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7) DNA miktarı

zaman

2x

x

4x

t 2t 3t

 

 DNA mik ta rı nın za ma na bağ lı de ği şi mi yu ka rı
da ki gra fik te gös te ri len hüc re nin ger çek leş tir
di ği bö lün me ler le il gi li ola rak aşa ğı da ki gra
fik ler den han gi si çi zi le bi lir?

 

E) Çeşitlilik

Zaman
t

2a

a

2t 3t

4a

C)

A) Hücre sayısı

Zaman
t

4

2

2t 3t

8

B) Kromozom sayısı

Zaman
t

2n

n

2t 3t

Kromozom sayısı

Zaman Zaman
t

4n

2n

2t 3t

Hücre sayısıD)

t

4

2
1

2t 3t

16

 

8)  
2n n

n n n n

n n n n

2n

I III

II

IV

 

Şekildeki nu ma ra lan dı rıl mış olay lar la il gi li 
ola rak ve ri len aşa ğı da ki ifa de ler den han gi si 
yan lış tır? 

 A) I.olaysırasındahomologkromozomlarınay
rılmasıilekromozomsayısıyarıyainer.

 B) II.veIII.olaylardakardeşkromatitlerayrılır.
 C) I,IIIveIVçeşitliliğesebepolanolaylarıiçerir.
 D) I.veIII.olayınbaşlangıcındaDNAmiktarıiki

katınaçıkar.
 E) I.,II.veIII.olaylarsonucuoluşanhücrelerin

kromozomsayılarıaynıdır.

9) Oo ge nez sı ra sın da aşa ğı da ki hüc re ler den 
han gi si olu şur ken ho mo log kro mo zom lar bir
bi rin den ay rı lır?

 A) Oo tit

 B) Sekonderoosit

 C) Primeroosit

 D) Ovum

 E) Oogonium

10) Arı la rın üre me si dü şü nül dü ğün de er kek ve 
di şi arı lar (kra li çe) ile il gi li ola rak;

 I. Spermlermayozbölünmeyleoluşturulur.

 II. Erkekarılarbütüngenlerinikraliçearıdanalır.

 III. Spermoluşumusırasındakrosingovergörül
mez.

 IV.Yumurta oluşumu sırasında kalıtsal çeşitlilik
görülür.

 ifa de le rin den han gi le ri ke sin lik le yan lış tır?

 A)YalnızI B)YalnızIII C)IveIII

   D)IIveIII E)I,IIveIV

11) 

A B C

D E

 Yukarıda bir memeli hayvan türünde meydana
gelenikiayrıdöllenmeolayışematizeedilmiştir.

 A, B, C, D ve E ile gös te ri len zi got la rın ge li
şim le ri ay nı döl ya ta ğın da ger çek leş ti ği ne  
gö re aşa ğı da ki ler den han gi si yan lış tır?

 A) CileE’ninkangruplarıkesinlikleaynıdır.

 B) AileBaynıplasentadanbeslenirler.

 C) C,DveE’nincinsiyetlerifarklıolabilir.

 D) DveEtekyumurtaikizidir.

 E) BveDçiftyumurtaikizidir.
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TEST 5

1) Bir ai le nin da ha ön ce do ğan 3 ço cu ğu da kız 
ol du ğu na gö re, bu ai le nin do ğa cak 4. ço cu ğu
nun er kek ol ma ola sı lı ğı kaç tır?

 A)1/4 B)1/2 C)1/8 D)2/3 E)3/4

2) A ge no ti pin de yumurta oluş tu ra bi len bir bire
yin yumurta ana hüc re si;

 I. AA

 II. Aa

 III. aa

 ge no tip le rin den han gi le ri ne sa hip ola bi lir?

 A)YalnızI B)YalnızII C)YalnızIII

   D)IveII E)I,IIveIII

3) BbDdE Eff ge no tip li bir bi re yin bdEf gen le ri ni 
ta şı yan ga met çe şi di ni oluş tur ma ih ti ma li 
aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 (Genlerbağımsızdır.)

 A) 
1
2

 B) 
1
3

 C) 
1
4

 D) 
2
3

 E) 1

4) AaBbCc ge no tip li di şi bi rey ile AABbCC ge no
tip li er kek bi re yin çap raz lan ma sı so nu cu AbC 
fe no tip li bir bi re yin oluş ma ih ti ma li kaç tır?

 (Genlerbağımsızdır.)

 A) 
3
4

 B) 
1
2

 C) 
2
5

 D) 
1
3

 E) 
1
4

5) D, e, m fe no tip li bir bi re yin ge no ti pi nin be lir le
ne bil me si için ya pı la cak kont rol çap raz la ma
sın da aşa ğı da fe no ti pi ve ri len bi rey ler den 
han gi si kul la nı lmaz?

 A)D,e,m B)d,e,M C)d,E,m

   D)d,e,m E)d,E,M

6) AaBb ge no ti pi ne sa hip bir ka dın ile AABb ge
no ti pi ne sa hip bir er ke ğin ev li li ğin den do ğa
cak ço cuk la rın an ne nin fe no ti pi ne ben ze me 
ora nı kaçtır?

 (Genlerbağımsızkromozomlarüzerindedir.)

 A) 
1
2

 B) 
1
4

 C) 
3
4

 D) 
3
8

 E) 
3
16

7) Men del ya sa la rı na gö re;

 I. AaBbCCDd

 II. aaBbccDd

 III. AAbbCCdd

 IV.AaBbCcDd

 ge no tip le ri ne sa hip bi rey ler den han gi le ri 
“abcd” ge no ti pin de yu mur ta ve ya sperm hüc
re le ri oluş tu ra bi lir?

 A)YalnızI B)YalnızII C)IveIII

   D)IIveIV E)I,IIIveIV

8) Kahverengigözlü,kıvırcıksaçlıbirkadınilemavi
gözlüvedüzsaçlıbirerkeğin ilkçocuklarımavi
gözlüvedüzsaçlıoluyor.

 Bu ai le nin ikin ci ço cuk la rı nın kah ve ren gi göz
lü ve düz saç lı ol ma ih ti ma li aşa ğı da ki ler den 
han gi si dir?

 (Kahverengigözvekıvırcıksaçgenleridominant
özelliktedirvegenlerbağımsızdır.)

 A) 
1
2

 B) 
1
4

 C) 
1
8

 D) 
1
16

 E) 
3
4
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9) AaBbCcDD ge no tip li bir bi re yin ken di leş ti ril me
si so nu cu olu şa cak bi rey ler de göz le ne bi le cek 
ge no tip çe şi di sa yısı aşa ğı da ki ler den han gi si
dir?

 (Genlerbağımsızdır.)

 A)3 B)9 C)27 D)81 E)243

10) Ge no ti pi AaBB olan bir ka dın ile AaBb olan 
bir er ke ğin, aaBb ge no ti pin de kız ço cuk la rı
nın ol ma ola sı lı ğı kaç tır?

 (Genlerbağımsızdır.)

 A) 
1
64

 B) 
1
16

 C) 
3
64

 D) 
9
64

 E) 
27
64

11) Kah ve ren gi saç lı (A) ve kah ve ren gi göz lü (B) 
olan iki bi re yin; sa rı saç lı (a) ma vi göz lü (b) 
ço cuk la rı ol du ğu na gö re an ne ve ba ba nın ge
no ti pi aşa ğı da ki ler den hang isi dir?

  An ne  Ba ba

 A) AaBb  AaBb

 B) AABb  AaBb

 C) AABB  AABB

 D) aaBB  aaBB

 E) aabb  aabb

12) Kah ve ren gi göz lü (A) kah ve ren gi saç lı (B) bir 
bi re yin ge no ti pi ni tes pit et mek için aşa ğı da ki 
ge no tip ler den han gi si ne sa hip bi rey ile çap
raz la ma ya pıl ma lı dır?

 A) AABB B) AaBb  C) aaBB

   D) aaBb  E) aabb

13) İki he te ro zi got sa rı ve düz gün to hum lu be zel
ye nin çap raz lan ma sı so nu cu ye şil ve düz gün 
to hum lu be zel ye le rin oluş ma ola sı lı ğı kaç tır?

 (SarıBaskın Yeşil,DüzgünBaskın Buruşuk)

 

 A) 
9
16

 B) 
3
16

 C) 
1
2

 D) 
1
9

 E) 1

14) AA x aa   çap raz lan ma sı  so nu cu   olu şa cak 
bi rey le rin F

2
 dö lün de ki fe no tip ora nı kaç tır?

 A) 1 : 2 : 1 B) 2 : 1  C) 1 : 1

   D) 3 : 1     E) 1

15) Sa rı to hum lu (S) he te ro zi got be zel ye le rin ken
di leş ti ril me si so nu cu olu şan döl le rin % ka çı 
he te ro zi got ge no tip li olur?

 (Sarıtohumrengibaskındır.)

 A)20 B)25 C)50 D)75 E)100

16)  
1 2

3 4

5
bc Bc bc

bc

BC BC
: dişi

: erkek
 

 Yukarıdakisoyağacındabirailedekibireyleriniki
farklıözellikleilgilifenotipleribelirtilmiştir.

 Bu na gö re nu ma ra lan dı rıl mış bi rey ler den han
gi si nin ge no ti pi aşa ğı da yan lış ve ril miş tir?

 A) 1.bireyingenotipiBbCc

 B) 2.bireyingenotipiBbCc

 C) 3.bireyingenotipiBBCc

 D) 4.bireyingenotipibbcc

 E) 5.bireyingenotipibbcc
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TEST 6

1) An ne si AB, ba ba sı B ken di si A kan gru bun dan 
olan bir in sa nın, tek yu mur ta iki zi olan kar de
şi nin kan gru bu nun B ol ma ola sı lı ğı kaçtır?

