o mineral belirler. Buna mini-
mum kuralı denir. 

 B. yapısal ( ç Bitkisel) Faktörler 

 1. Klorofil Miktarı

Fotosentezle besin üretilebilmesi için gerekli enerji, 
klorofil moleküllerinin ı ı ı so urmasıyla elde edilir. Klo-
rofil molekülleri ı ı ı so urarak ATP üretir. Bu ATP de 
besin sentezinde kullanılır. Dolayısıyla klorofil miktarı art-
tıkça fotosentez hızı da artar. 

2. Yaprak Yapısı

Yaprak hücreleri arasındaki bo lukların büyüklü ü
hücrelerdeki enzim miktarı, stomaların, sayı, konum ve 
büyüklü ü, yaprak ayasının geni li i, kutikulanın kalınlı-
ı,  gibi etmenler de fotosentez hızını etkiler. 

Fotosentezle lgili Deneyler 

 DENEY 1 

 Amaç: I ı ın, klorofil olu umuna etkisini belirlemek. 

Uygulama: I ı ın klorofil olu umuna etkisini belirle-
yebilmek için aynı ko ullara sahip iki deney kabına (A ve 
B) aynı sayıda özde  fasulye tohumları konuluyor. 

 A deney kabı aydınlık ortamda, B deney kabı ise 
karanlık ortamda bir süre bekletiliyor. Deney sonunda A 
kabında toprak üzerine yükselen fasulye filizlerinin ye il
renkli, B kabındakilerin ise renksiz oldukları gözleniyor. 
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Klorofilli filizler Klorofilsiz filizler

Karanlık ortam

 Tam parazit bitkiler hariç di er bitkile-
rin tamamı fotosentez yapar. 

su

oksijen

A

oksijen

B
gazoz

Deney tüpüSonuç: Bitkinin filizlendikten sonra klorofil molekül-
lerini olu turabilmesi için güne  enerjisi gerekir. Karanlık
ortamda çimlenen bitkilerde klorofil üretilemez. Böyle bit-
kiler renksizdir ve bir süre sonra besin eksikli i nedeniyle 
ölür. 

 DENEY 2 

 Amaç: I ı ın fotosentez hızına etkisini belirlemek. 

Uygulama: Aydınlık ortamdaki bitkinin, özde  iki 
yapra ından birinin üzeri alüminyum folyo ile kaplanıp
ı ık alması önlenirken di erine herhangi bir i lem yapıl-
mıyor. 

 2-3 gün sonra biri folyolu di eri folyosuz yapraklar 
e it kollu terazide tartıldı ında deney süresince folyolu 
olan yapra ın folyosuz yapraktan daha hafif oldu u gö-
rülüyor. 

 Teraziden alınan yapraklara, e it miktarda iyot 
damlatıldı ında ise folyosuz yapra ın mavi-mor renk al-
dı ı, folyolu yaprakta ise iyot renginin de i medi i görü-
lüyor. 

Sonuç: Folyolu yaprak ı ık almadı ından fotosen-
tez yapamaz. Bu nedenle var olan ni astalarını kullanır.
Bu da yaprakta a ırlıkça azalmaya neden olur. 

 Folyosuz yaprakta fotosentez yapıldı ından, foto-
sentezle üretilen glikozun fazlası ni astaya çevrilerek 
depolanır. Bu da yaprakta a ırlıkça artmaya neden olur. 

yot, ni astanın ayracıdır. Ni asta ile etkile ti inde 
mavi renk alır. Bu nedenle ni astalarını tüketen folyolu 
yaprakta renk de i imi olmazken, ni asta depolayan fol-
yosuz yaprakta mavi-mor renk de i imi gözlenir. 

 DENEY 3: 

 Amaç: Karbondioksit (CO
2
) miktarının, fotosentez 

hızına etkisini belirlemek. 

Uygulama: Özde  su bitkileri kullanılarak yukarıda
ko ulları belirtilen deney düzenekleri (A ve B) hazırlanı-
yor. Bir süre sonra her iki düzenekte bulunan deney tüp-
lerine yanmakta olan kibrit yakla tırıldı ında B düzene-
ine yakla tırılan alevin parlaklı ının A ya oranla daha 

fazla arttı ı görülüyor. 

