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A) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına 
(D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.

(.....) 1. Bazı çiçeksiz bitkiler tohum oluşturur ve tohumla 
ürer.
(.....) 2. Doğadaki çiçeksiz bitki sayısı, çiçekli bitki sayısın-
dan fazladır.
(.....) 3. Yaprak, bitkinin solunum ve boşaltım organıdır.
(.....) 4. Çiçekli bitkilerin bazılarının kökleri besin olarak 
tüketilir.
(.....) 5. Tüm bitkiler çiçeklerinde oluşan tohumlar sayesin-
de ürerler.
(.....) 6. Fotosentez bitkinin kökünde gerçekleşir.
(.....) 7. Bitkinin gövdesi, kök ve yapraklar arasında madde 
taşınmasını sağlar.
(.....) 8. Bitkiler güneş ışığını, su ve mineralleri kullanarak 
kendi besinlerini üretir.
(.....) 9. Su yosunu, kara yosunu, kibrit otu ve mantarlar 
çiçeksiz bitki örneğidir.
(.....) 10. Çiçeksiz bitkiler fotosentez yapamaz.

1. Kendi besinini kendisi yapan canlılar........................dir.

2. ........................ bitkinin kendi besinini üretmesini sağla-
yan kısımdır. 

3. Bitkinin dik durmasını sağlayan ve tüm kısımlarına su, 
mineral, besin gibi maddelerin iletimini sağlayan yapı ........
................................ dir.

4. Genelde kök, gövde gibi yapıların yeterince gelişmediği 
bitki grubuna ........................ bitkiler denir.

5. Çiçekli bitkiler genelde ................., gövde, .................... 
ve çiçek gibi yapılardan oluşur.

6. Yaprağın görevi besin üretmek, …………………..ve 
solunum yapmaktır.

7. Köknar, lale, elma, muz gibi bitkiler ................................
.......... bitkilerdir.

8. Çiçeksiz bitkilere ………………………… örnek verilebilir.

9. Kara yosunu, su yosunu, eğrelti otu, ciğer otu, atkuyru-
ğu gibi bitkiler ....................................... bitkilerdir.

10. Bitkiler kökleriyle topraktan ………………...... ve 
………………...... alırlar.

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, kutu-
cuklarda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.

(yaprak- terleme-çiçekli- yaprak -çiçeksiz-eğrelti otu-
su-çiçeksiz-kök -mineral- bitkiler-gövde)

C) Aşağıdaki tabloda verilen özelliklerin çiçekli veya 
çiçeksiz bitkiye ait olanlarını işaretleyiniz.

D) Aşağıda bitkinin temel kısımlarına ait görevleri bit-
kinin uygun kısımları ile eşleştiriniz.

Özellikler Çiçeksiz   
bitkiler

Çiçekli 
bitkiler

Tohum oluşturarak çoğalırlar.
Genellikle nemli ortamlarda 
yaşarlar.
Gelişmiş bir yapıya sahiptir.
Genel olarak dört bölümden oluşur.

Çoğunda kök yerine köke benze-
yen yapılar bulunur.
Eğrelti otu, kara yosunu, kibrit otu 
ve ciğer otu örnek olarak verilebilir.
İlkel bitkilerdir.
Kök, gövde ve yaprak gibi yapılar 
çok gelişmemiştir.
Kendi besinini kendi üretir.
Domates, biber, zeytin, elma, kiraz 
örnek olarak verilebilir.
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1. Meyve ve tohum oluşumunu sağlayan 
yapıdır.
2. Besin üretimi, solunum ve terlemede 
görev alır.
 3. Kök ile yapraklar arasında madde 
iletimini sağlar.

4. Yaprağı, çiçeği, meyveyi taşır.

5. Yapraklarda üretilen besini bitkinin 
diğer bölümlerine iletir.

6. Bitkinin toprağa tutunmasını sağlar.

7. Besin üretiminin en fazla yapıldığı 
bölümdür.

8. Bitkinin dik durmasını sağlar

9. Genellikle yeşil renktedir.

10. Bitkinin üreme organıdır.
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D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıda bazı bitki türleri verilmiştir.

