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FEN BİLİMLERİ
A. Aşağıdaki bilgilerin doğru ya da yanlış olduğuna karar verip ilgili kutucuğu (X) ile işaretleyiniz.
BİLGİLER

DOĞRU

YANLIŞ
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1. Bir bölgede iklim koşulları ve meydana gelen yeryüzü hareketleri
o bölgedeki canlı türü sayısını etkiler.
2. Çevre kirliliği ve aşırı avlanma insan faaliyetleri sonucunda oluşur.
3. Akdeniz foku ve kelaynak kuşu ülkemizde nesli tükenmiş canlılara örnek ve
rilebilir.
4. İnsülin hormonu, kandaki şeker oranını azaltırken; glukagon hormonu, kandaki şeker oranını arttırır.
5. Anadolu kaplanı ülkemizde sayıca az miktarda bulunan canlılara örnek ola
rak verilebilir.
6. Orman yangınları ve aşırı avlanma biyoçeşitliliği azaltır.
7. Nesli tükenme tehlikesi altındaki bir canlı insanlar tarafından evlerine alınıp
muhafaza edilmelidir.
8. Tarımda verimi arttırmak için aşırı gübreleme işlemi yaygınlaştırılmalıdır.
9. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih etmek, hava kirliliğini önlemek için
yapılması gereken davranışlar arasında yer alır.
10. Dünyadan yansıyan güneş ışınlarının su buharı ve atmosferdeki bazı gazlar
tarafından tutulmasına sera etkisi denir.

B. Aşağıda bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları kullanarak cümlelerde boş bırakılan
yerleri doldurunuz.
endemik

katkı

hava
kirliliğine

zengin

su kirliliği

biyoçeşitlilik

aşırı avlanma
tarımsal
verimliliğin

güneş
nesli tükenmiş

1. Bir bölgede yaşayan canlı türlerinin sayıca zenginliğine……………………………. denir.
2. Acur, hünnap, muşmula gibi belli bir bölgede yetişen bitkiler………………………….. bitkilerdir.
3. Ülkemiz biyoçeşitlilik bakımından………………………….. bir ülkedir.
4. Biyoçeşitliliğin fazla olması ülke ekonomisine …………………………. sağlar.
5. Anadolu parsı, asya fili, afrika kaplanı, ülkemizde……………………… canlılara örnektir.
6. Fabrika ve motorlu taşıt sayılarının artması, ………………………………….. sebep olmaktadır.
7. Toprak kirliliği, ……………………………… azalmasına sebep olur.
8. …………………………… biyoçeşitliliği olumsuz etkiler.
9. ………………………… sonucu akarsu ve göllerde toplu balık ölümleri ortaya çıkmaktadır.
10. Enerji elde etmek için katı ve sıvı yakıtlar yerine …………………., rüzgâr gibi kaynaklar kullanılmalıdır.
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Çevre kirliliği, orman
yangınları,
kontrolsüz
avlanma
gibi olaylar
biyoçeşitliliği
azaltır.

D

Y

Akdeniz
foku, deniz
kaplumbağası,
flamingo, boz
ayı, ülkemizde
nesli tükenmiş
canlılardandır.

D

Arabaların
egzozlarından
çıkan zararlı
gazlar hava
kirliliğine
sebep olur.

Y

Ülkemizde kardelen, siklamen,
göl soğanı,
yanardöner çiçeği gibi canlıların
nesli tükenme
tehlikesi altındadır.

D

Toprağın
kirlenmesi,
besinlerimizin
besin değerinin artmasını
sağlar.

Y

Atık yağların
lavabolara
dökülmesi
su kirliliğine
sebep olur.

Dinozor,
Moa, Mamut
nesli tükenmiş canlılara
örnektir.

D

Y

D

Y

D

Y

D

Y

1

2

3

4

5

6

7

8
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C. Çerçeveler içinde verilen ifadeleri doğru veya yanlış olarak değerlendirelim. İfade doğru ise “D” yönünde, yanlış ise “Y” yönünde ilerleyerek hangi çıkışa ulaşacağımızı bulalım.
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Ç. Aşağıdaki soruları, görsellerin kutucuk numaralarını kullanarak cevaplayınız.
Aşağıda numaralandırılarak gösterilen canlıların bir kısmının neslinin tükendiği, bir kısmının ise tükenmek üzere olduğu bilinmektedir.
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1.

Verilen canlılardan hangilerinin dünyada nesli tükenmiştir?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

2.

Verilen canlılardan hangilerinin ülkemizde nesli tükenmiştir?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….......…...........

3.

Verilen canlılardan hangileri ülkemizde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

4.

