
1.) Fotosentez ile ilgili verilen ifadelerden hangisi 

doğrudur? 

A) Fotosentez sadece güneş ışığı altında yapılabilir. 

B) Fotosentez sadece yeşil bitkiler tarafından 

gerçekleştirilir. 

C) Sadece fotosentez yapan canlılar kendi besinlerini 

üretebilir. 

D) Fotosentez sadece bitkiler için hayati önem taşır. 
 

2.) Safa, arkadaşının sorusuna "Evet" cevabını 

verdiğine göre, arkadaşının sorusu aşağıdakilerden 

hangisi olabilir? 

A)Ayrıştırıcılar üretici midir? 

B)Fotosentezi sadece bitkiler mi yapar? 

C)Bitkiler ürettikleri besini sadece kendileri mi 

tüketir? 

D)Bütün enerjilerin kaynağı güneş midir? 
 

3.) Aşağıda verilenlerden hangisi veya hangileri 

bitkiler sayesinde gerçekleşmektedir? 

I. Hava kirliliğinin önlenmesi 

II. Besin üretilmesi  III. Oksijen üretilmesi 

A) Yalnız I    B) I ve II 

C) I – III    D) I, II ve III 
 

4.) Aşağıdaki grafikte Fotosentez hızı x faktörünün 

fotosentez hızına olan etkisi gösterilmiştir. 

 

Buna göre grafikteki x 

faktörü aşağıdakilerden 

hangisi olamaz? 

A)Karbondioksit   

B)Su 

C)Sıcaklık   

D)Işık şiddeti 

 

5.) Yeşil bir bitki, aşağıda verilen ışık türlerinden 

hangilerinde fotosentez yapabilir? 

 

A)I, II ve III 

B)II, III ve IV 

C)I, III ve IV 

D)I, II, III ve IV 

 
 

6.)Şekildeki kavram haritasında I, II ve III nolu 

kutucuklara yazılması gereken kavramlar hangi 

seçenekte doğru verilmiştir? 

 
     I      II  III 

A)Klorofil  Sindirim Su 

B)Enerji  Su   Solunum 

C)Solunum  Su   Enerji 

D)Mitokondri  Sindirim Enerji 

7.) LGS sınavına hazırlanan Beyza klorofil ile ilgili 

araştırma yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi 

Beyza’nın ulaştığı bilgilerden biri olamaz? 

A)Yeşil renkli moleküldür.    B)Üretici canlılarda bulunur. 

C)Işık enerjisini kimyasal enerjiye çevirir. 

D)Bitkinin bütün kısımlarında bulunur. 
 

8.) Aşağıdakilerden hangisi fotosentez sayesinde elde 

edilen kazanımlardan değildir? 

A)Pamuklu kumaş elde edilmesi 

B)İnşaat sektöründe demir elde edilmesi 

C)İlaç hammaddesi elde edilmesi 

D)Mobilyacılıkta kereste elde edilmesi 
 

9.) Aynı ortamda eşit miktarda sulanarak gözlemlenen 

bitkilerin gözlem koşulları şekildeki gibidir.  

 

Buna göre, yapılan 

gözlemde bağımsız 

değişken 

aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A)Klorofil miktarı  B)Işık miktarı 

C)Sıcaklık   D)Karbondioksit miktarı 

10.) 

 

Şekildeki canlı için 

aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

 

A)Kendi besinini kendisi üretir. 

B)Besinin fazlasını depo eder. 

C)Yapısında klorofil bulunur. 

D)Gündüzleri fotosentez, geceleri solunum yapar. 
 

11.) Aşağıdaki grafiklerden hangisi solunum olayına 

ait olabilir? 

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

12.) Hangi öğrenci fotosentez ile ilgili yanlış yorum 

yapmıştır? 

Mustafa: Karbondioksit miktarı ne kadar artırılırsa 

fotosentez hızı da o kadar artar. 

Aynur: Yüksek sıcaklıklarda fotosentez yapılamaz. 

Burcu: Hava sıcaklığı düştükçe fotosentez hızı da 

azalır. 

Ersin: Bitkiler fotosentezde kullanacakları 

karbondioksiti kendileri üretir. 