 A)%100 B)%75 C)%50
  D)%25 E)%0

2) 
OO

A

Erkek birey

Dişi birey

I II

III IV V

 

 Yu ka rı da ki so ya ğa cın da gö rü len bi rey ler le il
gi li ola rak;

 I. IveIInolubireylerinkangruplarıO'dır.
 II. IIInolubireyinkangrubununOolmaolasılığı

yoktur.
 III. VnolubireyinkangrubununAolmaolasılığı

1/4’tür.
 yar gı la rın dan han gi le ri doğ ru dur?

 A)YalnızI B)YalnızIII C)IveIII
   D)IIveIII E)I,IIveIII

3) AnneninA,babanındaBkangrupluolduğubir
ailede,1.çocukOkangrupludur.

 Bu ai le nin do ğa cak 2. ço cuk la rı nın O kan   
grup lu ol ma ola sı lı ğı kaç tır?

 A) P B) R C) V D) g E) j

4) 

2

1

3

4 5

Rh (–) Rh (+)

Rh (+) Rh (–) Rh (+) Rh (–)

: dişi

: erkek

 

 Yu ka rı da ki so ya ğa cın da nu ma ra lan dı rıl mış  
bi rey ler den han gi le ri nin Rh fak tö rü ba kı mın
dan he te ro zi got ol du ğu ke sin ola rak söy le ne
mez?

 A)Yalnız4 B)1ve5 C)1,3ve5
   D)1,4ve5 E)2,3ve4

5) He te ro zi got BRh+ kan grup lu bir çift le il gi li 
ola rak aşa ğı da ki ler den han gi si söy le ne mez?

 A) ÇiftinkangrubugenotipiBORr’dir.

 B) Alyuvarındahiçkangrubuproteinibulunma
yançocuklarıolabilir.

 C) B kan gruplu çocuklarının olma olasılığı
3/4’tür.

 D) Rh–kangrupluçocuklarıolamaz.

 E) Çocuklarının bazılarının kan grubu genotipi
OORR ola bilir.

6) 

X

BRh (+) ARh (–)

ABRh (–)

: dişi

: erkek

 

 Yukarıdakisoyağacındabirailedekibazıbireyle
rinkangrubuveRhfaktörübakımındanfenotip
lerigösterilmiştir.

 Bu so ya ğa cın da kan gru bu ba kı mın dan an ne 
ho mo zi got, ba ba he te ro zi got ge no ti pe sa hip 
ol du ğu na gö re, X ile gös te ri len bi re yin BRh(+) 
kan grup lu ve er kek ol ma ola sı lı ğı kaç tır?

 A) 
1
4

 B) 
1
8

 C) 
1

12
 D) 

1
16

 E) 
3
18
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7) AORr  X ABRr 
 Yu ka rı da kan gru bu ge no tip le ri gös te ri len bir 

ai le nin ARh+ kan grup lu er kek ço cuk la rı nın 
oluş ma ola sı lı ğı kaçtır?

 A) 
1
2

 B) 
2
3

 C) 
4
9

 D) 
3
8

 E) 
3
16

8) 

O

A B

O

B

?

: dişi

: erkek

 

 Bir ai le nin kan gru bu fe no tip le rin den ba zı la rı
nın be lir til di ği yu ka rı da ki so ya ğa cın da “?” ile 
gös te ri len bi re yin ge no ti pi aşa ğı da ki ler den 
han gi si ola bi lir?

 
 A) AA B) OO C) AO D) AB E) BB

9) 

B

O 1

O

A

2

: dişi

: erkek

 Yu ka rı da ki soy ağa cın da 1 ve 2 nu ma ra la rı ile 
gös te ri len bi rey le rin A kan gru bun dan ol ma 
ola sı lı ğı kaçtır?

    1       2  

 A)   1
   Q 

 
B)  P    

0

 C)   0   P
 D)  Q    

1

 E)  R   P

10) He te ro zi got A kan grup lu bi rey ile ho mo zi got 
B kan grup lu bi re yin ev li li ğin den;

 I. AO
 II. BO
 III. AB
 kan grup la rın dan han gi le ri ne sa hip ço cuk lar 

olu şa maz?

 A)YalnızI B)YalnızII C)YalnızIII
   D)IveII E)IIveIII

11) ARh+ kan grup lu bir kadın ile 0Rh+ kan grup lu 
er kek bi re yin do ğa cak ço cuk la rı nın kan gru bu 
ge no ti pi aşa ğı da ki ler den han gi si ola maz?

 A) OO RR B) AA rr  C) AO Rr
   D) OO Rr E) AO rr 

12) A B

A AB ABAB O B A O

1 2 3 4 5 6 7 8

: dişi

: erkek

 

 Yu ka rı da ki so ya ğa cın da kan gru bu fe no tip le ri 
be lir ti len bi rey ler le il gi li ola rak;

 I. 4ve7numaralıbireylerinkanlarındaantijen
yoktur.

 II. Annevebabanınkangrubugenotiplerihomo
zigottur.

 III. 6ve7numaralıbireyler tekyumurta ikizleri
dir.

 yar gı la rın dan han gi le ri doğ ru dur?

 A)YalnızI B)YalnızII C)YalnızIII
   D)IveII E)I,IIveIII
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TEST 7

1) 
A

b

a

B

Gen le ri nin kro mo zom üze rin de ki di
zi li şi yan da ki gi bi olan bir üre me 
ana hüc re sin den ga met oluş tu rul
ma sı sı ra sın da kro ssingover ola yı
nın ger çek leş me ih ti ma li %0 ise 
oluş tu ru la bi le ce k ga met çe şit le ri ve 
bu ga met le rin oluş ma oran la rı aşa
ğıdakilerden hangisidir?

 A) %25ab,%75AB
 B) %25Ab,%25ab,%25aB,%25AB
 C) %50Ab,%50aB
 D) %50AB,%50ab
 E) %75Ab,%25aB

2) Ge no ti ple ri BO  olan bir an ne ile AO olan bir 
ba ba nın ço cuk la rı nın O ge ni ni bu lun dur ma 
ola sı lı ğı yüz de kaç tır?

 A)0 B)25 C)50 D)75 E)100

3) aabbCcDdxAaBbCcDd
 Ge no tip le ri yu ka rı da ki gi bi olan bi rey le rin 

çap raz lan ma sı so nu cun da a, b, c, d fe no tip li 
bir bi re y oluş ma  ola sı lı ğı kaç tır?

 (Genlerbağımsızdır.)

 A) 
1
4

 B) 
1
16

 C) 
1
32

 D) 
1
64

 E) 
1
128

4) 

0Rh-

0Rh- 0Rh+BRh- BRh+

BRh+
X

 

 Yu ka rı da ki so ya ğa cın da X ile gös te ri len bi re
yi n ge no ti pi nin BORr ol ma ola sı lı ğı kaç tır?

 A)%0  B)%25  C)%50
   D)%75  E)%100

5) 
2

3 5 6

1

4
 

 Yukarıdaki soyağacında otozomal bir özelliğin
kalıtımıgösterilmiştir.

 Ko yu renk ile gös te ri len bi rey le rin re se sif fe
no tip li ol du ğu bi lin di ği ne gö re 2, 3, 5 ve 6 nu
ma ra lı bi rey le rin ge no ti pi nin he te ro zi got ol ma 
ola sı lı ğı kaç tır?

 A) 1 B) 
1
2

 C) 
1
4

 D) 
1
6

 E) 
1

32

6) 
AB B

B AB A AB

AB A B

1

2 3

4 5

 

 Kan gru bu ka lı tı mı yu ka rı da ki so ya ğa cın da 
gös te ri len bir ai le de nu ma ra lan dı rıl mış bi rey
ler den  han gi le ri nin O al le li ni ta şı dı ğı ke sin 
ola rak söy le nir?

 A)1,2ve3 B)1,2ve4 C)1,3ve5
   D)1,4ve5 E)2,3ve4

7) Aşa ğı da ki ler den han gi si mo di fi kas yon ör ne ği 
ola maz?

 A) Çuhaçiçeğininfarklısıcaklıklarda,farklırenk
teçiçekaçması

 B) Karanlıkta yetiştirilen mısır fidelerinin sarı
renkliolması

 C) Yeşilyaprakçekirgelerininrenklerininyaprak
latamamenaynıolması

 D) Dişiarılarınbeslenmelerinegörekraliçeyada
işçiarıolarakgelişmesi

 E) Böceklerin kanatlarının sıcaklık farkına göre
düzyadakıvrıkolması
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8) Düzkanatlıvekıvrıkkanatlısirkesineklerininyu
murtaları,uygunkoşullardaüretilmişveaşağıda
kisonuçlaralınmıştır.

 
Düz k. Kıvrık k.

16 °C 25 °C 16 °C 25 °C

Düz k.     Düz k. Düz k. Kıvrık k.
 

 Bu na gö re, ka nat şek li nin be lir len me sin de;
 I. sadeceçevrefaktörü
 II. sadecegenetikyapı
 III. gençevreetkileşimi
 IV.genlerdemutasyon
 fak tör le rin den han gi le ri nin et kin ol du ğu söy

le ne bi lir?

 A)YalnızI B)YalnızII C)YalnızIII
   D)YalnızIV E)IIveIV

9) I. Boyuzunluğu
 II. Kangrupları
 III. Vücutağırlığı
 Yu ka rı da ve ri len özel lik ler den han gi le ri çev re 

fak tör le rin den et ki len mez?

