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111. Sınıf | Coğrafya

FÖY 01

 ✓ Yeryüzünde canlıların dağılışı, sistemler ve doğa olayları ile ilgili kavramlar çoğu zaman karıştırılır ya da birbirinin yerine kullanılır. 
Bu kavramların karıştırılmaması için aşağıda açıklamaları verilmiştir.

Biyoçeşitlilik  

 ✓ Bir bölgede yaşayan çeşitli özelliklere sahip bitki ve hayvan türleri ile organizmaların sayısını ve bu canlıların birbirleri ile olan 
ilişkilerini ifade eder.

Biyosfer  
 ✓ Canlıların doğal sistemler içinde yaşadığı küreye biyosfer (canlılar küresi) denir. Bu küre; litosfer (taş küre), hidrosfer (su küre) 

ve atmosfer (hava küre) ile etkileşim hâlindedir.

Hidrosfer BiyosferAtmosfer Litosfer

Ekosistem      

 ✓ Belirli bir bölgede yaşayan ve sürekli etkileşim hâlinde bulunan canlı ve cansız ögelerden oluşan bütüne ekosistem denir. Örnek;    
bataklık ekosistemi, orman ekosistemi, göl ekosistemi gibi.

Habitat    

 ✓ Fiziki faktörlerin kontrol ettiği belirli bir yerde yaşayan canlıların yaşam alanıdır. Kısaca canlının yaşadığı adresi ifade eder. Örne-
ğin inci kefalinin habitatı Van Gölü’dür. Pandaların habitatı Güneydoğu Asya’daki muson ormanlarıdır.    

Biyom   

 ✓ Benzer bitki ve hayvan topluluklarının yaşadığı ortama biyom denir. Örneğin; çöl biyomunda susuzluğa ve kuraklığa dayanıklı 
bitki ve hayvanlar yaşarken, kutup biyomunda soğuğa dayanıklı hayvanlar yaşar.

Tür     

 ✓ Organizmaların sınıflandırılmasında kullanılan en küçük birimdir. Ortak atadan 
gelen benzer özelliğe sahip canlılardır. Zebra, tilki, ardıç, geven, karınca gibi.

Popülasyon     

 ✓ Bir bölgede yaşayan, aynı türden oluşan bireylerin oluşturduğu topluluğa denir. 
Popülasyon bir bölgedeki canlı nüfusunu ifade eder. Afrika’daki fil popülasyo-
nu 470-685 bin arasında olduğu tahmin ediliyor.
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           Ekoloji    
Canlıların birbirleriyle veya çevresi ile ilişkilerini in-
celeyen bilime ekoloji denir.

Flora    
Bir bölgede yaşayan bitki türlerine flora denir.

Fauna     
Bir bölgede yaşayan hayvan türlerine fauna      
denir.

ETKİNLİK-1

Aşağıda verilen örnekler ve bu örneklerin ilişkili olduğu kavramları eşleştiriniz.

a.
Akdeniz kıyısında bulunan Toros Dağları’nda yaban koyunu, yaban 
keçisi, kurt, çakal, tavşan gibi hayvanlar yaşar.

e.
Mogan Gölü, tatlı suya sahip olduğu için içerisinde saz, kamış 
ve nilüfer gibi bitkiler ve bunlarla beslenen hayvan türlerine ev 
sahipliği yapmaktadır.

b.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan kelaynak kuşu sayısı vahşi 
olarak 420 tane olduğu tahmin edilmektedir. Tutsak olarak ise 
1500 tane kelaynak kuşu bulunmaktadır.

c.
Ekvator’da yüksek sıcaklık ve yağış koşullarına uyum sağlayan 
bitki ve hayvanlar yaşar.

d.
Keseli bir hayvan olan kangurular Avustralya, Endonezya ve Yeni 
Gine Adası’nda yaşar.

1. Biyom

5. Popülasyon

2. Fauna

3. Ekosistem

4. Habitat

a b c d e

2 5 1 4 3

ÖRNEK-1 

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha geneldir?

A) Biyosfer B) Tür C) Fauna

D) Popülasyon E) Flora

ÖRNEK-2 

70°-80° enlemlerinde sıcaklık yaklaşık 9 ay 0 °C’nin altındadır. 
Sıcaklığın 0 °C’nin üzerine çıktığı yaz aylarında toprak çözülür 
ve çamurumsu bir hâl alır. Bu topraklar üzerinde ot, yosun, li-
ken ve yer yer çalılar yetişir. Hayvan olarak ise kutup tilkisi, ren 
geyiği, misk öküzü gibi canlılar yaşar. 

Parçada verilen durum aşağıdaki kavramlardan hangisine 
ait bir örnektir?

A) Habitat B) Popülasyon C) Biyom

D) Tür E) Ekoloji
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BIYOÇEŞITLILIK

 ✓ Yeryüzünde canlılar atmosfer, hidrosfer ve litosferin birbirleri ile temas ettiği alanda yoğunlaşmıştır. 

 ✓ Karalarda yaşayan canlılar yerden 120 metre yüksekliğe kadar yoğun olarak yaşar. 

 ✓ 120 metreden sonra canlı sayısı; sıcaklığın azalması, basıncın düşmesi, oksijen yetersizliği gibi nedenlerle azalır. 

 ✓ Litosferde ise canlılar yüzeyden 10 metre derinliğe kadar yaşam alanı bulabilir.

 ✓ Suda yaşayan canlılar ise deniz yüzeyinden 200 metre derinliğe kadar olan bölümde yoğun yaşar. Derinlik arttıkça güneş ışığının 
azalması ve yiyecek sorunun yaşanması gibi durumlardan dolayı canlı sayısı azalır.

Biyoçeşitliliğin Yeryüzündeki Dağılışını Etkileyen Faktörler

 ✓ Yeryüzünde coğrafi koşulların farklı olması bitki ve hayvan türlerinin dağılışının da farklı olmasına yol açmıştır. Yeryüzünde; ikli-
min, yer şekillerinin, suların, insan faaliyetlerinin dağılışı canlıların yaşam alanlarını doğrudan etkiler.

  Meslekleri tanımalıyız.   

  

Biyoçeşitliliğin Yeryüzündeki Dağılışını
Etkileyen Faktörler

Fiziki (Doğal) Faktörler Paleocoğrafya Faktörleri Biyolojik Faktörler

•  İklim (ışık, sıcaklık, rüzgâr, nem, yağış)
•  Yeryüzü şekilleri (yükselti, eğim, bakı,   

 dağların uzanışı)
•  Su
•  Toprak yapısı

•  Kıtaların kayması
•  İklim değişiklikleri

• İnsan faaliyetleri
•  Diğer canlılar

Fiziki (Doğal) Faktörler

 ✓ Bitki ve hayvanlar yaşamlarını sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları maddelerin kolay temin edildiği, üreme, büyüme gibi yaşamsal 
faaliyetlerin kolay olduğu güvenli ve korunaklı alanları yaşama bölgesi olarak seçerler.

