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Çalışma Defteri

ÖN SÖZ

Sevgili Öğrenciler,

Bu çalışma defterinde öğretim süreçleri içerisinde kazandığınız bilgi ve becerileri kullanmanıza olanak 

tanıyacak çeşitli düzeylerde ve yapılarda etkinlikler bulunmaktadır. Bu etkinliklerle hem okulda 

işlemiş olduğunuz konuları tekrar etme hem de akademik gelişiminizi izleme imkânı bulacaksınız. Bu 

amaçla hazırlanan çalışma defterinde yer alan etkinlikler, bilişsel alan basamaklarını içerecek şekilde 

yapılandırılmıştır.

Çalışma defterinde boşluk doldurma, eşleştirme, çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı madde tipi 

etkinliklerinin yanı sıra bil-bul-çöz, kelime avı ve sudoku gibi içeriklerle keyifli vakit geçirmenizi 

sağlayan etkinlikler de yer almaktadır. Ayrıca “Hatırlıyor muyum?” bölümüyle akademik açıdan öz 

değerlendirmenizi yapabilecek ve eksik olduğunuz konuları karekodlar aracılığıyla tekrar etme fırsatı 

bulacaksınız.

Alanında yetkin uzmanlarca titizlikle hazırlanmış olan bu çalışma defteri ile akademik gelişiminize 

katkı sunmayı amaçlamaktayız. Bu çalışmanın eğitim hayatınızda olumlu yansımalarını görmek 

dileğiyle…
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4

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla stoma, hidatod, tüy ve emergens deni-
len yapılar meydana gelir. 
Stoma, yapraklarda ve genç bitkilerin gövdelerinde yer alan epidermiste bulu-
nur. Stomalar gerektiğinde açılıp kapanarak bitkinin gaz alışverişini ve terleme-
sini sağlar. Stomalar kloroplast taşıdıkları için fotosentez de yaparlar. 

1

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Aynı görevi yapmak üzere bir arada bulunan benzer hücre topluluklarının 
hücreler arası madde ile beraber oluşturdukları yapıya doku denir. Bitkisel 
dokular bitki hücrelerinin bir araya gelmesiyle oluşur. Bitkisel dokular, bölünür 
doku (meristem) ve bölünmez doku şeklinde gruplandırılır.

3

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Örtü doku; bitkinin tüm yüzeyini deri gibi örten, bitkiyi çevresel etkilere kar-
şı koruyan dokudur. Bitkiyi su kaybına, böcek vb. canlılara ve mekanik etkilere 
karşı korur. Epidermis ve mantarlaşmış doku (peridermis) olarak iki kısımdan 
oluşur.

2

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Büyüme bölgelerinde yer alan, belirli bir görevi yapmak üzere farklılaşmamış 
hücrelerden oluşan dokulara meristem doku denir. Bitkide bulunan tüm dokular 
meristem dokudan köken alır.

5

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Çok yıllık bitkilerin kök ve gövdelerini saran epidermis, zamanla parçalanarak 
kuruyup dökülür. Epidermisin yerini, mantar kambiyumu tarafından üretilen 
periderm adlı koruyucu doku alır. Mantar tabaka oluşurken periderm hücreleri, 
canlılığını kaybeder. Peridermin üzerinde lentisel (kovucuk) denilen açıklıklar 
oluşur. Lentiseller, odunsu bir gövde veya kökteki canlı hücrelerin dış ortamla 
gaz alışverişi yapmalarını sağlar. 

6

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Parankima, bitkilerde en fazla olan ve tüm organların yapısında bulunan doku 
çeşididir. İnce çeperli, bol sitoplazmalı hücrelerden oluşur. Bitkinin metabolik 
işlevlerinin çoğunu gerçekleştiren parankima dokusu, özümleme parankiması, 
iletim parankiması, havalandırma parankiması ve depo parankiması olmak üze-
re 4 gruptan oluşur.

Aşağıda verilen bilgileri hatırlama düzeylerine göre işaretleyiniz. Puanlarınızı toplayıp, aşağıdaki ölçeğe 
göre kendinizi değerlendiriniz.