 A)YalnızI B)YalnızII C)YalnızIII
   D)IveII E)IveIII

10) Derekenarlarındayetişenbirbitki türünde,bazı
bitkilerinyapraklarındapulpuldelinmelergözlen
miş, bunların tohumlarından üretilen bitkilerde
ise,yapraklarınnormalolduğugörülmüştür.

 Bu na gö re, yap rak ta ki pul şek lin de ki de lin me
le rin ne de ni aşa ğı da ki ler den han gi si ile açık
la na bi lir?

 A) Sudaki kimyasal bir maddenin gen yapısını
değiştirerekkalıtsalbirmutasyonanedenol
ması.

 B) Dere suyundaki kimyasal birmaddenin bazı
bitkilerdebuçeşitbirtahribatayolaçması.

 C) Canlıdavarolanbuözelliğibelirleyengenin,
bazıbireylerdeaçığaçıkması.

 D) Populasyonun bazı bireylerinde, bu özelliği
belirleyengenlerinbulunması.

 E) Populasyonun bazı bireylerinde, önceden
oluşanbirmutasyonunbelirlibirçevredeaçı
ğaçıkması.

11)                              
 I. Aa  x Aa
 II. AA  x aa
 III. AA  x Aa
 Yu ka rı da ki çap raz la ma la rın han gi lerin den el

de edi len bi rey ler de, çe ki nik fe no tip or ta ya 
çık maz?    

 (Ageni,ageninebaskındır.)

 A)YalnızI B)YalnızII C)YalnızIII
   D)IveII E)IIveIII

12) 

1 2 3 4

5 6 7

8 9

= Erkek birey

= Dişi birey

 

 
 Yu ka rı da ve ri len so ya ğa cın da, han gi nu ma ra lı 

bi rey ler ara sın da kalıtsal yönden ak ra ba lık  
yok tur?

      
 A)35 B)16  C)49
   D)79  E)28

13)                 

 I. DD x dd

 II. Dd x dd

 III. Dd x Dd

 Yu ka rı da ki çap raz la ma la rın han gi lerin den el de 
edi len bi rey ler de, ge no tip da ğı lı mı (1 : 1)’dir? 
     

 A)YalnızI B)YalnızII C)YalnızIII

   D)IveII E)IIveIII



385

KALITIM VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
TEST 8

1) Anti–A Anti–B Anti–D

Çökelme
yok

Çökelme
var

Çökelme
var

 

 Kangrububelirlenmekistenenbirbireyinkanıile
yapılantestinsonucuyukarıdakigibidir.

 Bu na gö re aşa ğı da ki yar gı lar dan han gi si yan
lış tır?

 A) AlyuvarlarındaAantijenivardır.
 B) KanınplazmakısmındaantiBantikorubu

lunur.
 C) KangrubuARh–olanbireyekanverebilirve

kanalabilir.
 D) AnneveyababasınınkangrubuAolabilir.
 E) Bubireykadıniseçocuklarıilekanuyuşmaz

lığıgözlenmez.

2) 

A

A B

AB

A

B

I II

III IV

V

 Yu ka rı da ki so ya ğa cın da kan gru bu fe no tip le ri 
be lir ti len bi rey le rin, ge no tip le ri  ile il gi li ola rak 
ve ri len aşa ğı da ki eş leş tir me ler den han gi si 
yan lış tır?

 A) I → AO  B) II → BO 
 C) III → AO  D) IV → BB
   E) V → AO

3) Alyuvarında sadece Bproteini bulunduran bir
kadınla, plazmasında sadece B antikoru bulun
duranbirerkekevleniyorveOkangruplubirço
cuklarıoluyor.

 Bu çif tin ikin ci ço cuk la rı nın A kan gru plu ol
ma olasılığı kaçtır?

 A)0 B)1 C)P 
 

D) R 
E) V

4) • PlazmasındaAveBantikorlarınarastlanır.
 • Anne vebabası arasında kanalışverişi ger

çekleşmez.
 • Kanı üzerineanti–Rh (anti–D)damlatıldığın

daçökelmegerçekleşmez.
 Bu na gö re,
 I. Bubireyinannevebabasındanherhangibiri

Okangrubunasahipdeğildir.
 II. BubireyinannevebabasıRhgrububakımın

danheterozigottur.
 III. BubireyinannevebabasımutlakaOkangru

bugeninitaşır.

 IV.Bundansonradoğacakkardeşiylekanalışve

rişiyapmaolasılığı Pdir.

 ifa de le rin den han gi le ri ke sin lik le doğ ru dur?

 A)YalnızI B)YalnızIII C)IveIII
   D)IIveIV E)I,IIIveIV

5) İnsanlarda,MveNkangrupluolmayı sağlayan
genlerarasındaeşbaskınlıkgörülür.

 Bu na gö re, MN ve NN kan grup lu iki in sa nın 
üre me si sağ lan dı ğın da olu şan ço cu ğun N ge
ni ni ta şı ma ola sı lı ğı kaçtır?

 A) 1 B) P C) Q D) R E)0

6) Plaz ma sın da an ti kor bu lun ma yan bir bi rey le 
al yu var la rın da A ve B an ti je ni bu lun du ran bir 
bi re yin ço cuk la rıy la il gi li ola rak;

 I. Heterozigot A kan grubu kız çocukları olma
olasılığı0’dır.

 II. Anne ve babanın kan grubundan olmayan

çocuklarınınolmaolasılığıP’dir.

 III. Plazmasındaherikiantikorudabulundurabi

lenerkekçocuklarınınolmaolasılığıR’dür.
 ifa de le rin den han gi le ri doğ ru dur?

 A)YalnızI B)YalnızII C)IveII
  D)IIveIII E)I,IIveIII
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7) 

3

1 2

4 5

A B

O

O

B A

 

 Yu ka rı da ki so ya ğa cın da kan gru bu fe no tip le ri 
gös te ri len ai le de ki 4 ve 5 no lu bi rey le rin A kan 
grup lu kız ço cuk la rı nın ol ma ola sı lı ğı kaçtır?

 A) 1 B) P 
C) R 

D) V 
E) 0

 
  

8) Kan nak li ile il gi li ola rak;
 I. AlyuvarındaAantijeni bulunan kişi, plazma

sındaAantikorubulunankişiyekanverebilir.
 II. AlyuvarındaBantijeni bulunan kişi, plazma

sındaantikorbulunmayankişiyekanverebilir.
 III. Alyuvarındaantijenbulunmayankişi,plazma

sındaAantikorubulunankişiyekanverebilir.
 yar gı la rın dan han gi le ri doğ ru dur?

 A)YalnızII B)IveII C)IveIII
   D)IIveIII E)I,IIveIII

9) 

BB

1 2

O
3 4 5

 3 ve 5 nu ma ra lı bi rey le rin kan gru bu nun be lir
til di ği yu ka rı da ki so ya ğa cın da 4 no lu bi re yin 
A kan gru bundan ol ma ih ti ma li yüz de kaç tır?

 A)0 B)25 C)50 D)75 E)100

10) I. RrxRr   

 II. rrxRr  

 III. rrxRR  

 IV.  Rrxrr    
 Yu ka rı da ve ri len ge no tip le re sa hip çift le rden 

han gi le ri nin ço cuk la rın da “Eritroblastosisfeta
lis” (ka n  uyuş maz lı ğı) has ta lı ğı nın gö rül me 
ola sı lı ğı %100 olur?

 A)YalnızI B)YalnızIII C)IIveIII
   D)IIveIV E)I,IIveIII

11) ABRR kan grup lu bir kadın la, AORr kan grup
lu bir er ke ğin ev li li ğin den do ğa cak ço cuk la rın 
AARR kan gruplu ol ma ih ti ma li kaçtır?

 A) 1 B) 
1
2

 C) 
1
4

 D) 
1
8

 E) 
1
16

12) ARh+

ORh+ARh– ORh–

ORh–

ARh+

ARh+

X 

 Yukarıdaki soyağacında bir ailedeki bireylerin
kangrubufenotipleribelirtilmiştir.

 Bu na gö re, X ile gös te ri len bi re yin AOrr ge no
tip li ol ma ola sı lı ğı kaç tır?

 A)0 B) R C) P D) g E) 1
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TEST 9

1) An ne den kız ve er kek ço cu kla ra, ba ba dan ise 
sa de ce kız ço cu kla ra ak ta rı la bi len ve di şi ler
de ho mo zi got ol du ğun da et ki si ni gös te ren bir 
gen ile il gi li ola rak;

 I. X’ebağlıçekinikbirgendir.
 II. Erkekvedişideaynıorandaortayaçıkar.
 III. Dişideheterozigothaldeetkigösterebilir.
 IV.Erkektetekbaşınaetkisinigösterir.
 yar gı la rın dan han gi le ri doğ ru dur?

 A)IveII B)IveIV C)IIveIII
   D)I,IIveIV E)II,IIIveIV

2) Erkek birey

Dişi birey
 

Yukarıdaki soyağacında taralı olarak gösterilen
bireyler,belirlibirözellikaçısındanaynıfenotipte
dir.

 Bu na gö re;

 I. Dişilerde eşey kromozomlarının ilgili genleri

XA XA veXa Xaşeklindebulundurmasıileka
lıtılanbirözellikolabilir.

 II. Erkeklerde yalnızca X kromozomunda bulu
nançekinikallelilekalıtılanbirözellikolabilir.

 III. Otozomalkromozomlardaçekinikallellekalı
tılanbirözellikolamaz.

 ifa de le rin den han gi le ri yan lış tır?