A)Mustafa  B)Aynur C)Burcu  D)Ersin 



13.) Canlıların hücrelerinde glikozun parçalanarak 

enerji elde edilmesine solunum denir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A)Glikozda depolanmış enerji vardır. 

B)Her canlı kendi glikozunu kendi üretir. 

C)Solunum bir enerji elde etme olayıdır. 

D)Glikoz, hücre içinde parçalanır. 
 

14.) Solunum olayının gerçekleşmesi için 

aşağıdakilerin hangisine ihtiyaç yoktur? 

A)Besin B)Klorofil C)Mitokondri D)Oksijen 
 

15.) Fotosentez ve solunumu gerçekleştiren enzimler 

sıcaklıktan etkilenir. Enzimleri oluşturan proteinler 

yüksek sıcaklıklarda bozulur. En verimli çalıştıkları 

sıcaklık 20°C ile 30°C aralığıdır. Verilen bilgiye göre 

aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? 

A)Kış aylarında enerjimiz düşük iken, ilkbahar ve yaz 

aylarında yüksek olur. 

B)Çok sıcak yaz aylarında solunum sistemi problemi 

olanlar daha dikkatli olmalıdır. 

C)Yapraksız ve çiçeksiz bitkilerin enerji tüketimi 

düşüktür. 

D)İnsanlarda solunum hızı yaz-kış değişmez 
 

16.) Verilen I, II ve III ortamlarda bulunan 

karbondioksit miktarlarının karşılaştırılması hangi 

seçenekte doğru olarak verilmiştir? 

 
A)I > II > III    B)III > I > II 

C) II > III > I   D) I > III > II 

17.) 

 
 

18.) Oksijensiz solunum ile ilgili araştırma yapan 

Eyüp, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşır? 

A)Maya bakterileri oksijensiz solunum yapar. 

B)Karbondioksit miktarı arttıkça solunum hızı azalır. 

C)Glikoz tam olarak parçalanır. 

D)Su ve karbondioksit açığa çıkar. 

19.) Şekildeki sembollerle verilen kavramlar yerine 

aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 

 
                 C                    ★  

A) Kloroplast Sıvı 

B) Işık   ATP 

C) Klorofil ATP 

D) Klorofil Enerji 
 

20.) Verilen bilgilerin kaç tanesi fotosentez ile 

ilgilidir? 

►Klorofilli hücreler gerçekleştirir. 

►Besin ve oksijen tüketilir. 

►Enerji açığa çıkar.        ►Gece-gündüz gerçekleşir. 

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

 

21.) Aşağıdaki Venn şemasında ★ yerine hangi ifade 

yazılmalıdır? 

 

A)Karbondioksit ve su 

üretir. 

B)Sadece ışıklı ortamda 

gerçekleşir. 

C)İlkel yapılı canlılarda 

sitoplazmada gerçekleşir. 

D)Enerji açığa çıkar 
 

22.) Yandaki grafiğe göre; 

 

I. Gecedir; bitki solunum 

yapıyordur. 

II. Tüketici bir canlıdır; 

solunum yapıyordur. 

III. Gündüzdür; bitki 

fotosentez yapıyordur. 

İfadelerinden hangisi veya hangileri söylenebilir? 

A)Yalnız I    B)I ve II 

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

23.) Aynı ortamda bulunan iki farklı canlının suya bağlı 

fotosentez hızını gösteren grafik şekildeki gibidir. 

 

Bu grafiğe göre, K 

ve L canlıları ile 

ilgili 

aşağıdakilerden 

hangisi 

söylenemez? 

A)K canlısı suyu L canlısından daha çok sever. 

B)L canlısı çöl bitkisidir. 

C)K canlısı daha çok oksijen üretmiştir. 

D)L canlısının yapısında kloroplast bulunmaz. 



24.) Aşağıdaki ortamların hangisinde fotosentez 

gerçekleşir? 

 
 

25.)Şekilde nohut bitkisinin gelişim evreleri verilmiştir.  

 

Bitki hangi 

evrede 

fotosentez 

yapmaya 

başlamıştır? 

A) I    

B) II    

C) III    

D) IV 
 

26.) Mehmet, okuldan eve gidince yoğurt yedikten 

sonra kendini yorgun hissetmiştir. 

Yorgunluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A)Yoğurt yerken kolu yorulmuştur. 