Sonuç: Gazozlu sudaki CO
2
 miktarı normal sudan 

daha fazladır. Ortamdaki CO
2
 miktarının artması, foto-

sentez hızını artırır. Buna ba lı olarak fotosentezde, kul-
lanılan maddelerin (su, karbondioksit, mineraller) miktarı
ortamda azalırken, üretilen maddelerin (bitkideki besin 
ve ortamdaki O

2
) miktarı artar. O

2
, yakıcı bir gaz oldu-

undan, O
2
 miktarı çok olan ortamdaki alevin parlaklı ı

daha çok artar. 

DENEY 4 
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 Farklı dalga boyundaki ı ınların sahip 
oldu u enerji miktarı da farklıdır.

 Amaç: I ı ın dalga boyunun fotosentez hızına etki-
sini belirlemek. 

Uygulama: Engelmann adındaki bir bilim adamı ip-
liksi suyosunu (alg) ve oksijenli solunum yapan bakterile-
ri kullanarak ekildeki ko ullara sahip deney düzene ini 
hazırlıyor. 

 Prizmadan geçirerek farklı dalga boylarına ayırdı ı
ı ı ı, ipliksi algin farklı bölümlerine yolluyor. Bir süre son-
ra oksijenli solunum yapan bakterilerin mor ve kırmızı
ı ı ın bulundu u bölümlerde yo unla tı ını gözlüyor. 

Sonuç: Bakteriler, oksijenli solunum yaptı ından, 
oksijenin bol oldu u yerlerde sayıca fazla olurlar. Klorofil, 
ye il renkli bir pigmenttir. Mor ve kırmızı ı ı ı yüksek 
oranda emerken ye il ı ı ın büyük bir bölümünü yansıtır.
Bu nedenle mor ve kırmızı ı ı ın bulundu u bölümlerde 
fotosentez hızı yüksek oldu undan oksijen ve oksijenli 
solunum yapan bakteri miktarı da fazladır. Ye il ı ıkta 
ise fotosentez hızı dü ük oldu undan oksijen miktarı ve 
buna ba lı olarak bakteri sayısı da az olur. 

ÇÖZÜMLÜ TEST 
1.   

 Yukarıdaki ekilde ATP nin yapısı ematik olarak 
gösterilmi tir.

 Buna göre, ATP ile ilgili olarak a a ıdakilerden 
hangisi söylenemez?

 A)  Yapısında iki tane yüksek enerjili fosfat ba ı bu-
lunur. 

 B)  Sentezi sırasında dört molekül su açı a çıkar. 

 C)  Yapısında dört çe it ba  bulunur. 

 D)  1 molekül ATP nin sentezi sırasında üç molekül  
fosforik asit kullanılır.

ÇÖZÜM
emaya göre ATP, bir Adenin bazı, bir riboz ekeri 

ve üç de fosfat grubundan (fosforik asit) olu ur. Fosfatlar 

arasında “~” simgesi ile gösterilen ba lar, yüksek enerjili 
fosfat ba larıdır ve enerjinin depolanmasını sa lar. 

Sentez tepkimelerinde ba  sayısı, açı a çıkan su 
sayısını verdi inden ATP sentezi sırasında kurulan 4 
ba a kar ılık 4 molekül su çıkı ı olur. 

ATP nin yapısında 4 tane, ancak 3 çe it ba  bulu-
nur. 

Yanıt: C 

2. A a ıdaki düzenekte elodea (ye il su bitkisi) ı ık altın-
da bir süre bekletildi inde cam tüpte gaz kabarcıkları-
nın meydana geldi i görülüyor. 

 Musluk açılıp yanan kibrit yakla tırıldı ında ale-
vin parlaklı ı artıyorsa bu deneyle a a ıdakiler-
den hangisi kanıtlanır?