Hatırlıyor muyum?
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7

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Kollenkima (pek doku) canlı bir dokudur. Bitkinin büyümekte ve gelişmekte 
olan çiçek ve yaprak saplarında, yaprak damarlarında, genç gövdelerde bulunur. 
Bitkiye mekanik destek sağlayan, çeperi kalınlaşmış hücrelerden oluşan doku-
dur. Hücre çeperlerinin kalınlaşmasının sebebi selüloz ve pektin birikmesidir.
Sklerenkima (sert doku) hücreleri, ilk oluştuklarında canlıdır. Hücrelerin çeper-
lerinde selüloza ek olarak bol miktarda lignin birikimi sonucu cansızlaşır. Bitki-
nin büyümeyi tamamlamış, olgunlaşmış organlarında bulunur.

9

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Ksilem, topraktan alınan su ve suda çözünmüş minerallerin gövde, yaprak gibi 
bitkinin üst bölümünde yer alan kısımlarına taşınmasını sağlar. Trake ve trakeid-
lerin hücre çeperleri, lignin birikmesi sonucunda kalınlaşıp sertleşmiştir. Bunlar 
ölü hücrelerdir .Ksilemde madde taşınması sırasında enerji harcanmaz.

8

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

İletim doku kök, gövde, yaprak olmak üzere bitkinin tüm kısımlarına ulaşır ve 
madde taşınmasını sağlar. Su ve suda çözünmüş mineraller; kökten iletim do-
kusu ile alınarak yaprak, çiçek gibi organlara taşınır. Fotosentez sonucu oluşan 
organik besinlerin yaprak ve genç gövdelerden bitkinin diğer organlarına ile-
tilmesini de iletim dokusu sağlar. İletim doku, ksilem (odun boruları) ve floem 
(soymuk boruları) olmak üzere iki kısımdan oluşur.

10

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Floem, bitkide fotosentez ile meydana gelen organik maddelerin bitkinin diğer 
kısımlarına taşınmasını sağlayan yapıdır. Floem hücrelerinde besin maddele-
rinin taşınması çift yönlüdür. Floemde taşıma ksilemdeki taşımaya göre daha 
yavaş gerçekleşir.

12

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Kökün temel görevleri; toprağa bitkiyi bağlamak, topraktan su ve mineralleri 
alarak bitkinin diğer kısımlarına taşınmasını sağlamak, besin maddelerini depo-
lamak ve bazı bitki hormonlarını sentezlemektir.

11

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Bitkiler üç temel organa sahiptir. Bunlar kök, gövde ve yapraklardır. Gövde ve 
yapraklar bitkinin sürgün sistemi içinde, kök ise bitkinin kök sistemi içinde yer 
alır.

Hatırlıyor muyum?
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13

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Bitkilerin kök ucuna yakın kısımlarında kök emici tüyü denilen yapılar bulunur. 
Kök emici tüyleri, kök yüzeyindeki bazı epidermis hücrelerinin dışarıya doğru 
tüp şeklinde oluşturduğu sitoplazma uzantılarıdır. Bitkinin kök yüzey alanını 
arttırarak su ve minerallerin emilmesini sağlar. Ayrıca topraktan emilen suyun 
mineral içeriğini kontrol edip zararlı olanların hücreye girişini engeller.

14

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Gövde, kök ile yaprak arasında kalan sürgün sistemi bölümüdür. Görevleri; yap-
rak, çiçek, yan dallar vb. kısımları taşımak, kökler ile alınan su ve minerallerin en 
uçtaki yapraklara kadar iletilmesini sağlamak ve fotosentez sonucu sentezle-
nen besini bitkinin diğer organlarına iletmektir.

15

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Bitkinin sürgün sistemi içinde yer alan yaprak; fotosentez, gaz alışverişi ve ter-
lemeyi sağlayan bitki organıdır. Bazı türlerde yapraklar; bitkinin destek, koru-
ma, depolama gibi işlevler görmesini de sağlar.
Yaprak ayasının enine kesiti mikroskopta incelendiğinde yaprağı üstten ve 
alttan kuşatan epidermis hücreleri görülür. Yaprağın üst ve alt epidermisinde 
bulunan stomaların hemen altında hava boşlukları bulunur. Bu boşluklar, me-
zofil tabakası içine doğru uzanmıştır bu sayede gaz alışverişi ve terleme verimli 
gerçekleşir. Mezofil, yaprağın üst ve alt epidermisi arasında kalan bölümdür. Bu 
bölümde yer alan hücreler, fotosentez için özelleşmiş parankima hücreleri ve 
iletim demetleridir.