B)Yoğurt bakterileri oksijensiz solunum yaptığı için 

C)Hızlı yediği için D)Midesi küçük olduğu için 
 

27.) Beden Eğitimi Dersinde futbol oynayan Kadir eve 

gelince bacaklarında ağrı ve yorgunluk hissetmiştir. 

Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A)Futbol oynamak her zaman bacaklarda ağrı yapar. 

B)Kadir çok koştuğu için kasları yorulmuştur. 

C)Kadir futbol oynarken hem oksijenli hem de 

oksijensiz solunum gerçekleşmiştir. 

D)Kadir zayıf olduğu için çabuk yorulmuştur. 
 

28.) Emine un, su ve maya ile hamur yoğurup bir süre 

beklediğinde hamurun kabardığını, pişirdiğinde ise 

ekmekte küçük delikler olduğunu görmüştür. Bu 

olayların sebebini merak edip araştıran Emine, 

aşağıdaki yorumlardan hangisini yapamaz? 

A)Hamurun kabarması oksijensiz solunum sayesinde 

gerçekleşiyor. 

B)Hamurun kabarmasını sağlayan açığa çıkan 

karbondioksittir. 

C)Karbondioksit, ekmekte küçük delikler oluşturarak 

dışarı çıkar. 

D)Ekmek fırında piştikten sonra da oksijensiz solunum 

devam eder. 

29.) Denklemde I, II ve III yerine aşağıdakilerden 

hangisi getirilmelidir? 

 
          I    II           III 

A)Karbondioksit Besin   Su 

B)Mineral   Enzim   Karbondioksit 

C)Glikoz   Klorofil Besin 

D)Karbondioksit Klorofil Besin 
 

30.) Yaprak sayısı ile fotosentez miktarı doğru 

orantılıdır. Verilen bilgiye göre, aşağıdaki bitkilerin 

hangisi en fazla oksijen üretir? 

 
 

31.) Aşağıdaki denklemde I, II ve III nolu kısımlara 

hangi kavramlar yerleştirilmelidir? 

Besin + I  ►►► II + Su + III 

  I   II    III  

A) ATP   Oksijen   Enzim 

B) Oksijen Karbondioksit  ATP 

C) Oksijen  Karbondioksit Klorofil 

D) Oksijen  ATP    Klorofil 
 

32.) Benim mitokondrim besin maddelerini oksijen 

kullanmadan yıkarak enerji elde edebilir. 

Verilen bilgiye göre X hücresi hangi hücre olabilir? 

A)Deri hücresi  B)Kas hücresi 

C)Kemik hücresi  D)Kan hücresi 
 

33.) Üç arkadaşın sınıfta yaptıkları etkinlikte, 

arkadaşlarında bilmelerini istedikleri kavram aşağıdaki 

seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

Özlem-Yeşil bitkilerde bulunur. Fotosentez için 

gereklidir. 

Batu-Bitki, kökleriyle topraktan alır. 

Berfu-Fotosentez sonucu üretilir. 

     Özlem   Batu  Berfu 

A)Mitokondri   Su  Besin 

B)Mitokondri   Su  Karbondoksit 

C)Lökoplast   Su  Oksijen 

D)Klorofil   Su  Besin 
 

34.) Doğru–Yanlış etkinliğinde, hangi bilgilerde yanlış 

işaretleme yapılmıştır? 

I Su açığa çıkar. ✓ 

II Az miktarda enerji açığa çıkar.✓ 

III Enzimler görev alır. ✓ 

IV Sitoplazmada gerçekleşir. ✓ 

A)I ve II    B)II ve III  

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



35.) Şekildeki düzenekte yeşil su altı bitkisi ışık 

altında tutulduktan bir süre sonra fanus üzerine 

tutulan kibrit alevinin büyüdüğü gözlemleniyor. 

 

Buna göre 

aşağıdakilerde

n hangisi 

söylenemez? 

 

A)Yeşil su altı bitkisi fotosentez yapar. 

B)Fotosentezde oksijen üretilir. 

C)Bitki fotosentezde suda çözünmüş karbondioksiti 

kullanır. 

D)Bitki besin üretemez. 
 