Iklim

 ✓ Canlıların yeryüzündeki dağılışını en fazla etkileyen faktör iklimdir. 

 ✓ Sıcaklık ve yağış koşullarının yüksek olduğu Ekvator çevresinde biyoçeşitlilik fazladır. 

 ✓ Sıcaklığın         yağışın ise az olduğu karasal iklim ve çöl bölgelerinde canlı sayısı azdır. 

 ✓ Yıl boyunca sıcaklığın ve yağışın düşük olduğu kutuplarda ve dağların yüksek kesimlerinde 
de canlı sayısı azdır. 

 ✓ Rüzgârın biyoçeşitlilik üzerindeki etkisi diğer iklim unsurlarına göre azdır. Rüzgâr, polen ve 
tohumların taşınmasını sağlayarak bitkilerin yayılışını etkiler.

fazla
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Geniş Yapraklı Orman Dikenli Bitkiler

İğne Yapraklı Orman Kutup

Ekvator çevresinde yıl boyunca sıcaklık yüksek 
olduğu için geniş yapraklı ormanlar bulunur.

Çöllerde yüksek sıcaklığa kuraklığa 
dayanıklı canlılar yaşar.

60° enlemleri çevresinde soğuğa dayanıklı iğne 
yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlar bulunur.

Kutuplarda düşük sıcaklığa dayanıklı 
canlılar yaşar.

Yeryüzü Şekilleri

0 m

1000 m

3000 m

4000 m

2000 m

5000 m

Yükselti

 ✓ Yükselti arttıkça sıcaklık azaldığı için dağların yüksek kesimlerinde canlı sayısı   .  
Ayrıca bir yamaç boyunca yükseldikçe sıcaklığın azalmasına bağlı olarak bitkiler kuşak-
lar oluşturur. 

 ✓ Yükseltiye bağlı olarak dağların eteğinde ve yüksek kesimlerinde mevsimlerin başlama 
zamanı ve süresi de değişir.

azalır

Bir dağ yamacında yükseldikçe sıcaklık 
azaldığı için bitkiler kuşaklar oluşturur.

Engebeli alanlar canlılar için korunaklı 
alanlardır.

Eğim

 ✓ Eğimli ve engebeli alanlar hayvanlar için doğal sığınak oluşturur. Üreme, büyüme 

ve saklanma için uygun olan engebeli alanlarda biyoçeşitlilik daha fazladır. Ayrıca 

engebeli ya da yüksek alanlar relikt ve endemik bitkilerin çok olduğu alanlardır.
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Dağların denize dönük olan yamacında canlı sayısı daha fazladır.

Bakı etkisinden dolayı dağların güneşe 

dönük yamacında biyoçeşitlilik fazladır.

Dağların Uzanışı

 ✓ Dağların uzanış doğrultusu ve denize göre konumu yağışı, dolayısıyla da biyo-
çeşitliliği etkiler. 

 ✓ Dağların denize bakan yamaçlarında yağış fazla olduğu için bitki ve hayvan çe-
şidi fazladır.

Bakı

 ✓ Bakı durumu da sıcaklığı ve ışığı doğrudan etkiler. Bu yüzden ışık ve sıcaklık ihtiya-
cı yüksek bitkiler dağların bakı tarafında iken, soğuk ve gölgeyi seven bitkiler dulda 
tarafında yoğunlaşır.

Su

 ✓ Su canlıların temel yapı taşlarından biridir. Yeryüzündeki sular, suda yaşayan canlıların 
yaşam alanını oluşturur. 

 ✓ Karada yaşayan canlılar ihtiyaç duydukları suyu kolay temin edebilmek için akarsu, göl, 
bataklık gibi sulak alanlara yakın bölgelerde yaşar. Bu yüzden su kaynaklarının zengin 
olduğu yerlerde biyoçeşitlilik fazladır.

Toprak Yapısı
 ✓ Toprak, bitkiler için gerekli olan mineraller ve suyu bulundurur. Bu yüzden mineral ba-

kımından zengin, verimli toprakların bulunduğu alanlarda bitki gelişimi daha kolay ve 
hızlıdır. Toprağın tuzlu, kireçli ya da yıkanmış olması da bitki gelişimini etkiler.

 ✓ Bazı hayvanlar için toprak üreme ve büyüme alanıdır. Örneğin kaplumbağa ve yılan 
gibi hayvanlar yumurtalarını toprağın içine bırakır. Karıncalar ise yuvalarını toprağın 
içine yapar.

Karada göl, akarsu ve bataklık çevre-
sinde yaşayan canlılar fazladır.

Toprak bazı canlılar için yuva oluşturur.
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ÖRNEK-3 

Genel olarak engebenin fazla olduğu alanlarda yağış, sıcaklık, 
nem gibi iklim elemanları kısa mesafelerde değişiklik gösterdiği 
için bu alanlarda engebenin az olduğu alanlara göre biyoçeşit-
liliğin daha zengin olması beklenir.

I

IV III

II

Haritada numaralandırılan alanların hangilerinde bu ne-
dene bağlı olarak biyoçeşitliliğin daha zengin olduğu 
söylenebilir?

A) I ve II B) I ve III  C) II ve III

D) II ve IV  E) III ve IV

(2020-AYT)

ÖRNEK-4 

Yıllık ortalama yağışın 200 mm’nin altına düştüğü alanlarda 
bitkilerin pek çoğu yaşayamaz.

I
II

III

IV

V

Haritada numaralandırılan alanların hangisinde belirtilen 
koşuldan dolayı bitki yaşamının daha sınırlı olduğu söy-
lenebilir?

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

(2021-AYT)

Paleocoğrafya Faktörleri
 ✓ Yeryüzündeki canlıların dağılışını, bugünkü doğal koşullarla birlikte geçmişte yaşanan kıta hareketleri ile iklim değişiklikleri de 

etkiler.

Kıtaların Kayması
 ✓ Magmadaki konveksiyonel hareketler ile I. Jeolojik Za-

250 milyon yıl önce

PANGEA LAWRASYA

GONDWANA

AvrasyaAvrasya

AfrikaAfrika

Antarktika

AsyaAvrupa

Afrika

Antarktika
0 3000 km

Kuzey
Amerika

Güney
Amerika

Antarktika
Avustralya

Avustralya

Avustralya

Hindistan
Hindistan

Güney
AmerikaGüney

Amerika

Kuzey 
AmerikaKuzey 

Amerika

Ekvator EkvatorTethys
Denizi

EkvatorEkvator

Ekvator

200 milyon yıl önce

150 milyon yıl önce 65 milyon yıl önce

Günümüz

man’da tek kıta olarak ifade edilen        ayrılmıştır. 
Bu nedenle kıtalarla birlikte ayrılan bitki ve hayvanlar 
birbirinden kilometrelerce uzakta kalan farklı bölgelerde 
yaşar. Örneğin Güney Amerika Kıtası’nın doğusu ile Af-
rika Kıtası’nın batısındaki bitki ve hayvanlar benzerlik 
gösterir. Ayrıca kıta hareketleri ile oluşan yeni sıradağ-
lar, yeryüzüne çarpan büyük meteorlar canlıların sayı-
sını ve dağılışını etkiler.