16

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Bitki hormonları; aktif büyüme gösteren kök ve gövde uçlarında, tohumlar-
da, meyvelerde ve genç yapraklardaki hücrelerde üretilir. Hormonlar; genellikle 
hücre bölünmesinde, büyümede, üremede, farklılaşmada, gelişmede, vücuttaki 
su ve mineral dengesinin düzenlenmesinde görev alır.

Hatırlıyor muyum?
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18

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Oksin: Gövde uç meristemi, kök ucu meristemi, genç yapraklar ve meyve gibi 
büyüme bölgelerindeki hücreler tarafından sentezlenir. Oksin hormonu; hücre-
lerde bölünme, büyüme ve farklılaşma olaylarını kontrol eder. Doğrudan ışık al-
mayan bitki kısımlarında daha fazla sentezlenir. Çimen fidelerinin toprak üstün-
de kalan bitki sürgününün açılmamış olan yaprağını saran silindir biçimindeki 
kılıfa koleoptil adı verilir. Oksin hormonu etkisiyle koleoptil asimetrik büyüme 
ve yönelmeye neden olur. 

17

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Bitkilerde üretilen başlıca hormonlar; oksin, giberellin, sitokinin, etilen ve absisik 
asittir. Bu hormonlardan oksin, sitokinin ve giberellin hormonları büyümeyi 
teşvik ederken; etilen ve absisik asit büyümeyi engeller.

Hatırlıyor muyum?
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20

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Bitkilerin gün uzunluğuna bağlı olarak gösterdikleri biyolojik cevaba fotope-
riyodizm denir. Bitkilerin bir gün boyunca ışık ya da karanlıkta kalma süresine 
fotoperiyot denir. Fotoperiyot, bitkilerde büyüme, gelişme, çiçeklenme, yap-
rakların dökülmesi ve durgunluk döneminin başlaması gibi fizyolojik olayları 
etkilemektedir.

19

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Bitkiler kökleriyle toprağa bağlı olduklarından hayvanlar gibi aktif olarak yer 
değiştirme hareketi yapamaz. 
Bitkilerde uyaranın yönüne bağlı olan tropizma (yönelim) ve uyaranın yönüne 
bağlı olmayan nasti (salınım, ırganım) hareketleri gözlenir.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

ÇALIŞMALISINIZ

26-31

KONUYU TEKRAR ETMELİSİNİZ

0-25

PUAN

ÇOK İYİ

32-40

TOPLAM PUANINIZPUAN PUAN

1, 2, 6 ve 7. 
maddelerin
konu özeti

3,4,5,8,9 ve 10. 
maddelerin
konu özeti

11-15. 
maddelerin
konu özeti

16-17. 
maddelerin
konu özeti

18. 
maddenin
konu özeti

19-20. 
maddelerin
konu özeti

Hatırlıyor muyum?
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Aşağıdaki kutucukların içindeki açıklamalar ile verilen kavramları eşleştirip, kavramın başındaki harfleri 
kutucuğun yanındaki yuvarlağın içine yazınız. 

A1 Nasti 
Kök ucunda bulunan, kökü koruyan ve kökün toprakta 
ilerlemesini sağlayan yapıdır.

C3 Oksin 
Yapraklarda üretilen fotosentez ürünlerinin köklere, 
kökteki azotlu organik maddelerin de yapraklara ve bit-
kinin diğer kısımlarına taşınmasını sağlayan dokudur.

D5 Kollenkima
Bitkilerde embriyodan itibaren bölünme özelliğini ko-
ruyan, büyüme bölgelerinde yer alan dokudur.

F7 Floem
Tohumlarda uyku hâlinin (dormansi) devam etmesini 
sağlayan hormondur.

H9 Meristem
Bitkilerin yer çekimi etkisine karşı gösterdiği tropizma 
hareketidir.

B2 Kaliptra
Bitkide uzaması devam eden ve gelişen çiçek sapı, yaprak 
sapı, genç gövde ve sürgünlerin genç kısımlarına mekanik 
desteklik sağlayan dokudur.

Ç4 Stoma
Epidermisin farklılaşmasıyla oluşan açılıp kapanma 
özellikleri ile bitkideki terleme ve gaz alışverişini kont-
rol eden yapılardır.

E6 Hidatot
Bitkide asimetrik büyümeye neden olduğundan yöne-
lime sebep olan hormondur.

G8 Absisik asit
Atmosfer neminin fazla ve terleme hızının düşük oldu-
ğu zamanlarda bitkideki fazla suyun damlalar hâlinde 
atılmasını sağlayan yapılardır.

I10 GeotropizmaUyaranın yönüne bağlı olmayan irkilme hareketleridir.

