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

(.....) 1- Bakteriler, terliksi hayvan, amip ve kamçılı hayvan 
(öglena) mikroskobik canlılara örnek verilebilir.
(.....) 2- Bütün mikroskobik canlılar zararlı değildir
(.....) 3- Bitki ve hayvan atıklarını çürüten mikroskobik 
canlılar artıkların doğaya dönüşümünü sağlar.
(.....) 4- Mikroskobik canlılar; sadece cansız ortamlarda 
yaşayabilirler.
(.....) 5- Doğada bulunan bazı mikroskobik canlılar bitki ve 
hayvan atıklarını çürütür.
(.....) 6- Bazı mikroskobik canlılardan ilaç üretiminde de 
yararlanılmaktadır.
(.....) 7- Mikroskobik canlıların görülmesini sağlayan alete 
teleskop denir.
(.....) 8- Vücudumuzda sadece zararlı mikroskobik canlılar 
bulunur.
(.....) 9- Mikroskobik canlıların tehlikelerinden korunmak 
için hijyene dikkat etmeliyiz.
(.....) 10- Mikroskobik canlılar kendi besinlerini fotosentez 
yaparak kendileri üretir.

1. Sütün yoğurda dönüşmesini sağlayan mikroskobik canlı-
lar………………….. bakterilerdir.

2. Üzümden sirke yapılmasında ………………...... rol 
oynar.

3. Amip, ………………….bir canlıdır.

4. Mikroskobik canlılara ....................... öğlena, 
..................... ve bakteriler örnek olarak verilebilir.

5. Besinleri ……………………..mikroskobik canlılardan 
uzun süre koruyabiliriz.

6. Mikroskobik canlıları .................................. denilen alet-
lerle görebiliriz.

7. Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için alına-
cak önlemlerin tümü ……………………..olarak tanımlanır.

8. Mikroskobik canlılar, ortam şartları uygunsa 
………………..üzerinde hızla çoğalabilir.

9. …………………., en basit mikroskobik canlılardır.

10. Bazı yararlı bakteriler bağırsaklarımızda yaşar ve bizim 
için gerekli olan B ve K ………….üretir.

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

(faydalı- hijyen- dondurarak- bakteriler- vitaminlerini-    
mikroskobik-amip-terliksi hayvan-mikroskop- besin-
lerin)

C) Aşağıda verilen olayları mikroskobik canlıların 
olumlu ya da olumsuz etkisine uygun olacak şekilde 
işaretleyiniz.

Olaylar
Olumsuz 

etkisi
Olumlu 
etkisi

Antibiyotik üretiminde kullanıl-
ması.
Topraktaki canlı kalıntılarını 
çürütmesi.
Açıkta bırakılan besinlerin bozul-
masına neden olması.
Hastalıklara yol açması.

Üzüm suyundan sirke yapılma-
sında kullanılması.
İnsan bağırsağında B ve K vita-
mini üretmesi.

D) Aşağıdaki soruların cevaplarını ilgili bölüme en kısa 
şekilde yazınız.

Mikroskobik canlıların zararlı 
etkilerinden nasıl korunabiliriz?

……………………………………..

Mikroskobik canlıları nasıl görebiliriz?

……………………………………

Mikroskobik canlıların bildiğiniz 
faydaları nelerdir? 

……………………………………….

Bildiğiniz mikroskobik canlı isimleri 
nelerdir?

……………………………………….
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D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Durgun su birikintisinden alınan örnek mikroskop altında 
incelendiğinde aşağıdaki görüntü elde edilmiştir.

Mikroskopta gözlemlenen canlılar ile ilgili hangi seçe-
nekteki ifade yanlıştır?
A) Mikroskobik canlılar hava, su, toprak gibi bütün ortamlar-
da bulunabilir.
B) Çeşitli hastalıklara neden olabilir.
C) Yiyecek ve ölü hayvan artıklarının bir süre sonra çürüme-
sine bu canlılar neden olur.
D) Bu canlılara paramesyum, öglena, bakteri ve maya man-

tarı gibi canlılar örnek verilebilir.

2.

