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A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyiniz.

2. 

1. K, L ve M şehirlerine ait bazı özellikler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Bu şehirlerdeki biyoçeşitliliğin çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) M-L-K
B) M-K-L
C) K-L-M
D) L-M-K

Yukarıda verilen habere göre;

I. Koruma çalışmaları sayesinde alageyik sayısında artış sağlanmıştır.

II. Alageyik sadece ülkemizde nesli devam eden bir canlı türüdür.

III. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde alageyiklerin çoğaltılması çalışmaları başarısız olmuştur. 

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.

Torosların Efsanesi Alageyik Görüntülendi

Anadolu’daki birçok efsaneye, türkü ve 
masala konu olan ‘Alageyik’ doğa ve yaban 
hayatı fotografçısı İdris Ölmez’in, 3 günlük 
bekleyişi sonunda Torosların Düzlerçamı 
bölgesinde görüntülendi. Senelerce bilinç-
siz avlanma nedeni ile nesilleri yok olma 
sınırına gelen ve sadece Türkiye’de Düzler-
çamı’nda 7 baş kalan alageyikler koruma 
çalışmalarıyla 2010 yılında 300-400 başa 
ulaştı. Düzlerçamı’ndan Türkiye’nin çeşitli 
yerlerine alageyik aktarılmakta ve sayıları 
çoğaltılmaya çalışılmaktadır.

Şehir Çevre kirliliği Kuraklık İnsan nüfusu miktarı
K Çok fazla Çok fazla Çok fazla
L Fazla Fazla Az
M Az Az Az
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3. 

4. 

Buna göre Toros kurbağaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ülkemizde nesli tükenme tehlikesi altında olan canlı türlerinden biridir.
B) Dünya üzerinde yalnızca ülkemizde bulunmaktadırlar.
C) Nesillerinin devamı için onlara sıcak yaşam alanları oluşturulmalıdır.
D) Ülkemizdeki biyoçeşitliliğe katkısı açısından varlıkları önemlidir.

Aşağıdaki görselde bulunan Toros kurbağaları, dünya üzerinde sadece Niğde’nin Ulukışla ilçesinde gö-
rülen bir kurbağa türüdür. Toros kurbağalarını diğer türlerden ayıran en önemli özelliği besinin ve 
suyun bol bulunduğu sıcak alanlar yerine kar ve buzla kaplı Toros Dağları’nda yaşamalarıdır. Toros 
kurbağasının Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından hazırlanan Kırmızı Liste’nin “Kritik” katego-
risinde yer alması, neslinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösterir.

Anadolu Sığla Ağacı ile ilgili;
I. Odun dışı kullanım alanı bulunan ve soyu tükenmek üzereolan bir ağaç türüdür.
II. Gövdesinden çıkarılan madde (sığla yağı), eczacılık ve kozmetik sanayinde kullanılmaktadır.
III. Anadolu Sığla yağı üretimi için yapılan bilinçsiz uygulamalar,  bu ağaç türüne zarar vermektedir. 
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III.

Günlük ağacı olarak da bilinen Anadolu Sığla Ağacı, 
orman ağaçları arasında nadir bir özellik olarak, bir 
çeşit madde üretmektedir. Bu madde kabuğun ya-
rılması sonucu ortaya çıkan sıvının toplanmasıyla 
elde edilir. Bu sıvının işlenmesiyle üretilen Anadolu 
sığla yağı kozmetik, ilaç ve kimya sanayi için önemli 
bir hammadde kaynağıdır. Doğal dağılım alanı 1947 
yılında 7 000 hektar olan sığla ağacı, günümüzde 
yaklaşık 503 hektar ile sınırlıdır. Ağaçların pek çoğu, 
daha fazla sığla yağı üretmek için derin şekilde ya-
rıldıklarından dolayı zarar görmüştür. Günümüzde 
nesli tükenme tehlikesi altında olan bir tür olarak 
kabul edilmektedir.
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Canlılar, dünya üzerinde farklı yaşam alanlarında hayatlarını sürdürürler. Her yaşam alanının farklı özel-
likleri vardır. Bu özellikler canlıların yeryüzünde dağılışlarını etkiler. Yaşam alanları değiştikçe canlıların 
bölgeye uyumunu sağlayacak özellikleri de değişir. 