 A)YalnızI B)YalnızIII C)IveII
   D)IveIII E)I,IIveIII

3) 21 3

 

 X’ebağlıresesifgenlekalıtılanbirözelliğifenoti
pindegösterenbireyleryukarıdakisoyağaçların
dataralıolarakgösterilmiştir.

 (1,2,3numaralarıilegösterilenbireylerkardeş
tir.)

 Bu na gö re 1, 2, 3 nu ma ra lı kar deş le rin ebe
veyn le ri nin ola sı ge no tip le ri;

  An ne Ba ba

 I. XR Xr XRY

 II. XrXr  XrY

 III. XRXr XrY

 IV.XRXR XRY

 V. XRXR XrY 
 yu ka rı da ki ler den han gi le ri ola bi lir?

 A)IIIIII B)IIIIIV C)IIIIV
   D)IIIV V E)IIIIVV 

   

    
4) 

M

K

N T

XrXr

XRXr

XRXr

L

: dişi

: erkek

 

 Yukarıdaki soyağacındabazıbireylerin renkkör
lüğüileilgiligenotipleribelirtilmiştir.

 Bu na gö re K, T, L, M, N bi rey le ri nden han gi si
nin ge no ti pi aşa ğı da yan lış ve ril miş tir?

 (R →sağlıklı,r→renkkörü)

 A) TbireyiXRXrveyaXrXrgenotipliolabilir.

 B) Kbireyiningeno ti pi XrY’dir.

 C) LbireyiXrYveyaXRYgenotipliolabilir.

 D) MbireyiningenotipiXRY’dir.

 E) Nbireyiningenoti pi XrY’dir.



388

KALITIM VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK

5) Aşağıdaki soyağacında X kromozomuna bağlı
çekinik bir genle kalıtılan renkkörlüğü özelliğini
fenotipindegösterenbireylertaralıolarakgöste
rilmiştir.

 

1 2

3 4 5

6 7

 Bu na gö re aşa ğı da ki yar gı lar dan han gi si yan
lış tır?

 
 A) 2 nolu birey kızına renkkörlüğü geni verme

miştir.
 B) 4nolubireytaşıyıcıdır.
 C) 6 nolu birey renkkörlüğü genini annesinden

almıştır.
 D) 3nolubireyinannesirenkkörlüğügeninitaşı

maz.
 E) 5nolubireyinannesitaşıyıcıolabilir.

6) Xkromozomuiletaşınançekinikbirözelliğifeno
tipindegösterenbireylerintaralıolarakbelirtildiği
biraileninsoyağacıaşağıdaverilmiştir.

 
I

II

III

 
 

 Bu na gö re;
 I. I.kuşaktakierkekbireyinannesindedeçeki

nikgenbulunur.
 II. II.kuşaktakibütünbireylerdeçekinikgenbu

lunur.
 III. III.kuşaktakidişibireyleryahastadıryadata

şıyıcıdır.
 yar gı la rın dan han gi le ri doğ ru dur?

 A)YalnızI B)IveII C)IveIII
   D)IIveIII E)I,IIveIII

7) I. Hemofilihastalığıgeninitaşıyanannevesağ
lıklı bir babanın hemofili erkek çocuklarının
olması

 II. İnsandaAveBkangruplarınınoluşması
 III. Tekyumurtaikizlerininboylarınınfarklıol

ması
 IV.Çuhaçiçeğinin1520°Cdekırmızı,3035°C

beyazçiçekaçması
 V. Babasıyapışıkparmaklıolanbirerkekçocu

ğununyapışıkparmaklıolması
 Yu ka rı da ki özel lik ler den han gi le ri ka lı tım ve 

çev re nin or tak et ki siy le or ta ya çı kar?

 A)YalnızIII B)YalnızIV C)IIveV
   D)I,IIveIII E)I,II,III,IV,V

8) Bir sir ke si ne ği çif ti nin tüm di şi yav ru la rı kır
mı zı göz lü (A), tüm er kek yav ru la rı be yaz göz
lü (a) ise ebe veyn le rin ge no ti pi aşa ğı da ki ler
den han gi sin de ki gi bi olur?

 (Sirke sineklerinde göz rengi X’e bağlıkalıtım
gösterir.)

 
   Dişi   Erkek

 A) Xa Xa  XaY

 B) XA XA  XAY

 C) XA Xa  XaY

 D) XA XA  XaY

 E) Xa Xa  XAY

9) Yapışık parmaklılık, kulak kıllılığı, balık pulluluk
yalnızerkeklerdegörülenkalıtsalözelliklerdir.

 Bu na gö re;
 I. BuözelliklerbabadanoğulaYkromozomuile

taşınır.
 II. Y kromozomunun X’le homolog olan parça

sındataşınanözelliklerdir.
 III. Babanınfenotipindegörülsedeerkekçocuk

lardaherzamangörülmeyebilir.
 ifa de le rin den han gi le ri doğ ru dur?

 A)YalnızI B)YalnızII C)IveII
   D)IIveIII E)I,IIveIII
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TEST 10

1) I. 44+YO
 II. 44+XYY
 III. 44+XXY
 Yukarıda kromozomlarda ayrılmama sonucu

oluşmuşbazıbireylerinkromozomformüllerive
rilmiştir.

 Bu na gö re aşa ğı da ki ifa de ler den han gi si yan
lış tır?

 A) I.bireykesinliklenormalbirspermileayrılma
masonucuoluşanbiryumurtanındöllenmesi
sonucuoluşmuştur.

 B) II. birey spermatogenez sırasında anafaz
II’deayrılmamasonucuoluşmuşbirspermile
normal bir yumurtanın döllenmesi sonucu
oluşmuştur.

 C) III. birey ayrılmama sonucu oluşmuş bir yu
murtailenormalbirspermindöllenmesisonu
cuoluşmuşolabilir.

 D) III. birey ayrılmama sonucu oluşmuş bir
sperm ile normal bir yumurtanın döllenmesi
sonucuoluşmuşolabilir.

 E) II. birey ayrılmama sonucu oluşmuş bir yu
murtailenormalbirspermindöllenmesisonu
cuoluşmuştur.

2) AaBbCcDD ge no tip li bir bi re yin aşa ğı da ki   
ga met çe şit le rin den han gi si ni oluş tur ma sı sı
ra sın da ay rıl ma ma so nu cu olu şan bir mutas
yon mey da na gel miş tir?

 A) ABCD B) AabcD C) abcD
   D) aBCD E) AbcD
  

3) I. 23+X
 II. 22+Y
 III. 21+X
 IV.22+X
 Yu ka rı da ve ri len ga met ler den han gi le ri nin 

döl len me si so nu cu mon gol er kek bi rey ler 
olu şur?

 A)IveII B)IveIII C)IveIV
   D)IIveIII E)IIveIV

4) Kro mo zom for mü lü 44 + X olan bir bi rey le il gi
li ola rak aşa ğı da ki ifa de ler den han gi si söy le
ne mez?

 A) Turnersendromludur.
 B) Cinsiyetidişidir.
 C) Otozomlardaayrılmamasonucuoluşmuşga

metlerindöllenmesiyleoluşmuştur.
 D) Kısırbireydir.
 E) Mutasyonsonucuoluşmuştur.

5) Xa Xa x XAY  ge no ti pin de ki iki sir ke si ne ği çap
raz lan dı ğın da XA Xa Xa ge no ti pi ne sa hip bir di
şi sir ke si ne ği nin oluş ma sı na ne den olan olay 
aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 A) Mayozbölünmedeoluşannormalgametlerin
döllenmesi

 B) Kromozomlar arasında krossing–over olayı
nıngerçekleşmesi

 C) Genlerarasındabağlantıolması
 D) Mayoz bölünmede ayrılmama olayının ger

çekleşmesi
 E) Modifikasyongerçekleşmesi

6) Aşağıda kromozomlarda ayrılmama sonucunda
oluşanbazıbireylerinkromozomformülleribelir
tilmiştir.

 Bu na gö re aşa ğı da ki bi rey ler den han gi si ya
şa ya maz?

 A)45+XX B)44+YO C)45+XY
   D)44+XO E)44+XXX

7) AaBbCc ge no tip li bir bi re yin oluş tu ra bi le ce ği 
aşa ğı da ki ga met çe şit le rin den han gi si, ay rıl
ma ma ola yı so nu cu oluş tu ru la bi lir?

 A) abc  B) ABC  C) aBC
   D) AaBc  E) ABc
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8) Kromozomlarınayrılmaması ileoluşangametle
rindöllenmesisonucudünyayageleninsanlarda
bazıkalıtsalhastalıklargözlenir.

 Bu na gö re;
 I. downsendromu
 II. turnersendromu
 III. kleinefeltersendromu
 IV.süperdişilik
 has ta lık la rın dan han gi le ri oto zom lar da ay rıl

ma ma so nu cun da göz le ne bi lir?
 
 A)YalnızI B)YalnızII C)IIveIII
   D)IIveIV E)IIIveIV

9) Aşa ğı da ve ri len ga met ler den han gi le ri nin bir
leş me si so nu cun da kl ine fel ter send rom lu bi
rey olu şur?

  Dişigamet  Erkekgamet

  A)  (24+0)  (23+X)

 B) (24+X)  (22+Y)

 C) (22+X)  (22+Y)

 D) (21+XX)  (23+X)

 E)  (22+X)  (22+XY)

10) YapılanaraştırmalarsonucuXYYgonozomlarını
taşıyaninsanlarıncinayetişlemeeğilimindeolan
caniruhlubireylerolduklarısaptanmıştır.