Iklim Değişiklikleri
 ✓ Canlıların dağılışını etkileyen en önemli faktör iklimdir. 

İklimlerde meydana gelen değişmeler canlıların yaşam 
alanını ve sayısını doğrudan etkiler. Örneğin Tersi-
yer’de sıcak ve nemli iklimlerin görülmesi çöl alanlarını 
azaltmıştır. Kuvaterner’de görülen buzul çağlarında ise 
bitki ve hayvanlar göç etmek zorunda kalmıştır. Buzul 
çağlarında canlılar Ekvator’a doğru göç ederken, bu-
zulların erimesi ile canlılar kutuplara doğru göç etmiştir. 
Günümüzde meydana gelen küresel ısınma ve iklim 
değişiklikleri de canlıları etkilemektedir. Deniz seviye-
sinde meydana gelen yükselme ve alçalmalar da canlı-
ların göç güzergâhlarını etkiler. 

Pangea
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 ✓ Örneğin deniz seviyesindeki alçalmalar sonucunda Bering Boğazı kara hâline gelmiştir. Buna bağlı olarak Asya ve Kuzey Amerika 
kıtaları arasındaki hayvanlar göç etmiştir.

Geçmiş dönemlerde geniş bir yayılma alanına sahipken, değişen iklim koşulları nedeniyle büyük ölçüde yok olmuş ve belirli alan-
larda tutunabilmiş bitkilere relikt (kalıntı) bitki denir.

Biyolojik Faktörler 

 ✓ Biyoçeşitliliğin dağılışı üzerinde canlılar ve insan doğrudan etkilidir.

Insan Faaliyetleri
 ✓ İnsan, hayatını devam ettirmek için bitki ve hayvanlara ihtiyaç duyar. İlk çağlardan günümü-

ze kadar insanlar bitki ve hayvanları besin olarak kullanmıştır. Bunların dışında kıyafet, 
barınma, korunma, sanayi, tarım, ulaşım gibi ihtiyaçları için de kullanmıştır. Özellikle Sana-
yi Devrimi ile birlikte insanın doğaya etkisi artmıştır. Bu durumdan canlılar genelde olumsuz 
etkilenmiştir. Bu nedenle bazı bitki ve hayvanların sayısı azalmış, bazılarının nesli tüken-
miştir.

 ✓ İnsanların biyoçeşitliliğe zarar vermesinde etkili   
 olan başlıca faktörler şunlardır: 

•   Aşırı avlanma        •   Ormaların tahribi   •   Otlakların tahribi

•   Evsel ve endüstriyel atıkların toprağı ve yeraltı sularını kirletmesi

•   Fosil yakıtların atmosferi kirletmesi gibi beşerî faaliyetler

 ✓ İnsanoğlu doğadaki biyoçeşitliliğe genelde zarar vermiştir. Ancak ev-
cilleştirdiği hayvanlar ile kültüre aldığı bitkilerin sayısı artmıştır. Ör-
neğin buğday, elma, muz, kahve, at, koyun, alabalık gibi canlıların 
çoğalmasında insanın etkisi fazladır. Ayrıca son yıllarda eğitim, bilim 
ve haberleşmenin gelişmesi ile insanların bilinçlenmesi ve nesli tü-
kenmekte olan canlı türlerinin koruma altına alınması, insanın doğa-
ya verdiği zararın azaltılması için olumlu bir durumdur.

Afrika’daki Serengeti düzlüklerinin milli park olarak ilan 

edilmesi ile çok sayıda hayvan koruma altına alınmıştır.

ÖRNEK-5 

Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle 
gösterilmiştir.

I II

III

IV

V

Bu alanların hangilerinde, insan faaliyetlerinin biyoçeşitli-
liğe olan olumsuz etkilerinin daha az olması beklenir?

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III

D) III ve V E) IV ve V
(2018-AYT)

ÖRNEK-6 

I. Su kaynakları

II. İklim değişiklikleri

III. Kıtaların kayması

IV. Tarım faaliyetleri

Yukarıda verilenlerden hangileri biyoçeşitliliği etkileyen 
paleocoğrafya özellikleri arasnıda yer alır?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV
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Diğer Canlılar

 ✓ Doğada bitki ve hayvanlar birbiri ile etkileşim hâlindedir. Doğadaki otçullar, bitkilerin dağılışını ve sayısını kontrol eder. Etçiller de 
av-avcı ilişkisi içerisinde otçulları kontrol eder. Bu dengenin bozulmaması durumunda yeryüzündeki canlılar düzenli şekilde yaşar.

 ✓ Bir bölgede coğrafi koşulların değişmesine bağlı olarak canlı türlerinde aşağı-
daki durumlar yaşanır.

• Canlılar, değişen coğrafi koşullara uyum (adaptasyon) sağlar.

• Coğrafi şartların değişmesine uyum sağlayamayan canlılar, yaşam koşulla-
rına en uygun bölgelere göç eder.

• Göç edemeyen ya da değişen coğrafi koşullara uyum sağlayamayan canlı-
ların önce sayısı azalır, en son da nesli tükenir.

Nesli Tükenmiş Bazı Hayvanlar

Hazar Kaplanı Altın Kara Kurbağası

Anadolu Parsı İrlanda Geyiği

Moa Kuşu Dodo Dinozor

Mamut
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Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Bazı Hayvanlar

Solenodon Yabanarısı Yarasası

İnce Loris Burma Boynuzlu Keçi

Kakapo

Dugonk

Proboscis Maymunu Balonlu Fok

ETKİNLİK-2

Aşağıda verilen ifadeleri doğruysa “D”, yanlışsa “Y” olarak işaretleyiniz.
Doğru/Yanlış

a.   Yeryüzünde canlıların dağılışını etkileyen en önemli faktör iklimdir.

b.   Türkiye’de dağların güneye bakan yamaçlarında bakı etkisinden dolayı biyoçeşitlilik fazladır.

c.   Düz alanlar relikt bitki açısından engebeli bölgelere göre daha zengindir.

d.   Kıtaların kayması canlıların dağılışını paleocoğrafya faktörlerinin etkilediğini gösterir.

e.   Bitki ve hayvan çeşitliliğinin fazla olduğu bir bölgenin milli park yapılması biyoçeşitliliği olumsuz etkiler.

f.   Bering Boğazı’nın kara haline gelmesi ile Avrupa ile Afrika kıtaları arasında canlı geçişleri yaşanmıştır.

g.   Sanayi Devrimi ile birlikte insanın biyoçeşitlilik üzerindeki etkisi çok fazla artmıştır.

h.  Dağların kıyıya dik uzandığı yerlerde kıyı ile iç kesim arasındaki bitkiler birbirine benzerlik gösterir.

