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1. Doğada bulunan elementlerin bir kısmı, canlı ve 

cansız çevre arasında sürekli hareket hâlindedir. 

Canlılar, kendileri için gerekli elementleri çeşitli 

şekillerde ortamdan alır ve bu elementleri 

kullanıp çeşitli şekillerde ortama geri verir. 

Canlıların yapısında bulunan elementlerin tekrar 

tekrar doğada kullanılmasına madde döngüsü 

denir. Aşağıdakilerden hangisinin döngüsü yoktur? 

A) Su döngüsü   

B) Oksijen döngüsü 

C) Bitki döngüsü   

D) Azot döngüsü 

 

2. Canlıların yapısında bulunan karbon elementinin 

kaynağı, atmosferde bulunan karbondioksittir. 

Üretici canlılar, atmosferde bulunan karbondioksiti 

fotosentez yolu ile besinlerin yapısına karbon 

elementi olarak katar. Besinlerin yapısına katılan 

karbonun belli bir miktarı besin zinciri yoluyla 

tüketicilere aktarılır. Karbondioksit döngüsü ile 

ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Atmosferde %33oranında CO2 gazı bulunur. 

B) Çürüme, yanma ve solunum olayları 

atmosferdeki CO2 miktarını artırır. 

C) Atmosferdeki CO2 oranını azaltan 

etkenlerden biri de fotosentezdir. 

D) Ayrıştırıcı canlılar ölü organizmaları 

parçalayarak yapılarındaki karbonu 

karbondioksite çevirir. 

 

3. Yaşamımızı sürdürmek için madde ve enerjiye 

gereksinimimiz vardır. Bu maddelerden biri de 

proteinlerdir. Çok atomlu karmaşık yapılı bir 

molekül olan proteinlerin yapısındaki önemli bir 

bileşen de azot elementidir. Azotla ilgili aşağıda 

verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? 

A) Havadaki azotu canlılar doğrudan 

kullanamazlar. 

B) Azot besin zinciri yoluyla bitkilerden otçullara 

geçer. 

C) Azotun kullanılabilmesi için dönüşüme gerek 

yoktur. 

D) Şimşek ve yıldırım gibi hava olayları topraktaki 

azot miktarını artırır. 

 

4. Yeryüzünde bulunan su, sürekli hâl değiştirir. Bu 

hâl değişimleri su döngüsünün bir parçasıdır. Su; 

bitki ve hayvanların solunum ve terleme gibi 

faaliyetleri, özellikle de yeryüzündeki suların 

buharlaşarak havaya karışması, bulutları 

oluşturması ve havadaki su buharının yoğuşması ile 

yağış hâlinde yeryüzüne geri döner. Yağışın bir 

kısmı toprak tarafından emilerek yer altı sularını 

oluşturur. Yer altı suları da tekrar deniz, okyanus 

vb. yerlere karışır. Bu sürece su döngüsü denir. Su 

döngüsünde aşağıdakilerden hangisi etkili 

değildir? 

A) Gök gürültüsü ve şimşek 

B) Buharlaşma ve yoğuşma 

C) Bitkilerde terleme 

D) Yağışlar 

 

 

5. Azot döngüsü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

doğru değildir? 

A) Baklagiller havada bulunan serbest azotu, 

köklerinde bulunan azot bağlayıcı bakteriler 

aracılığıyla yapılarına katarlar.  

B) Bitkiler azotlu bileşikleri havadan alarak 

protein üretiminde kullanır. 

C) Tüketiciler üreticilerden aldıkları proteini 

kaynak olarak kullanıp kendi proteinlerini üretir. 

D) Organizmalar öldüklerinde azotun doğaya 

dönüşü için ayrıştırıcıların etkinlikleri başlar. 

 

6. Aşağıda verilen madde döngülerinden hangisi 

birbirinin tersi olarak çalışır? 

A) Azot - Karbon 

B) Oksijen - Karbon 

C) Su - Karbon 

D) Azot – Oksijen 

 

7. Aşağıda verilen döngülerin hangisinde 

fotosentez olayı etkili değildir? 

A) Azot döngüsü 

B) Karbon döngüsü 

C) oksijen döngüsü 

D) Su döngüsü 
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8. Aşağıda verilen olaylardan hangisi havadaki 

karbondioksit oranını azaltır? 

A) Fosil yakıtların oluşması 

B) Oksijensiz solunum 

C) Hayvan ve bitki atıklarının çürümesi 

D) Isınmada doğal gaz kullanımının artması 

 

9. Canlı ve cansız çevre arasında karbonun bu 

şekilde dolanımına karbon döngüsü denir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu olayı etkilemez? 

A) Canlıların solunum yapması 

B) Ayrıştırıcı canlılar 

C) Suyun buharlaşması 

D) Isınmada fosil yakıt kullanılması 

 

10. Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda 

karbon etkisi yoktur? 

A) Yağmur 

B) Kömür 

C) Doğal gaz 

D) Petrol 

 

11. Solunum, terleme, buharlaşma, yağış gibi 

unsurlar aşağıdaki oluşumlardan hangisinde yer 

alır? 

A) Su döngüsü 

B) Azot döngüsü 

C) Karbon döngüsü 

D) oksijen döngüsü 

 

12. Solunum, ayrışma, yanma, fotosentez gibi 

unsurlar aşağıdaki oluşumlardan hangisinde yer 

alır? 

A) Su döngüsü 

B) Azot döngüsü 

C) Karbon döngüsü 

D) oksijen döngüsü 

 