 Bu na gö re;
 I. mitoz
 II. mayozI
 III. mayozII
 bö lün me le rin den han gi le rin de mey da na ge

len ay rıl ma ma ola yı böy le bi rey le rin oluş ma
sı na ne den olur?

 A)YalnızI B)YalnızII C)YalnızIII
   D)IveII E)IIveIII

11) İnsanda mayoz I’in anafaz evresinde homolog
kromozomlardan bir çiftin ayrılmaması durumu
gerçekleşebilir.

 Bu na gö re aşa ğı da ki has ta lık lar dan han gi si, 
be lir ti len ay rıl ma ma ola yı ile açık la na maz?

 A) Downsendromu
 B) Fenilketonüri
 C) Kleinefeltersendromu
 D) Süperdişi
 E) Turnersendromu

12) Down send rom lu ol du ğu tes pit edi len bir ço
cuk la il gi li ola rak;

 I. Annesinin gonozomlarında ayrılmama olma
sıylaoluşmuştur.

 II. Babasınınotozomlarındaayrılmamaolmasıy
laoluşmuştur.

 III. Otozomkromozomlarınormaldenfazladır.
 IV.Gonozom kromozomlarında herhangi bir

anormallikyoktur.
 ifa de le rin den han gi le ri nin doğ ru lu ğu ke sin

dir?
 
 A)YalnızII B)YalnızIII C)YalnızIV
   D)IveIV E)IIIveIV

13) I. Erkek bireylerde ölüm oranı dişi bireylerden
fazladır.

 II. Dişi yavrularda ölüm oranı heterozigot du
rumda%50’dir.

 III. Erkek bireylerde ölüm, gonozomlarda ayrıl
mamailegözlenebilir.

 IV.Dişi bireylerde otozomlarda ayrılmama ile
gözlenenbiranormallik,buletalgenüzerinde
deetkiliolabilir.

 Yu ka rı da ki ler den han gi le ri öl dü rü cü et ki gös
te ren ve X kro mo zo mun da ta şı nan çekinik le
tal bir ge nin et ki le ri ile il gi li doğ ru bir ifa de 
de ğil dir?

 A)YalnızIII B)IIveIV C)I,IIveIV
  D)I,IIIveIV E)I,II,IIIveIV
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TEST 11

1) – Canlınınekosistemdeyaptığıiş
 – Organizmanındoğalolarakyaşayıpüreyebil

diğiyer
 – İkifarklıekosisteminkesişmebölgesi
 – Üretici, tüketici ve ayrıştırıcıların bulunduğu

sınırlarıbelirliyaşamalanı
 Yu ka rı da ta nı mı be lir til me yen eko lojik kav ram 

aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 A)Ekosistem  B)Ekoton
 C)Ekolojikniş  D)Biyosfer
    E) Habitat

2) Tümcanlılarbulunduklarıekosistemdeyaşadık
larıortamauyumgösterirler.Çevrelerindekidiğer
canlılarladauyumluolarakyaşamlarınısürdüre
bilirler.

 Bu uyum;

 I. besinmiktarınınazalması
 II. birtürünaşırıçoğalması
 III. atıkmaddelerinortamdabirikmesi
 durumlarından hangilerinin gerçekleşmesiyle 

bozulabilir?

 
 A)YalnızI B)YalnızII C)IveII

  D)IIveIII E)I,IIveIII

3) Karabataklarvetepelikarabataklar,habitatlarıve
ekolojikgereksinimleriçokbenzergörünenyakın
ilişkili türlerdir. Her iki tür de sarp kayalıklarda
yuvalanıp,balıklarlabeslenmesinerağmen,kara
bataklarınyamaçlardakigenişçıkıntılardayuva
lanıp, sığ kıyılarda ve limanlarda beslendiği,
tepeli karabatakların isedar çıkıntılarda yuvala
nıp,açıkdenizdenbeslendiğisaptanmıştır.

 Bu na gö re, bu iki can lı ara sın da ki eko lo jik iliş
ki ile il gi li ola rak aşa ğı da ki yar gı lar dan han gi
si nin çı ka rıl ma sı en uy gundur?

 A) Nişlerifarklı,aralarındakirekabetazdır.
 B) Nişleriaynıdır.
 C) Aralarındasüksesyongözlenmiştir.
 D) Aralarındakirekabetfazladır.
 E) Aralarındakirekabetfazla,nişleriaynıdır.

4) Birormanekosisteminde;

 – yosun,otsubitkilervebazıböcekler
 – çalılıklar,bazıböceklervekuştürleri
 – ağaçlar ve tepe kısımlarındaki bazı kuş ve

böcektürleri
 değişiktabakalardayaşamaktadır.

 Buna göre ormanlardaki tabakalaşmalarla 
ilgili olarak;

 I. her katman (tabaka)kendineözgücanlıpo
pulasyonlarınıbarındırır.

 II. hertabakadaküçükiklimfarklılıklarıgörülür.
 III. tabakalarbirçokbakımdanbirbiriileilişkilidir.
 IV.tabakalartürlerarasındakirekabetiazaltırve

her tabakada farklı çeşitte tür bulunmasını
sağlar.

 yargılarından hangileri söylenebilir?

 

 A)YalnızI B)IveII C)IveIII
   D)I,IIveIV E)I,II,IIIveIV

5) Orman ekosisteminde yer alan bir parazit türü,
bitkilerin köklerinde yaşamaktadır. Parazitten
kurtulmakiçintoprağıkireçlendirerekbazikleştir
meyöntemiuygulanmaktadır.

 Bu na gö re pa ra zit sa yı sı ve top rak pH’si ara
sın da ki iliş ki yi gös te ren gra fik aşa ğı da ki ler
den han gi sin de doğ ru veril miş tir? 

 

5 6 7 8 9
pH

Parazit sayısıA)

5 6 7 8 9
pH

Parazit sayısıB)

5 6 7 8 9
pH

Parazit sayısıC)

5 6 7 8 9
pH

Parazit sayısıD)

5 6 7 8 9
pH

Parazit sayısıE)
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6) Bir ba lık tü rü ge li şi mi nin ilk ev re sin de bit ki sel 
plank ton lar la bes le nip sı cak ve sığ su lar da 
ya şar ken, ge li şi mi nin ikin ci ev re sin de so lu
can, ek lem ba cak lı gi bi canlılarla bes le nip 
so ğuk ve de rin su lar da ya şa mı nı sür dür mek
te dir. Bi rin ci du rum dan ikin ci du ru ma geçiş te 
bu balık türünün;

 I. habitat

 II. türü

 III. beslenmeçeşidi

 özel lik le rin den han gi le ri nin de ğiş ti ği söy le ne
bi lir?

 A)YalnızI B)YalnızII C) Yalnız III
  D)IveIII E)IIveIII

7) 

X

Y

Z

T

+ + +

+

+ + + +

+ +

+ + +

++++

+ + +

+ + + +

+ + + +

++

+ +

+

I I I I I I
Populasyonlar

Maddeler

 

  
Yukarıdaki tabloda bir ekosistemde bulunan ve
birbirleriyle rekabet halinde olan X, Y, Z ve T
populasyonlarınıngelişmesineolumluyöndeetki
eden maddeler numaralarla, bu maddelerin
populasyonaetkiderecesiise+ilegösterilmiştir.

 Bu na gö re X can lı sı nın bas kın tür ola bil me si 
için eko sis tem de nu ma ra lan dı rıl mış mad de
ler den han gi le ri nin di ğer le ri ne oran la da ha 
faz la mik tar da bu lun ma sı ge re kir?

 A)YalnızI B)YalnızII C)YalnızIII

D)IveII E)IIveIII

8) Bir ekosistemde bulunan;

 I. tür

 II. populasyon

 III. komünite

 ekolojik birimlerinden hangileri aynı beslen
me şekline sahip canlılardan oluşur?

 

 A)YalnızI B)YalnızII C)IveII
  D)IIveIII E)I,IIveIII

9) Aşağıdaki gruplardan hangisine ait bireyler 
çiftleştiklerinde verimli döller oluşturabilir? 

 A) Marmaradenizindekibalıklar

 B) Toroslar’dakiçamlar

 C) BelgratOrmanı’ndakikuşlar

 D) Antalya’dakimemelihayvanlar

 E) Karadeniz’dekihamsiler

10) I. Karadenizbölgesi

 II. Karadenizbölgesindeyaşayancanlılar

 III. Karadenizdeyaşayaninsanlar

 Yukarıda verilen örneklerin temsil ettiği eko
lojik birim aşağıdakilerden hangisinde doğru 
düzenlenmiştir?

            I                    II                 III        

 A)Populasyon Komünite Ekosistem

 B)Ekosistem Komünite Populasyon

 C)PopulasyonEkosistem Komünite

 D)Komünite Ekosistem Populasyon

 E)Komünite Populasyon Ekosistem
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TEST 12

1) Aşa ğı da ki ler den han gi si sap ro fit can lı lar için 
söy le ne mez?

 A)Hücredışısindirimyaparlar.
 B) Organikmaddelerdenenerjiüretirler.
 C) İnorganik maddeleri oksitleme yetenekleri

vardır.
 D) Maddedöngüsündeönemlirollerivardır.
 E) Heterotrofbeslenirler.

2) Bitkilerin çoğunun kökü mantar ağı ile sarılıdır.
Böylecehemkökünyüzeyiartırılırhemdeman
tar tarafından bitkiye mineral maddeler verilir.
Mantardakökteyaşamaalanıbulur.

 Bu yaşam şekli ile il gi li aşa ğı da ki ler den han
gi si ne ula şı la maz?

