
Klorofil taşıyan K canlısı ile ilgili şu hipotez öne
sürülmüştür: 

Bu hipotezin doğru olup olmadığını anlamak amacıyla
yapılacak bir deneyde mumun yanma süresi
ölçülecektir. Bu hipotezin doğru olup olmadığını
anlamak için şekildeki düzeneğin yeterliliği ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Bu düzenek kesinlikle yeterlidir çünkü mum vardır. 
B) Bu düzenek kesinlikle yeterlidir çünkü K canlısı vardır.
C) Yeterli değildir çünkü bu düzeneğin yanında, K
canlısının olmadığı ve diğer özellikleri aynı olan başka
bir düzeneğin de bulunması gerekir. 
D) Yeterli değildir çünkü bu düzeneğin yanında, mumun
olmadığı ve diğer özellikleri aynı olan başka bir
düzeneğin de olması gerekir.

Teraryum genellikle cam ve şeffaf plastik malzemelerden
yapılan, içinde solucan, böcek ve küçük bitkiler gibi canlıların
yaşayabildiği, kara ortamının ve atmosferin taklit edildiği,
kapalı bir ortamdır. 

Malzemeler belirli bir sıraya göre kabın içine yerleştirilerek
yukarıdaki teraryum elde ediliyor. Su ilave edilerek cam
kabın açık olan kısmı hava geçirmez şeffaf streçle
kapatılıyor. Yeteri kadar güneş alan bir ortama bırakılarak
ağzı hiç açılmadan birkaç hafta takip edildiğinde bitkilerin ve
solucanın yaşamaya devam ettiği gözleniyor. Buna göre
teraryumda gerçekleşen olaylarla ilgili, 
I. İçerisinde bir enerji dönüşümü meydana gelir. 
II. Bitkiler, gereksinim duyduğu besinleri topraktan alır. III.
Gündüz sadece fotosentez gerçekleşirken solunum gece
gerçekleşir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız I.                             B) I ve II. 
C) II ve III.                             D) I, II ve III. 

Uzmanlar, deniz kenarındaki bir kentin kıyı şeridinin
şekilde gösterildiği gibi gelecekte hep sular altında
kalacağını ileri sürmektedir. 

Uzmanların ileri sürdüğü bu değişime aşağıdakilerden
hangisinin gerçekleşmesi yol açabilir?
A) Ormanların miktarı artırılarak karbondioksit
dengesinin sağlanması 
B) Buzul miktarının artarak daha fazla alanı kaplaması
C) Ozon tabakasının incelmesinde etkili olan gazların
kullanımının azaltılması
D) Fosil yakıtların enerji kaynağı olarak kullanımının
artırılması
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3Y maddesi oksijen varlığında mavi renk verir. Oksijen
miktarı arttıkça renk koyulaşır. Bir öğrenci şekilde
gösterilen deney düzeneklerini hazırlıyor. Özdeş iki kaptan
her birine 100 mL su ve 5 damla Y maddesi ekliyor. Daha
sonra I. kaba elodea (su bitkisi) koyup kapları sıkıca
kapatarak gözlemine devam ediyor.

Uygun sıcaklık ve ışık altında yapılan deneyde, öğrenci bu bitki
ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini gözlemlemeyi
amaçlamaktadır? 
A) Fotosentez ile oksijen ürettiğini
B) Solunum ile ne kadar karbondioksit ürettiğini
C) Oksijen bulunmayan ortamda yaşayamayacağını 
D) Fotosentez yapması için ışığın gerekli olup olmadığını

Hipotez: K canlısı
bulunduğu ortama
oksijen verir.



Hastane kayıtlarına göre; bir şehirde hava kirliliği artışına
bağlı olarak solunum rahatsızlığı olanların sayısı da
artmıştır. 

Bir araştırmacı, “Bu şehirde hava kirliliğine otomobil
sayısındaki artışın neden olabileceği” tahmininde
bulunmuştur. Daha sonra bu konu ile ilgili olarak yukarıdaki
grafikleri inceleyen araştırmacı hangi yorumu yaparsa
doğru olur? 
A) Tahminim doğru, çünkü otomobil sayısı sürekli artmış. 
B) Tahminim doğru, toplu taşıma araçlarının kullanılması
için çalışmalarda bulunmalıyım. 
C) Tahminim yanlış, havayı kirleten başka sebepleri
araştırmalıyım. 
D) Tahminim yanlış, çünkü hasta sayısı sürekli azalmış.