Eşleştirme
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Aşağıda verilen kavramları cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru şekilde yazınız.

1. ......................... hücreleri yeniden bölünme yeteneği kazanarak sekonder meristemi oluşturur.

2. Ksilemde madde taşınması tek yönlüdür ve madde taşınma hızı …...............……………… dokusuna göre daha hızlıdır.

3. Kurak ortam bitkilerinde stomalar genellikle yaprağın ............................................. yüzeyinde yoğun olarak bulunur.

4. Kök ucunda bulunan, kökü koruyan ve kökün toprakta ilerlemesini sağlayan yapıya ……….........……………..... denir.

5. …………………...........................…… denilen yapılar periderm üzerinde bulunur ve dış ortamla gaz alışverişini sağlar.

6. Epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla oluşan ………….................................................…. fotosentez yapabilir.

7. Bölünme özelliğini koruyan……………….....………doku büyüme bölgelerinde yer alır, belirli bir görevi yapmak üzere 

farklılaşmamış hücrelerden oluşur.

8. Bitki köklerinin suya doğru yönelim göstermesine ……………...................…………….. denir.

9. Nasti hareketleri, hücrelerdeki………………………............………..basıncındaki değişimler sonrasında gerçekleşir.

10. Tohumda dormansinin kırılması, tohumu uyku hâlinden çıkararak çimlenmenin başlamasında ……………………..hormonu 

etkilidir.

meristem parankima hidrotropizma lentisel

turgor ksilem floem giberellin

kaliptra stoma alt üst 

Boşluk Doldurma
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1. Taze meyve ihracatı yapılırken meyvelerin tazeliğini 
uzun süre koruması için, 

 I. Ortamın nem oranının artmasını önlemek. 

 II. Ortamın güneş ışığı almasını sağlamak. 

 III. Ortamda oksijen miktarını azaltmak. 

 IV. Ortamdan etilen gazını uzaklaştıracak önlem al-
mak. 

 verilenlerden hangileri uygulanmalıdır?

A) Yalnız I  B) Yalnız III C) I ve II

    D) III ve IV E) I, III ve IV 

2. Karanlık bir ortamda bisturi yardımıyla bir koleopti-
lin ucu kesilmiş ve bir agar bloğu üzerine yerleştirilip 
yaklaşık bir saat beklenmiştir. Daha sonra agar blok, 
ucu kesilmiş koleoptillerin üzerlerine farklı konumlar-
da yerleştirilmiştir. (Deneyde üç tane özdeş koleoptil 
kullanılmıştır.)

 

 Yukarıda verilen deneylere göre,

 I. Asimetrik büyüme, koleoptilin yönelmesine neden 
olmuştur.

 II. Deneyde ışığa duyarlı  hücrelerin koleoptilin ucun-
da olduğu ve koleoptilin ışığa doğru yönelmesini 
sağladığı görülmüştür.

 III. Agardaki oksin oranı koleoptilin hangi yöne yöne-
leceğini belirler.

 yorumlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III

    D) II ve III E) I, II ve III

3. Bir bitkinin belirli bir dokusuna ait hücreleri incelen-
diğinde aşağıda verilen olayları gerçekleştirebildiği 
gözlenmiştir. 

• Sitoplazma bölünmesi
• Sitoplazma hareketi
• DNA eşlenmesi

 Buna göre incelenen bitkisel doku aşağıdakilerden 
hangisi olabilir?

A) Floem dokusu

B) İletim parankiması 

C) Primer meristem

D) Sklerenkima

E) Özümleme parankiması

4. Özdeş iki koleoptil ile yapılan deneyde koleoptillere 
belirli bir yönden ışık verilmiştir. A’ da mika, gövdenin 
uç kısmını kapsayacak şekilde yerleştirilmiştir. B’ de 
ise ışık kaynağı ile aynı yönde mika yerleştirilmiştir. Bir 
süre sonra koleoptillerden A’da yönelim olmazken B’de 
ışık kaynağına doğru yönelim gerçekleşmiştir.

 

 Buna göre,

  I. A’da oksin üretilmemiştir.

  II. B’de oksinin geçişini mika engellememiştir.

  III. B’de yönelimin nedeni oksinin asimetrik dağılı-
mıdır. 

 verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II  B) Yalnız III C) I ve II

    D) II ve III E) I, II ve III

Aşağıda yer alan çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

Çoktan Seçmeli
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5. Karasal ortama uyum sağlamış bitkilerde toprak üstü 
ve toprak altı olmak üzere iki organ sistemi bulunur. 
Toprak üstü organ sistemine sürgün sistemi, toprak altı 
organ sistemine kök sistemi denir.

