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patates	πατάτα	patata	карто	шка		 	 	 	 	 ́ 	 	 	 	
Kartoffel	pommes	de	terre	آلو 
potatoes	la	patata	kro(u)mpir 

batata	Erdapfel	البطاطس ziemniak	
	یزمين	سيب

 

Patates, herkesin severek yediği bir sebzedir. 

Kızartması, sulu yemeği, püresi ve cipsi soframızdan 

eksik olmaz. Patatesin günümüzden 2.000 yıl önce 

Güney Amerika’da, Peru’da yetiştirildiği bilinmektedir. 

Amerika Kıtası’nın keşfinden sonra İspanyol 

denizciler, yaklaşık 500 yıl kadar önce patates 

yumrusunu (Knolle)  Avrupa’ya getirmişlerdir. 

Papates, çok sağlıklı temel bir besin maddesidir. Yapısında % 80 

oranında su, % 15 oranında karbonhidrat (Kohlenhydrate) ve % 5 

oranında ise vitamin, protein (Eiweiß), mineraller (Mineralstoffe) ve 

lifler (Ballaststoffe) bulunur. Patates bitkisinin toprak üstündeki 

kısmı ve çiçekleri zehirlidir.  Patates tohumuna milva denir ve Türkiye’de 

Niğde’de yetişitirilir.  

Patates bitkisi, domates ve biber gibi patlıcangiller familyasındandır. Bitkinin 

boyu 80 santimetreye kadar çıkabilir. 

Bitki çiçekleri beyaz veya pembe 

renklidir.  Yumruları hariç bitkinin diğer 

kısımları zehirlidir.  Bitki yaprakları 

yeşildir. Çiçeklerdeki tohumlar 

(milvalar) olgunlaşınca hem yapraklar 

hem de patates bitkisinin sapı kurur. 

Milvalar zehirlidir. Toprağın altındaki 

köklerde patates yumruları oluşur. Her 

kökte bir de ana yumru (Mutterknolle) bulunur. Bu yumru buruşup bozulur.  
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Aşağıdaki patates bitkisini boya ve kısımlarını Türkçe yaz (yumrular, ana yumru, 

sap, yapraklar, kökler) 

 

Cümleleri oku ve doğru veya yanlış seçeneği işaretle! 

doğru   yanlış 

□ □  Patates, patlıcangiller familyasındandır.               

□ □  Patates, Avrupa’dan Amerika’ya getirilmiştir. 

□ □  Patatesin yumruları zehirlidir. 

□ □  Patatesi ilk olarak Meksikalılar yetiştirmişlerdir. 

□ □  Patates bitkisinin tohumlarına mirva denir. 

□ □  Ana yumru, patatesin yenen en lezzetli kısmıdır. 

□ □  Patatesin yapısı % 15 oranında liflerden oluşur. 
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Aşağıdaki sözcüklerin her biri değişik dillerde patates demektir. Sınıftaki 

arkadaşlarına da sorarak yanlarına hangi 

dillere ait olduklarını yaz! 

 

(Türkçe, İtalyanca, Portekizce, Rusça, 

Sırpça, Almanca, Yunanca, Fransızca, 

İngilizce, Urduca, İspanyolca, Hrvatça, 

Avusturya Almancası, Arapça, Farsça, 

Lechçe/Polonyaca) 

 

 

potatoes    ___________________________  

ziemniak    ___________________________  

patata     ___________________________  

 ___________________________    لبط						اطسا

la patata    ___________________________  

krumpir    ___________________________  

patates     ___________________________ 

Kartoffel    ___________________________  

Erdapfel    ___________________________  

  ___________________________     آل			و

карто шка     ́        ___________________________  

krompir    ___________________________  

batata     ___________________________  

pommes de terre   ___________________________  

 ___________________________    ینیزم بیس

πατάτα (patáta)   ___________________________ 

 

Bu çalışma kağıdı Creative Commons Lisansına uymak koşuluyla herkesin kullanımına açıktır.  