Bir toplantıda, araştırmacılar, “Pasif Evler” projesiyle ilgili
olarak şu bilgileri vermiştir. Bu evlerde; 
• Güneş enerjisi kullanılacak, 
• Yalıtım çok iyi olacak, • Kalorifer ve sobaya gerek
kalmayacak. Buna göre, Dünya’da bu evler
yaygınlaştırıldığında, günümüzdeki enerji kullanımını
gösteren aşağıdaki grafikte nasıl bir değişme olması
beklenir?

 
A) Nükleer enerji oranı artar. 
B) Fosil yakıt oranı artar. 
C) Doğal gaz oranı değişmez, yenilenebilir enerji oranı azalır. 
D) Yenilenebilir enerji oranı artar, fosil yakıt oranı azalır.

Bir araştırmacı grubu, çevre ile ilgili araştırmaları sonucu
aşağıdaki grafiği çiziyor. 

Grafikte gösterilen durumla ilgili olarak; 
• Geniş alanların, hızlı gelişen ağaç türleri ile
ağaçlandırılmasını,
 • Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının
yaygınlaşmasını öneriyorlar. Buna göre grafikte “?” işareti
ile gösterilen faktör, aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Dünyada su döngüsüne katılan su miktarı
B) Atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu 
C) Dünyadaki fosil yakıt miktarı 
D) Bazı hayvan türlerinin sayısı
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6 8Ahmet, bilimsel bir kaynakta fermantasyon ile ilgili aşağıdaki
açıklamaları okumuştur. Fermantasyon, bazı canlıların
hücrelerinde oksijen kullanmaksızın enerji elde edilen bir
süreçtir. Son ürünler açısından birbirinden farklı
fermantasyon tipleri vardır. Fermantasyon çeşitleri arasında
en yaygın olanlar etil alkol ile laktik asit fermantasyonudur.
Bu iki fermantasyon aşağıdaki denklemlerle gösterilebilir.
 Besin ->Karbondioksit + Etil alkol + Enerji (ATP) 
Besin -> Laktik asit + Enerji (ATP) 
Ahmet, bu konuda bir araştırma yapmak için öğretmeninin
yardımıyla aşağıdaki düzeneği hazırlıyor. Şekerli su bulunan
cam balona fermantasyon yapan bakterileri ekliyor.
Öğretmen bu bakterilerin, etil alkol veya laktik asit
fermantasyonu yapan bakterilerden biri olduğunu söylüyor.

7

Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir kalkınmanın
faydasından biri değildir?
A) Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakır.
B) Enerji tasarrufu yapmamızı sağlar.
C) Atık madde miktarında azalma meydana getirir.
D) Doğal kaynakların kullanımını artırır.

Ahmet’in yapmış olduğu bu deney ile ilgili olarak aşağıdaki
yargılardan hangisi doğrudur?
A) Düzenekteki bakteriler laktik asit fermantasyonu yapmıştır. 
B) Bakterilerin etkinliği ile açığa çıkan oksijen gazı balonun
şişmesini sağlamıştır.
C) Deney sonucunda cam balonda etil alkol oluşması beklenir.
D) Cam balondaki bakterilerin ortamdaki oksijen gazını hızla
tüketmeleri beklenir.

9
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Düzenektekİ elodea bitkisi aydınlık ortamda uzun süre
bekletilir ve sonrasında yanmakta olan kibrit ters çevrilen
tüpe yaklastırılırsa, içindeki gazdan dolayı alev parlaklıgının
arttıgı gözlenir.

Orta damarına göre tam simetrik olan bir yapragın yarısı sabah
erkenden alınıp kurutularak tartılıyor. Yapragın diger yarısı ise bitki
üzerinde bırakılıp, aksam kesilerek kurutulup tartılıyor. Aksama kadar
bitki üzerinde bırakılan kısmın daha agır oldugugörülüyor.

Bu deney düzeneklerine göre aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılabilir? (Oksijen gazı yanıcı bir maddedir.)
A) Sadece bitkilerin fotosentez olayını gerçekleştirdiğine
B) Üretici canlıların fotosentez ile oksijen ve besin ürettiğine
C) Fotosentezin yapay ışıkta da gerçekleştiğine
D) Fotosentez için gerekli maddelerin karbondioksit ve su olduğuna

11 Canlıların besinleri hücrelerinde parçalayarak enerji elde etmesine solunum denir. Bazı hücrelerde veya canlılarda enerji elde etme
şekilleri aşağıdaki gibi farklılık göstermektedir.

