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1 “Beslenme ilişkilerinde bir canlının yok olması dengeyi bozacağı için diğer canlılarda bundan 
etkilenir.”

Yukarıdaki beslenme ilişkisinde yılan sayısının azalmasıyla diğer canlıların sayılarında nasıl 
bir değişim meydana geleceği hakkında fikirlerini söyleyen öğrencilerden hangisi yanlış bir 
çıkarımda bulunmuştur?

A) Can  Kurbağa sayısı zamanla artış gösterecektir.

B) İlknur  Bitki ve kartal sayısı zamanla artacaktır.

C) Kemal  Kartal sayısı zamanla azalacaktır.

D) Murat  Bitki ve kurbağa sayısı zamanla artacaktır.

2 Ülkemizde ormanlık alanlar ile kaplı kuzey kesimlerine baktığımız zaman oradaki bitki örtüsünün 
çeşitliliği ile hayvan çeşitliliği arasında bir ilişki olduğunu görürüz. Ayrıca yağış oranının da 
fazla olduğu bu bölgede doğal beslenme sonucunda uzun ömürlü insanlarımıza da rastlamak 
mümkündür. Bu yeşil çeşitlilik sayesinde kuzey bölgelerimizdeki turist akını da yukarı yönlü bir ivme 
kaydeder ve genellikle bu bölgeye turistik amaçla daha çok çöl ortamında hayat süren kişilerin 
olduğu göze çarpar.
Yukarıda Karadeniz Bölgemizin bazı özellikleri verilmiştir. 

Yukarıda Karadeniz Bölgemizin bazı özellikleri verilmiştir. Bu özelliklere bakıldığı zaman 
biyoçeşitliliğin bölge üzerindeki hangi etkisinden bahsedilmemiştir?

A) Biyoçeşitlilik arttıkça bölgede sanayileşme ve iş bulma oranında artış yaşanmaktadır.

B) Bölgenin doğal zenginliği arttıkça bölgenin turizm sektöründe artış görülebilir.

C) Biyoçeşitlilik ile bölgenin iklimi arasında birbirini etkileyen yönde etkileşim vardır.

D) Biyoçeşitlilik insan sağlığı ve sağlıklı yaşama üzerinde olumlu etkiye sahiptir.
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4 “Van Valiliğinden yapılan açıklamada nisan ve mayıs aylarında Van balığının avlanmasına 
yönelik tüm faaliyetlerin yasaklandığını ve bu yasağa uymayanlara ilgili kanun gereği cezai işlem 
uygulanacağı bildirilmiştir”

Paragrafta balık avlamanın belirli bir süre yasaklandığına dair bir haber yer almaktadır.

Hayvanların avlanmasının belirli bir süre veya tamamen yasaklanmasının nedenleri hakkında 
yapılan açıklamalardan hangisi doğrudur?

A) Yasaklama kararı sadece turistleri bölgeye çekmeyi amaçlayan böylece ekonomik yönden 
bölgenin kalkınmasını sağlayan bir uygulamadır.

B) Bilinçsiz veya kontrolsüz avlanma sonucunda bazı hayvan türlerinin nesilleri yok olmaktadır bu 
nedenle bunu engellemek için yasaklama kararları alınabilmektedir

C) Avlanmanın sadece bazı zamanlarda yapılabilmesi avcıların sağlığını korumaya yönelik bir 
uygulamadır. Çünkü soğuk havalarda avlanan avcıların sağlığı bozulabilir.

D) Avlanmanın daha kolay yapılabileceği zamanlarda avlanma serbest bırakılırken, zor olduğu 
zaman aralıklarında avlanmak yasaklanmaktadır.