Bazı mikroskobik canlılar vücudumuza açık yaralardan, ne-
fes alıp verme esnasında ağız veya burnumuzdan girebilir. 
Bu durum, hastalanmamıza neden olabilir.
Yoğurt, peynir, sirke, turşu gibi besinler yararlı mikroskobik 
canlılar kullanılarak üretilen besinlere örnektir. 
Mikroskobik canlılar, ortam şartları uygunsa besinlerin üze-
rinde hızla çoğalabilir

Yukarıda verilenlere göre;
I.   Mikroskobik canlıların tamamı zararlıdır.  
II.  Mikroskobik canlılar çeşitli hastalıklara neden olabilir. 
III. Mikroskobik canlılar her ortamda yaşayabilirler.  
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız II              B) I ve II           

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

3. Fen bilimleri dersinde aşağıdaki deney gerçekleştirilmiş-
tir.

Buna göre, yapılan deney sonucu ile ilgili hangi seçe-
nekteki hangi ifade söylenemez? 
A) Ekmeğin küflenmesine sebep olan mikroorganizmalar 
nemli ve sıcak ortamda daha fazla üremektedir. 
B) 2.deneyde ortam sıcaklığının düşürülmesi ekmeğin 
daha geç küflenmesine sebep olur.
C) Deneyde bazı mikroorganizmaların üreyebilmesi için 
havaya ihtiyaç duydukları gözlenmiştir.
D) Ekmeğin küflenmesine gözle göremediğimiz mikros-

kobik canlılar sebep olmaktadır. 

4. Çevremizde çıplak gözle göremediğimiz çok sayıda 
canlı yaşar. Çok küçük olan bu canlıları ancak mikroskop 
yardımı ile görebiliriz. Bu nedenle bu canlılara mikrosko-
bik canlılar denir.

Mikroskobik canlılar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?
A) Mikroskobik canlılar havada, suda, toprakta ve canlıla-
rın vücutlarında yaşayabilir. 
B) Bu canlıların bir kısmı; ölü bitki ve hayvanları, yiyecek 
atıklarını çürüterek bunların toprağa karışmasını sağlar. 
C) İnsan, bitki ve hayvanlarda bazı hastalıklara sebep 
olabilirler. Bu sebeple tamamı zararlı canlılardır. 
D) Bazı besinler kurutularak, dondurularak, konserve 
veya reçel yapılarak zararlı mikroskobik canlılardan uzun 

süre korunabilir. 
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5. 
Kurutarak Saklama
Mikroorganizmaların yaşaması ve çoğalması için ihtiyaç 
duydukları suyun gıdalardan uzaklaştırılması işlemine 
kurutma denir. Kurutma, doğal olarak güneş altında veya 
farklı tekniklerle çalışan kurutucu fırınlarda yapılabilir.
Tuzlama Yaparak Saklama
Tuzlama yöntemi kurutma işleminde olduğu gibi gıda 
maddesinin yapısında bulunan suyun gıdadan uzaklaşma-
sını sağlayan bir yöntemdir. Tuzlama yönteminde kurutma 
yönetiminden farklı olarak, gıda maddesinin yapısında 
bulunan su gıdadan uzaklaştırılırken, suyun yerine tuz geç-
mektedir. Yani gıdanın içerisindeki su, tuz ile yer değiştir-
mektedir.
Yukarıda verilen bilgilere göre, seçenektekilerden han-
gisi söylenemez?
A) Tuz mikroorganizmaların çoğalmasını engeller.
B) Mikroorganizmaların yaşamını devam ettirebilmesi için 
ortamda belli miktarda su bulunmalıdır.
C) Her iki yöntemde de besin içindeki su miktarını azaltıp 
besinin uzun süre saklanması amaçlanmıştır.
D) Tuz ve suyun yer değiştirmesi sonucu besinler daha 

lezzetli hale gelir.