Buna göre canlıların hücrelerinde solunum olayı
gerçekleşirken aşağıdakilerden hangisi ortak
olarak
görülür?
A) Solunum olayında oksijenin kullanılması
B) Solunum sonucu karbondioksitin açığa çıkması
C) Solunum sonucu enerjinin (ATP) açığa çıkması
D) Solunumun hücrelerde aynı organelde
gerçekleşmesi

12 Aşağıda Meral Hanım ve Tuncay Bey’in yaşadığı bazı olaylar anlatılmıştır.
»» 1. Olay :Meral Hanım poğaça yapmak için içerisinde un, yumurta, yağ, şeker, süt ve maya olan karışımı hazırlıyor ve
kabarması için ağzını kapatarak ılık bir yere koyuyor. Bir süre sonra poğaça hamurunun kabardığı görülüyor.
»» 2. Olay: Tuncay Bey arkadaşları ile halı sahada futbol maçı yapıyor. Bir süre sonra yoruluyor ve bacak kaslarında ağrılar
hissediyor.
Yaşanan olaylarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 1. olayda maya bakterilerinin, 2. olayda kas hücrelerinin besin maddelerini (glikoz) oksijen kullanmadan parçalamasından
kaynaklanır.
B) 1. olayda maya bakterilerinin, 2. olayda kas hücrelerinin amacı enerji(ATP) elde etmektir.
C) Her iki olayda da meydana gelen oksijensiz solunum basit yapılı canlılarda görülür.
D) 1.olay sonucunda oluşan yeni maddelerle, 2. Olay sonucunda oluşan yeni maddeler birbirinden farklıdır.

13 Canlıların enerji elde etmek için besin maddelerini hücrede parçalamalarına solunum denir. Canlılar iki çeşit solunum
yapar. Omurgalıların kas hücreleri yeterli oksijen olmadığında ve tek hücreli canlılar besin maddelerini oksijen
kullanılmadan kısmen parçalar ve az miktarda enerji (ATP) üretir. Gelişmiş yapılı canlılarda ise besin maddeleri
oksijen ile tamamen parçalanarak çok miktarda enerji üretilir.
Verilen parçaya göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) Her iki solunum da hücrede gerçekleşir.
B) Oksijenli solunumda üretilen enerji miktarı daha fazladır.
C) Her iki solunumda da enerji elde etmek için farklı besin türleri kullanılır.
D) Tek hücreli canlıların birçoğu oksijensiz solunum yapar.
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14 Yandaki görsele bakılarak fotosentezin önemi ile ilgili,
I. Bitkiler atmosferdeki karbondioksitin (CO2)
dengelenmesine yardımcı olur
II. Tüketici canlılar besin olarak üretici canlılardan
faydalanır.
III. Pamuk, keten gibi tekstil ürünlerinin oluşmasına katkı
sağlar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II                                       B) I ve III 
C) II ve III                                    D) I, II ve III

15 Aşağıda fotosentezi etkileyen faktörleri araştırmak için özdeş bitkilerin kullanıldığı düzenekler hazırlanmıştır

Bu düzeneklerde,
I. Işığın etkisini araştırmak için 1. düzeneğe su verilip 3. düzeneğin sıcaklığı 30⁰C’ye çıkartılarak karşılaştırılmalıdır.
II. Sıcaklığın etkisini araştırmak için 1. düzeneğe su verilip 2. düzenek ile karşılaştırılmalıdır.
III. Suyun etkisini araştırmak için 3. düzeneğin sıcaklığını 30 ⁰C ’ye çıkartmak yeterlidir.
hangileri yapılırsa doğru örneklemler oluşturulmuş olur?
A) I ve II                                                   B) I ve III                                    C) II ve III                         D) I, II ve III