Verilen canlılardan hangilerinin dünyada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
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D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.
Fen bilimleri dersinde Zehra bazı ekosistemleri incelemiştir. Bir bölgedeki tüm canlıların sayı ve çeşit
bakımından zenginliğine, biyoçeşitlilik adı verilir. Zehra aşağıda verilen ekosistemleri biyoçeşitlilik açısından incelemiştir. Zehra’nın tespit ettiği canlı türleri aşağıdaki gibidir.

- Ağaç (10 çeşit)
- Böcek (10 çeşit)
- Kuş (8 çeşit)
- Çalı (5 çeşit)

Orman ekosistemi

- Kaktüs (20 çeşit)
- Yılan (7 çeşit)
- Böcek (3 çeşit)

Çöl ekosistemi

-Balık (4 çeşit)
-Kurbağa (3 çeşit)
-Yosun (8 çeşit)

Göl ekosistemi

Buna göre bu ekosistemler ve canlı türleri ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) En fazla canlı çeşidine sahip ekosistem orman ekosistemidir.
B) Çöl ekosistemi biyoçeşitliliğe en fazla katkı sağlayan ikinci ekosistemdir.
C) Bir ekosistemde bulunan canlı türü başka bir ekosistemde bulunamaz.
D) Biyoçeşitlilik açısından en zengin ekosistem orman ekosistemidir.

2. Son yıllarda hızla artan çevre problemleri ile birlikte, biyolojik çeşitlilikte büyük bir azalma meydana
gelmiş ve nesli tükenme tehlikesi altındaki bitki ve hayvan türlerinin korunması, dünya gündeminin
ana maddelerinden birisi haline gelmiştir. Ülkemizde de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan
kelaynak kuşları da Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından “Yok Olmak Üzere” kategorisine alınmıştır. Bu amaçla kelaynak kuşlarını korumak için bir takım önlemler alınması gerekmektedir.
Buna göre kelaynak kuşlarının neslinin tükenme tehlikesinin sona ermesi için;
I. Besin maddeleri olan böceklerle mücadele için tarım ilaçlarının kullanılmaması,
II. Aşırı ve yanlış avlanmaların önüne geçilmesi,
III. Yaşam faaliyetlerini sürdürdükleri bölgelerin insan kullanımına kapatılması,
uygulamalarından hangileri gerçekleştirilebilir?
A) Yalnız I			

B) I ve II			

C) I ve III 		
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1.

D) I, II ve III
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3. Petrol tankeri ile kuru yük gemisinin karıştığı kazada tankerde bulunan petrolün büyük bir kısmı denize döküldü. Deniz yüzeyinin siyaha boyandığı kaza sebebiyle büyük bir alanda yoğun bir kirlilik tabakası meydana geldi.
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Buna göre anlatılan deniz kazası ile ilgili olarak;
I. Kazanın gerçekleştiği bölgede yaşayan deniz canlılarının yaşamı olumsuz etkilenmiştir.
II. Kaza sonucunda su kirliliğinin yanında toprak kirliliği de meydana gelmiştir.
III. Bölgedeki deniz canlılarıyla beslenen diğer canlılar da kirlilikten etkilenmiştir.
yapılan yorumlardan hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I			

B) I ve II			

C) I ve III		

D) I, II ve III

4. 5. sınıf öğrencisi Ali, Arabistan Oriksi hakkında aşağıdaki posteri hazırlıyor.

Arabistan Oriksi, yaşam koşulları oldukça zor
olan Sahra ve Arabistan çöllerinde yaşamayı başaran nadir canlılardandır. Nesli tehlikede olan
Arabistan Oriksi’nin, son kalan türleri insan eliyle çoğaltılıp yeniden doğaya salınmış ve sayıları
günümüzde 7000 civarına ulaşmıştır. Arabistan
Oriksi’nin yaşadığı bölgede sıcaklık 50°C’nin üzerine çıkabilir ve bazı yıllar hiç yağmur yağmaz.
Çölün yerlisi olan bu canlının beyaz derisi güneş
ışığını yansıtırarak, canlıyı güneşin kavurucu sıcaklığından korur. Bu sayede çöl sıcaklıklarına
deveye göre daha çok dayanabilmektedir. Soluduğu havadaki nem ile su ihtiyacını giderebilir,
vücut sıcaklığını geceye ve gündüze göre ayarlar
ve bu sayede terlemeyi engeller. Böylelikle 2 yıl
boyunca hiç su içmeden yaşayabilir.