 A)  Fotosentez sonucu oksijen açı a çıktı ı

 B)  Solunum sırasında H
2
O olu tu u

 C)  Farklı ı ık iddetlerinde fotosentez hızının farklı
oldu u

 D)  Su bitkilerinin de solunumda O
2
 tüketti i

ÇÖZÜM

Ye il su bitkisi aydınlık ortamda fotosentez yapar. 
Fotosentez tepkimelerinde ortamdaki karbondioksit ve 
su tüketilirken besin ve oksijen üretilir. Oksijen yakıcı bir 
gaz oldu undan yanan alevin parlaklı ını artırır.

Buna göre, hazırlanan deney düzene i, fotosentez 
sonucunda açı a çıkan gazın O

2
 oldu unu kanıtlar. 

Yanıt: A 

3. ekilde bir yaprak 
ayası tarafından alı-
nan ve verilen gazlar 
numaralarla gösteril-
mi tir.

ekilde gösterilen alı veri  olaylarından hangi-
leri yalnız gece gerçekle ir? 

 A) I ve III                                                B) II, IV ve V 

 C) II ve V                                               D) I, III ve IV 

ÇÖZÜM

Canlılık olayları süreklidir. Bu nedenle canlılık olay-
ları için gereksinim duyulan enerjinin elde edilmesi (so-
lunum olayları) gece gündüz devam eder. Solunum sıra-
sında besin ve oksijen tüketilirken, su ve karbondioksit 
üretilir. Fotosentez ise ancak aydınlık ortamda (gündüz) 
gerçekle ir. Fotosentez sırasında su ve karbondioksit tü-
ketilirken, besin ve oksijen üretilir. 

Normal artlarda gündüzleri fotosentez hızı solu-
num hızından fazla oldu undan bitki dı  ortamdan CO

2

alırken O
2
 verir. Geceleriyse fotosentez olmaz. Bitki, dı

ortamdan O
2
 alırken CO

2
 verir. H

2
O çıkı ı terlemeyle 

olur. Terleme, gece gündüz devam etti inden dı  ortama 
H

2
O verilmesi gece gündüz gerçekle ir.

Yanıt: C 
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su (III)

Ye il su bitkisi (II)

Termometre (IV)

ı ık (I)
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KONU TEST  –1 

1. A a ıdakilerden hangisi ATP nin yapısında bu-
lunmaz?

A) Adenin             B) Deoksiriboz 

 C) Riboz             D) Fosfat 

2. Do adaki bazı canlılar tarafından gerçekle tiri-
lebilen, “güne  enerjisiyle besin sentezleme” ola-
yına ne ad verilir? 

A) Solunum             B) Terleme 

 C) Kemosentez            D) Fotosentez 

3. A a ıda, Z canlısındaki enerji dönü ümünün bir bö-
lümü gösterilmi tir.

Buna göre,  

a. Z canlısı
 b. X maddesi 

a a ıdakilerden hangisinde do ru örneklenmi -
tir?

         a                      b 

A) Mantar  ATP 

 B) Dut  ATP 

 C) Tırtıl  ATP 

 D) Mantar  Isı

4. Fotosentezle ilgili, a a ıdaki ifadelerden hangisi 
kesinlikle do rudur?

A) Yalnızca klorofilli canlılarda görülür. 

 B) Gece gündüz devam eder. 

 C) Tüm canlılarda sitoplazmada gerçekle ir.

 D) Atmosferdeki oksijen oranını azaltır.

5. Geli mi  bir bitkide, a a ıdaki moleküllerden 
hangisi fotosentez sonucunda üretilir? 

A) Mineraller         B) Karbondioksit 

 C) Glikojen          D) Oksijen 

6. Geli mi  bir bitki, besin sentezi için gereksinim 
duydu u, a a ıdaki etmenlerden hangisini dı
ortamdan almaz?

A) Klorofil          B) Karbondioksit 

 C) Su          D) I ık kayna ı

7. A a ıdakilerden hangisi fotosentez yapan canlı-
ların ortak özelli idir?

A) Yapraklara sahip olma 

 B) Karada ya ama 

 C) Güne  enerjisiyle ATP üretme 

 D) Kloroplasta sahip olma 

8. Aynı ortamda bulunan farklı türden K ve L bitkilerin-
den, K nin fotosentez hızı L nin fotosentez hızından 
yüksektir. 