 Kök ve sürgün sistemi ile ilgili olarak;

 I. Bitkilerin köklerinde, sürgün sisteminde fotosen-
tezle üretilen organik besinler depolanır.

 II. Nemli bölge bitkilerinin kökleri, kurak bölge bitki-
lerinin köklerine göre daha iyi gelişmiştir.

 III. Tüm bitkilerin sürgün ve kök sisteminde fotosen-
tez gerçekleştiren yapılar yer alır.

 IV. Sürgün sistemini oluşturan hücreler farklılaşarak 
gövde, dal ve yaprakları oluşturur.

 yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I  B) I ve II  C) II ve III

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

6. Bitkiler diğer canlılar kadar belirgin olmasa da durum 
veya yönelim hareketlerinin yapabilirler. Bitki hareket-
lerin temel sebebi bitki yaşamını doğrudan etkileyen 
ışık, sıcaklık ve nem gibi çevre etmenleri ya da bünye-
sel etmenlerdir.   

 Aşağıda verilen bitki hareketlerinden hangisi uyara-
nın yönüne bağlı gerçekleşen harekettir?

A) Küstüm otunun yapraklarına dokunulduğunda ka-
panması

B) Akşam sefasının çiçeklerinin gece açılması

C)  Böcekçil bitkinin yaprağına konan böceği yakala-
ması

D) Sarmaşığın ağaca temas ettiğinde sarılması

E)  Lale bitkisinin 24⁰C ‘da çiçek açması

7. Aşağıdaki şekilde oksin hormonunun bir bitki sürgü-
nündeki büyüme üzerine etkisi gösterilmiştir. 

 Buna göre oksin hormonunun ışığa bağlı büyüme ve 
yönelme üzerindeki etkileri ile ilgili,

 I. Bitki sürgünündeki yönelmeye oksin hormonunun 
simetrik dağılımı etkili olmuştur.

 II. Oksin hormonunun sentezi ışıktan etkilenir.

 III. Oksin hormonu fazla salgılanırsa bitkide büyüme 
artar.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III

    D) I ve III  E) I, II ve III  

8. Bonsai; ağaçları özel saksılarda, özel tekniklerle buda-
yarak, şekillendirerek ve bodurlaştırarak büyümeye 
müdahale edip estetik bir görüntü kazandırma sanatı-
dır. Her bahar mevsiminde Bonsai köklerinde yapılacak 
bahar budaması gövdesindeki formunu korumasını 
sağlar. Bu kök budaması benzer zamanda bonsainin kış 
mevsiminin etkili olduğu aylarda bitkinin yenilenmesi-
ni sağlar. 

 Buna göre bonsai sanatıyla ilgili,

 I. Boyca uzamayı sağlayan uç meristemler kesildiği 
için boyca uzama durur.

 II. Sekonder meristeme dokunulmadığı için bitkinin 
kök ve gövdesi kalınlaşır.

 III. Uç meristem bir kez budandığında primer meris-
tem bölünme özelliğini kaybeder. 

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II  B) Yalnız III C) I ve II

    D) I ve III  E) I, II ve III

Çoktan Seçmeli
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Aşağıda “BİTKİLERİN YÖNELİMİ” ile ilgili verilen metinden yararlanarak soruları cevaplayınız.

BİTKİLERİN YÖNELİMİ

Bitki hormonları, aktif büyüme gösteren kök ve gövde uçlarında, tohumlarda, meyvelerde ve genç yapraklar-
daki hücrelerde üretilir. Bitkilerde keşfedilen ilk hormon oksindir. Bitkinin sürgün uçlarında gelişmekte olan 
genç yapraklarda, tohum embriyosunda ve gelişmekte olan meyvelerde sentezlenir. Bitkinin bu meristematik 
bölgelerinde mitozu hızlandırır ve büyümeyi sağlar. Oksin hormonunun düzensiz dağılımı ile ortaya çıkan 
asimetrik büyüme sonucu bitkilerde yönelim hareketleri gerçekleşir. Bitkinin gövde ucundan salgılanan oksin 
hormonu; ışığın olmadığı tarafta daha fazla, ışığın doğrudan geldiği tarafta daha az birikir. Böylece büyüme 
doğrudan güneş almayan bölgede  hızlı, güneşe maruz kalan bölgede ise yavaş gerçekleşir. Farklı miktardaki 
birikim, asimetrik büyümeye sebep olur. Bu durum bitkinin güneş ışığının geldiği tarafa yönelmesini sağlar.