Posterde verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Canlılar bulundukları iklim koşullarına göre kendilerine özgü özelliklere sahiptir.
B) Arabistan Oriksi’nin son kalanları insanlarca çoğaltılarak, biyoçeşitliliğin azalması engellenmiştir
C) Çölde yaşayan tüm canlılar iki yıl boyunca su içmeden yaşayabilirler.
D) Bu canlı türü, çöldeki yaşam koşullarına develere göre daha dayanıklıdır.
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5. Dünya genelinde sıcaklıkların artması nedeniyle birçok balık türünün nesli tükenme tehlikesiyle karşı
karşıyadır. Dünya’da bulunan tehdit altındaki balık türlerinin sayısı değerlendirildiğinde, Amerika’da
200’den fazla, Avustralya ve Çin’de 200 civarında; Kanada, Rusya, Türkiye, Etiyopya, Kenya ve Güney
Afrika’da 100 civarında balık türünün tehdit altında olduğu görülmektedir.
Buna göre;
I. Küresel iklim değişikliği nedeniyle balık türlerinin daha serin sulara göç etmesi
II. Deniz suyu sıcaklıklarındaki değişime bağlı olarak canlı türlerinin üretkenliğini yitirmesi
III. Dünya üzerinde balıklar için yaşam alanlarının genişlemesi ve yeni besin kaynaklarının oluşması
ifadelerinden hangileri balık biyoçeşitliliğinde meydana gelen değişimin sebeplerinden olabilir?
A) I ve II
6.

		

C) II ve III

		

D) I, II ve III

Anadolu sığla ağacı veya yerel adıyla günlük ağacı soyu tükenmek üzere olan ve yalnızca Güneybatı Anadolu Bölgesi’nde görülen endemik bir ağaç türüdür. Sıkı yasal korumaya rağmen, 1950’lerden
itibaren yaşam alanı 6.500 hektardan 1.300 hektara inmiş, bu alanlar da yüksek oranda parçalanmış
ve yok olma tehdidi ile karşı karşıya kalmıştır. Kayda değer orman parçaları sadece Köyceğiz Gölü etrafında kalanlardır.
Verilen bilgilere göre;
I. Sığla ağacı, Köyceğiz gölü, Fethiye, Kaş, Antalya çevrelerindeki vadi tabanlarında geniş yayılma
gösteren bir ağaç türüdür.
II. 1950 yılından sonra Güneybatı Anadolu Bölgesi’ndeki Anadolu Sığla Ağaçları ’nın büyük bir kısmı
kaybedilmiştir.
III. Tarımsal faaliyetler ve kentleşme politikaları gibi insan kaynaklı nedenlerle Anadolu sığla sahaları
azalmıştır.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I		

7.

B) I ve III

B) I ve III		

C) II ve III

D) I, II ve III

Aşağıda kuşların göç yolu üzerinde olan ve tarım arazileri ile çevrili bir göle ait bazı veriler görülmektedir. Veriler yılın aynı döneminde yapılan gözlemlerle elde edilmiştir.

göldeki su seviyesi (m)

17

22
13

kuş türleri (x10)

3

kuş sayısı (x100)

6

2
1

1998

2008

1

0.5

2018

Göl çevresindeki biyoçeşitlilik ile ilgili olarak;
I. Kuş türlerinin büyük kısmı göç yolu üzerinde başka alanları tercih etmiş olabilir.
II. Gölün su seviyesi, yanlış su kullanımı yüzünden azalmış olabilir.
III. Son durumda göldeki kuş sayısının artırılması ile biyoçeşitlilik arttırılabilir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) I ve II			

B) I ve III		

C) II ve III		
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D) I, II ve III
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8. Dünya’nın en nadir 12 memelisinden birisi Akdeniz fokudur. Deniz kıyılarının betonlaşması, yasadışı
avcılık faaliyetleri, deniz ve kıyıların kirlenmesi gibi faktörler bu türün neslinin devamını tehdit etmektedir.
Aşağıda verilen haritada Akdeniz fokunun dünya nüfusu ve dağılımı gösterilmiştir.

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir’in Foça ilçesinde özel çevre koruma bölgesinde( ÖÇKB ) 1993-2004 yılları arasında yapılan bir
araştırma verileri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

GÖZLEM RAPOR SAYISI
GÖZLENEN FOK SAYISI
Türkiye kıyılarında yaklaşık 100 tane Akdeniz fokunun yaşadığı bilindiğine göre aşağıda verilen ifadelerden hangisine ulaşılır?
A) 1996 yılından sonra gözlenen Akdeniz foku sayısı sürekli azalmıştır.
B) 1993-1995 yılları arasında gözlenen Akdeniz foku sayısı sürekli olarak artmıştır.
C) Dünya üzerinde, en fazla sayıda Akdeniz fokuna ev sahipliği yapan ülke Türkiye’dir.
D) Akdeniz foklarının yaşamı için en elverişli bölgeler sırasıyla Akdeniz ve Atlantik’tir.
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Cevap Anahtarı
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