16

»» Beren, fen dersinde etkinlik yapmak üzere özdeş cam fanusların içine özdeş bitkileri yerleştirir.
»» Bitkilere eşit miktarda su verir.
»» Beherglasların içine eşit miktarda kireç suyu koyar.
»» Aynı şekilde beherglasları da fanusun içine, bitkilerin yanına yerleştirir.
»» Fanusların kapaklarını kapatır.
»» Fanuslardan birini ışıklı ortama diğerini ise karanlık bir ortama koyar.
»» Beş gün boyunca fanusların içlerini ve kireç sularını gözlemler, kireç sularının farklı oranlarda bulandığını fark eder.
Yapılan etkinliğin değişkenleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (Kireç suyu karbondioksit varlığında bulanır.)
        Bağımlı değişken                           Bağımsız değişken                                Kontrollü değişken
A) Işık                                                      Kireç suyunun bulunması                          Cam fanus
B) Bitki                                                     Işık                                                            Kireç suyunun bulunması
C) Kireç suyunun bulanması             Işık                                                                   Bitki
D) Cam fanus                                       Bitki                                                                  Işık
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Atmosferin yaklaşık %78’ini azot oluşturur. Bu azotun çoğu azot gazı halinde bulunur.
Havadaki azot gazının canlı vücuduna alınabilmesi için gerçekleşen olaylardan hangisi yanlış olarak
verilmiştir?
A) Atmosferdeki azot gazı, solunum olaylarında kullanılmak üzere canlılara geçer.
B) Yıldırım ve şimşeklerin sağladığı enerji ile havadaki azot su buharı ile etkileşime girerek azot yapılı bileşikleri oluşturur ve
daha sonra bu bileşikler yağışla yeryüzüne iner.
C) Baklagiller havada bulunan serbest azotu, köklerinde bulunan azot bağlayıcı bakteriler aracılığıyla yapılarına katar.
D) Bitkiler azotlu bileşikleri topraktan alarak protein üretiminde kullanır.

Canlı ve cansız çevre arasında karbonun dolanımına karbon döngüsü denir. Karbon elementinin en önemli kaynağı atmosferdeki
karbondioksit gazıdır. Karbondioksit gazının atmosferdeki oranı ise canlıların yaşamsal faaliyetleri ve yanma olayları sonucu
sabit tutulmaktadır

18
Fiziksel değişimin en önemli örneklerinden birisi de hal değişimleridir. Bir maddenin ısı alarak sıvı halden gaz hale geçmesine
buharlaşma, ısı vererek gaz halden sıvı hale geçmesine ise yoğuşma denir. Buna göre tabiatta gerçekleşen buharlaşma ve
yoğuşma olaylarının katkı sağladığı madde döngüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oksijen Döngüsü
B) Karbon Döngüsü
C) Su Döngüsü
D) Azot Döngüsü

Buna göre görselde verilen karbondioksit gazının
atmosferdeki dolanımı ile ilgili aşağıda
verilenlerden
hangisi yanlıştır?
A) V ve Y olayı atmosferdeki karbon miktarının
artmasını sağlar.
B) L olayı fotosentez yoluyla karbonun üretici
canlılara geçmesini sağlar.
C) K olayı beslenme yoluyla karbonun tüketici
canlılara aktarılmasını sağlar.
D) L ve M olayı atmosferdeki karbon miktarının
azalmasını sağlar.

Tüketim ve üretimin salt azaltılması anlamına gelmeyen STÜ anlayışı; bir yandan tüketimde etik ve çevresel duyarlılığı
öngören bir tüketici bilincini öngörürken, diğer yandan da yüksek verime sahip üretim teknoloji ve yöntemlerinin
kullanımıyla, aynı miktarda üretim için daha az doğal kaynak ve enerji kullanımı, daha çok yeşil alanların oluşturulması
ve daha az atık üretimi prensibini gündeme getirmektedir.
Buna göre aşağıdaki projelerden hangisini uygulayan bir belediye sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamış
olmaz?
A) Daha az doğal kaynak kullanmanın yanında geri dönüşümü sağlanan bir maddeden otobüs durakları yapmak
B) Evlerde tüketilen ekmek gramajlarını belirleyip buna uygun yeni ağırlıklarda ekmekler üretmek
C) İmar ve yol için kullanılan bölgelerde bulunan ağaçları başka alanlara taşıyıp oraya dikmek
D) Şehrin çeşitli bölgelerini imara açarak çok sayıda konut yapılmasını sağlamak
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CEVAP ANAHTARI

1.A
2.D
3.C
4.A
5.C
6.C
7.D
8.B
9.D
10.B

11.C
12.C
13.C
14.D
15.A
16.C
17.A
18.C
19.C
20.D