3

 Gazete okuyan Ahmet Bey şöyle bir haber ile karşılaşmıştı: 
‘’Çevreci bir kurum tarafından yapılan bir araştırmaya göre A 
şehrinin hava kirliliğinin çok fazla olduğu buna bağlı olarak da 
çeşitli hastalıkların arttığı, canlı çeşidi sayısının önceki yıllara 
göre azaldığı yönünde hazırlanmış bir raporun kamuoyu ile 
paylaşılmış olduğu. Ayrıca şehirde bulunan bir fabrikanın yeşil 
alanların tahrip edilmesine sebep olduğu belirtilmiştir.’’       
Yukardaki gazete haberine göre;

I- A şehrinde hava kirliliğinin en önemli sebebi olarak fabrikaların fazla sayıda olması 
gösterilmiştir.

II- A şehrinde biyoçeşitlilik azalmıştır.
III- Hava kirliliği sonucunda artan hastalıklar ölümlere sebep olmuştur.

İfadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız III B) I ve II C) I, II ve III D) I ve III
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6

Şekilde verilen doğal afeti insan faaliyetleri ile ilişkilendirdiğimizde hangisi bu afete sebep 
olanfaaliyetlerden biri değildir?

A) Arazinin köylüler tarafından aşırı otlatılması.

B) Arazideki ağaçların kesilmesi.

C) Araziye aşırı yağmur yağması.

D) Arazide yollar açılması. 

5 Aşağıda 2010-2012 yılları arasında X şehrinde fosil yakıt kullanımı ve buna bağlı 
olarak hava kirliliği ile canlı çeşidi sayısı değişimlerine ait grafikler verilmiştir. 

Buna göre;

I- Fosil yakıt kullanımı hava kirliliğini olumlu yönde etkilemiştir.
II- Hava kirliliği ile canlı çeşidi arasında doğru bir orantı vardır.
III- İnsanın çevreye verdiği zararlardan biri de canlı çeşidi sayısının azalmasına sebep olmasıdır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) Yalnız III
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 Bayram, yeşil yapraklı bir bitkiyi önce ışıklı bir 
ortamda bir süre bekletiyor (1. durum) sonra bu 
bitkiyi ışık almayacak şekilde bir kabın içine 
yerleştirerek bir süre bekledikten sonra onu dışarı 
çıkarıp değişikliği gözlemliyor (2. ve 3. durum). 
Bayram etkinlik sonucunda bitkinin yapraklarının 
sarardığını ve solduğunu fark etmiştir.

Bayram’ın yaptığı bu etkinlik sonucunda canlıların çevresi ile ilgili etkileşimi konusunda bir 
yorum yapması beklendiğine göre Bayram nasıl bir yorumda bulunursa etkinliği doğru ifade 
etmiş olur?

A) Bu etkinlik sonucunda bitkinin solması, canlıların çevrelerinden sadece olumsuz yönde 
etkilendiğini göstermektedir

B) Etkinlikte bitkinin karanlık ortamda tutulması sonucunda solması, canlıların çevresi üzerindeki 
etkisini göstermektedir

C) Etkinlik sonucunda güneş ışığından uzak bitkinin solması çevrenin canlılar üzerinde etkili 
olduğunu göstermektedir

D) Etkinlik sonucunda bitkinin karanlık ortamda solması sadece ışığın canlılar üzerinde etkili 
olduğunu kanıtlamaktadır
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8

 Ali  Mantıklı

 Ceren  Karamsar

 Kerem  İyimser

 Çiğdem  Yaratıcı

Ayşe Öğretmen öğrencilerinden “Göç alan bir kasabada yerleşim yeri açmak için ormanlık alanların 
tahrip edilmesi” konusunda fikirlerini söylemelerini istemiştir. Öğrencilerin verdiği cevaplar yukarıdaki 
tabloda verilmiştir.

Buna göre hangi öğrenci kendi özelliğine uygun cevap vermiştir?

A) Ali: Ormanlık alanların tahrip olmasından dolayı yaban hayatı zarar görür.

B) Ceren: Nüfusun artmasıyla daha çok üretim ve kazanç olacaktır.