 A) Mantarheterotrof,bitkiototroftur.
 B) Mantarbitkiyezararverir.
 C) Mantarınhabitatıbitkininköküdür.
 D) Mantarilebitkiarasındakarşılıklıyararilişkisi

vardır.
 E) Mantarbitkininabiyotikfaktörlerdenyararlan

masınıkolaylaştırır.

3) Farklıorganizmalarınoksijen,karbonveazotihti
yaçlarınıkarşılamaşekilleriaşağıdaverilen tab
lodakigibidir.

 

Organizma
Oksijen
ihtiyacı

Karbon
ihtiyacı

Azot
ihtiyacı

X
Dışarıdan
alınan O2

Organik
madde

Organik
madde

Ürettiği ve
dışarıdan
alınan O2

CO2 Topraktaki
azot

Ürettiği ve
dışarıdan
alınan O2

CO2 Organik ve
inorganik
madde

Y

Z

 Bu na gö re;
 I. Xcanlısıheterotrofbeslenir.
 II. Ycanlısıüreticidir.
 III. Zcanlısıhemototrofhemheterotrofbeslenir.
 ifa de le rin den han gi le ri doğ ru dur? 

 A)YalnızI B)IveII C)IveIII
   D)IIveIII E)I,IIveIII

4) Birgölekosistemindeyaşayan,aralarındabesin
zincirioluşturanfitoplankton,zooplankton,küçük
balık ve büyük balıktaki kimyasal özellikteki bir
atıkmaddenin birikmemiktarları aşağıdaki gibi
dir.

  
Biriken atık
madde miktarı

I II III IV
Canlılar

 Bu na gö re yu ka rı da ki gra fik te vü cut la rın da   
bi ri ken a tık mad de mik tar la rı nu ma ra lan dı rıl
mış can lı la r aşa ğı da ki ler den han gi sin de ve ri
len ler ola bi lir?

        I               II               III              IV         

 A) Küçükbalık Büyükbalık Zooplankton Fitoplankton

 B) Büyükbalık Küçükbalık Fitoplankton Zooplankton

 C) Fitoplankton Zooplankton Küçükbalık Büyükbalık

 D) Büyükbalık Küçükbalık Zooplankton Fitoplankton

 E) Zooplankton Fitoplankton Küçükbalık Büyükbalık

5) Bir ya şa ma bir li ği ne A can lı sı nın son ra dan 
ka tıl ma sıy la,

 – heterotrofolanBcanlısındasayıcaartma
 – heterotrofolanCcanlısındasayıcaazalma
 – otsubitkilerdesayıcaartmagözlenmiştir.
 Bu na gö re;
 I. Otsubitkilerinartmasınınsebebi,Ccanlısının

azalmasıdır.
 II. Bcanlısı,Acanlısıilebeslenmektedir.
 III. Topraktakiinorganikmaddemiktarıartar.
 IV.Ccanlısındakiazalma,birsüresonraAcan

lısınındaazalmasınanedenolur.
 ifa de le rin den han gi le ri doğ ru ola bi lir?

 A)IveII B)IveIII C)IIIveIV
   D)I,IIveIV E)II,IIIveIV



394

EKOSİSTEMDE ENERJİ AKIŞI

6) 

1 2 3 4

Biyokütle

Türler

 Yukarıdaki grafikte bir komünitedeki aralarında
beslenmeilişkisibulunançeşitlitürlerinbiyokütle
miktarlarıgösterilmiştir.

 Bu  gra fi ğe gö re;
 I. Vücutbüyüklüğüenazolancanlı4’tür.
 II. Zehirlimaddebirikimineen fazla3. canlının

hücrelerinderastlanır.
 III. 3.canlıikinciderecedentüketicidir.
 IV.Besinpiramidinintepesinde1.canlıtürübulu

nur.
 ifa de le rin den han gi le ri yan lış tır? 

 A)IveII B)IveIII C)IIveIV

   D)IIIveIV E)II,IIIveIV

7) 
    

 Bel li bir eko sis tem de göz le nen yu ka rı da ki   
be sin ağı ile il gi li ola rak aşa ğı da ki ifa de ler den 
han gi si söy le ne mez?

 
 A) I. gruptaki canlılar, inorganik maddelerden

organikmaddesentezler.
 B) Bu piramitte çok sayıda besin zinciri bulun

maktadır.
 C) II.gruptakicanlılar,I.gruptakicanlılarlabes

lenir.
 D) III. gruptaki canlılara aktarılan enerji en dü

şüktür.
 E) IV. gruptaki canlılar ısı enerjisini, I. gruptaki

canlılara aktararak enerji dönüşümünü sağ
larlar.

8)   Birey sayısı

Zaman

 Yukarıdaki grafikte bir populasyondaki zamana
bağlıbireysayısıdeğişimigösterilmiştir.

 Bu na gö re, ay nı za man ara lı ğın da bu popu
lasyon için pa ra zit olan (Y) ve bu populasyon 
ile kar şı lık lı ya rar iliş ki si olan (X) po pu las yon
la rının bi rey sa yı la rı nın de ği şi mi ni gös te ren 
gra fik ler aşa ğı da ki ler den han gi sin de doğ ru 
ola rak ve ril miş tir? 

 Y
sayısı

Zaman

X

Y X

Y X

Y X

Y X

sayısı

Zaman

A)

sayısı

Zaman

sayısı

Zaman

C)

sayısı

Zaman

sayısı

Zaman

B)

sayısı

Zaman

sayısı

Zaman

D)

sayısı

Zaman

sayısı

Zaman

E)
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DÖNGÜLERİ

TEST 13

1) Aşağıdaki ekolojik birimlerden hangisinde 
birden fazla tür bulunmaz?

 A)Ekoton

 B) Komünite

 C) Populasyon

 D) Ekosistem

 E) Biyosfer

2) Doğadaki saprofit canlıların yok olmasıyla 
gerçekleşebilecek;

 I. otçulcanlılarınyokolması

 II. etçilcanlılarınyokolması

 III. kemoototrofcanlılarınyokolması

 IV.NH
3
oluşumunundurması

 olaylarının meydana geliş sırası aşağıdakiler
den hangisinde doğru verilmiştir?

 A)I,II,III,IV  B)III,I,II,IV

 C)III,II,I,IV  D)IV,III,I,II 
  E)IV,II,III,I

3) Can lı lar bes len me le ri ne gö re;

 I. ototrof

 II. heterotrof

 III. hemototrofhemheterotrof

 olarakgruplandırılırlar.

 Bu na gö re;

 a) böcekçilbitki

 b) kükürtbakterisi

 c) in san

 d) saprofitbakteri

 e) yeşilbitki

 can lı la rı nın bes len me şe kil le ri aşa ğı da ki le r
den  han gi sin de doğ ru olarak ve ril miş tir?

     I        II         III   
 A) b–e c–d a
 B) b–c d–e a
 C) a–b c d–e
 D) b–d e a–c
 E) a–d b–c e

4) 
Bitki ve hayvan

ölüleri

Saprofit
NH3 Amonyak

NH3
Nitrit

NO2 (Nitrit)bakterileri

NO2 NO3 (Nitrat)
Nitrat

bakterileri

Hayvan Bitki Topraktaki azotlu tuzlar

 Yu ka rı da ki olay lar da gö rev ya pan can lı lar la  
il gi li;

 I. Hayvanlarazotihtiyacınıbitkilerdenkarşılar.
 II. Saprofitcanlı,mantaryadabakteriolabilir.
 III. Bitkiler kemosentez yaparak organik bileşik

leriüretebilirler.
 IV.Nitritvenitratbakterileri,ışıkenerjisinikimya

salbağenerjisineçevirir.
 V. Saprofitlerorganikbileşiklerdeki,nitrifikasyon

bakterileri ise inorganik bileşiklerdeki azotu
inorganikazotadönüştürür.

 yargılarından hangileri doğrudur? 

 A)YalnızV B)IveII C)IIIveIV
   D)I,IIveV E)II,IIIveIV

5) Aşa ğı da ki can lı lar dan han gi si be sin zin ci rin de 
di ğer le rin den fark lı bir ba sa mak ta yer alır?

 A)Geyik B)Çekirge C)Tavşan
   D)Kanguru E)Tilki

6) Pa ra zit bes len di ği bi li nen bir can lı nın bu lun
du ğu or ta ma ko nu lan aşa ğı da ki mad de ler den 
han gi si ni bu can lı nın kul lan ma sı bek len mez?

 A)Glikoz B)Protein C)Aminoasit
   D) Vi ta min E) Mi ne ral

7) Azot ba kı mın dan fa kir top rak lar da ya şa mı nı 
sür dü re bi len bit ki aşa ğı da ki ler den han gi si ola
bi lir?

 A)Böcekçilbitki  B)Elmaağacı
 C)Eğreltiotu  D)Ayçiçeği
    E)Ökseotu
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8) Ekosistemdeki enerji akışı ile ilgili olarak;

 I. Ekosistemdecanlılararasındaaktarılanener
ji,besinpiramidininüstbasamaklarınadoğru
azalır.

 II. Herbasamaktakaybedilenenerji,ekosisteme
ATPşeklindegeridöner.

 III. Ekosistemdeenerji yokolmaz,ancakbaşka
birformadönüşebilir.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

 A)YalnızI B)IveII C)IveIII
   D)IIveIII E)I,IIveIII

9) A:Fotoototrofcanlı

 B:Omnivorcanlı

 C:Karnivorcanlı

 D:Herbivorcanlı

 E:Saprofitcanlı

 Yu ka rı da bes len me özel lik le ri be lir ti len can lı
la rın be sin pi ra mi din de ki yer le ri aşa ğı da ki ler
den  han gi sin de doğ ru sı ra lan mış tır?

