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

(.....) 1. Maya mantarları çıplak gözle görülemeyecek 
kadar küçüktür.
(.....) 2. Mantarlar; şapkalı mantar, küf mantarları, maya 
mantarları ve hastalık yapıcı mantarlar olmak üzere dört 
çeşittir.
(.....) 3. Kültür mantarları, besin olarak tüketilebilen, özel 
olarak yetiştirilen mantar çeşididir.
(.....) 4. Bir çeşit antibiyotik olan penisilin ilk kez küf man-
tarlarından elde edilmiştir.
(.....) 5. Mantarlar kendi besinini kendi üretir.
(.....) 6. Poşet içinde uzun süre bekletilen ekmeğin üzerin-
deki kaygan yeşilimsi tabaka maya mantarlarıdır.
(.....) 7. Mantarlar; gövde, şapka, kök ve yaprak olmak 
üzere dört kısımdan oluşur.
(.....) 8. Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan antibiyotik-
lerin yapımında küf mantarlarından yararlanılır.
(.....) 9. Şapkalı mantarlar toprağa bağlı yaşadıkları için 
bitkiler sınıfındadırlar.
(.....) 10. Doğada gördüğümüz tüm şapkalı mantarlar besin 
olarak tüketilebilir.

1. ………………………mantarların bazıları zehirlidir.
2. Proteince zengin besin maddesi olarak tüketilen ve özel 
olarak yetiştirilen ................... mantarıdır.
3. İnsan sağlığı açısından, parazit mantarlarla mücadelede 
........................ çok önemlidir.
4. Mantarlar .............................., şapkalı, 
.............................. ve küf mantarları olmak üzere dörde 
ayrılır.
5. Açıkta bırakılan besinlerin üzerinde zamanla 
………………...... mantarı oluşur.
6. Çürümüş meyvelerin üzerinde oluşan yeşil renkli pamuk 
yığını şeklindeki yapılar .....................mantarıdır.
7. Mantarlar……………………… 
ve………………………………. ortamlarda yaşarlar.
8. Pamukçuk, saçkıran gibi hastalıklar bazı.........................
................. türleri tarafından oluşturulur.
9. Bazı türleri besin olarak da tüketilen canlı gru-
bu………………………….dır
10. Penisilin ve diğer antibiyotiklerin yapımında kullanılan 
………………………….dır.

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

(kültür- küf- parazit-maya-küf mantarları-ılık-parazit 
mantar- mantarlar-nemli-hijyen-küf- Şapkalı)

C) Aşağıda özellikleri belirtilen mantar çeşitlerinin bu-
lunduğu numaralı toplar hangi sepetlere konulmalıdır?

D) Aşağıda verilen mantar çeşitlerini uygun bilgiler ile 
eşleştiriniz.

1. Saçkıran hastalığına sebep olur.

2. Canlı atıklarını çürütür.

3. Toprağa bağlı olarak yaşarlar.

4. Besin olarak tüketilir.

5. Bazı türleri zehirlidir.

6. Hamurun kabarmasını sağlar.

7. Şekerli su ve ılık ortamda hızla çoğalırlar.

8. Kültür mantarı örnek olarak verilebilir. 

9. Açıkta kalan besinlerin çürümesine sebep olur. 

10. Sütün peynire dönüşmesinde kullanılır.

ŞAPKALI 
MANTARLAR

MAYA 
MANTARLARI

PARAZİT 
MANTARLAR

KÜF 
MANTARLARI

1 Parazit Mantarlar a
Sirke ve turşu üretiminde rol 

oynar.

2 Maya Mantarları b
Vitamin ve protein bakımın-

dan zengin mantarlardır.

3 Küf Mantarları c
Penisilin gibi antibiyotik ilaçla-

rın üretiminde kullanılır.

4 Şapkalı Mantarlar d

Canlıların üzerinde yaşar ve 

canlılarda hastalıklara neden 

olur.

1…………      2………..    3…………     4…………….
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D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Mantarlar, bazı özellikleriyle bitkilere benzerken bazı özel-

likleriyle de hayvanlara benzer. Mantarlar küf, maya, parazit 

ve şapkalı mantarlar olmak üzere dört grupta incelenir.

MANTARLAR

K L

* Vitamin ve protein ba-
kımından besin değerim 
yüksektir
* Zehirli ve zehirsiz türlerim 
mevcuttur.

* Üzerinde bulunduğum be-
sinlerin çürümesine neden 
olurum.
* Bazı çeşitlerim bilim insan-
ları tarafından
antibiyotik ilaçların üretimin-
de de kullanılır.

Buna göre özellikleri verilen K ve L grubundaki mantar 
türleri hangi seçenekte doğru olarak gösterilmiştir?