C) Kerem: Yeni insanların gelmesiyle iş kaybı yaşanacaktır.

D) Çiğdem: Kasabada insan sayısının artması çevre kirliliğini artıracaktır.
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10

Bir bölgede 10 yıl içinde meydana gelen canlı çeşidi sayısındaki 
değişim grafikte gösterilmiştir.

Buna göre, bu 10 yıllık süreçte biyoçeşitliliğin azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi 
olamaz?

A) Evsel atıkların toprağa bırakılması

B) Fabrika bacalarından çıkan gazlar

C) Tarımda kimyasal gübre kullanması

D) Ağaç dikim oranının artırılması

9 Öğretmen, “kitabın birinde, Van ilinden daldan dala atlayarak yolculuk yapan bir sincabın ayağının 
yere değmeden Diyarbakır il’ine kadar gidebileceği rivayet edilmiştir. Günümüzde ise aynı sincap 
yine Van’dan Diyarbakır’a doğru yola çıksa ayağı neredeyse hiçbir ağaca değmeyecek.” ifadesini 
kullanarak öğrencilerinden azalan ormanlık alanların nedenlerini ve bu sorunu çözmeye yönelik 
çözümlerini yazmalarını istemiştir.

Öğrenciler seçeneklerde verilen neden – çözüm bilgilerini verdiklerine göre hangi seçenekte 
verilen bilgi hatalıdır?

Neden Çözüm

A) İnsan nüfusunun hızlı 
artması

İnsan nüfusunun hızlı artışı durdurulmalı hatta nüfus sayısında 
azalmaya gidilmelidir.

B) Çarpık ve kaçak yapılaşma Çarpık ve kaçak yapılaşma engellenmeli, ormanlık alanlar 
koruma altına alınarak buralarda bina yapılması önlenmelidir.

C) Orman yangınlarının artması Anız yakma veya ormanlık alanlarda unutulan cam parçacıkları 
orman yangınlarına neden olabileceği için bu tür faaliyetler 
yasaklanmalıdır. 

D) Ağaç sayısında meydana 
gelen azalma

Ağaç sayısının azaldığı yerlere derhal yeni fidanlar dikilmelidir ve 
bunlar koruma altına alınmalıdır.
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Yunus Emre, insan faaliyetleri sonucunda çevrede 
meydana gelen değişimleri göstermek amacıyla şekilde 
verilen posteri hazırlayarak tahtaya çıkıp arkadaşlarına 
“Posterde insan faaliyeti sonucu tarıma açılan tarlaların 
ormanlık alanlar üzerinde nasıl bir etki göstereceğini 
şematize etmiştir. Sizce değişim bu şekilde devam ederse 
gelecekte ne gibi olumsuz durumlar ortaya çıkabilir?” 
şeklinde bir soru yöneltiyor.

Yunus Emre’nin arkadaşları nasıl bir yorumda bulunursa soruya uygun bir cevap vermemiş 
olur?

A) Tarıma açılan alanların artması ormanlık alanların azalmasına neden olacağından bitkilerin 
ürettiği oksijen miktarında azalma meydana gelecektir.

B) Değişim bu şekilde devam ederse gelecekte bitki örtüsü çok hızlı tükenecektir bu durumda bitki 
ile beslenen orman hayvanları gibi canlıların da nesli tükenecektir.

C) Ağaçlar toprağı kökleri ile tutarak erozyonu önlemektedir. Tarıma açılan alanların artması 
sonucu erozyon miktarında artma meydana geleceğinden verimli topraklar azalacaktır.

D) Tarıma açılan alanların miktarının artması sonucunda üretilecek tarımsal ürünlerin sayısındaki 
artış yaban tür sayısı çeşidinin de artmasını sağlar.

12

Şekilde verilen çevresel sorunların nedeni veya nedenleri hangi seçenekte doğru 
verilmiştir?