 

E
D
C
B

A

A)
C, E
B, E
D, E

A, E

B)

E
B
A

C

C) D

C
B

A

E

D)

D, E
A, E

B, E

C, E

E)

D

10) Doğadaki azot, karbon, su ve oksijen döngü
lerinin tümünde;

 I. fotoototrof
 II. kemoototrof
 III. otobur
 IV.saprofit
 canlılardan hangileri görev alır?

 A)YalnızI B)IveIV C)I,IIveIV
   D)II,IIIveIV E)I,II,IIIveIV

11) X Y Z

T

V

 Yukarıdaki beslenme zinciri ile ilgili olarak 
verilen aşağıdaki yargılardan hangisi yanlış
tır?

 A) Ycanlısıbirinciderecedentüketiciolabilir.
 B) Zcanlısınınbireysayısındakiazalma,Tcan

lısınınbireysayısındaartışanedenolabliir.
 C) Vcanlısınınbireysayısındakiazalma,Tcan

lısınınbireysayısındaartışanedenolabilir.
 D) Y,Z,VveTcanlılarınınazotihtiyaçlarınıkar

şılamalarıiçinXcanlısınagereksimlerivardır.
 E) Xcanlısınınbireysayısındakiartış,diğercan

lıların da birey sayılarının artmasına neden
olabilir.

12) Birorganizmaileilgilibazıverilerşunlardır.
 – Işıklıbirortamasadecesuverildiğindeüreye

mez.
 – Karanlıktaortamadiğerinorganikmaddelerin

yanında,azotluinorganikmaddeilaveedildi
ğindeüreyebilir.

 Bu mikroorganizma ile ilgili olarak verilen 
aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 A) Glikozsentezleyengenlerbulundurur.
 B) Çoğalmasıiçinışıkenerjisineihtiyacıyoktur.
 C) İnorganik maddeleri oksitlereyek organik

maddesentezler.
 D) Klorofilbulundurmaz.
 E) Yalnızgündüzbesinsentezler.
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TEST 14

1)  Atmosferik azot
(N2)

Bitkiler

Hayvanlar

Canlı atıkları

Azot bağlayan
bakteriler

Topraktaki azotlu
(NO3)

tuzlar

NH3

III

II
I

 

 Yukarıdadoğadagerçekleşenazotdöngüsüşe
matizeedilmiştir.

 Bu na gö re dön gü de ki nu ma ra lar la gös te ri len 
yer ler de ger çek le şen olay lar aşa ğı da ki ler den 
han gi sin de doğ ru ve ril miş tir?

 

      Ayrıştırıcılarla
  Nitrifikasyon Denitrifikasyon parçalama
 A)  I  II  III
 B)  II  I  III
 C)   II  III  I
 D)  III  I  II
 E)  III  II  I
 

2) 
NH3 miktarı

Zaman
I II III IV

 Top rak ta ki NH
3
 mik ta rı nın za ma na bağ lı de ği

şi mi gra fik te ki gi bi olan bir eko sis te m de, 
nu ma ra lar la gös te ri len za man ara lık la rın dan 
han gi le rin de sap ro fit can lı la rın art tı ğı söy le
ne bi lir?

 

 A)IveII B)IveIII C)IveIV
   D)IIveIV E)II,IIIveIV

3) Maddelerin canlı ve cansız çevre arasındaki
hareketine“ekolojikdöngü”denir.

 Bu na gö re aşa ğı da ki ler den han gi si eko sis
tem de ger çek le şe bi len dön gü ler den bi ri de ğil
dir?

 

 A) Enzimdöngüsü
 B) Azotdöngüsü
 C) Fosfordöngüsü
 D) Sudöngüsü
 E) Karbondöngüsü

4) I. Rhizobiumbakterisi
 II. Böcekçilbitki
 III. Eğreltiotu
 IV.Kurbağa
 Yu ka rı da ki can lı lar dan han gi le ri ha va nın ser

best azo tun dan ya rar lan maz?

 

 A)YalnızI B)YalnızII C)IIIveIV
   D)I,IIveIII E)II,IIIveIV

5)   

6CO2 + 6H2O

Güneş
ışığı  (Fotosentez)

   (Solunum)
C6H12O6 + 6O2

 

Yukarıda, canlılarda gerçekleşebilen iki önemli
reaksiyongösterilmiştir.

 Bu na gö re, do ğa da bu iki re ak si yo nun den ge
si nin bo zul ma sı du ru mun da aşa ğı da ki ler den 
han gi si ger çek leş mez?

 

 A)  O
2
miktarınınaşırıartmasıileyanmaolayları

artar.
 B) Ekolojikdengebozulur.
 C) Karbondöngüsündeaksaklıkgörülür.
 D) Türlerin değişik alanlara yayılması mümkün

olur.
 E) CO

2
 miktarının aşırı artmasıyla Dünya’daki

ısınınartması(küreselısınma)gerçekleşir.
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6) Deringölekosistemlerindederinlikarttıkçayaşa
yancanlıtürlerinindeğiştiğigörülür.

 Can lı tür le ri nin yü zey den de rin le re doğ ru 
de ğiş ken lik gös ter me sin de en önem li fak tör 
aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 

 A)Işık   B)Karbondioksit
 C)Azot  D)Basınç
   E)Kükürt

7) Den ge li bir eko sis tem de aşa ğı da ki du rum lar
dan han gi si göz len mez?

 

 A)Maddeveenerjiakışınınüreticilerdentüketi
cileredoğruolması

 B) Maddeveenerjiakışınıngüneşışığıveinor
ganikmaddelerlebaşlaması

 C) Üreticivetüketicicanlıgruplarınıntoplambi
yokütlelerininherzamanbirbirineeşitolması

 D) Ekosistemdeasılenerjikaynağınıngüneşol
ması

 E) Ekosistemdeüretici, tüketiciveayrıştırıcıor
ganizmalarınbulunması

8) Ekosistemde maddelerin çeşitli canlılar tarafın
dandevirliolarakkullanılması;

 I. su
 II. karbon
 III. oksijen
 IV.azot
 elementlerinindöngülerininoluşumunusağlar.

 Bu na gö re nu ma ra lar la gös te ri len ele ment le
rin dön gü le ri nin han gi le rin de hay van la rın da 
et ki si var dır?

 

 A)YalnızI B)YalnızIV C)IIveIII
   D)I,IIveIII E)I,II,IIIveIV

9) Doğada fosfor döngüsünün gerçekleşmesin
de;

 I. nükleikasit
 II. ATP
 III. fosfolipit
 IV.nişasta
 moleküllerinden hangileri etkilidir?

 A)YalnızI B)IveIV C)IIveIII
   D)IIIveIV E)I,IIveIII

10) 

 
Atmosferdeki CO2

Çürükçül canlılar

Ototrof canlılar Heterotrof canlılar

Hem ototrof hem
heterotrof canlılar

I

II
III

V V

VIVI

IVIV

 Do ğa da ki kar bon dön gü sü nün gös te ril di ği 
yu ka rı da ki şe ma da nu ma ra lar la be lir ti len   
olay lar dan han gi le ri so lu num dur?

 

 A)I,IIveIII B)I,IIIveIV C)II,IVveV
   D)IV,VveVI E)I,III,IV,VveVI

11) Organik atıklar, dengelenmiş bir ekosistemde
saprofitler yardımıyla tekrar doğaya verilerek
organikmaddekaybıönlenir.

 Bu na gö re aşa ğı da ki ler den han gi si or ga nik 
mad de çev ri mi ni et ki le yen bir olay de ğil dir?

 

 A)NitritbakterilerininNH
3
’üoksitlemesi

 B) Ökseotununfotosentezyapması
 C) Fotoototroflarınfotosentezyapması
 D) Ökseotununmineralmaddeihtiyacınıkonak

tankarşılaması
 E) NitratbakterilerininNO

2
’yioksitlemesi

12) Bir su eko sis te mi ile il gi li ola rak  ve ri len aşa
ğı da ki ifa de ler den han gi si yan lış tır?

 

 A)Fitoplanktonlar,sudakiüreticicanlılardır.
 B) Sudayaşayantümcanlılar,azot ihtiyaçlarını

küçükbalıklarıtüketerekkarşılarlar.
 C) Ortamazehirlibiratıkbırakılırsa,bumadde

ninbalıklardakibirikmeoranıbitkilerdekinden
fazlaolur.

 D) Sudakiüreticicanlılarınazalması,tümpopu
lasyonlarıetkiler.

 E) Ortamdakiotçulcanlılarazalırsa,etçilbalıkla
rınsayısıdaazalır.
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TEST 15

1) I. Küreselısınma
 II. Sanayileşme
 III. Canlıçeşitliliğininartması
 IV.Erozyon
 Yukarıdakilerden hangileri biyolojik çeşitliliği 

diğerlerinden farklı şekilde etkiler?

 A)YalnızIII B)IveII C)IveIII
   D)IIveIII E)IIIveIV

2) Aşağıdakilerden hangisi cansız doğal kaynak 
olarak tanımlanmaz?

 A)Mikroorganizmalar  B)Akarsu
 C) Orman   D) Deniz
   E)Toprak

3) I. Orkide
 II. Adaçayı
 III. Turp
 Verilen  bitkilerden  hangileri  ülkemiz  için 

endemiktir?

 A)YalnızI B)IveII C)IveIII
   D)IIveIII E)I,IIveIII

4) Doğal kaynakların korunmasında;
 I. Beslenmealışkanlıklarınındeğiştirilmesi.
 II. Gereksiztüketiminengellenmesi.
 III. Nükleerenerjidenyararlanılması.
 IV.H.E.Syapımınınarttırılması.
 belirtilen uygulamalardan hangileri etkilidir?