1. Bir öğrenci,  iki saksıda özdeş iki  bitki yetiştirmiştir.

 

 

 Daha sonra saksılardan birini yatay konuma getirmiş, diğerini de hem yatay konuma getirmiş hem de altına yerleş-
tirdiği çark ile ok işareti yönünde sürekli döndürmüştür.

 

 

 Bir süre sonra sadece yatay konuma getirilen bitkinin gövdesi yukarı doğru yönelirken, yatay ve döndürülen bitkinin 
gövdesi ise yatay büyümüştür ve yukarı doğru yönelmemiştir.

 

 Bitkilerin bir süre yatay konumda bekledikten sonra neden bu şekilde farklı yönelim gösterdiğini gerekçesiyle 
birlikte açıklayınız.

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
..................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….....

Açık Uçlu Sorular
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2. Oksin hormonunun bitkilerde haptotropizma üzerine etkisini açıklayınız.

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
...............................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..........

3. Bahçecilikte bitki büyüme hormonlarının kullanımına iki örnek  veriniz.

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………...............

4. Biyoloji dersinde öğrenciler,

 • Aydınlık ortamda koleoptiller yetiştirmişlerdir. 

 • Koleoptilleri tek yönden aydınlatmışlardır. 

 • Koleoptillerin bazı kısımlarına görseldeki gibi siyah örtü örtmüşlerdir. 

 

 a) Öğrencilerin bu deneylerde kontrol etmesi gereken iki değişken ne olabilir?

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………...............

 b) Öğrencilerin deneyde kullandığı A, B ve C koleoptillerindeki yönelim aşağıda gösterilmiştir.

 

 

 Bir süre sonra A ve B koleoptillerinin ışığa  yönelimlerini C’nin ise yönelim göstermemesini  gerekçesiyle açıklayınız.

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………...............

Açık Uçlu Sorular
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Aşağıda “AĞAÇLARIN DİLİ” ile ilgili verilen metin ve görselden faydalanarak soruları cevaplayınız.

AĞAÇLARIN DİLİ

Ağaçlar belki konuşamazlar fakat çevrelerindeki iklim koşulları hakkında bilim insanlarına ol-
dukça açıklayıcı bilgi verebilirler. Mesela oluşan açık ve koyu halkalar birlikte ağacın bir yılını 
gösterirken halka genişliği veya darlığı ise o yılın iklimiyle ilişkilidir. Örneğin ağaç halkaları sı-
cak ve nemli yıllarda normalden daha geniş olurken soğuk ve kurak yıllarda daha ince olur. Tro-
pikal iklim bölgelerinde ise mevsim geçişleri net olmadığı için ağaçların yaş halkaları yoktur. 
Sadece 100 -150 yıldır tutulan günlük hava durumu kayıtlarının yetersizliği düşünüldüğünde 
ağaç halkalarını inceleyerek çok daha eski tarihlerdeki iklim koşulları hakkında bilgi edinmek 
mümkündür.

1. İncelenmekte olan bir ağaç kesitinde 200 açık renkli 199 koyu renkli halka sayılmıştır. Ağacın yaşını ve kesildiği 
anda içinde bulunulan mevsimi belirtiniz.

 ...................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……...................................………………………………………………………………………………………………………………

2. Ağaçlardaki yaş halkalarının oluşmasını sağlayan sekonder büyümede görev alan dokuları belirtiniz.

 ...................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……...................................………………………………………………………………………………………………………………

Beceri Temelli
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3. Küçük bir çocuk 10 yıl önce ağaca kuş yuvası takmak için çivi çakmıştır. Yıllar sonra aynı ağacı bulduğunda kendi boyu 
uzamış olduğu hâlde ağaçtaki kuş yuvasının aynı yükseklikte olduğunu, sadece çivinin ağacın içine doğru gömüldüğü-
nü görmüştür. Yuvanın aynı noktada olma sebebini ve çivinin ağaca gömülmesini bitkilerdeki büyüme mekanizmasını 
düşünerek açıklayınız.

 ...................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
......................………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................
...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................

4. Bir bitkide DNA replikasyonunun görüldüğü doku hangisidir? Nedenleriyle açıklayınız.

 ...................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
......................………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................
...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................