D

Y

Y

D

 D

 D

 Y

 D
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Test - 01 Biyoçeşitlilik

1. Kelaynak (Geronticus Eremita) kayalık, kurak veya yarı 
kurak iklim bölgelerinde yaşayan bir kuş cinsidir. Orta 
Doğu ve Afrika Kıtası’nın kuzeyinde yaşar. Nesli tükenme 
tehlikesinde olan kelaynak kuşlarının doğadaki sayısı 420 
civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Buna göre parçada aşağıdaki kavramlardan hangisine 
ait özelliğe değinilmemiştir?

A) Tür B) Habitat

C) Fauna D) Flora

E) Popülasyon

2.  

II

I

III

IV

Haritada numaralanmış alanların hangilerinde yüksek 
sıcaklık ve kuraklık biyoçeşitliliği olumsuz etkiler?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV

3. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde canlıların dağılı-
şını etkileyen doğal faktörlerden biri değildir?

A) İklim B) Yer şekilleri

C) Tarım faaliyetleri D) Su kaynakları

E) Toprak örtüsü

4. Yeryüzünde bulunan canlıların birbirleriyle ya da çev-
resiyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Hidroloji B) Klimatoloji

C) Zooloji D) Botanik

E) Ekoloji

5. Biyoçeşitlilik sıcaklık ve yağış koşullarının yüksek olduğu 
bölgelerde fazladır.

Buna göre;

I. Amazon Havzası,

II. Endonezya,

III. Akdeniz çevresi,

IV. İskandinavya

bölgelerinin hangilerinde biyoçeşitlilik daha fazladır?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV

6. Dağların kıyı çizgisine göre konumu biyoçeşitliliğin dağı-
lışını etkiler. Dağların kıyıya paralel uzandığı bölgelerde 
kıyı ile iç kesim arasında yaşayan canlılar farklılık göste-
rirken, dağların kıyıya dik uzandığı bölgelerde benzerlik 
gösterir.

I

VIV

III

II

Buna göre haritada numaralanmış alanların hangi-
sinde kıyı ile iç kesimde yaşayan canlılar birbirlerine 
daha çok benzer?

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

7. I. Tarım alanlarında kullanılan kimyasal ilaçlar biyoçeşit-
liliği olumsuz etkilemektedir.

II. Grönland Adası’nda sıcaklığın yıl boyunca düşük ol-
ması biyoçeşitliliği olumsuz etkiler.

III. Göl ve nehirlere yakın bölgelerde canlı çeşitliliği fazla-
dır. 

IV. Rüzgârlar ile bitkilerin tohum ve polenleri uzak mesa-
felere taşınır.

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri üzerinde ikli-
min etkisi daha fazladır?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV
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Test - 01

8. İnsanlar tarih boyunca bitki ve hayvanlar ile iç içe yaşa-
mıştır. Tarihin ilk dönemlerinden günümüze kadar insan 
faaliyetlerinden dolayı bazı canlıların sayısı azalırken ba-
zılarının da nesli tükenmiştir.

Buna göre aşağıda verilen canlılardan hangisinin sa-
yısının azalmasında ya da neslinin tükenmesinde in-
sanın etkisi yoktur?

A) Komodo ejderi B) Goril

C) Asya kaplanı D) Panda

E) Dinozor

9. I. Eğimli yamaçlarda toprak örtüsünün ince olması ne-
deniyle bitki örtüsü cılızdır.

II. Orta Asya’da yağış az olduğu için bitki örtüsü kısa 
boylu otlardan oluşur.

III. Birbirinden kilometrelerce uzakta bulunan Afrika’nın 
batısı ile Güney Amerika’nın doğusunda benzer bitki 
ve hayvanlar yaşar.

IV. Kuvaterner’de yaşanan buzul çağlarında kutuplara 
yakın yerde bulunan bitki ve hayvanlar Ekvator’a doğ-
ru daha uygun ortamlara göç etmiştir.

Biyoçeşitlilikle ilgili yukarıda verilen özelliklerden 
hangileri paleocoğrafya ile açıklanır?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV

10.  

II
III

IV

I

Haritada numaralanmış bölgelerin hangilerinde beşerî 
faaliyetlerin biyoçeşitlilik üzerindeki etkisi daha faz-
ladır?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV

11. I. Leopar, ayı, tilki gibi hayvanların kürkleri için avlanma-
sı

II. Tanzanya’da meydana gelen kuraklıkta çok sayıda 
hayvanın telef olması

III. Buğday, arpa gibi tahıl ürünlerine zarar veren böcek-
lerin ilaçlanarak yok edilmesi

IV. Rize’de meydana gelen heyelan sonucunda orman 
örtüsünün bir bölümünün yok olması

Yukarıda verilen durumların hangilerinin ortaya çık-
masında insan etkisi daha fazladır?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV

12. Bir turist kafilesi A merkezinden B merkezine doğru şekil-
deki ok yönünde hareket etmiştir.

 

B

A

Deniz

Bu seyahatte turistlerin gördüğü ağaçların yaprak 
özellikleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru 
verilmiştir?

A) İğne yapraklı - Karma yapraklı - Geniş yapraklı

B) İğne yapraklı - Geniş yapraklı - Karma yapraklı

C) Geniş yapraklı - Karma yapraklı - İğne yapraklı

D) Geniş yapraklı - İğne yapraklı - Karma yapraklı

E) Karma yapraklı - İğne yapraklı - Geniş yapraklı

11. SINIF COĞRAFYA D�F - FÖY-1 - 2022
Test 1 (596138)
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Biyomlar

Benzer yetişme şartlarına sahip bitki ve hayvan türlerini içinde barındıran bölgelere biyom denir. Biyomların kendine özgü bitki ve 
hayvanları olmasına karşın biyomların adlandırılmasında genelde bitki örtüsü kullanılır.

Tropikal Yağmur Ormanları Biyomu

Goril

Her mevsim sıcak ve yağışlı olduğu 
için biyoçeşitlilik çok fazladır. Ekvator 
çevresinde bulunan Amazon ve Kongo 
havzaları ile Endonezya ve Malezya’da 

görülür. 

Bitki türleri; yıl boyunca yeşil ka-
lan uzun boylu, geniş yapraklı, gür  

ormanlardır. Ormanaltı bitki örtüsü de gelişmiştir.                   