K L

A) Maya mantarı Parazit mantar

B) Küf mantarı Şapkalı mantar

C) Şapkalı mantar Küf mantarı

D) Maya mantarı Küf mantarı

2. Mantarlar, kendi besinini üretemeyen basit yapılı canlı-
lardır. Şapkalı, küf, maya ve parazit mantarları olmak üzere 
dört çeşittir.

Görselleri verilen mantar çeşitleri ile ilgili hangi seçe-
nekteki ifade yanlıştır? 
A) Şapkalı mantarlar ihtiyaç duydukları besinleri başka canlı-
ların kalıntılarından karşılarlar.
B) Penisilin adındaki antibiyotik, küf mantarları kullanılarak 
üretilmektedir.
C) Maya mantarları kültür mantarı olarak ta adlandırılır.
D) Parazit mantarları canlıların üzerinde yaşayarak onları 

hasta edebilir.

Küf mantarları canlıların 
üzerinde yaşayarak onları 

hasta edebilir.

Hamurun mayalanmasını 
ve sirke oluşumunu maya 

mantarları sağlar.

Zehirli oldukları için şapkalı 
mantarları kesinlikle tüket-

memeliyiz.

Maya mantarları bilim in-
sanları tarafından penisilin 

gibi antibiyotik ilaçların 
üretiminde de kullanılır.

Mantarlar küf, maya, pa-
razit ve şapkalı mantarlar 
olmak üzere dört grupta 

incelenir.

Şapkalı mantarlar prote-
in ve vitamin yönünden 

zengindir.

3.

Yukarıdaki tabloda mantarlara ait doğru ve yanlış 
bilgiler karışık olarak verilmiştir. Doğru bilgiler mavi 
renge, yanlış bilgiler kırmızı renge boyanırsa hangi 
seçenek doğru olur?

A) B) C) D)

MANTAR FACİASI
Ormana mantar toplamaya giden baba ve oğlu yedikleri 
mantardan zehirlendi. Edinilen bilgiye göre, olay Cumar-
tesi günü akşam saatlerinde meydana geldi.
Baba ve oğlu ormandan topladıkları mantarları yedi. Bir 
süre sonra yedikleri mantardan zehirlenen baba oğul 
fenalaştı.
112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 
Devlet Hastanesine götürülen kişilerin durumunun ciddi-
yetini koruduğu bildirildi.
Konu ile ilgili açıklama yapan yetkililer;
Vatandaşlarımız, doğada yetişen mantarları kesinlikle 
tüketmemelidir.
Mantar zehirlenmelerinden korunmak için; doğal alanlarda 
yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarlarının 
tercih edilmesi gerektiğini söylediler.
Yukarıdaki habere göre hangi seçenekteki ifade hata-
lıdır?
A) Zehirli mantarları zehirsizlerden ayırmak çok güçtür.
B) Zehirli ve zehirsiz olduğu hakkında kesin bir bilgimiz 
yoksa, mantarları gıda olarak tüketmemeliyiz. 
C) Kültür mantarları adı altında satılan mantar türlerini 
güvenle tüketebiliriz. 
D) Şapkalı mantarların hepsi vitamin ve protein bakımın-

dan zengindir.

4.
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5. Maya mantarları çıplak gözle görülemeyecek kadar 
küçük canlılardır. Maya mantarları besin, nem ve uygun 
sıcaklıkta hızla çoğalır. Bu işlem sonucunda gaz çıkışı göz-
lenir. Örneğin, hamurun mayalanmasını sağlayan mantarlar 
maya mantarlarıdır.
Maya mantarının üreme durumlarını gözlemlemek için aşa-

ğıdaki düzenekler hazırlanmıştır.

1.düzenek 2.düzenek 3.düzenek 4.düzenek

• Şeker 
• Ilık su

• Şeker 
• Ilık su
• Maya 
mantarı

• Kaynar su 
• Şeker
• Maya 
mantarı

• Ilık su
• Maya 
mantarı 

Bu düzenekler bir süre beklettikten sonra hangi düze-

nekteki balonların şiştiği gözlemlenmiştir?

A) Yalnız 1       B) Yalnız 2        C) 2 ve 3        D) 1, 3 ve 4

6. Binlerce yıldır insanlar, canlıları çeşitli özelliklerine göre 
sınıflandırmaya çalışmıştır. 
Zamanla bu sınıflandırma canlıların üreme, beslenme, 
hareket, vücut yapıları, yaşam alanları gibi benzer ve farklı 
özelliklerine göre yeniden düzenlenmiştir. Bilim insanları 
her geçen gün yeni türler keşfetmekte ve bu canlıları çeşitli 

özelliklerine göre sınıflandırmaktadır. 