Elma Eğrelti otu Papatya

verilen bitki türleri ile ilgili;
I.   Hepsinde kök, gövde, yaprak ve çiçek gibi yapılar 
mevcuttur.
II.  Güneş ışığı yardımıyla kendi besinlerini üretebilen 
canlılardır.
III. Üremeleri için tohum oluşmasını sağlayan yapıları 
mevcuttur.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız II              B) I ve II            

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

2.

Yukarıda verilen bitki bölümleri ile seçenektekilerden 

hangisi hatalıdır?
A) 1 numaralı yapı bitkinin üreme organıdır. Meyve ve 
tohum oluşumunu sağlar.
B) 2 numaralı yapı bitkinin üreyip tohum oluşmasını sağ-
lar.
C) 3 numaralı yapı yaprağı, çiçeği, meyveyi taşır ve bitki-
nin dik durmasını sağlar.
D) 4 numaralı yapı topraktan su ve mineral alan bölümü-

dür.

3.

Yukarıda verilen bitki grubu ile ilgili seçenektekilerden 

hangisi yanlıştır?

A) Çiçekleri ve tohumları yoktur. 

B) Genellikle nemli bölgelerde yetişirler.

C) Kendi besinlerini üretemezler.

D) Kök, gövde ve yaprak gibi yapıları gelişmemiştir. 

4.

- K, güneş ışığı yardımıyla kendi besinlerini kendileri 

üretebilen canlılardır.

- L, su yosunu, kara yosunu ve eğrelti otu örnek olarak 

verilebilir.

- M, bitkilerin kendi besinlerini kendilerinin üretmesini 

sağlar.

- N, bitkilerin üreme organıdır.

Yukarıda K, L, M ve N ile gösterilen kavramlar hangi 

seçenekte doğru eşleştirilmiştir?

K L M N

A) Mantarlar Çiçekli bitki Kök Yaprak 

B) Mikroskobik 
canlılar Çiçeksiz bitki Gövde Kök 

C) Bitkiler Çiçeksiz bitki Yaprak Çiçek 

D) Bitkiler Çiçekli bitki Çiçek Gövde 
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7.5. K ve L bitki grupları aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır. 

K bitki grubu L bitki grubu

Lale Eğrelti otu

Menekşe Atkuyruğu

Mısır Kibrit otu

Elma Kara yosunu

Tabloya göre;

I. L bitki grubundaki bitkilerin kök, gövde ve yaprak gibi 

yapıları gelişmemiştir.

II. K ve L bitki gruplarının üreme şekilleri farklıdır.

III. K çiçekli bitki grubudur.

ifadelerinden hangisi yada hangileri doğrudur?

A) Yalnız II              B) I ve II            

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

6.

Çiçeksiz bitkiler

1- basit yapılı bitkilerdir.

2- Genellikle nemli yerlerde ve 

ağaç gövdelerinde yaşarlar.

3- Su yosunu, kara yosunu ve 

eğrelti otu çiçeksiz bitkilere ör-

nektir.

Çiçekli bitkiler

1- genel olarak dört bölümden 

oluşur.

2- çiçek, üreme organıdır.

3- Çam, papatya, elma ve kiraz 

çiçekli bitkilere örnektir.

Verilen bilgilere göre hangi seçenek doğrudur?

A) Verilen bilgilerin tamamı doğrudur.

B) Hem çiçeksiz, hem de çiçekli bitkiler ile ilgili verilen 3 

numaralı bilgi yanlıştır.

C) Çiçeksiz bitkiler ile ilgili verilen 2 numaralı bilgi yanlıştır.

D) Çiçekli bitkiler ile ilgili verilen 1 numaralı bilgi yanlıştır.

Bitkinin yaşaması 
için gerekli olan 
besini üretir.

Suyu ve suda çözünmüş 
mineralleri kökten alarak 
yaprağa taşır.

Meyve ve tohum 
oluşumunu sağlayan 
yapıdır.

Bitkiyi toprağa 
bağlar.

Ali Ece Tuğçe Fikret

Resimdeki öğrenciler bitkiler ile ilgili bazı bilgiler ver-
mişlerdir. Öğrencilerin verdiği bilgiler hangi seçenekte 
doğru olarak eşleştirilmiştir?

