
 

 

 
 
 
 

1) Öğretmen Metin'e     ile gösterilen hayvan türlerinin yediği besinleri 
gösteren tabloyu verip, bu hayvanların yaşadığı yerleri yazmasını istiyor. 
 
Metin, bu hayvan türlerinden hangisinin yaşadığı yeri tabloya yanlış yazmıştır? 

 
 
 
 
 
 
 
2) Bir bölgede, belli bir keklik türü insanlar tarafından bilinçsizce avlanmıştır. Bunun sonucunda sayıları aşırı şekilde artan tırtıllar, orman 
ve ekili alanlara zarar vermiştir. 
Bu bölgede, tırtıl sayısındaki artışın kontrol altına alınıp önceki doğal dengenin yeniden sağlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi 
önerilebilir? 
A) Tırtıl sayısını dengelemek için uygun sayıda aynı türden keklik getirilmesi 
B) Tırtılları yok etmek için tırtılla beslenen başka tür hayvanların getirilmesi 
C) Tırtılların beslendiği bitkilerle beslenen başka tür hayvanların getirilmesi 
D) Tırtıl sayısını dengelemek için tırtılların beslendiği bitkilerin yok edilip, farklı tür bitkilerin ekilmesi 
 
3) Hasan, besin zincirini gözlemlemek amacıyla şekildeki düzeneği hazırlıyor. Kapağını kapatıp 
güneş ışığı alan ortama bırakıyor. 
Düzenekle ilgili olarak arkadaşları aşağıdaki yorumları yapıyorlar. 
Mehmet: Kap, kapalı olduğu için içinde oksijen bulunmaz ve canlılar hemen ölür. 
Filiz : Etle beslenen canlılar olmadığı için tam bir besin zinciri oluşamaz. 
Hasan, arkadaşlarının yorumları için ne demiştir? 
A) Her ikiniz de doğru yorum yaptınız. 
B) Her ikiniz de yanlış yorum yaptınız. 
C) Mehmet, sadece senin yorumun doğru. 
D) Filiz, sadece senin yorumun doğru. 
 
4) Tabloda, bir besin ağında yer alan canlılar ile enerji kaynakları verilmiştir: 
Bu besin ağında, fotosentez yapan canlılar azaldığında, tabloda verilen hangi canlılara ait birey 
sayısının öncelikle azalması beklenir? 
A) Yalnız etçil balık 
B) Yalnız balıkçıl kuş 
C) Karides, salyangoz 
D) Su bitkisi, balıkçıl kuş, alg 
 
 

5)                             
Verilen besin zincirinde, atmaca popülasyonuna ait bireyler insanlar tarafından aşırı şekilde avlanmıştır. 
Buna göre, öncelikle hangi canlının popülasyonundaki birey sayısında, grafikteki gibi bir değişim olması beklenir? 
A) Bitki      
B) Çekirge  
C) Yılan      
D) Kurbağa 
 
6) Şekildeki besin ağının bulunduğu su ekosisteminde, çevresel bir etkene bağlı olarak 
etçil balıklar yok olup otçul balıkların sayısı azaldığında aşağıdakilerden hangisinin olması 
beklenir? 
A) Su bitkilerinin artması 
B) Otçul balık sayısının aşırı artması 
C) Su samurunun ortamdan hemen yok olması 
D) Su samurunun ortamdaki su bitkileriyle beslenmeye başlaması 
 
 
 

CANLILAR ENERJİ KAYNAĞI 

Su bitkisi Güneş ışığı 

Alg Güneş ışığı 

Karides Alg 

Salyangoz Su bitkisi 

Etçil balık Karides, salyangoz 
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7) Şekil, bir ekosistemdeki enerji akışıyla ilgilidir. 
Bu şekle göre, aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 
A) Bitki, güneş enerjisini kullanabilir. 
B) Canlılar, yaşamlarını sürdürmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. 
C) Canlıların hepsi, güneş enerjisini besin üretmek için kullanabilir. 
D) Bazı tüketiciler, enerji ihtiyaçlarını doğrudan üreticilerden karşılar. 
 
8) Üç öğrenci, bir ekosistemde rastlanabilen besin zinciri örneklerini göstermek için canlıları aşağıdaki gibi sıralamıştır. 

 
Öğrencilerin yapmış oldukları bu gösterimlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Ayşe'nin gösterimi doğrudur, çünkü üretici canlıları en sona yerleştirmiştir. 
B) Zeynep'in gösterimi doğrudur, çünkü üretici ve tüketici canlıları doğru sıralamıştır. 
C) Murat'ın gösterimi doğrudur, çünkü daha fazla canlı türüyle sıralama yapmıştır. 
D) Zeynep ve Murat'ın gösterimi doğrudur, çünkü her ikisi de üretici canlılarla başlamıştır. 
 
9) Ahmet, şekilde verilen yaşama ortamındaki canlıları gelişi güzel numaralandırıyor. 
Daha sonra, arkadaşlarından bu canlılarla besin zinciri şeması oluşturmalarını istiyor. 
 
Buna göre, arkadaşlarının yaptığı aşağıdaki şemalardan hangisi bir besin zinciri oluşturur? 

 
 
10)Aşağıda verilen ifadelerdeki boşluklar, tabloda numaralandırılmış bazı terimlerle 
doldurulacaktır. 
• Tabloda verilenlerden oluşturulacak besin zincirlerinin ilk halkasında ............ yer alır. 
• ............ Üreticilerin ............ sonucu ürettikleri besin ile beslenir. 