Hayvan türleri; orangutan, goril, şempanze, jaguar, yılan, kertenkele, 

çok sayıda sürüngen ve renkli kuşlardır.

Tr
op

ik
al

 Y
ağ

m
ur

  
O
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Yapraklarını Döken Orman Biyomu

Bozayı

Nem ve yağışın yıl boyunca fazla oldu-
ğu ılıman okyanus ikliminde görülür. 
Yazları serin ve yağışlı, kışları ise ılık 
ve yağışlı geçer. Avrupa’nın batısı, Ka-
nada’nın batı kıyıları, ABD’nin doğu 
kıyıları, Şili’nin güneyi, Avustralya’nın 
doğusu, Yeni Zelanda ve Karadeniz 
kıyılarında görülür.

Bitki türleri; sonbaharda yapraklarını döken ormanlardır. Ormanaltı 
bitki örtüsü de gelişmiştir.                                                          

Hayvan türleri; ayı, sincap, sansar, geyik, çakal, kurt, tilki, karaca, 
köstebek, tavşan, çeşitli kuş ve böceklerdir.                                                                                                              

Ya
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ÖRNEK-7 

Tropikal Yağmur Ormanları, bitki ve hayvan türleri bakımından 
Dünya’nın en zengin alanlarıdır.

Bu alanların tür bakımından zengin olmasının nedenleri 
arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Mutlak konumları

B) Sürekli yağış almaları

C) Su kaynaklarının bolluğu

D) Tarımın yaygın olması

E) Yıllık sıcaklık farklarının düşük olması

(2019-AYT)

ÖRNEK-8 

Nem ve yağışın yıl boyunca fazla olduğu bölgelerde yaprak-
larını döken orman biyomu bulunur. Bu biyomda ayı, sincap, 
geyik, tilki gibi hayvanlar yaşar.

Bu biyom aşağıda verilen iklimlerden hangisinde görülür?

A) Ekvatoral B) Savan C) Okyanusal

D) Çöl E) Tundra
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Iğne Yapraklı Orman Biyomu

Kurt

Yazların serin, kısa ve yağışlı, kışların 
ise uzun, soğuk, sert ve karlı geçtiği 
sert karasal iklimde görülür. Kanada, 
İskandinavya (Norveç, İsveç, Finlan-
diya) ve Sibirya’da (Rusya) görülür.

Bitki türleri; düşük sıcaklık şartlarına 
uyum sağlayan iğne yapraklı ağaçlar-

dan oluşan tayga (boreal) ormanlarıdır. Çam, köknar, ladin gibi ağaçlar 
bulunur.                                                                                                  

Hayvan türleri; kurt, samur, vizon, geyik, vaşak, kunduz, ayı, kar tav-
şanı, baykuş, karibu, çeşitli kuş ve böceklerdir.                                                   

İğ
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Çalı Biyomu

Dağ Keçisi

Yazların sıcak ve kurak, kışların ise ılık 
ve yağışlı geçtiği Akdeniz ikliminin bi-
yomudur. Orta kuşakta 30°-40° en-
lemlerindeki deniz kıyılarında görülür. 
Akdeniz Havzası, California (ABD), 
Avustralya’nın güney ve güneybatısı, 
Cape Town (Güney Afrika Cumhuriye-
ti) ve Orta Şili’de görülür. 

Bitki türleri; kısa boylu ağaç ya da çalılardır. Bitkilerin yaprakları par-
lak ve kadifemsidir. Yabani zeytin, kekik, defne, kocayemiş, lavanta, 
keçiboynuzu, yaban mersini, zakkum başlıca türleridir.  

Hayvan türleri;  yaban keçisi, yaban koyunu, çakal, tavşan, puma, tilki, 
kokarca, karaca, çeşitli kuş ve böceklerdir.

Ç
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ÖRNEK-9 

I. Rusya

II. Kanada

III. Meksika

IV. Cezayir

Yukarıda verilen ülkelerden hangilerinde iğne yapraklı or-
man biyomu görülür?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV

ÖRNEK-10 

Aşağıda bir biyoma ait bazı özellikler verilmiştir.

• Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçer.

• Boyu 1-3 metre arasında değişen bodur ağaçlar bulunur.

• Başlıca hayvan türleri yaban keçisi, yaban koyunu, çakal, 
kurt ve karacadır.

Bu biyom türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Çalı B) Çöl C) Savan

D) Tundra E) Dağ



01

14 11. Sınıf | Coğrafya

Savan Biyomu

Her mevsim sıcak olan savan biyomu 
en fazla yağışı yaz aylarında alır.  
10°-20° enlemlerinde yer alan Tan-
zanya, Uganda, Kenya, Somali, Nijer, 
Sudan, Brezilya, Kolombiya, Vene-
zuela gibi ülkelerde görülür.

Bitki türleri; yaz yağışları ile yeşe-
ren, kış aylarında ise sararıp kuruyan, uzun boylu otlardan oluşan  
(1-2 m) savanlardır. Yer yer de ağaçlar (akasya) bulunur.
Hayvan türleri; aslan, kaplan, zebra, zürafa, leopar, çita, fil, antilop, 
timsah, gergedan, su aygırı, çakal, sırtlan, akbaba, çeşitli kuş ve bö-
ceklerdir.

Sa
va

n 
Bi
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u

Çöl Biyomu

Deve

Her mevsim sıcaktır. Yıllık yağış mikta-
rı az (200 mm’den az) ve buharlaşma 
şiddetlidir. Dönenceler çevresinde ve 
orta kuşakta karaların iç kesimlerinde 
görülür. Kuzey Afrika (Büyük Sahra), 
Arap Yarımadası, Avustralya’nın orta 
kesimi, Güney Afrika’da Namibya, Şili 

ve Kuzey Amerika ile Asya’nın iç kesimlerinde (Gobi, Taklamakan çöl-
leri) görülür.

Bitki türleri; yüksek sıcaklığa ve kuraklığa dayanıklı dikenli bitkilerdir 
(kaktüs gibi). Seyrek ve cılız olan bu bitkilerin kök sistemleri gelişmiştir.

Hayvan türleri; deve, yılan, çöl tilkisi, çöl faresi, akrep ve çeşitli kuş-
lardır.                                                                                                     

Ç
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ÖRNEK-11 

Yeryüzünde, aynı iklim koşulları altında benzer bitki ve hayvan 
topluluklarının bulunduğu alanlara biyom veya büyük yaşam 
kuşakları adı verilmektedir.

I

II

III

IV

V

Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırılarak koyu 
renkle gösterilen alanlardan hangileri benzer biyomlardır?
A) III ve IV B) II ve IV C) I ve II

D) IV ve V E) II ve III

(2017-LYS)

ÖRNEK-12 

Aşağıdaki haritada çöl biyomunun dağılışı verilmiştir.