6. Bakteriler, en basit mikroskobik canlılardır. Bakteriler 
çoğalırken uygun sıcaklık, nem ve besine ihtiyaç duyarlar. 
Doğada her yerde bulunabilir. Yararlı ve zararlı çeşitleri 
vardır. Yararlı bakteriler sütün mayalanıp peynir veya yo-
ğurda dönüşmesinde, üzüm suyunun sirkeye dönüşmesin-
de rol oynar. Bazı yararlı bakteriler bağırsaklarımızda yaşar 
ve bizim için gerekli olan B ve K vitaminlerini üretir. Zararlı 
bakteriler ise vücudumuza açık yaralardan, nefes alıp ver-
me esnasında ağız veya burnumuzdan girebilmektedir. Bu 
durum, hastalanmamıza neden olabilir.
Bakteriler ile ilgili, 
I.  Bakteriler çoğalabilmek için uygun ortam şartlarına ihti-
yaç duyarlar.
II. Bakterilerin bazıları ihtiyaç duyduğumuz B ve K vitamini-
ni üretir.
III. Bakteriler en çok atıkların bol bulunduğu yerlerde ve 
sularda yaşarlar.
verilenlerden hangisi yada hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                    B) I ve II                     

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

7.

Gözle görülemeyip mikroskopla görülebilen canlılara mik-
roskobik canlılar denir. Bu canlılar da diğer canlılarla aynı 
ortak özelliklere sahiptir. Hareket eder, ürer, beslenir ve 
büyür. Solunum ve boşaltım yapar.
Mikroskobik canlılar hava, su, toprak gibi bütün ortamlarda 
bulunabilir. Bu canlılar verem, tifo, tetanos, kolera ve kıza-
mık gibi birçok hastalığa neden olabilir. Bütün mikroskobik 
canlılar zararlı değildir. Örneğin bakteriler dediğimiz tek 
hücreli canlıların bir bölümü, insan sağlığına fayda sağla-
maktadır. Faydalı bakterilerden bazıları sütü, yoğurda ve 
peynire dönüştürmektedir.
Yukarıdaki metinde mikroskobik canlıların hangi özel-
liğinden söz edilmemiştir?
A) Gözle görülemeyecek kadar küçük yapıdadır.
B) Mikroskobik canlılar hareket eder, ürer, beslenir ve 
büyür
C) Mikroskobik canlıların tamamı zararlıdır.
D) Mikroskobik canlıların çok geniş bir yaşam alanları 

vardır.

8. Mikroskobik canlılarda en basit yapılı olanlarına bakteri 
adı verilir. Dünyada bakterilerin bulunmadığı yer yoktur. 
Bakteriler en çok atıkların bol bulunduğu yerlerde ve sular-
da yaşarlar.
Ayrıca çok soğuk ve çok sıcak ortamlarda bile yaşarlar. 
Hava ve su damlacıkları ile çok uzun mesafelere taşına-
bilirler. Bakterilerin bazıları faydalı olmasına karşın bazı-
ları da zararlı olabilir. Sütten yoğurt oluşumunu sağlayan 
bakteriler, faydalı bakterilere örnek olarak verilebilir. Zararlı 
bakteriler ise hastalıklara yol açarak sağlığımızı olumsuz 
yönde etkiler. 
Yukarıdaki metni okuyan bir öğrenci seçenekteki soru-
lardan hangisinin cevabına ulaşamaz?
A) Bakteriler atıklarını çürüterek bunların toprağa karışma-
sını sağlar mı?
B) Bakteriler vücudumuza girerek hastalık yapar mı?
C) Bakteriler en çok nerelerde yaşar? 

D) Bakterilerin hepsi zararlı mıdır? 
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Bakteriler, terliksi hayvan, 
amip ve kamçılı hayvan 
(öglena) mikroskobik can-
lılara örnek verilebilir.

Bakteriler, en basit mik-
roskobik canlılardır.

Mikroskobik canlılar; canlı 
vücutlarında, besinlerin 
üzerinde, toprak, su ve 
hava gibi cansız ortamlar-
da yaşayabilirler.

Mikroskobik canlılar; 
doğada oluşan atıkların 
çürüyüp toprağa karışma-
sını sağlar.

D Y D Y D Y D Y

1 2 1 2 1 2 1 2

Yukarıdaki tabloda verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar verilerek ulaşılan rakamlar yan yana 
dizildiğinde hangi sayı ortaya çıkar?

A) 2 1 1 1                 B) 2 2 1 1                  C) 1 2 2 2                    D) 1 1 1 1

9.