Verilen bu bilgilerin doğru olması için tablodan, boşluklara sırasıyla yazılması gereken 
terimler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? 
A) 5, 3, 4  B) 2, 8, 6  C) 1, 7, 6 D) 9, 8,3 
 
11) Şekilde bir besin ağında yer alan canlılar verilmiştir. 
Bu besin ağında yer alan canlılardan hangileri enerji ihtiyacını sadece üretici canlılardan karşılar? 
A) Fare - Tavşan 
B) Çekirge - Tavuk 
C) Kurt - Tilki - Fare 
D) Tavşan - Çekirge 
 
 
12) Bir bölgedeki besin ağında yer alan canlılar şemadaki gibi farklı sembollerle gösterilmektedir. 
Bu şemaya göre, aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 

 
 
13) Bir besin zincirinde yer alan canlı türlerine ait birey sayıları aşağıda verilen grafikteki gibidir. 
Bu besin zincirinde üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe birey sayısının azaldığı bilinmektedir. P 
türünün birey sayısı insanlar tarafından bilinçsizce avlandığı için hızla azalmıştır. 
Bu durumdan öncelikle hangi canlı türünün etkilenmesi beklenir? 
A) K   B) L   C) M   D) N 
 
 

14) Şemada bir besin ağında yer alan canlıların yeri numaralı kartlarla belirtilmiştir. Bu canlıların 
besin ağındaki rolü kartlara yazılacaktır. 
Buna göre, "Enerji ihtiyacını sadece üreticiden karşılamaktadır." ifadesi kaç numaralı karta 
yazılmalıdır? 
A) l.   B) II.   C) III.   D) IV. 
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15) Karasal bir besin ağında yer alan canlılar sembollerle gösterilerek bu canlılara ait bilgiler verilmiştir. 

 
Buna göre aşağıdaki şemalardan hangisi bu besin ağını ifade etmektedir? 

  
 
16)  Ahmet tabloda numaraladığı canlıları kullanarak besin zincirleri oluşturuyor. 
Buna göre Ahmet'in oluşturduğu aşağıdaki sıralamalardan hangisi bir besin zincirini ifade eder? 
A) 92  4  8     B) 9  5  10  2 
C) 2  7  1  5    D) 2  3  6  1 
 
 
17) Karasal bir ekosistemdeki besin zinciri şekildeki gibidir. 
Bu besin zincirindeki canlıların yaşadıkları ortamdaki birey sayıları farklı boyutlardaki tahta 
bloklar ile eşleştirilecektir. Bu blokların boyutları birey sayısını temsil etmektedir. Büyük olan 
bloklar birey sayısının çok, küçük olanlar ise birey sayısının az olduğunu göstermektedir. 
Buna göre, bu besin zincirindeki canlıların birey sayılarını temsil eden tahta blokların dizilimi 
aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır? 

      
 
18) K, L, M, N ve P canlılarının yer aldığı bir besin zincirine ait bilgiler tablodaki gibidir. 
• K canlısı bitkilerle beslenir. 
• L canlısı, üçüncü dereceden tüketici canlıdır. 
• Biyolojik birikim en fazla M canlısındadır. 
• N canlısı, zincirde yer alan ilk etçil canlıdır. 
• P canlısı güneş enerjisinden yararlanarak kendi besinlerini sentezleyebilir. 
Buna göre verilen canlılar besin zincirinde aşağıdakilerden hangisi gibi yer alabilirler? 

   
 
19) Şemada bir ekosistemdeki beslenme ilişkileri gösterilmiştir. 
Bu şemada verilenlere göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? 
A) Bitki, kelebek tırtılı ve fareden oluşan besin zincirinde biyolojik birikimin bitkide daha az olması 
beklenir. 
B) Ayrıştırıcılar, üreticilerin dışarıdan alması gereken maddelerin ortamda tükenmesine neden olur. 
C) Üreticiler, kendilerine gereken enerjiyi doğrudan doğruya ayrıştırıcılardan karşılar. 
D) Bitkiyle başlayan besin zincirinde üst basamaktaki canlılara doğru aktarılan enerji miktarı giderek artar. 
 
 

20) Bir besin ağını oluşturan canlılar gösterilmiştir. 
Bu canlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Ayrıştırıcı bakteri, ilk besin kaynağını oluşturur. 
B) Çekirge, kendi besinini kendi üretir. 
C) Şahin, serçeyle beslenir. 
D) Çimen, ölü bitki ve hayvan atıklarını çürüterek toprağa karıştırır. 
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21) Bir deniz ekosistemindeki besin zincirinde denizkestaneleri su 
yosunlarıyla, su samurları da denizkestaneleriyle beslenmektedir. Bu 
ekosistemde bu canlılarla yapılan bir araştırmanın bulguları grafiklerde 
verilmiştir. 
Su samurlarının bol olduğu yerlerde denizkestanesinin nadir olduğu 
ve su yosunlarının çok iyi geliştiği bilindiğine göre su samuru sayısının 
1993 yılından sonra hızla azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi 
olabilir? 
A) Ortama denizkestanelerinin beslendiği farklı bir canlı türünün girmiş olması 
B) Ortama denizkestaneleriyle beslenen farklı bir canlı türünün girmiş olması 
C) Ortama su samurlarıyla beslenen farklı bir canlı türünün girmiş olması 
D) Ortama su yosunlarıyla beslenen farklı bir canlı türünün girmiş olması 
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