Bu biyom aşağıda verilen ülkelerden hangisinde görül-
mez?

A) Avustralya B) Libya C) Şili

D) İspanya E) Suudi Arabistan
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Ilıman Çayır Biyomu

Lama

Orta kuşakta yağış miktarının az ol-
duğu yerlerde görülür. Kış ayları karlı 
geçer. Orta Asya ve Kuzey Ameri-
ka’da geniş alanlarda görülür. 

Bitki türleri; yağışın az olması nede-
niyle çayır, bozkır (step) ve preri gibi 
kısa boylu otlardır. Sığır kuyruğu, ge-

ven, gelincik, yavşan otu, koyun yumağı gibi ot topluluklarıdır.               

Hayvan türleri; lama, bizon, kanguru, geyik, ceylan, bufalo, çakal, tav-
şan, çeşitli böcek ve kuş türleridir.                                                            

Ilı
m

an
 Ç

ay
ır 

Bi
yo

m
u

Tundra Biyomu

Misk Öküzü

Yazları serin ve kısa, kışları ise 
uzun ve soğuk geçer. Sıcaklıklar 
yaklaşık 9 ay 0 °C’nin altındadır. Sı-
caklığın 0 °C’nin üzerine çıktığı dö-
nemde toprak çözülür. Yağışların 
büyük bölümü yaz ayında düşer. 
Ancak yağış miktarı çok azdır  
(200-300 mm.).

70°-80° enlemlerinde bulunan Kanada, İskandinavya ve Asya’nın ku-
zeyi ile Grönland Adası’nda görülür.

Bitki türleri; toprağın çözüldüğü yaz aylarında yeşeren kısa boylu cılız 
ot, yosun, liken ve yer yer çalılardır.                                                       

Hayvan türleri; kutup ayısı, ren geyiği, kutup tilkisi, misk öküzü, kurt, 
karibu ve karda yaşayabilen kuş türleridir.                                             

Tu
nd

ra
 B

iy
om

u

ÖRNEK-13 

I. Ilıman çayır

II. Savan

III. Çalı

IV. Tundra

Yukarıda verilen biyomlardan hangileri Türkiye’de bulu-
nur?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV

ÖRNEK-14 

Yazları serin ve kısa, kışları çok uzun ve soğuk geçen 70°-80° 
enlemleri arasında tundra biyomuna ait canlılar yaşar.

Buna göre bu biyomda aşağıda verilen canlılardan hangi-
sinin yaşaması beklenmez?

A) Kutup ayısı B) Misk öküzü

C) Ren geyiği D) Kurt

E) Panda
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Kutup Biyomu

Foklar

Sıcaklık yıl boyunca 0 °C’nin altında-
dır. Yağış miktarı ise çok azdır (so-
ğuk çöl de denir). Grönland ve An-
tarktika’da görülür.

Sıcaklığın yıl boyunca 0 °C’nin al-
tında olması, toprak ve suyun don 
olması nedeniyle bitki örtüsü yoktur. 

Hayvan türleri; kutup ayısı, kutup tilkisi, kutup tavşanı, fok ve pen-
guen gibi soğuğa dayanıklı hayvanlardır. Kutup biyomunda yaşayan 
hayvanlar kış aylarındaki çok düşük sıcaklıklardan etkilenmemek için 
kış uykusuna yatarlar.                                                                                   

Ku
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Dağ Biyomu

Tibet Öküzü

Yaz aylarının kısa ve serin, kış ay-
larının ise uzun, soğuk ve karlı geç-
tiği dağların yüksek kesimlerinde 
görülür. Alp (Avrupa) Himalaya 
(Asya), Kayalık (Kuzey Amerika) ve 
And (Güney Amerika) dağlarında 
görülür. 

Bitki türleri; iğne yapraklı ormanlar ve çayırlardır. Bitkiler düşük sıcak-
lığa dayanıklıdır.                                                                                                      

Hayvan türleri; dağ keçisi, tibet öküzü (yak), kartal, tavşan, kurt gibi 
hayvanlardır.                                                                                                                                                
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ÖRNEK-15 

Kutup biyomunun özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

A) Yıl boyunca sıcaklık 0°C’nin altındadır.

B) Grönland ve Antarktika’da görülür.

C) Yağ oranı yüksek kürklü hayvanlar yaşar.

D) Biki örtüsü iğne yapraklı ağaçlardır.

E) İklim koşullarından dolayı biyoçeşitlilik azdır.

ÖRNEK-16 

I

IV

III

V

II

Haritada numaralanmış alanlardan hangisinde dağ biyo-
muna ait canlılar yaşar?

A) I ve II B) I ve III C) II ve V

D) III ve IV E) IV ve V
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Tatlı Su Biyomu

Kurbağa

Akarsu, bataklık ve tatlı su göllerinde 
yaşayan canlıların oluşturduğu bi-
yomdur. 

Bitki türleri; su yüzeyinde ya da su 
kenarlarında yaşayan bitkilerdir. Saz, 
kamış, nilüfer ve bitkisel planktonlar 
başlıca türleridir.                                                                                                                          

Hayvan türleri; balık, kurbağa, solucan, yılan, yengeç, balıkçıl, sakar-
meke, çeşitli kuş ve böceklerdir.                                                                                 
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AFRİKA

ANTARKTİKA

AVUSTRALYA

ASYA

KUZEY BUZ DENİZİKUZEY BUZ DENİZİ

BÜYÜK
OKYANUS

BÜYÜK
OKYANUS

HİNT
OKYANUSU

ATLAS

OKYANUSU
GÜNEY

AMERİKA

KUZEY
AMERİKA

GRÖNLAND

Tuzlu Su Biyomu

Balina

Deniz ve okyanus gibi tuzlu sularda 
yaşayan canlıların oluşturduğu bi-
yomdur. 

Denizlerdeki canlı sayısı kutupla-
ra doğru gidildikçe azalır. Canlıların 
büyük bölümü 0-200 metre derinlikte 
yaşar.

Bitki türleri; tuzlu suda yaşayabilen bitki, yosun ve planktonlar-
dır.                                                                                                                                                

Hayvan türleri; balina, yunus, midye, deniz anası, deniz yıldızı, ahta-
pot, hayvansal plankton ve çeşitli balık türleridir.                                                                                                                                     
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Ohotsk Denizi

FİLİPİNLER DENİZİ

TASMAN DENİZİ

Bering
Denizi

Japon
Denizi

Doğu Çin
Denizi

Mercan DeniziTimor Denizi
Anafura
Denizi

Banda
Denizi

Selebes
Denizi

Çava
Denizi

Andam
an

Denizi

Bismarck
Denizi

Solomon
Denizi

Sarı
Deniz

Güney Ç
in DeniziUMMAN

DENİZİ

Lapiyev Denizi Doğu Sibirya
Denizi

GÜNEY
AMERİKA

Karayip Denizi

KUZEY BUZ DENİZİ

BEAUFORT DENİZİ

Çukçi Denizi

Bering Denizi

KUZEY BUZ DENİZİ
LİNCOLN DENİZİ

NORVEÇ DENİZİ

Manş
Denizi

Kuzey
Denizi

AKDENİZ

Karadeniz

Kızıldeniz

Tiren
Denizi

Azak D.