Yukarıda farklı sınıflandırma grupları içerisinde yer 
alan canlıların benzer ve farklı yönleri hangi seçenekte 
doğru olarak gösterilmiştir?

BENZERLİKLERİ FARKLILIKLARI

A) Üreme şekilleri Suya ihtiyaç duyma

B) Beslenme biçimleri Beslenme biçimleri

C) Sahip oldukları yapılar Yaşadıkları ortam

D) Suya ihtiyaç duyma Üreme şekilleri

7. Mantarlar, kendi besinini üretemeyen basit yapılı can-
lılardır. Şapkalı, küf, maya ve parazit mantarları olmak 
üzere dört çeşittir.

Şapkalı 
mantar Küf Mantarı Maya Mantarı Parazit 

Mantarı

verilenlere göre mantar grupları ile ilgili, 
I. Maya mantarları da çıplak gözle görülemeyecek kadar 
küçük yapılı canlılardır. 
II. Bazı küf mantarları bilim insanları tarafından penisilin 
gibi antibiyotik ilaçların üretiminde kullanılır.
III. Mantarların bitkiler gibi kök, gövde ve yaprakları yok-
tur.
ifadelerinden hangisi yada hangileri doğrudur?

A) Yalnız I               B) I ve II                      

C) II ve III                D) I-II ve III

Mantarlar ile ilgili verilen tabloda, boş bırakılan yerler 
uygun ifadelerle doldurulduğunda seçenektekilerden 
hangisi doğru olur?

8.

K L M N

A) Şapkalı 
mantar

Pamukçuk’a 
sebep olur

Küf 
mantarı

Atık maddeleri 
çürütür.

B) Küf 
mantarı

Antibiyotik 
yapımında 
kullanılır.

Şapkalı 
mantar

Hamuru 
mayalar.

C) Şapkalı 
mantar

Hastalıklara 
neden olurlar

Küf 
mantarı

Sirke oluşumu-
nu sağlar

D) Küf 
mantarı

Saç kıran’a 
sebep olur.

Şapkalı 
mantar

Her ortamda 
yaşar.
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9. Bir hafta boyunca buzdolabında ve oda koşullarında 
bekletilen mandalinaların son görüntüsü aşağıdaki gibidir.

Bu durum ile ilgili hangi seçenekteki ifade hatalıdır?

A) Küflenmenin sebebi; mandalinanın küf mantarın bulun-
duğu ortamda olmasıdır.
B) Küf mantarları soğuk ortamda çoğalamaz.
C) Küf mantarları mandalinayı besin olarak kullanmıştır.
D) Oda koşulundaki mandalina karanlık bir ortamda tutul-

saydı küflenme daha fazla olurdu.

10. Aşağıdaki tabloda mantar çeşitlerinin bazı özellikleri, 
şekiller kullanılarak verilmiştir.

İnsan, 
hayvan ve 
bitkilerin 
üzerinde 
yaşayarak 
onlardan 
faydalanır.

Çoğalırken 
besin, nem 
ve uygun 
sıcaklığa ih-
tiyaç duyar.

Besinlerimi-
zi çürütüp 
bozar.

B vitamini 
yönünden 
oldukça 
zengindir.

Tabloda verilen özellikler ile mantarların doğru eşleş-
tirilmesi hangi seçenekteki gibidir?

A) Parazit 
mantarlar

Maya 
mantarları

Şapkalı 
Mantarlar

Küf 
Mantarları

B) Küf 
Mantarları

Şapkalı 
Mantarlar

Parazit 
mantarlar

Maya 
mantarları

C) Parazit 
mantarlar

Maya 
mantarları

Küf 
Mantarları

Şapkalı
Mantarlar

D) Küf 
Mantarları

Parazit 
mantarlar

Maya 
mantarları

Şapkalı
Mantarlar

Maya mantarları
Bazı çeşitleri insanlar tarafından 
yiyecek olarak tüketilir.

Parazit mantarlar
Besin, nem ve uygun sıcaklıkta hızla 
çoğalır.

Küf Mantarları
Canlıların üzerinde yaşayarak onları 
hasta edebilir.

Şapkalı Mantarlar
Üzerinde bulunduğu besinlerin çü-
rümesine neden olur.

11.

Yukarıdaki tabloda verilen mantarların özellikleri ile 
doğru eşleştirilmesi hangi seçenekteki gibidir?

Yukarıda verilen ifadelerden doğru olanlar için "D", 
yanlış olan için "Y" yolu izlenerek ilerlenilirse kaçıncı 
çıkışa ulaşılır?

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

12.