36.) Hangi öğrenci, yaptığı yorumu, sadece 

fotosentez denklemine bakarak söylemiş olamaz? 

 
Görkem-CO2 miktarı fotosentez hızını etkiler. 

Emine-Çöl ekosisteminde fotosentez olumsuz 

etkilenir. 

Melek-Fotosentezde enzimler görev alır. 

Serkan-Klorofil olmazsa fotosentez yapılamaz. 

A)Görkem  B)Emine C)Serkan  D)Melek 
 

37.)Büşra ile Merve şekildeki düzenekleri hazırladıktan 

sonra bir süre aynı ışıkta bekletiyor. II. düzenekteki 

tavşanın I. düzenekteki tavşandan daha uzun 

yaşadığını görüyorlar. Buna göre bu deney sonucunda 

aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşmışlardır? 

 
A)Su miktarı fotosentez hızını etkiler. 

B)Işık fotosentez hızını etkiler. 

C)Yaprak sayısı fotosentez hızını etkiler. 

D)Işığın dalga boyu fotosentez hızını etkiler 
 

38.) Buse özdeş saksı bitkilerini farklı renk ışıklar 

altında gözlemliyor. “Işığın rengi fotosentez hızını 

etkiler mi?” sorusuna cevap arayan Buse aşağıdaki 

yorumlardan hangisine ulaşır? 

 
A)Bitki kırmızı ışıkta fotosentez yapmaz. 

B)Bitki en hızlı gelişmeyi kırmızı ışıkta gerçekleştirir. 

C)Bitki en hızlı gelişmeyi yeşil ışıkta gerçekleştirir. 

D)Bitki en hızlı gelişmeyi mor ışıkta gerçekleştirir. 

39.) Hatice, şekildeki düzeneği hazırladıktan sonra 

susuz bırakmadığı çiçeğinin bulunduğu fanusa 

karbondioksit gazı ekliyor. 

 

Çiçeğinin gelişimini 

izleyen Hatice 

karbondioksit miktarının 

fotosentez hızına 

etkisini gösteren grafik 

çiziyor. 

Hatice’nin çizdiği grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

 
 

40.) Karanlık odada duran bir yeşil bitkide olması 

beklenen olayları sıralayan Tuğçe’nin saydığı 

bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur? 

I. Besin üretir. II. Odaya karbondioksit verir. 

III. Odaya oksijen verir. IV. Odadan oksijen alır.  

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

41.) Oksijenli ve oksijensiz solunumun ortak 

özelliklerini sayan öğrencilerden; 

Furkan: Enzimler kullanılır.     Fulya: Enerji üretilir. 

Buse:  Besin kullanılır.     Pelin: Su üretilir. 

Hangisinin söylediği özellik yanlıştır? 

A)Furkan  B)Fulya C)Buse   D)Pelin 

42.)  

 

Fotosentez hızının 

sıcaklığa göre 

değişimi grafikteki 

gibidir. Buna göre 

aşağıdaki 

yorumlardan hangisini 

yapamayız? 

A)Sıcaklık ile fotosentez hızı doğru orantılıdır. 

B)Sıcaklığa göre fotosentez hızı belli bir değere 

kadar artar. 

C)Fotosentez hızının en yüksek olduğu sıcaklık  

25°C – 30°C dur. 

D)Aşırı sıcaklıkta fotosentez yavaşlar ve durur. 
 

43.) Fotosentez ile ilgili bilgi veren öğrencilerden 

hangilerinin verdiği bilgi doğrudur? 

Suzan-Bitkiler besinlerini topraktan alır. 

Melisa-Bitkiler gündüz fotosentez, gece solunum yapar. 

Ufuk-Fotosentez ışık şiddeti uygun olan her türlü ışık 

kaynağı ile gerçekleşir. 

Deniz-Fotosentez sayesinde diğer canlıların sadece besin 

ve oksijen ihtiyaçları karşılanır. 

A)Yalnız Deniz   B)Suzan ve Melisa 

C)Suzan Melisa ve Ufuk D)Yalnız Ufuk 



CEVAP ANAHTARI-43 SORU 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

C D D C D C D B A D A 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

A B B D B C A B A C B 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

D C C B C D D D B B D 

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  

C D D C B B C D A D  
 

 
 

 

 

 

 