Baltık
 D.

BARENT DENİZİ

Beyaz Deniz
Kara Deniz

ASYA

BÜYÜK
OKYANUS

HİNT
OKYANUS

ATLAS
OKYANUSU

BÜYÜK
OKYANUS

AVRUPA
KUZEY

AMERİKA

GRÖNLAND

LABRADOR
DENİZİ

WENDELL DENİZİ Ross Denizi

AFRİKA

AVUSTRALYA

ANTARKTİKA

ÖRNEK-17 

Tatlı su biyomları ile ilgili,

I. Akarsu, bataklık gibi alanlarda bulunan biyomdur.

II. Saz, kamış, nilüfer gibi bitki türleri bulunur.

III. Ahtapot, istavrit, fok gibi hayvan türleri yaşar.

bilgilerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

ÖRNEK-18 

I. Meksika Körfezi

II. Baltık Denizi

III. Aral Gölü

IV. Hint Okyanusu

Yukarıda verilenlerden hangilerinde tuzlu su biyomuna ait 
canlılar bulunur?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

D) I, II ve IV E) II, III ve IV
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ETKİNLİK-3

Biyoçeşitlilik ile ilgili aşağıda verilen bulmacayı çözünüz.

T A Y G A
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SOLDAN SAĞA

1. İğne yapraklı ağaçlardan oluşan orman. Boreal ormanları. 7. Bir canlının yeryüzündeki yaşam alanı.

2. Deniz biyomuna ait kabuklu bir hayvan. 8. Biyoçeşitliliği etkileyen en önemli doğal faktör.

3.
Orta Afrika'da savan biyomunda bulunan büyük yırtıcı-
lardan biri.

9.
Aslan, kaplan, zebra, antilop gibi hayvanların yoğun yaşadığı 
bir Afrika ülkesi.

4.
Step ve tundra biyomlarında yaşayan ön dişleri uzun 
otçul hayvan.

10. Canlıların birbirleri veya çevresi ile ilişkilerini inceleyen bilim.

5.
Belirli bir bölgede yaşayan ve sürekli etkileşim hâlinde 
bulunan bütün.

11. Nemli bölgelerde yaşayan, evi sırtında bulunan bir hayvan.

6.
Geniş yapraklı orman biyomunda yaşayan maymungil-
lerden bir canlı türü.

12. Çizgili savan eşeği.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

13.
Brezilya'nın kuzeyinde bitki ve hayvan çeşidinin çok 
fazla olduğu havza.

18. Canlılar küresi.

14. Ilıman çayır biyomlarında bulunan tavuk düşmanı hayvan. 19.
Devegiller familyasından, Güney Amerika'nın dağ ve çayır-
larında yaşayan hayvan.

15. Tatlı su ekosistemlerinden biri. 20.
Ekvatoral yağmur ormanlarında yaşayan kedigillerden bir 
hayvan.

16. Sıcak bölgelerde bulunan orman tipi. 21.
Dağ biyomuna ait Tibet öküzünün yaşadığı Asya'daki en 
büyük sıradağ.

17. Karasal iklimde görülen kısa ot topluluğu.
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ETKİNLİK-4

Aşağıdaki görsellerde verilen canlıların hangi biyoma ait olduğunu yazınız.

Görsellerdeki biyomların haritada numaralandırılarak gösterilen taralı alanlardan hangisine ait olduğunu yazınız.
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BiyomlarTest - 02

1. 

Goril JaguarYağmur Ormanları

Görsellerde verilen canlılar aşağıdaki biyomlardan 
hangisine aittir?

A) Ekvatoral orman B) Savan

C) Akdeniz D) Tundra

E) İğne yapraklı orman

2. Aşağıda verilen biyomlardan hangisi ülkemizde gö-
rülmez?

A) Step B) Çayır C) Savan

D) Çalı E) Karışık orman

3. Tuzlu su biyomları ile ilgili,

I. Okyanusların derinliklerinde canlı çeşitliliği daha faz-
ladır.

II. Kutuplara yakın denizlerde yaşayan canlıların yağ 
oranları daha fazladır.

III. Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe denizlerdeki bi-
yoçeşitlilik azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

4.  

III III

IV
V

Haritada numaralanmış alanların hangisinde bodur 
ağaç ve çalılar ile yabani koyun, yabani keçi, kokarca, 
kurt gibi hayvanlar bulunmaz?

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

5. Aşağıda sıcaklık ve yağış grafiği verilen bölgelerin 
hangisinde biyoçeşitlilik daha fazladır?
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E)

6. I. Kanada’nın kuzeyi

II. Asya’nın kuzeyi

III. Afrika’nın kuzeyi

IV. Avustralya’nın kuzeyi

Yukarıda verilen bölgelerin hangilerinde tundra biyo-
muna ait canlılar bulunur?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV

7.  
I

III

IV

II

Haritada numaralanmış alanların hangilerinde karışık 
yapraklı orman biyomu bulunur?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV
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8. Rıza Öğretmen, biyomlar konusunu anlattıktan sonra sı-
nıftaki öğrencilere “Savan biyomu ile ilgili ne söyleyebilir-
siniz?” diye soru yöneltmiştir.

Öğrencilerden,

Esra: Savan biyomunda uzun boylu otlar olduğu için boz 
ayı, ren geyiği gibi iri hayvanlar yaşar.

Eren: Belgesellerde seyrettiğimiz aslan, kaplan, antilop 
gibi hayvanlar yaşar.

Sabri: Yazlar yağışlı geçtiği için boyları 1-2 metre uzunlu-
ğundaki otlar bulunur.

Doğa: Ülkemizde İç Anadolu’da görülebilir.

şeklinde cevaplar gelmiştir.

Buna göre öğrencilerden hangilerinin verdiği cevap-
lar doğrudur?

A) Esra ve Eren B) Esra ve Sabri

C) Eren ve Sabri D) Eren ve Doğa

E) Sabri ve Doğa

9.  

