
8. SINIF 6. ÜNİTE ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ VE ÇEVRE SORUNLARI – FOTOSENTEZ ÇALIŞMA KAĞIDI 

A) Aşağıda fotosentezi gösteren bir şekil verilmiştir. Bu şekilde 1,2,3,4 ve 5 numaralı yerlere fotosentezde yer alan 
bileşenleri yazınız. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Fotosentez ve fotosentez hızı ile ilgili verilen ifadelerden doğru olanı yuvarlak içerisine alınız. 
1) Bitkiler, gereksinim duyduğu besini topraktan alır/kendileri üretir. 
2) Bitkiler tüm gün/gece solunum yaparken, fotosentezi gündüzleri/geceleri ve yapay ışıkta yaparlar. 
3) Fotosentez en hızlı sarı/mor ışıkta, en yavaş kırmızı/yeşil ışıkta gerçekleşir. 
4) Fotosentez hızını etkileyen çevresel faktörleri işaretleyiniz: 

Kloroplast sayısı   Yaprak yapısı ve sayısı CO2 miktarı Ortamın pH değeri Rüzgar hızı 
Işık şiddeti Işığın dalga boyu Ortam sıcaklığı Su miktarı Ayrıştırıcılar 

5) Bitkiler yeşil/mor renkteki ışığı yansıttıkları için fotosentez daha yavaş gerçekleştirir, yeşil/mor renkteki ışığı 
soğurdukları için fotosentez daha hızlı gerçekleşir. 

6) Fotosentezin gerçekleşmesi için karbondioksit - suyun/güneş ışığı - kloroplastın mutlaka olması gerekir. 
7) Fotosentezde oluşan oksijenin kaynağı karbondioksittir/sudur. 

 

a) Bu şekilde 1,2,3,4 ve 5 numaralı yerlere 
fotosentezde yer alan bileşenleri yazınız. 

1 ……………………………………………… 
2 ……………………………………………… 
3 ……………………………………………… 
4 ……………………………………………… 
5 ……………………………………………… 
 

b) Fotosentez için hangi maddeler gereklidir? 
 

c) Fotosentez sonucunda hangi maddeler 
oluşur? 
 

 
 d) Fotosentez çiçekte hangi organel ve pigmentte gerçekleşir? 

 
e) Güneş yerine yapay ışık kaynağı kullanılsaydı fotosentez gerçekleşir miydi? 

 
f) Fotosentez için havadan ve topraktan hangi maddeler alınmıştır? 
Topraktan ……………………………….. 
Havadan    ……………………………….. 
 
g) Aşağıdaki fotosentezin kimyasal tepkimesi verilmiştir. Boşlukları denklemin üzerinde verilen formül veya 

kelimelerle doldurunuz. 
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C) Aşağıda özdeş bitkilerden ve eşit karbondioksit salınımı yapan özdeş kelebekler cam fanusların içerisine 
konularak deney düzenekleri hazırlanmıştır. Fanusların içerisindeki ilk oksijen miktarları eşit olan 1,2,3,4,5 ve 6. 
Deney düzenekleri 2 saat yeşil, mor ve kırmızı yapay ışıklarda bekletilecektir. Ardından içerisindeki oksijen 
miktarları ölçülüp sonuca ulaşılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Aşağıda fotosentez hızını etkileyen değişkenlerle ilgili grafikler verilmiştir 1,2,3 ve 4 numaralı boşlukları ışığın 
dalga boyu, Karbondioksit miktarı, Sıcaklık veya Su Miktarı kelimeleri ile doldurunuz. 

 

 

Aşağıdaki soruları yandaki fotosentez 
deneyine göre cevaplayınız. 

1) Sıcaklığın fotosenteze etkisi araştırılmak 
istenirse hangi deney düzenekleri 
seçilmelidir? 
 

 
2) Sıcaklığın fotosenteze  etkisi deneyindeki 

bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen 
değişken nedir? 

Bağımlı değişken: 
 
Bağımsız değişken: 
 
Kontrol edilen değişken: 

3) Su miktarının fotosenteze etkisi araştırılmak istenirse hangi deney düzenekleri seçilmelidir? 
 
4) Su miktarının fotosenteze etkisi deneyinde bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişken nedir? 
Bağımlı Değişken: ……………………………… Bağımsız Değişken: ………………………….  Kontrol Edilen Değişken: ………………………. 
 
5) Yapay ışığın dalga boyunun (ışık renginin) fotosenteze etkisi araştırılmak istenirse hangi deney düzenekleri 
seçilmelidir? 
 
6) Yapay ışığın dalga boyunun (renginin) fotosenteze etkisi deneyinde bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişken 
nedir? 
Bağımlı Değişken: ……………………………… Bağımsız Değişken: ………………………….  Kontrol Edilen Değişken: ………………………. 
 
7) Işık şiddetinin fotosentez hızına etkisi araştırılmak istenirse hangi deney düzenekleri seçilmeli? 
 
8) Işık şiddetinin fotosentez hızına etkisi deneyinde bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişken nedir? 
Bağımlı Değişken: ……………………………… Bağımsız Değişken: ………………………….  Kontrol Edilen Değişken: ………………………. 
 