5. A ve B bitkilerinin kök enine kesitteki kısımlarını okların işaretlediği bölgeye göre tabloya yerleştiriniz.

 

 

 

 ..................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
.....................………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................
..........……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................

6. Bitkilerde fotosentez yapan yapıları şekil üzerinde gösteriniz. Bu yapıların adlarını ve hangi dokuda yer aldığını yazınız.

..................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................

................………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................

Beceri Temelli
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Aşağıdaki bulmacayı çözerek anahtar kelimeyi bulunuz.

SOLDAN SAĞA
2. Bitkilerde fotosentez yapabilen, açılıp kapanma 

özelliğine sahip, terleme sonucu oluşan su buha-
rının dışarı atılmasını sağlayan yapı.

3. Buğday, arpa, mısır, soğan ve pırasa gibi tek çe-
nekli bitkilerde gözlenen kök çeşidi.

5. Bitkinin büyümekte olan genç gövde ve sürgün-
lerinde mekanik desteklik sağlayan doku.

6. Genç bitkilerde kök, gövde, yaprak gibi organların 
dış yüzeyini örten doku.

9. Bitkideki fazla su ve madensel tuzların gutasyon 
(damlama) yoluyla uzaklaştırıldığı yapı.

11. Hücre bölünmesini uyaran, çoğunlukla köklerde 
üretilen, ksilem öz suyunda hedef dokulara taşı-
nan hormon.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Suda ve bataklıkta yaşayan bitkilerin kök ve göv-
delerinde bulunan parankima çeşidi.

4. Lale çiçeğinin sıcaklık değişimlerine yanıt olarak 
açılıp kapanması.

7. Yaprak yapısında alt ve üst epidermis arasındaki 
tabaka.

8. Doğrudan ışık almayan bitki kısımlarında daha 
fazla sentezlenen asimetrik büyümeye neden 
olan hormon.

10. Gövde üzerinde yaprakların bağlandığı veya dal-
ların çıktığı yer.

Bil-Bul-Çöz

ANAHTAR KELİME
1 2 3 4 5 6 7 8

4

5

2 3

1

7

6
8
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Kelime Avı

ANAHTAR KELİME
1 2 3 84 9 105 6 7

Verilen harflerle uygun Biyoloji terimlerini bulunuz. Numaralı kutulardaki harflerle anahtar kelimeye 
ulaşınız.

1. Peridermin üzerinde bulunan açıklıklar.

2. Bitkide temel doku.

3. Soymuk boruları.

4. Eksikliğinde kısa gövdeli bitkiler oluşur.

5. Tohumlarda dormansinin devamını sağlar.

6. Tohumun uyku hali.

7. Işığa yönelme hareketi.

8. Irganım.

9. Mantar doku.

10. Gülün dikeni.

1

8

4

9

5

7

6

2

10

3
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CEVAP ANAHTARI

BOŞLUK DOLDURMA

1. Parankima  2. Floem     3. Alt       4. Kaliptra   5. Lentisel
6. Stoma   7. Meristem   8. Hidrotropizma   9. Turgor   10. Giberellin

EŞLEŞTİRME

1. b 2. d 3. f 4. ç 5. h 6. c 7. g 8. e 9. ı  10. a

1. Birinci bitkide oksin hormonu gövdenin alt kenarında daha fazla üretileceğinden alt kenarın yukarı doğru yönel-
mesine (- geotropizma) neden olur. Kökte ise tam tersi oksin üst kenarda daha fazla  birikir ve kökü aşağı doğru 
yöneltir. (+geotropizma) Aynı hormon iki farklı dokuda farklı etki göstermiştir. 

 İkinci bitkide ise döndürülmenin etkisiyle oksin hormonu üst ve alt kenarda birikmesi engellenmiş böylece eşit 
dağılım nedeniyle bitki yatay olarak büyümüştür. 

2. Oksinler bitkilerde büyümeyi destekler. Bitkinin sürgün uçlarında sentezlenirler. Bir bitki dalı bir destek ile temas 
ettiğinde, dalın ucundaki oksinler hücrelerin daha hızlı büyümesini uyarır, böylece dalın daha hızlı büyümesini ve 
kıvrımlı bir görünüme sahip olmasını sağlar.

3. Yabani otlarla mücadelede ve köklendirmede kullanılır.  Meyvelerin erken hasat ve olgunlaştırılmasında da bitki 
büyüme hormonları kullanılmaktadır.