Aşağıdaki tabloda bazı canlıların yaşam alanları karışık olarak verilmiştir.

K ve L kentleri ile ilgili verilen bilgiler aşağıdaki gibidir. 

Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bir canlı türü birden fazla ortamda yaşayabilir, ortam farklılığı canlı sayısını etkilemez.
B) Nilüfer çiçeği ile Kaktüs’ ün yerleri değiştirilerek tablodaki hata düzeltilebilir.
C) Farklı yaşam alanlarında yaşayan aynı canlı türleri benzer özellikler gösterirler.
D) Dünya üzerindeki bütün böcekler aynı özelliklere sahiptir.

Bu kentlerle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? 

A) K kentinin havasının,  L kentinden daha kirli olması beklenir.
B) Sanayi tesisleri ve insan faaliyetleri K kentinin havasını kirletir.
C) L kentinde yaşayan insanlar çevreye daha duyarlıdır.
D) L kentinde çevreye karşı duyarlı enerji kaynakları kullanılmaktadır.

5. 

6. 

Sanayi tesislerimiz çok olduğundan 
ticaretimiz gelişmiştir.

Ormanlık alanlarımız fazla olmakla 
birlikte haftasonu fidan dikim etkin-
leri düzenleriz.

Sprey ve deodarant kullanımımız 
fazladır.

Genellikle halkımız gideceği yere 
bisikletle ulaşım sağlar.

Elektriğimizi Güneş enerjisinden 
elde ederiz.

Bu kentte sigara kullanan kişi sayısı 
çok azdır.

K L

ORMAN ÇÖL TATLI SU

Tavşan
Geyik
Kuş

Böcek

Böcek
Deve
Yılan

Nilüfer çiçeği

Balık
Kurbağa

Su yosunu
Kaktüs
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Deprem, yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar 
halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayıdır. Depremleri önceden tespit 
etmek mümkün değildir. O yüzden olası bir depremin zararlarını en aza indirmek için, alınması 
gereken önlemler çok önemlidir.

Aşağıdaki deprem önlemlerden hangisi amacı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Zemini sağlam olmayan yerlere bina yapılmamalıdır.
B) Eğimi fazla olan dik yamaçlarda bina yapılmamalıdır.
C) Mevcut binaların dayanıklılıkları artırılmalıdır.
D) Konutlara deprem sigortası yaptırılmalıdır.

Araştırmacılar, insan faaliyetleri nedeniyle bazı bölgelerde meydana gelen depremlerin artış göster-
diğini belirtiyor. İnsan kaynaklı etkenlerin yerkürenin dış tabakasının yapısını etkilediğini görüyoruz. 
Yerkürenin bu değişimlere cevap vermesi ya küçük depremlere yol açıyor ya da büyük depremleri 
tetikliyor.
İnsan kaynaklı depremlerin en önemli nedenleri:
• Madencilik faaliyetleri
• Barajlar
• Petrol ve doğalgaz çıkarma faaliyetleridir.

Buna göre;
I. İnsanoğlunun kaynak ihtiyaçlarını çevreci yöntemlerle sağlaması
II. İsraftan kaçınılarak kaynakların tasarruflu kullanılması
III. Elektrik üretimi için daha fazla baraj yapılması
uygulamalarından hangileri insan kaynaklı depremlerin azaltılması için alınabilecek önlemlerden-
dir?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III.

Bir bölgede yaşayan canlıların çeşitlerinin sayıca zenginliğine biyoçeşitlilikdenir. Bir bölgenin iklim ko-
şulları, yeryüzü şekilleri, toprak yapısı ve o bölgedeki canlıların birbirleriyle olan ilişkileri bölgenin 
biyoçeşitliliğini etkiler.

Yukarıda verilen yaşam ortamlarından hangilerinde biyoçeşitlilik daha zengindir? 

A) I ve II. B) II ve III. C) I ve IV. D) III ve IV.

7. 

8. 

