
8. SINIF 6. ÜNİTE SOLUNUM 1. ÇALIŞMA KAĞIDI CEVAP ANAHTARI 

a) Aşağıda verilen oksijenli solunum denkleminde boşlukları tamamlayınız. 

 

b) Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y harfi koyunuz. 

1) ( Y ) Solunum, oksijenli solunum ve oksijensiz solunum olmak üzere 2’ye ayrılır. 

2) ( D ) Oksijenli solunumda besin oksijen ile parçalanarak enerjiye dönüşür. 

3) ( D ) Solunum sonucu oluşan enerjiye ATP denir. 

4) ( D ) ATP 1 Adenin Bazı, 1 Riboz Şekeri ve 3 Fosfattan oluşur. 

5) ( Y ) ATP’deki enerjinin kaynağı Adenin Bazı ile Riboz Şekeri arasındaki bağdır. 

6) ( Y ) ATP molekülü hücre zarından geçebilir ve hücrenin içerisine girebilir. 

7) ( Y ) Bitkiler sadece geceleri solunum yapar. 

8) ( D ) Oksijenli solunum yapan organel Mitokondridir. 

9) ( D ) Oksijensiz solunum hücre sitoplazmasında gerçekleşir. 

10) ( Y ) Fermantasyon ve Oksijensiz solunum aynı solunum çeşididir. 

11) ( Y ) Tüm solunum olaylarında üretilen enerji aynıdır. 

12) ( D ) Tüm canlılar solunum yapar. 

13) ( Y ) Solunumun amacı besin üretmektir. 

14) ( D ) Oksijenli solunumda çıkan ürünler fotosentezde kullanılır. 

15) ( D ) İnsanlar oksijensiz solunum yapabilir. 

 

c) Aşağıda ATP’nin (Adenozin Trifosfat) moleküler görünümü verilmiştir. Boşlukları Adenin Bazı, Riboz Şekeri, 

Fosfat, Enerjinin Depolandığı Bağlar kelimeleriyle doldurunuz. 
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d) Aşağıda verilen tablodaki ifadenin OKSİJENLİ SOLUNUMA mı FERMANTASYONA mı ait olduğunu bularak 

doğru kutucuğu işaretleyiniz. 

OKSİJENLİ 
SOLUNUM 

FERMANTASYON 

X  Yanma tepkimesine örnektir. 

X  Hem sitoplazmada hem de mitokondride görülebilir. 

 X Üretilen enerji miktarı azdır. 

 X Sütten yoğurt ve peynir yapımında gerçekleşir. 

 X Laktik Asit ve Etil Alkol çeşitleri vardır. 

 X Bir çeşidinde karbondioksit açığa çıkmaz. 

X  Enerji ihtiyacı fazla olan canlılarda görülür.  

X  Besinlerin oksijen kullanılarak ATP’ye dönüşmesidir. 

 X Kimyasal tepkimenin girenlerinde sadece Besin bulunur. 

 

e) Aşağıda I, II ve III numaralı düzenekler hazırlanarak bir deney yapılmak isteniyor. I. ve II. düzenekler 

aydınlık ortama III. düzenek ise karanlık ortama konuluyor. I. düzeneğe kireç suyu konuluyor. III. düzeneğ 

ise farklı olarak uğur böceği konuluyor.  

 

 

f) Aşağıda kloroplast ve mitokondrinin şekli çizilmiş solunum ve fotosentez ilişkisi gösterilmek 

istenmiştir.Kloroplast ve Mitokondri arasına çizilen oklara da 1,2,3 ve 4 numaralı kartlar yerleştirilmiştir 

 

 

A) Aşağıdaki sorulardan doğru olanları 

işaretleyiniz. 

1) ( X ) I. düzenekte kireç suyu bulanır. 

2) (  ) En fazla yaşayan kelebek III. düzenektedir. 

3) ( X ) Saksı bitkisi II. düzenekte fotosentez 

yapabilir. 

4) (  ) Saksı bitkisi solunumu sadece III. düzenekte 

yapar. 

5) ( X ) III. düzenekte uğur böceği ve kelebek 

solunum yapar. 

6) ( X ) II. düzenekteki saksı bitkisi daha uzun 

yaşar. 

7) ( X ) I. düzenekte kireç suyu olduğu için saksı 

bitkisi bir süre sonra fotosentez yapamaz. 

 

1,2,3 ve 4 numaralı kartlar BESİN, 

OKSİJEN, KARBONDİOKSİT, SU 

kavramlarından hangisi olabilir? 

 

1 ………………………………………. 

2 ………………………………………. 

3 ………………………………………. 

4 ………………………………………. 
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