A a ıdakilerden hangisi, bu olayın sonuçların-
dan biri olamaz?

A) K nin tüketti i CO
2
 miktarının L den fazla olması

 B) L nin üretti i besin miktarının K den az olması

 C) K nin kloroplast miktarının L den fazla olması

 D) L nin tüketti i su miktarının K den az olması

9.

Yukarıdaki ko ullara sahip deney düzene ini 
hazırlayan ö renci, deney düzene inden, numa-
ralandırılmı  ö elerden hangisini çıkarırsa tüpte 
biriken gaz çe idi de i ir?

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



56

FEN B LG S

8. Sınıf Dergi - 2. Sayı

-����

.����
&'��'� &�$�&'��'�&�$� &'��'� &�$�

�/�*'� �/�*'� 0/�*'�

�����������	
�


��
��������

&'����+�����

&1�*��+�����

���(��������


.�����/������
2����3�+���+��

���(��������


.������/������
4���
��3

���(��������


.�������/������
3����5�+���+��

���(��������


.�����6/������
4���
��5

10. I. düzenek  II. düzenek   III. düzenek  IV. düzenek

 A bitkisi B bitkisi A bitkisi A bitkisi 

 20 C 20 C 5 C 20 C

 Aydınlık Aydınlık   Karanlık Karanlık
ortam            ortam ortam ortam 

Güne ı ı ının, besin yapımına etkisini gözlem-
lemek isteyen ö renci, yukarıda ko ulları veri-
len deney düzeneklerinden hangi ikisini kullan-
malıdır? (A ve B bitkileri özde  de ildir.)

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

11. aretli karbon atomu (14C) içeren karbondiok-

sitlerin (14CO
2
) oldu u ortamdaki bir bitkinin 

a a ıdaki zamanlardan hangisinde, i aretli kar-
bon ta ıyan glikoz üretimi daha fazladır?

A) Kı ın – gece       B) Yazın – gece  

 C) Kı ın – gündüz      D) Yazın – gündüz 

12.

Yukarıdaki grafikte, güne  ve gölge bitkilerinin foto-
sentez hızlarının ı ık iddetine ba lı de i imleri 
gösterilmi tir.

Grafik verilerine dayanarak, a a ıdaki yargılar-
dan hangisine do rudan ula ılamaz?

A) I ı ın belli orandaki artı ı fotosentez hızını artı-
rır.

 B) Gölge bitkilerinin fotosentez hızı güne  bitkileri-
nin fotosentez hızından dü üktür. 

 C) I ı ın belli bir orandan sonraki artı ı fotosentez 
hızına etki etmez. 

 D) Gölgede ı ık az oldu undan gölge bitkilerinin 
büyümeleri sınırlıdır.

13. Bir kara bitkisinin, a a ıdaki durumlarından 
hangisinde fotosentez yaptı ı kesindir?

A) Gündüz bo altım yaparken 

 B) Gece terleme yaparken 

 C) Neme doygun havada damlama yaparken 

 D) Gece solunum yaparken  

14.

Yukarıdaki grafikte, cam fanus içinde bulunan bir 
bitkinin üç gün boyunca olu turdu u fotosentez 
ürünü miktarlarındaki de i imler gösterilmi tir.

Grafi e göre, a a ıdakilerden hangisi, fotosen-
tez ürünü miktarındaki farklılı ın nedeni ola-
maz?

 A) Ortamdaki suyun azalması

 B) Ortamdaki glikozun azalması

 C) Ortamdaki minerallerin azalması

 D) Ortamdaki karbondioksitin azalması

15.

Yukarıdaki grafiklerde, güne ı ı ı alan özde  4 ay-
rı ortamda bulunan, farklı türden P, R ve S bakteri-
lerinin ortamın oksijen miktarı üzerine etkileri göste-
rilmi tir.