 A)YalnızIII B)IveII C)IveIII
   D)I,IIveIV E)I,II,IIIveIV

5) I. Doğalgaz
 II. Orman
 III. Petrol
 IV.Madenler
 V. Kömür
 Yukarıdakilerden hangisi tükenebilen doğal 

kaynaklardan değildir?

 A) I B) II C) III D) IV E) V

6) Aşağıdakilerden hangisi orman yangınlarının 
sonucunda meydana gelmez?

 A) Havakirliliği
 B) Erozyon
 C) Bitkivehayvanlarınyokolması
 D) Biyolojikçeşitliliğinartması
 E) Çölleşme

7) Küresel ısınma ile ilgili aşağıda verilen bilgi
lerden hangisi yanlıştır?

 A) Atmosferdeki O
2
 oranının artması küresel

ısınmabelirtilerindedir.
 B) Küreselısınmasonucubiyolojikçeşitlilikgide

rekazalır.
 C) Küresel ısınma ile canlıların göç ve üreme

dönemlerindekaymagörülür.
 D) Fosilyakıtkullanımınınazaltılması,yenilene

mez enerji tüketiminin azaltılması küresel
ısınmayıönleyiciçalışmalardandır.

 E) Küreselısınmasonucueriyenbuzullardeniz
suyuseviyesininyükselmesinenedenolur.

8) Çevre kirliliğine neden olan;
 I. Atıkpilveaküparçaları
 II. Radyasyon
 III. Bitkivehayvanölüleri
 yukarıdaki faktörlerden hangileri kalıcı kirlili

ğe neden olur?

 A)YalnızI B)YalnızII C)IveII
   D)IveIII E)I,IIveIII
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9) Hava kirliliği ile ilgili;
 I. AtmosferdekiCO

2
 gazıarttıkçakarbonayak

izideartar.
 II. Havayıkirleticiunsurlarartarsaekolojikçeşit

lilikartar.
 III. HavakirliliğitoprağınpHdengesinibozabilir.
 ifadelerinden hangileri yanlıştır?

 A)YalnızII B)YalnızIII C)IveII
   D)IveIII E)I,IIveIII

10) Küresel ısınmada aşağıdakilerden hangisi en 
son gerçekleşir?

 A) Buzullarınerimesi
 B) Kıyıekosistemlerinindeğişmesi
 C) Havasıcaklığınınartması
 D) AtmosferdekiCO

2
gazınınartması

 E) Denizsuyuseviyesininyükselmesi

11) – Seraetkisi
 – Asityağmurları
 – Küreselısınma
 Verilenler aşağıdaki kirlenme çeşitlerinden 

hangisinin sonucunda oluşur?

 A)Havakirliliği B)Sukirliliği
 C)Toprakkirliliği D)Radyasyon
   E)Gürültükirliliği

12) Nesli tükenmiş olan dinazorların yok olması
na aşağıdakilerden hangisi neden olmuştur?

 A) İnsannüfusununartması
 B) Aşırıavlanma
 C) Doğakaynaklıçevrekirliliği
 D) İnsankaynaklıçevrekirliliği
 E) Erozyon

13) Çevre kirliliği

X

 Grafikte X ile gösterilen yere aşağıdakilerden 
hangisi yazılamaz?

 A) İnsannüfusu
 B) Sanayileşme
 C) Volkanikfaaliyetler
 D) Ormanyangınları
 E) Canlıçeşitliliği

14) Aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlıştır?

 
 Karbon ayak izi

A)

Atmosferdeki
CO2

Canlı çeşitliliği
B)

Küresel
ısınma

Toprak kirliliği
C)

Gübre
kullanımı

Çevre kirliliği
D)

Yenilenebilir
enerji kullanımı

Küresel ısınma
E)

Fosil yakıt
kullanımı
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TEST 16

1) Çev re kir li li ği ile il gi li ola rak ve ri len aşa ğı da ki 
ifa de ler den han gi si yan lış tır?

 A) Küresel ısınma iklim değişikliklerine neden
olabilir.

 B) Ozontabakasınınincelmesisonucuultraviyo
leışınlaryeryüzüneulaşır.

 C) Asityağmurlarıtoprağınyapısınıbozarakbe
sinzincirininbozulmasınanedenolur.

 D) Sukirliliğiötrofikasyonanedenolaraksucan
lılarınınsayılarınınazalmasınanedenolabilir.

 E) Atmosferdebirikenseragazlarıyağışmiktarı
nıartırarakdeniz,göl,nehirgibisukaynakla
rındakisuseviyesininartmasınısağlar.

2) Aşa ğı dakilerden han gi si çev re kir li li ği nin ön
len me si ne yö ne lik bir ça lış ma ola maz?

 A) Canlılarınkarbonayakizininartırılması
 B) Fabrika artıklarının yeniden hammadde ola

rakkullanılabilirhalegetirilmesi
 C) Ağaçlandırmaçalışmalarınınyapılması
 D) Fabrikaveevbacalarınafiltretakılması
 E) Kullanılanmaddeleringeri dönüşümlüolma

sınadikkatedilmesi

3) İnsanvehayvanlarınboşaltımartıkları, cesetler
geçici kirlenmeye neden olurken; kurşun, civa,
plastik,DDTgibimaddeler isekalıcıkirlenmeye
nedenolur.

 Ka lı cı kir len me yi en gel le mek için aşa ğı da ki 
uy gu la ma lar dan han gi si ya pıl ma ma lı dır?

 
 A)Sanayiatıklarıarıtılmalıdır.
 B) Zararlıları yok etmek için biyolojikmücadele

önplanaçıkarılmalıdır.
 C) Güneşenerjisivejeotermalenerjikaynakları

nınkullanımıartırılmalıdır.
 D) Aşırıgübrekullanımındankaçınılmalıdır.
 E) Cam,kartonyerineplastikseçilmelidir.

4) AtmosferdekiCO
2
gazınınartmasısonucudün

yadakisıcaklığınartmasınaküreselısınmadenir.
 Aşağıdaki grafiklerde belirtilen değişimlerden 

hangisi küresel ısınmaya diğerlerinden farklı 
etki eder?

 
 A)

Sanayileşme

Zaman

E)
Volkanik faaliyetler

Zaman

C)
Bitki sayısı

Zaman

B)

İnsan nüfusu

Zaman

D)
Orman yangınları

Zaman

5) Aşağıdaçevrekirliliği çeşitleri vebukirliliğin in
sandadoğrudanetkilediğiorganeşleştirilmiştir.

 Verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 A) Havakirliliği–Akciğer
 B) Gürültükirliliği–Kulak
 C) Radyasyonkirliliği–Deri
 D) Sukirliliği–Bağırsak
 E) Besinkirliliği–Göz

6) Aşa ğı da ki ler den han gi si ha va kir li li ği nin ne
den ol du ğu bir olum suz luk de ğil dir?

 
 A)Asityağmurları
 B) Erozyon
 C) Seraetkisi
 D) Astım
 E) Küreselısınma
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7) Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarının 
etkilerinden biri değildir?

 A) ToprağınpH'ıdeğişir.
 B) Bitkigelişimihızlanır.
 C) Sukirliliğiartar.
 D) Besinzincirindesorunlaroluşur.
 E) İnsansağlığıbozulur.

8) Ozon tabakasındaki deliğin giderek büyümesi;
 I. Ciltkanserininartması.
 II. Besinkaynaklarınınazalması.
 III. Tüketicilerinsayısındaartış.
 yukarıda belirtilen durumlardan hangilerine 

yol açar?

 A)YalnızI B)YalnızII C)YalnızIII
   D)IveII E)I,IIveIII

9) I. Seragazlarınınkullanımınınazaltılması
 II. Güneş,rüzgargibiyenilenebilirenerjikaynak

larındanenerjisağlanması
 III. Doğalgazkullanımıyerine,fosilyakıtkullanı

mınınartırılması
 Yukarıdakilerden hangileri hava kirliliğini ön

lemek için alınması gereken tedbirlerden biri 
değildir?

 A)YalnızI B)YalnızIII C)IveII
   D)IIveIII E)I,IIveIII

10) Canlılığınkaynağısayılabilecektoprağınyapısı
na katılan ve doğal olmayan maddeler toprak
kirliliğinenedenolur.

 Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğinin ne
denlerinden biri değildir?

 A) Hastaneatıkları
 B) Sanayiatıkları
 C) Tarımdagereksizyadaaşırıhormonkullanımı
 D) Tarımzararlılarıilebiyolojikmücadele
 E) Nükleerenerjikullanımı

11) Yenilenebilir enerji tüketiminin artması sonucu;
 I. Doğalkaynakkalitesininartması
 II. Enerjiverimininartması
 III. Besinkaynaklarınınartması
 yukarıdakilerden hangileri gerçekleşir?

 A)YalnızII B)IveII C)IveIII
   D)IIveIII E)I,IIveIII

12) Aşağıdaki kirlilik çeşitlerinden hangisi insan
da psikolojik bozukluklara neden olur?

 A) Sukirliliği
 B) Toprakkirliliği
 C) Erozyon
 D) Ses(gürültü)kirliliği
 E) Havakirliliği

13) Ötrofikasyon gerçekleşen bir gölde aşağıdaki 
grafiklerde verilen değişimlerden hangisinin 
gerçekleşmesi beklenmez?

 A)
Atık miktarı

Zaman

E)
Tüketici canlı

Zaman

C) Çökelme

Zaman

B)
Canlı sayısı

Zaman

D)
Sudaki oksijen

Zaman