II

I

III

Haritada numaralanmış alanlarda görülen biyomlar 
aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

 I  II III
A) İğne yapraklı 

orman
Geniş yapraklı 

orman
Çöl

B) İğne yapraklı 
orman

Geniş yapraklı 
orman

Çalı

C) Tundra Çalı Çöl

D) Çayır Savan Çalı

E) Tundra Savan Çayır

10. Aşağıda görsellerde verilen hayvanlardan hangisinin 
bulunduğu biyomda sıcaklık ortalamaları daha yük-
sektir?

A) B)

C) D)

E)

11.  II

IV

I
III

Haritada numaralanmış alanların hangilerinde dağ bi-
yomlarına ait canlılar daha fazladır?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV

12. Aşağıda verilen biyomlardan hangisinde yaşayan 
hayvanların kürkleri daha kalındır?

A) Geniş yapraklı orman B) Çalı

C) Tundra D) Bozkır

E) İğne yapraklı orman

11. SINIF COĞRAFYA D�F - FÖY-1 - 2022
Test 2 (596139)

OPT�K - Test 2 (596139)
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Tarama Testi

1. Aşağıda biyoçeşitlilik ile ilgili bazı kavramlara ait açıkla-
malar verilmiştir.

• Organizmaların sınıflandırılmasında kullanılan en kü-

çük birime 
I

–––– denir.

• Bir bölgede yaşayan aynı tür canlıların sayısına II––––  

denir.

• Bir bölgede yaşayan bitki türlerine III––––  denir.

Buna göre numaralandırılarak boş bırakılan bölümle-
re aşağıdaki kavramlardan hangileri getirilmelidir?

I II III
A) biyom habitat ekosistem

B) tür popülasyon fauna

C) tür popülasyon flora

D) biyom habitat tür

E) ekosistem biyom habitat

2. Biyoçeşitliliği etkileyen;

I. kıtaların kayması,

II. su kaynakları,

III. yükselti

faktörlerinden hangileri paleocoğrafya ile açıklanır?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

3.  

Haritada boyanarak gösterilen bölgelerde aşağıdaki 
biyomlardan hangisi bulunur?

A) Karışık yapraklı orman

B) Çöl

C) Çalı

D) Savan

E) Dağ

4. Aşağıda verilen canlılardan hangisi tatlı su biyomları 
içinde bulunmaz?

A) Yılan B) Kurbağa C) Balina

D) Nilüfer E) Saz

5.  

Haritada verilen ok doğrultusunda gidildiğinde aşağı-
daki biyomlardan hangisi görülmez?

A) Çalı B) Tayga C) Tundra

D) Savan E) Çayır

6. • Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçer.

• Yabani zeytin, keçi boynuzu, defne, mersin, lavanta 
gibi bitkiler bulunur.

• Yaban keçisi, yaban koyunu, kurt, çakal gibi hayvanlar 
yaşar.

Özellikleri verilen biyom aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karışık yapraklı orman

B) Çöl

C) Çayır

D) Çalı

E) Tundra

7. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği etkileyen fiziki 
(doğal) faktörlerden biri değildir?

A) Sıcaklık B) Toprak

C) Sanayi D) Dağların uzanışı

E) Su kaynakları

Test - 03
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8. Deniz seviyesindeki yükselmelere bağlı olarak bazı kara-
lar deniz altında kalırken, deniz seviyesindeki alçalmalar 
sonucunda ise bazı boğazlar kara hâline gelmiştir. Örne-
ğin, Asya ve Kuzey Amerika kıtaları arasında yer alan bo-
ğazın kara hâline gelmesi ile Asya ve Kuzey Amerika’da 
yaşayan hayvanlar iki kıta arasında göç etmiştir.

Buna göre parçada sözü edilen boğaz aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Cebelitarık B) Hürmüz

C) Macellan D) Malakka

E) Bering

9. Şekilde verilen ok yönünde giden bir gözlemci grubu sı-
rasıyla geniş yapraklı, karışık yapraklı ve iğne yapraklı 
ormanları görmüştür. En son ise orman örtüsünün bittiği 
yerde çayır bitkilerine rastlamışlardır.

 

Deniz

Buna göre gözlemci grubunun gezisi sırasında bitki-
lerin kuşaklar oluşturmasının temel sebebi nedir?

A) Yükselti arttıkça sıcaklığın azalması

B) Jeolojik yapının değişmesi

C) Denizden uzaklaşıldığı için nem ve yağışın azalması

D) Bakı tarafında olduğu için sıcaklığın yüksek olması

E) Ekvator’dan uzaklaşıldığı için sıcaklığın azalması

10. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği olumlu etkiler?

A) Karasal iklim bölgelerinde anız yakılması

B) Göl ve bataklık gibi sulak alanların kurutularak tarıma 
açılması

C) Millî park sayısının artırılması

D) Orman niteliğini kaybetmiş alanların yerleşmeye açıl-
ması

E) Kurt, çakal, tilki gibi hayvancılık faaliyetlerine zarar 
veren yabani hayvanların avlanması

11. Aşağıda bir bölgeye ait sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir.
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I II

III IV

Bu grafiğin ait olduğu bölgede, görsellerdeki hayvan-
lardan hangileri yaşar?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV

 
12. Ekosistemlerin bozulması nedeniyle bazı hayvan türleri-

nin nesli tükenme tehlikesi altındadır.

Aşağıda verilen hayvanlardan hangisi bu canlılardan 
biri değildir?

A) B)

E)

C) D)

Test - 03
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13. I. Akdeniz foku

II. Java gergedanı

III. Mamut

IV. Dinozor

Yukarıda verilen hayvan türlerinden hangilerinin nesli 
tükenmiştir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV

14. 

Haritada numaralanmış alanların hangilerinde sanayi 
faaliyetleri biyoçeşitliliği olumsuz etkilemektedir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV

15. Ekolojik denge ve biyoçeşitlilik üzerindeki en büyük tehlike 
insan faaliyetleridir.

Buna göre insanların aşağıdaki faaliyetlerden hangisi 
biyoçeşitliliğe zarar vermez?

A) Zirai ilaçlama yapılması

B) Bazı hayvanların derisinden kürk yapılması

C) Yeni tarım alanlarının açılması

D) Denizlerde yanlış avlama yapılması

E) Ormanların tahrip edildiği yerlerde ağaçlandırma yapıl-
ması

16. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği etkileyen pale-
ocoğrafya özellikleri ile açıklanır?

A) Kutuplar çevresinde canlı çeşitliliğinin az olması

B) Yer şekillerinin engebeli olduğu bölgelerde endemik 
bitkilerin fazla olması

C) Güney Amerika’nın doğusu ile Afrika’nın batısında ya-
şayan canlıların benzer olması

D) Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe bitkilerin kuşak-
lar oluşturması

E) Tatlı su kenarlarında canlı çeşitliliğinin fazla olması

17. 

Haritada numaralanmış alanların hangilerinde biyo-
çeşitlilik daha fazladır?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV

IV

II
I

III II

I

III
IV
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