Grafiklere göre, hangi tür bakterilerin fotosentez 
yaptı ı söylenebilir? (Bakterilerin solunum hızları
e it kabul edilecek.) 

 A) Yalnız P    B) Yalnız S 

 C) R ve S    D) P ve S 

1-B 2-D 3-B 4-A 5-D 6-A 7-C 8-C 9-A 10-B 11-D 12-D 13-A 14-B 15-C
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KONU TEST  –2 

1. ATP sentezi;

ADP + P + 7300 cal  ATP + H
2
O

 ATP parçalanması;

ATP + H
2
O  ADP + P + 7300 cal 

 formülleriyle ifade edilir. 

Buna göre, ATP yle ilgili, a a ıdaki ifadelerden 
hangisi do ru de ildir?

A) Enerjinin depolanmasını sa lar. 

 B) Parçalanmasıyla ortam ısısı artar. 

 C) Sentezlenmesi için enerji gerekir. 

 D) Yapısında bir fosfat molekülü bulunur. 

2. Fotosentez olayı,

  I. öglena 

  II. mavi – ye il alg 

 III. bakteri 

 IV. esmer alg 

canlılarının hangi ikisinde aynı hücresel yapıda 
gerçekle ir?

A) I ve II       B) I ve IV 

 C) II ve IV      D) III ve IV 

3. I ık enerjisinin ba ka enerji ekillerine dönü ümünü 
ve depolanmasını bitkilerden ö renip aynı i i yapan 
fabrikalar kurdu umuzu varsayalım.

Bu fabrikadaki, 

a. hammadde 
 b. ürün 
 c. i çi

ö eleri, a a ıdakilerden hangisinde, do ru ör-
neklenmemi tir?

                a                         b                    c 

A) Karbondioksit Glikoz Enzim 

 B) Karbondioksit Su Enzim 

 C) Su Oksijen Enzim 

 D) Su Glikoz Enzim 

4. Özel bir kimyasal zehir kullanılarak CO
2
 özüm-

lemesi durdurulan K bitkisinde, a a ıdaki de i-
imlerden hangisinin gerçekle mesi beklene-

mez?

5. A a ıdakilerden hangisi, K bitkisinin fotosentez 
hızını etkileyen iç faktörlerden de ildir?

A) Atmosferdeki CO
2
 yo unlu unun de i mesi 

 B) Yaprak sayısının azalması

 C) Klorofil sentezinin artması

 D) Stomaların sayıca fazla olması

6.

Bir bilim adamı, 1772 yılında, ye il bitkinin fanus al-
tında yanan mumun kirletti i havayı temizledi ini 
yukarıda gösterilen deney düzene ini kullanarak 
bulmu tur. Ancak ba ka bilim adamları farklı düze-
neklerle yaptıkları deneylerin sonucunda bu bulu u
destekleyememi lerdir. 

Bulu un desteklenememesi, bilim adamlarının
hazırladıkları deney ortamında yukarıda numa-
ralandırılarak gösterilen ö elerden hangisinin 
eksikli inden kaynaklanır?

A) I                     B) II                 C) III                 D) IV 
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7. Klorofilin emdi i ı ık miktarının artması fotosentez 
hızını artırır.

 Engelman adındaki bilim adamı, ipliksi ye il alg ve 
oksijenli solunum yapan T bakterilerini kullanarak, 
farklı dalga boyundaki ı ınların, fotosentez hızına
etkisiyle ilgili, yukarıda  gösterilen deney sonucunu 
elde ediyor. 

Engelman, deney sonucuna dayanarak, a a ı-
daki yargılardan hangisine ula amaz?