Ali Ece Tuğçe Fikret

A) çiçek kök gövde yaprak

B) gövde yaprak çiçek kök

C) yaprak gövde çiçek kök

D) çiçek kök yaprak gövde

8. Aşağıdaki tabloda çiçekli ve çiçeksiz bitkiler karışık olarak 

verilmiştir.

1. Domates 2. Mısır 3. Kibrit Otu 4. Su Yosunu

5. At Kuyruğu 6. Papatya 7. Çiğer Otu 8. Çam

Tabloya göre, çiçekli ve çiçeksiz bitkilerin sınıflandırıl-
ması hangi seçenekte doğru olarak yapılmıştır?

Çiçekli bitkiler Çiçeksiz bitkiler

A) 2, 5, 6, 8 1, 3, 4, 7

B) 3, 4, 5, 7 1, 2, 6, 8

C) 3, 4, 6, 7 1, 2, 5, 8

D) 1, 2, 6, 8 3, 4, 5, 7
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9. Aşağıdaki öğrenciler bitkiler hakkında bazı bilgiler

vermiştir.

Al�

Burcu

Ahmet

Duygu

Nohut, orkide, pamuk vb. 
bitkiler çiçekli bitkilere örnektir.

Çiçeksiz bitkilerin çiçekleri 
ve tohumları yoktur.

Gövde, bitkilerin besin üretimi, 
gaz alışverişi ve terleme yapan 
bölümüdür. 

Çiçekli bitkiler, çiçeksiz 
bitkilerden daha az  gelişmiştir.

Bu öğrencilerden hangisi ya da hangilerinin verdiği 

bilgiler doğrudur?

A) Yalnız Ali B) Ali ve Burcu

C) Ahmet ve Duygu D) Ali, Burcu ve Duygu

10.

BİLGİ D/Y

Bitkilerin hepsinin çiçekleri vardır ve tohum oluş-
turur.

Çiçekli bitkiler genel olarak çiçek, yaprak, gövde 
ve kök olmak üzere dört temel kısımdan oluşur.

Eğrelti otları ve at kuyrukları çiçeksiz bitkilerdendir.

Genel olarak bitkilerin üreme organı çiçektir.

A)

D

B)

Y

C)

Y

D)

D

Y D D D

Y Y D D

D D D Y

11. Aşağıda çiçekli bitkinin bazı kısımlarının görevleri
verilmiştir.

Verilenler içerisinde bitkinin hangi kısmına ait bilgi 

yoktur?

A) Kök B) Gövde C) Yaprak D) Çiçek

12.

1- Meyve ve tohum oluşumunu sağlayan yapıdır

2- Terlemede görev alır.

3- Bitkinin solunum yapmasını sağlar.

4- Fotosentez yaparak besin üretir.

• Bitkinin üreme organıdır. Meyve ve tohum oluşu-

munu sağlayan yapıdır. Fotosentez yaparak besin ve

oksijen üretir.

• Besin üretimi, solunum ve terlemede görev alır.

• Yaprağı, çiçeği, meyveyi taşır.

Yaprağın görevleri ile ilgili yukarıda verilen bilgiler-

den kaç numaralı olanı yanlıştır?

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

13. Çiçekli bir bitkinin kısımları ve görevleri aşağıda karı-

şık olarak verilmiştir.

Çiçeğin 
kısımları

Görevleri

1. Yaprak
a. Topraktan su ve mineral alınmasını
sağlar.

2. Çiçek
b. Bitkilerin kendi besinlerini kendilerinin
üretmesini sağlar.

3. Kök c. Bitkinin üremesini sağlar.

4.Gövde
d. Suyu ve suda çözünmüş mineralleri
kökten alarak yaprağa taşır.

Tabloya göre, çiçeğin kısımları ile görevlerinin doğru 
eşleştirilmiş hali seçenektekilerden hangisidir?

A)

1  a

2  c

3  d

4  b

B)

1  b

2  c

3  a

4  d

C)

1  c

2  b

3  a

4  d

D)

1  d

2  a

3  c

4  b
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