
  

 

1) Enerji, su ve besinin bir canlıdan diğerine 
aktarılmasına besin zinciri denir. 
Buna göre besin zinciriyle ilgili olarak aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Bitkilerde depolanan enerji, besin zinciri yoluyla tüm 
canlılara dağılır. 
B) Fotosentez yoluyla inorganik maddeler organik 
maddelere dönüşür. 
C) Besin zincirinde enerji dağıtımı otçullardan başlayıp 
ayrıştırıcılarda son bulur. 
D) Güneş fotosentez için önemli bir kaynaktır. 
E) İnorganik maddelerin kullanılabilmesi için besin 
maddelerine dönüştürülmesi gerekir. 

 
 
2) Aşağıda verilen besin zinciri örneklerinden hangisi 
yanlıştır? 
A) Bitki → karaca → aslan 
B) Ot → koyun → insan 
C) Yaprak → tırtıl → kuş 
D) Bitki → akbaba → geyik 
E) Bitki → tavşan → çakal 
 
 
3) Aşağıda verilen enerji akışı ile ilgili yargılardan 
hangisi yanlıştır? 
A) Enerji kaynağı Güneş'tir. 
B) Enerji akışı çok yönlüdür. 
C) Ölen bütün canlılardaki kimyasal enerji ayrıştırıcılar 
tarafından kullanılır. 
D) Enerji, beslenme zincirinin her halkasında değişime 
uğrar. 
E) Dengeli bir ekosistemde, tüm enerji girdi - çıktıları eşit 
olur. 

 
 
4) Azot yaşamın devamı için bir denge unsurudur. 
Buna göre aşağıda azot döngüsüyle ilgili verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Atmosferdeki elektriksel deşarjlar sırasında azot ile 
oksijen birleşerek nitrit ve nitrata dönüşür. 
B) Azot, protein ve DNA'nın bileşenlerindendir. 
C) Bağlayıcı bakteriler sayesinde azot solunumla 
canlıların yapısına geçer. 
D) Ölü organizmadaki azotu, ayrıştırıcılar nitrit ve nitrata 
dönüştürür. 
E) Bazı bakteriler azotu amonyağa dönüştürür. 
 

5) I. Canlıların solunumu 
II. Karbonatlı kayaçların ayrışması 
III. Kara ve deniz bitkilerinin fotosentez yapması 
IV. Deniz hayvanlarının kabuk oluşturması 
Yukarıda verilenlerden hangileri sonucunda doğada 
bulunan karbon açığa çıkar? 
A) I ve II  B) I ve III  C) II ve III 
D) II ve IV  E) III ve IV 

 
 
 
6) I. Bulutların oluşumu 
II. Enerjinin bitkilerden otçullara otçullardan etçillere 
geçmesi 
III. Klorofilli canlıların fotosentez sürecinde atmosfere 
oksijen vermesi 
IV. Canlılarda oksidasyonun gerçekleşmesi 
Yukarıda verilen unsurlardan hangileri oksijen döngüsü 
içerisinde yer alır? 
A) I ve II  B) I ve III  C) II ve III 
D) II ve IV  E) III ve IV 

 
 
 
 
7) I. Günlük ve mevsimlik sıcaklıkların aşırı yükselmesi ve 
düşmesini önler. 
II. Atmosferdeki miktarının değişmesi iklim 
değişikliklerine neden olur. 
III. Yanlış arazi kullanımı sonucunda topraklarda 
oksitlenmeye neden olur. 
Yukarıdaki yargılardan hangileri karbondioksitin 
etkileri arasında gösterilemez? 
A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III 
D) I ve II  E) II ve III 

 
 
 
 
8) Aşağıdakilerden hangisi sonucunda doğal ortamda 
bulunan oksijen tükenir? 
A) Volkanik faaliyetler 
B) Bitkilerin fotosentez yapması 
C) Fotoliz sonucunda 
D) Kömür, gaz, petrol, odun gibi yakıtların yanması 
E) Su ve mineral oksitlerin oksijen üretmesi 
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9) Yeryüzünde bitkiler ile beslenen canlılar, birincil 
tüketiciler olarak adlandırılır. 
Aşağıdakilerden hangisi birincil tüketiciler arasında yer 
almaz? 
A) İnek   B) Zürafa  C) Fil 
D) Kartal  E) Geyik 

 
 
 
 
10) Aşağıda verilen besin zinciri ile ilgili yargılardan 
hangisi yanlıştır? 
A) Yeşil bitkiler güneşten aldıkları enerjiyi depolarlar. 
B) Birincil tüketicilerde enerji otçullardan bitkilere geçer. 
C) İkincil tüketicilerde enerji otçullardan etçillere geçer. 
D) İkincil tüketiciler et ile beslenir. 
E) Enerjinin büyük bir kısmı ayrıştırıcılar tarafından 
kullanılır. 
 
 
 
 
11) I. Nitritin nitrata dönüşmesi 
II. Azotun bitkilere bağlanması 
III. Bulutların oluşması 
IV. Toprakta verimin artması 
Denizler ve okyanuslardaki dalgalar sayesinde oluşan 
aerosoller yukarıdaki olaylardan hangilerinin 
gerçekleşmesini sağlamaktadır? 
A) I ve II  B) I ve III  C) II ve III 
D) II ve IV  E) III ve IV 
 
 
 
 
12) Atmosferin %78'ini azot oluşturmaktadır. Ancak 
canlılar ihtiyacı olan azotu atmosferden temin edemez. 
Buna göre canlıların doğrudan kullandığı azot; 
I. bitkiler, 
II. bakteriler, 
III. hayvanlar, 
IV. denizler 
unsurlarından hangileri tarafından oluşturulur? 
A) I ve II  B) I ve III  C) II ve III 
D) II ve IV  E) III ve IV 
 
 

13) I. Isınan su atmosfere su buharı olarak katılır. 
II. Yükselen hava akımları, su buharını atmosfer içinde 
yukarı taşır ve burada su damlalarına buz kristallerine 
dönüşür. 
III. Bulutlar bir araya gelerek büyürler ve soğumanın 
etkisiyle su damlalarını yere bırakırlar. 
IV. Oluşan bulutlar eksen hareketinin tersi yönünde 
hareket ederler. 
Su döngüsü hakkında yukarıda verilen bilgilerden 
hangileri yanlıştır? 
A) Yalnız II  B) Yalnız IV  C) I ve II 
D) II ve III  E) III ve IV 
 
 
 
 
 
 
 

14) Besin üretimi için gerekli azot, oksijen, su gibi 
organik maddeler doğada bulunmaktadır. (1) Bu 
maddelerin canlılar tarafından kullanılabilmesi için 
organik besinlere dönüştürülmesi gerekir. (2) Bu organik 
besinler karbonhidrat, protein ve yağlardır. (3) İnek, 
geyik, zürafa gibi canlılar inorganik maddeleri organik 
maddelere çevirir. (4) Bu dönüşümün olabilmesi için 
güneş enerjisine ihtiyaç vardır. (5) 
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? 
A) 1 ve 2  B) 1 ve 4  C) 2 ve 5 
D) 2 ve 4  E) 3 ve 5 

 
 
 
 
 
 
15) Besin piramidinin her basamağında canlı sayısı 
değişmektedir. Piramidin alt basamaklarında canlı sayısı 
üst basamağına göre daha fazladır. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde canlı sayısının 
daha az olması beklenir? 
A) Hepçiller 
B) Üreticiler 
C) Otçullar 
D) Etçiller 
E) Ayrıştırıcılar 
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