A) Algin, ye il ı ıktaki fotosentez hızının minimum 
oldu u

 B) Bakterilerin yo un oldu u bölgelerde üretilen 
oksijen miktarının çok oldu u

 C) Bakterilerin, kırmızı ve mor ı ınları sevdi i

 D) Klorofilin en çok kırmızı ve mor ı ıkları emdi i

8. “Bitkiler, bütün gıdalarını topraktan alıyorsa, belli 
bir miktar topra a dikilen bitkinin kütlesi arttıkça,
topra ın kütlesi de aynı oranda azalmalıdır” görü-
ünü öne süren bilim adamı yaptı ı deney sonu-

cunda bitkideki kütle artı ının topraktaki kütle azalı-
ından daha fazla oldu unu belirliyor. 

A a ıdakilerden hangisi, bu durumu en iyi açık-
lar?

A)  Fotosentezde yalnızca suyun kullanılması

 B) Fotosentez için gerekli minerallerin havadan 
kar ılanması

 C) Fotosentezde yalnızca minerallerin kullanılması

 D) Fotosentezde, karbon kayna ının havadaki CO
2

olması

9.

Yukarıda ko ulları belirtilen deney düzene ini 
hazırlayan ö rencinin, a a ıdaki davranı ların-
dan hangisi, düzenekte olu an gaz kabarcı ı
miktarını di erlerinden farklı yönde etkiler? 

A) Suya gazoz eklenmesi 

 B) Cam kabın alüminyum folyayla kaplanması

 C) Suya kalsiyum hidroksit  Ca(OH)
2
 eklenmesi 

 D) I ık kayna ının kapatılması

10.

Bir bilim adamı,
 – A düzene ini aynı fanus içinde bitki ve canlı bö-

cek,

 – B düzene ini, ayrı fanusların birinde bitki di e-
rinde canlı böcek, 

 kullanarak hazırlıyor. 

 Deney sonunda, A düzene indeki canlıların B dü-
zene indeki canlılardan daha uzun süre ya adı ını
gözlemliyor. 

Bilim adamının gözlemleri, 

  I. Böcek ve bitki arasında gaz alı veri i vardır. 

  II. Böcek, bitkiyle beslenir. 

 III. Deney, aydınlık ortamda yapılmı tır.

ifadelerinden hangilerini destekler? 

A) Yalnız I                 B) Yalnız III 

 C) I ve II                 D) I ve III 

1-D 2-B 3-B 4-A 5-A 6-B 7-C 8-D 9-A 10-D
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KONU TEST  –3 

1. A a ıdaki canlılardan hangisi ı ık enerjisini kul-
lanarak inorganik maddelerden organik madde 
sentezleyemez?

 A)  Suyosunu   B) E reltiotu

 C) Mantar    D) Kaktüs 

2.   I. Karbondioksit 

  II. Klorofil 

 III. Kloroplast 

 IV. I ık

Tüm fotoototrof canlılarda yukarıda verilenler-
den hangileri fotosentez reaksiyonları için kul-
lanılmak zorundadır?

 A) Yalnız I            B) I ve IV 

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

3. Kloroplastlı bir bitki hücresinde besin üretilir-
ken a a ıdaki grafiklerde gösterilen de i imler-
den hangisi meydana gelir? 

4. Çokyıllık bitkilerde a a ıdaki faktörlerden han-
gisi, bitkinin üretti i oksijen miktarını do rudan 
etkilemez?

 A) Sıcaklı ın de i mesi 

 B) Topraktaki suyun azalması

 C) I ık alma süresinin artması

 D) Havadaki oksijen miktarının de i mesi

5. Fotosentezle ilgili olarak;

   I. Fotosentezde hammadde olarak su ve karbon-
dioksit kullanılır.

  II. Fotosentez sonucu karbonhidrat, protein ve ya
yapı birimleri ile vitaminler üretilir. 

 III. Bazı bakteriler, mavi-ye il algler, öglena ve ye il
bitkiler fotosentez yapabilir. 

ifadelerinden hangileri do rudur? 

 A) Yalnız I                  B) Yalnız III 

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

6. Senem, tatile çıkmadan önce odasındaki saksı bit-
kilerinin su gereksinimlerini kar ılamak üzere bir 
düzenek olu turuyor. Ancak tatil dönü ünde bitkile-
rinin beyaza yakın soluk bir renk aldı ını gözlemli-
yor. 

