
EKOSİSTEM, MADDE DÖNGÜSÜ TEST 
 
1. Aşağıda verilen; 
I. Bitkilerin fotosentez yapması 
II. İnsan ve hayvanların solunum yapması 
III. Fosil yakıtların yanması 
olaylarından hangileri oksijen döngüsü sırasında 
atmosferdeki oksijen miktarının artmasına neden 
olurlar? 
A) Yalnız I          B) Yalnız II        C) I ve II 
            D) I ve III            E) II ve III 
 
2.     I. Otçullar; bitkileri yiyerek beslenirler. 
        II. Bitkiler; güneş enerjisini kullanarak besin 
üretirler. 
       III. Ayrıştırıcılar; ölmüş bitki ve hayvanları mineral 
ve humusa dönüştürürler. 
       IV. Etçiller; otçul hayvanları yiyerek beslenirler.  
Yukarıda yeryüzünde hayatın devamını sağlayan 
"besin zincirinin" evreleri verilmiştir. Bu 
evrelerin meydana geliş sıraları aşağıdakilerden 
hangisi gibidir? 
A) I-II-III-IV         B) II-III-IV-I             C) III-IV-I-II 
           D) IV-I-II-III              E) II-I-IV-III 
 
3. Küresel ısınma sonucunda kutuplardaki 
buzulların erimesiyle aşağıdaki ekosistem 
alanlarından hangisinde yaşayan canlı türlerinin 
daha fazla olumsuz etkilenmesi beklenir? 
A) Deniz ve okyanus kıyıları 
B) Yüksek dağ zirveleri 
C) Kara içlerindeki göller 
D) Çöl alanları 
E) Akarsu yatakları 
 
4. Canlıların temel yapısını oluşturan karbon; 
atmosferde karbondioksit, suda karbondioksit ve 
bikarbonat, karalarda ise kömür, doğalgaz, petrol ve 
kireç taşı içerisinde yer alır. 
Karbon döngüsü karbonun tüketimi ve tüketilen 
karbonun tekrar doğaya dönmesi şeklinde 
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi karbon 
tüketimine örnek olarak gösterilemez? 
A) Kara ve deniz bitkileri tarafından kullanılması 
B) Deniz hayvanlarının kabuk oluşumunda kullanılması 
C) Canlıların ölmesi ile deniz dibine çökerek karbonatlı 
kayaçlara dönüşmesi 
D) Ölen canlıların bünyesindeki karbonun basınç 
etkisiyle petrol ve kömüre dönüşmesi 
E) Ölen canlıların çürümesi ve orman yaygınları 
 
5. Aşağıdakilerden hangisi bir akarsu üzerine 
baraj kurulmasıyla çevredeki ekolojik sitemde 
meydana gelecek olumsuz etkilerden biri 
değildir? 
A) Yerleşim merkezlerinin sular altında kalması 
B) Tarım alanlarının sular altında kalması 
C) Baraj gölünde farklı hayvan türlerinin yaşamaya 
başlaması 
D) Göl alanındaki bitki örtüsünün sular altında kalması 
E) Akarsu deltasına taşınan alüvyon miktarının azalması 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

CEVAPLAR 
A              B          D          E 
E              B           B          C 
A             A           A          B 
E             A            E          D  
C             B                        E 
 


