
Görevler� ver�len yapıların �s�mler�n� yazınız

GÖREV KİME AİT

Görevim Yapım

1.Mineral  ve suyu bitkinin diğer kısımlarına taşır

2.Bitkinin üreme organlarının bulunduğu kısım

3. Gaz alışverişini sağlar

4.Yaprak çiçek gibi yapıları tutar

5. Bitkinin toprağa tutunmasını sağlayan yapı

6.Terleme yapan kısım 

7. Kokusu ve rengi ile böcekleri bitkiye çeker

8. Besin ve oksijenin üretildiği kısımdır

9. Tohumun ve meyvenin oluştuğu yapıdır

10. Topraktan suyun ve minerallerin alan kısımdır

Bitkiler karada ve suda yaşayan, kendi besinlerini kendileri üretebilen canlılardır. Işık,
……..........……. ve karbondioksit kullanarak hem kendileri hem de diğer canlılar için
besin ve ……..........……. üretirler. Çiçekli ve ……..........……. bitkiler olarak iki gruba
ayrılırlar. Çiçekli bitkiler kök, gövde, ……..........……. ve çiçek olmak üzere dört yapıdan
oluşur. Meyve ve ……..........……. oluşturur. Elma, buğday, gül, kaktüs örnek olarak
verilebilir

Anahtar kelimeleri kullanarak boş bırakılan yerleri doldurunuz. Boşta kalan
sözcükle oluşan cümleyi bulunuz

çiçeksiz su pamuk
çiçekli

oksijen

yaprakbitkilere tohum örnektir

CÜMLEM : 
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