Bitkilerde meydana gelen bu de i ime, Se-
nem’in a a ıdaki davranı larından hangisi ne-
den olmu  olabilir? 

A) Odayı havalandırarak kapatması

 B) Düzenekte, mineralli su kullanması

 C) Oda perdesini açmayı unutması

 D) Saksıya organik besin ilave etmeyi unutması

7. A a ıda, bazı canlıların bazı kısımlarında gerçekle-
en enerji dönü ümleri örneklenmi tir.

 I. I ık enerjisi  Elektrik enerjisi (göz) 

 II. Kimyasal enerji  ATP (mitokondri) 

 III. I ık enerjisi  Kimyasal ba  enerjisi (klorop-
last)

 IV. Kimyasal ba  enerjisi  Mekanik enerji (kas) 

Bu enerji dönü ümlerinden hangileri do adaki 
di er canlıların ya aması için gereklidir? 

 A) I                 B) II                   C) III                 D) IV 
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8.

Özde  su bitkileri kullanılarak yukarıda ko ulları
gösterilen deney düzene i hazırlanıyor. 

Aynı ortamda bulunan I. düzenekteki deney tü-
pünde biriken O

2
 miktarının, II. düzenekte biri-

ken O
2
 miktarından az olması a a ıdakilerden

hangisiyle açıklanabilir?

 A) I.düzenekteki ı ık iddetinin fazla olması

 B) II. düzenekteki CO
2
 miktarının fazla olması

 C) I.düzenekteki bitki yapraklarının dar yüzeyli ol-
ması

 D) II.düzenekteki bitkinin klorofil miktarının çok ol-
ması

9.

 Yukarıdaki deney düzeneklerini sırasıyla mikros-
kopta inceleyen ara tırmacı, aydınlık ortamdaki de-
ney düzeneklerinden,  

   I. sinde, su damlasındaki P bakterilerinin su dam-
lasının her yerine e it da ıldı ını

   II. sinde, üzerine lamel kapatılmı  su damlasındaki 
P bakterilerinin lamelin dı  kumlarında yo un-
la tı ını

 III. sünde ipliksi algle beraber bulunan P bakterile-
rinin bir bölümünün ipliksi alge yakın kısımlarda, 
bir bölümünün lamelin dı  kısımlarında yo un-
la tı ını

 gözlemliyor.  

Ara tırmacı, deney verilerine dayanarak, a a ı-
daki yargılardan hangisine ula amaz?

A) pliksi alg fotosentez yapar. 

 B) P bakterileri oksijenli solunum yapar. 

 C) P bakterileri ipliksi alglerin bulundu u her or-
tamda ya ar. 

 D) pliksi alg oksijen üretir. 

10.

Yukarıdaki deney düzene ini hazırlayan ara tırma-
cı, manometre yardımıyla fotosentez hızını ölçebili-
yor. Fotosentez hızı arttıkça manometrenin B ko-
lundaki su seviyesi artıyor.  

 Özde  üç deney düzene ini sırasıyla ye il, tu-
runcu ve mor renkli lambalarla aydınlatılmı  üç 
ayrı ortama bırakan ara tırmacı, manometrenin 
B kolundaki yüksekliklerle ilgili, a a ıdaki ba-

ıntılardan hangisine ula ır?

 A)  Ye il < Turuncu < Mor 

 B) Turuncu < Mor < Ye il

 C) Mor < Turuncu > Ye il

 D) Mor > Ye il < Turuncu 

11.

Yukarıda ko ulları belirtilen deney düzene i aydın-
lık ortamda bir süre bekletiliyor. Deney sonunda A 
ve B yaprakları tartıldı ında A yapra ının B yapra-
ından daha a ır oldu u görülüyor. 

Bu durumun gerçekle mesinde etkili olan temel 
etmen a a ıdakilerden hangisidir? 

 A) Atmosferdeki oksijen miktarı

 B) Yapraklardaki klorofil miktarı

 C) Topraktaki su miktarı

 D) Yapraklarda so urulan ı ık miktarı

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