9.
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Ülkemiz,  biyolojik çeşitlilik açısından küçük bir kıta özelliği göstermekte ve bu önemli zenginliği gele-
cek nesiller için akılcı bir şekilde koruma sorumluluğunu taşımaktadır. Biyolojik çeşitliliği korumak için 
doğal ve yapay koruma yaklaşımları izlenmektedir. 
Doğal koruma, canlı türlerin kendi yaşam ortamlarında korunmaları, yaşamlarını sürdürebilmek için 
doğal çevreye bağımlı olduklarını kabul eden bir yaklaşımdır. Yapay koruma ise, biyolojik çeşitliliğin 
doğal yaşam ortamı dışında korunmasını kabul etmektedir.
Metne göre verilen seçeneklerden hangisi doğal koruma tekniğine örnek oluşturmaktadır?

A) Endemik bitki türlerine ait tohumların özel dondurucularda saklanması
B) Nesli tükenme tehlikesi altındaki canlılar için gen bankalarının kurulması
C) Canlıların kendi yaşam ortamlarında milli parkların oluşturulması
D) Bitki türlerinin özel labaratuvarlarda saklanması ve üretilmesi

Öğretmen öğrencilerine güneş enerjisiyle çalışan araba ile ilgili çalışmaların hızlandığını ve ilerleyen 
yıllarda bu araçların yollarda görülebileceğini söylemiştir. Güneş enerjisi ile çalışan araba kullanımının 
artması sonucu hayatımızda ne gibi değişiklikler olacağı sorusuna öğrenciler aşağıdaki cevapları ver-
miştir.
Cemre: Fosil yakıt kullanımının azalmasıyla hava kirliliğinde azalma meydana gelecektir.
Efe: Hava kirliliğindeki değişim sonucunda solunum yolu hastalıklarında azalma olacaktır.
Yağmur: Hava kirliliğindeki değişim asit yağmurlarında artışa sebep olacaktır.
Buna göre hangi öğrencilerin verdiği cevaplar doğrudur?

A) Cemre B) Cemre ve Efe C) Efe ve Yağmur D) Cemre, Efe ve Yağmur

Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamanın çevrede yaratabileceği sorunlardan biri değildir?

A) Çiftçinin ürün verimini arttırmak için, tarım ilaçlarını bilinçli bir şekilde kullanması.
B) Tarım ilaçlarının, besinler yoluyla insan ve hayvanlara geçerek zarar vermesi
C) Topraktaki mikroskobik canlı türlerinin sayıca azalmasına sebep olması
D) Sulama sularıyla birlikte sızan tarım ilaçlarının yeraltı sularını kirletmesi

10. 

11. 

12. 
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Buna göre canlıların kirlilikten etkilenme durumları ile ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan han- 
gisine  ulaşılamaz?

A) Kirlilikten sonra B türünün sayısında artış gerçekleşmiştir.
B) A ve C türleri kirlilikten benzer şekilde etkilenmiştir.
C) Kirlilikten en çok etkilenen D türü olmuştur.
D) Meydana gelen kirlilik tüm türleri aynı yönde etkilemiştir.

Buna göre Eskikaraağaç Köyü ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi 
söylenemez?

A) Leyleklerin her yıl bu köye gelmesi, köyün Avrupa Leylek Köyü olarak seçilmesinde etkili olmuştur.
B) Biyoçeşitlilik açısından zengin olması, köyde çeşitli faaliyetlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.
C) Uluabat Gölü’ne sınır olması ve zengin bitki örtüsü köyün pek çok canlı türünü barındırmasında

etkilidir.
D) Köye her yıl düzenli olarak leyleklerin gelmesi insan faaliyetleri sonucunda gerçekleşmektedir.

Bursa’nın Eskikaraaağaç Köyü 2011’de Avrupa Tabiat 
Mirası Vakfı tarafından Avrupa Leylek Köyü olarak seçil-
miştir. Köy aynı zamanda Uluabat Gölü’ne sınır durumun-
dadır. Leylekler bu köye her yıl haziran ayından gelmek-
tedirler. Yılda 30-40 leyleği misafir eden Eskikarağaç’ta 
her yıl Mayıs ayında leylek şenlikleri düzenlenmektedir. 
Köy sadece leylekleriyle değil sahip olduğu zengin bitki 
çeşitliliğiyle de dikkat çekmektedir.

14. 