4.  a) Olası değişkenler

 • sürgünlerin yaşı / boyutu   • bitki / tohum türü 

 • ışık şiddeti/ ışığın dalga boyu   •  sıcaklık / su  gibi değişkenler olabilir. 

 b)  A da karanlıkta kalan tarafta oksin fazla salgılanacağından bitkinin karanlıkta kalan kısmı daha fazla büyür ve 
ışığa doğru yönelir. 

 B’de koleoptilin uç kısmı siyah örtü ile kapatılmadığından meristematik kısmı açıktadır ve bitkideki yönelim A’daki 
gibi oksinin karanlıkta kalan kısmında daha çok üretilmesiyle açıklanabilir.

 C’de ise bitkinin uç kısmı siyah örtü ile örtüldüğünden oksinin asimetrik  üretimine engel olmuş ve yönelim gerçek-
leşmemiştir. 

AÇIK UÇLU SORULAR

ÇOKTAN SEÇMELİ

1. E  2. A  3. C  4. D  5. C  6. D  7. B  8. C
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1. Ağaç 199,5 yaşındadır ve kesildiği mevsim ilkbahardır. Açık renkli halkalar ilkbaharda, koyu renkli halkalar yazın oluş-
maktadır. İlkbaharda hücreler büyük ve hücre çeperlerleri incedir, bu nedenle açık renkli halka oluşur, yaz süresince 
su azaldığı için bitki gelişimi de yavaşlar ve kalın çeperli hücrelerden oluşan dar ve koyu renkli yaz odunu gelişir.

2. Bitkilerin gövde ve köklerinde enine kalınlaşmaya sekonder büyüme denir, yanal meristemler sayesinde gerçekleşir. 
Yanal meristemler sekonder meristemlerden köken alır. Sekonder meristemler ise bölünme yeteneğini kaybetmiş 
parankima hücrelerinin bitkisel hormonların etkisiyle tekrar bölünme yeteneği kazanmasıyla oluşur. Sekonder me-
ristemin vasküler kambiyum (damar kambiyumu) ve mantar kambiyumu olmak üzere iki çeşidi vardır. Vasküler kam-
biyum madde iletiminden sorumlu yapıların oluşmasını sağlayarak, mantar kambiyumu da epidermisin büyüme 
sırasında parçalanmasıyla mantar doku oluşturarak enine büyümeyi (kalınlaşma) gerçekleştirir. Sekonder büyüme 
yaş halkalarını oluşturur.

3. Ağaçların uzamasını sağlayan bitkisel doku uç meristemdir. Kök ve gövdenin uç bölgelerinde bulunur, bu bölgeler 
uzama ve büyüme bölgeleridir. Bitkiler orta kısımlarından uzamaz, bu nedenle kuş kafesi aynı noktada kalmıştır 
çünkü ağaç gövdesinden uzamayacaktır. Çivinin ağaca gömülmesine ise yanal meristemin bitkiyi enine büyütmesi 
sebep olmuştur. 

4. Bölünme yeteneğine sahip olan tek bitkisel doku meristem dokudur. Bu nedenle DNA replikasyonu da sadece bu do-
kuda gerçekleşecektir. Diğer dokular meristem dokunun farklılaşmasıyla oluşmaktadır, bölünme yetenekleri yoktur.

5. 

6. Palizat ve sünger parankimaları temel dokudaki özümleme parankimasında yer alırlar. Kloroplast bulundurdukları 
için fotosentez yapabilirler. Stoma epidermisin farklılaşmasıyla oluşan yapılardandır. Örtü dokuda bulunur. Kara 
bitkilerinde yaprağın alt yüzeyinde bulunur. Bitkide gaz alışverişini terlemeyi kontrol eder. Kloroplast bulundurdu-
ğu için fotosentez yapar.

BECERİ TEMELLİ

CEVAP ANAHTARI
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CEVAP ANAHTARI

Anahtar Kelime: DORMANSİ

KELİME AVI

Anahtar Kelime: ENDODERMİS

1. LENTİSEL    2. PARANKİMA    3. FLOEM  4. GİBERELLİN  5. ABSİSİK ASİT
6. DORMANSİ  7. FOTOTROPİZMA  8. NASTİ   9. PERİDERM  10. EMERGENS

BİL - BUL - ÇÖZ

4

5

2 3

1

7

6

8
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Kendime Notlar
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Kendime Notlar
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Kendime Notlar