A) I, IV B) II ve IV

C) I, II ve IV D) I, II, III ve IV
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13 Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Salgın 
nedeniyle ülkeler karantina uygularken insanlar evlerine kapandı. Fabrikalar ve iş hayatı durma 
noktasına geldi. Bununla birlikte dünya genelinde çevre kirliliği azaldı. İstanbul’dan bakıldığında 
yaklaşık 100 km ötedeki Uludağ’ın zirvesi görünürken İtalya’nın Venedik kentinde de nehirlerin 
kirliliğinin azalması ile balıklar yeniden görülmeye başlandı.

Salgın sebebiyle insanların eve kapanması ve çevre kirliliğinin azalmasından yola çıkarak 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Egzoz gazlarının salınımının azalması ile hava kirliliği azalmış görüş mesafesi artmıştır.

B) İnsanların eve kapanması sadece hava kirliliğinin azalmasını sağlamıştır.

C) Fabrikaların kapanması hava kirliliğinin azalmasına etki etmiştir.

D) Nehirlerde balıkların tekrar görülmesi su kirliliğinin azalması ile olmuştur.

14 Birgün padişahın biri elindeki fidanı toprağa dikmeye çalışan bir ihtiyar görür ve O’na: “Ey ihtiyar, sen 
bu fidanı dikiyorsun ama onun meyvesini yiyecek ömrün var mı?” diye sorunca ihtiyar: “Meyvesini 
ben yemesem de torunlarım yer,” şeklinde bir cevap verir.

İhtiyar adamın verdiği “Meyvesini ben yemesem de torunlarım yer ” şeklindeki karşılıkta ifade 
etmek istediği husus seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A) İnsan çevresi ile iki yönlü bir ilişki içindedir. Doğaya sağlanan her fayda er ya da geç insanlara 
olumlu döner.

B) Çevre her zaman insan üzerinde etkilidir, bu nedenle insanlar çevresinden uzak olmalıdır.

C) Çevremizi güzelleştirmek insan ömrünün uzamasına neden olacağından önemlidir

D) Çevre ile insan tek yönlü olarak etkileşim içinde olduğu için fidan dikmek gereklidir.
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15 “Dünyada, teknoloji ve bilimdeki gelişmeler ile insanlık için hayat oldukça değişmiştir. Tabii nüfusun 
artmasıyla günlük yaşantımızdaki birçok ihtiyaç değişmekte, yeni ihtiyaçlar doğmaktadır. Örneğin 
Marmara Bölgesinde, nüfusun artmasıyla arıtma tesislerine ihtiyacımız daha da çok artarken buna 
paralel olarak özel araç sayıları ve evsel atıklarda artmıştır. Ayrıca artan nüfus ile birlikte gıda 
ihtiyacı da arttığından tarımsal ilaç ve gübreler de daha çok kullanılmaya başlanmıştır. Tüm bu 
ihtiyaçlarımızın karşılanması bilim ve teknoloji sayesinde olurken çevremiz de bundan olumsuz 
yönde etkilenmiş hava, toprak ve su kirliliğine sebep olunmuştur. Çevrenin kirlenmesi de sadece 
insanları değil diğer canlıları da hiç kuşkusuz olumsuz etkilemiştir.”

Ali:  Marmara Bölgesi’ndeki çevre kirliliğinin sebebi özel araç sayısının artması ve evsel atıklardır.
Gamze:  Bölgede araç sayısının artması nüfusumuzun arttığını ve ülke teknolojimizin geliştiğini 

gösterir.
Yasin:  Çevrenin kirletilmesi sadece insanlara değil diğer canlılara da zarar verir.

Buna göre paragraftan yanlış anlam çıkaran öğrenci ya da öğrenciler kimlerdir?

A) Ali ve Yasin B) Gamze ve Ali

C) Yalnız Gamze D) Yasin ve Gamze
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1 B

2 A

3 D

4 B

5 D

6 A

7 C

8 A

9 A

10 D

11 D

12 D

13 B

14 A

15 B