Endüstriyel ve evsel atıkların, bilinçsiz kullanılan tarım ilaçlarının akarsu, göl ve denizlere karışması
su kirliliğine sebep olur. Aşağıda bir gölde yaşayan canlı türlerinin sayıları verilmiştir. 

13. 
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Fen bilimleri dersinde bahçeye çıkan Eren elindeki büyüteç yardımı ile bahçedeki canlıları inceliyor. 
Eren, gördüğü canlıları aşağıdaki gibi defterine yazıyor.

Buna göre Eren’in defterine yazdığı canlılar ile ilgili olarak,

I. Bu canlılar arasında hem bitkiler hem de hayvanlar bulun-

     maktadır.

II. Eren’in okul bahçesi biyoçeşitlilik açısından zengindir.

III. Okul bahçesindeki toprak yapısı bu çeşitliliği etkilemektedir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D) I, II ve III.

Verilen seçeneklerden hangisi, orkidelerin neslini korumak amacıyla yürütülen faaliyetlerden biri 
olamaz?

A) Orkidelerin, yaşadığı yaşam alanından aşırı miktarlarda toplanması sağlanmıştır.
B) Orkidelerin çitlerle çevrilerek hayvanların burada otlamaları engellenmiştir.
C) Bitkinin tohumları, Türkiye Tohum Gen Bankası'nda koruma altına alınmıştır.
D) Bölge halkı Likya orkidesinin yaşam alanı ve önemi hakkında bilgilendirilmiştir.

15. 

16.

-Kayın
-Serçe
-Gürgen
-Güvercin
-Karınca
-Tırtıl
-Salyangoz
-Papatya
-Meşe palamudu
-Çimen

Likya orkidesi, Dünya’da sadece Antalya’nın Kaş ilçesin-
de bulunmaktadır. Likya orkideleri, diğer orkideler gibi 
salep tozu elde etmek için doğadan toplanmaktadır.
Hayvanların orkidelerin bulunduğu alanlarda otlatılması 
ve aşırı toplanmasından dolayı nesli tükenme tehlikesiy-
le karşı karşıyadır. Günümüzde sayıları 250 civarındadır. 
Orkidenin toprak altında 2 tane yumrusu vardır. Çiçek 
açtığında yumrulardan biri alınıp, kurutularak toz hali-
ne getiriliyor. Ancak yumru çiçekli haldeyken topraktan 
alındığı için bitkinin tohumlanması engellenmektedir. 
Tohuma geçmeyen yumru üreme şansını kaybettiğinden 
nesli tükenmiş olur.
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 İnci kefali, Van Göl’ünün tuzlu ve sodalı sularında yaşayan endemik bir canlı türüdür. Üremek için 
sürüler oluşturarak akarsulara göç eder. Yumurtasını bıraktıktan sonra tekrar göle döner. Üreme dö-
neminde büyük sürüler halinde akarsulara göç ettiği için tüm dereler balıklarla dolar. Bunu fırsat bilen 
yöre halkı, geçmişte kamyonlar dolu balığı yumurta bırakmadan avlamaktaydı. Bu durum inci kefalinin 
sayısının zamanla azalmasına sebep olmuş ve 1996 yılından itibaren Dünya Doğayı Koruma Birliği ta-
rafından yakın tehdit altındaki bir tür olarak seçilmiştir. Buna bağlı olarak devlet avlanma miktarlarına 
belirli bir sınırlama getirmiştir.

İnci kefaliyle ilgili olarak;
I. Bilinçsizce avlanma yapılması bu canlı türü için tehdit oluşturmaktadır.
II. Yaşama alanı ile üreme alanı aynı olan bir canlı türüdür.
III. Konulan av sınırlamaları canlı türünün yok olmaması için yapılan bir önlemdir.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III.

A) Av yasaklarına uyulmaması sonucu aşırı avlanma
B) Hızlı nüfus artışına paralel olarak plansız kentleşme
C) Milli parklar ve hayvanat bahçelerinin açılması
D) Enerji tüketiminin artması sonucu oluşan çevre kirliliği

17. 

18.  Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi, biyoçeşitliliği tehdit eden faktörler arasında yer 
almaz?
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Cevap Anahtarı

A