I. Bütün canlıların te-
mel besin kaynağıdır.

MİKROSKOBİK 
CANLILAR

II. Yararlı ve zararlı 
çeşitleri vardır.

III. Faydalı olanların 
bazıları sütü, yoğurda 
ve peynire dönüştür-
mektedir.

IV. Amip, öglena, 
terliksi hayvan ve 
bakteriler örnek ola-
rak verilebilir.

10. Aşağıda verilen şekilde mikroskobik canlılara ait bazı özellikler yer almaktadır.

verilenlere göre, mikroskobik canlılara ait bu özelliklerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

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

11. Bazı mikroskobik canlılar verem, tifo gibi çeşitli hastalıklara 
neden olur. Hastalık yapan bu mikroskobik canlılar vücudumuza 
ağız yoluyla girerken bazıları da açık yaralardan girebilir.
Bu nedenle yaralandığımızda yaranın çevresini kolonya veya 
alkol ile temizlemeliyiz.
Açık yaraların pansuman edilmesi, ellerimizi bol su ve sabunla 
yıkamamız, düzenli banyo yapmamız mikroskobik canlılardan 
korunmak için yapmamız gerekenlerden bazılarıdır. Sağlığa zarar 
verecek ortamlardan korunmak için alınacak önlemlerin tümü 
hijyen olarak tanımlanır

Yukarıdaki metne göre, seçeneklerde verilenlerden hangisine ulaşılamaz?
A) Bazı mikroskobik canlılar çeşitli hastalıklara neden olur
B) Yaralandığımızda yaranın çevresini kolonya veya alkol ile temizlemeliyiz.
C) Ellerimizi düzenli olarak yıkarsak hiçbir zaman hasta olmayız.

D) Ellerimizde hastalıklara neden olabilecek mikroskobik canlılar bulunur.
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12. Su birikintisinden bir damla 
su alarak mikroskopta ince-
lerseniz içerisindeki küçük 
canlıları hemen fark edersiniz. 
Işık mikroskobunda incelenen 
mikroskobik canlılar; toprakta, 
tatlı ve tuzlu sularda, bitki ve 
hayvan ölülerinde, canlı vücu-
dunda bulunabilir. Mikroskobik 
canlılara bakteri, amip, öglena 
ve paramesyum örnek verilebilir. 
Mikroskobik canlıların bazıları yararlı, bazıları ise zararlıdır. 
Yararlı mikroskobik canlılar kullanılarak birçok besin üretile-
bilir. Yoğurt, peynir, sirke, turşu gibi besinler yararlı mikros-
kobik canlılar kullanılarak üretilen besinlere örnektir. Bunun 
yanı sıra bazı yararlı mikroskobik canlılardan ilaç üretiminde 
de yararlanılmaktadır.
Zararlı mikroskobik canlılar ise vücudumuza açık yaralar-
dan, nefes alıp verme esnasında ağız veya burnumuzdan 
girebilmektedir.
verilenlere göre,
I. Mikroskobik canlıların çok geniş yaşam alanları vardır.
II. Yararlı mikroskobik canlılar kullanılarak birçok besin 
üretilebilir.
III. Mikroskobik canlılar, cansız ortamlarda yaşayamazlar.
ifadelerinden hangisi yada hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I                 B) Yalnız III                

C) I ve II                    D) II ve III

13. Aşağıdaki şekilde mikroskobik canlılar verilmiştir.

Bu canlılar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
A) En basit yapılı olanları bakterilerdir.
B) Bazı zararlı mikroskobik canlılar ilaç üretiminde kullanılır.
C) Çıplak gözle bakıldığında görülemezler.
D) Mikroskobik canlılar hava, su, toprak gibi bütün ortamlar-
da bulunabilir.

14.

CANLILAR

Bitkiler Hayvanlar

Yukarıdaki tabloya göre            ve         yerine hangi 
seçenekteki kavramlar getirilirse sınıflandırma doğru 
olur?

A) Mantarlar - Mikroskobik Canlılar

B) Mikroskobik Canlılar – Küf mantarları

C) Omurgalılar - Mantarlar

D) Çiçekli Bitkiler – Çiçeksiz Bitkiler


