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FEN BİLİMLERİ

Neler Öğreneceğiz?

• Su Döngüsü
• Karbon-Oksijen Döngüsü
• Azot Döngüsü

MADDE DÖNGÜLERİ

Ünite: 6

ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ VE ÇEVRE BİLİMİ4.
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Su Döngüsü

Ekosistemi oluşturan canlı ve cansız varlıklar arasında sürekli bir madde alışverişi vardır. Su, 
karbon, oksijen ve azot canlı ve cansız çevre arasında sürekli ve düzenli olarak devam eden bir 
dolaşım hâlindedir. Bu dolaşıma madde döngüsü denir.

Su Döngüsü
Yeryüzünün yaklaşık 3/4’ü sularla kaplıdır. Yeryüzündeki sular Güneş enerjisinin etkisiyle buhar-
laşır ve yoğunluğu azalan su buharı atmosferde yükselir. Soğuk hava tabakaları ile karşılaşan 
su buharı yoğunlaşır. Yoğunlaşmanın gerçekleştiği yere ve sıcaklığa bağlı olarak yağmur, kar ve 
dolu şeklinde yağışlarla yeryüzüne iner. Yeryüzüne inen suyun bir kısmı deniz, nehir ve göllere 
karışırken bir kısmı toprak yüzeyinden sızarak yer altı sularını oluşturur. Böylece su döngüsü 
tamamlanmış olur.
Bitki ve hayvanlar da su döngüsüne katılır. Bitkiler topraktan aldıkları suyun fazlasını terleme ile 
havaya verirken; hayvanlar vücutlarına aldıkları suyun fazlasını solunum ve boşaltımla doğaya 
verir.

Bu olaylar buharlaşma, yoğuşma ve yağışlara dayalı olarak sürekli gerçekleşir.  Su döngüsü adı 
verilen bu dolaşım sayesinde doğadaki su miktarı daima sabit kalır.

Güneş ışınları

Yağmur

Kar

Sızma

Yeraltı suları

Nehir

Okyanus

Yoğuşma
Taşıma

Buharlaşma

2 Ders Saati
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UYGULAMA 
1

Görselde doğada gerçekleşen su döngüsü veril-
miştir.

Aşağıdaki tabloda verilen bilgilerden doğru olanın 
karşısına (D), yanlış olanın karşısına (Y) yazınız.

1-  I, güneş ışınlarının ısı etkisini sembolize 
eder.

2-  II ve III, yoğuşan su buharının yeryüzüne 
inişini gösterir.

3- Su sadece karalardan buharlaşarak gök-
yüzüne yükselir.

4- IV ve V, yağışlarla suyun yeryüzüne inişini 
gösterir.

5- VI, suyun toprak yüzeyinden sızarak yer 
altı sularının oluşma sürecini gösterir.

6- Bitkiler topraktan aldıkları suyun fazlasını 
fotosentez ile havaya verir.

7- Hayvanlar solunum ve boşaltımla vücutla-
rına aldıkları suyun fazlasını doğaya verir.

8- Su döngüsü ile doğadaki su miktarı daima 
sabit kalır.

UYGULAMA 
2

Yeryüzündeki sular aşağıda verilen  olaylardan han-
gisi ile su buharı hâlinde havaya geçer?

Yoğuşma

Terleme

Donma

Buharlaşma

Solunum

Erime

I

II

IIIIVV

VI

ÖRNEK SORU

ÇÖZÜM:

Su döngüsü ile ilgili verilen ifadelerin hepsi doğ-
rudur.                                                  

CEVAP D

Doğada gerçekleşen su döngüsü ile ilgili 
olarak; 

I.   Su döngüsü, buharlaşma, yoğuşma ve 
     yağışlara dayalı olarak sürekli gerçek-
     leşir,
II.  Bitkiler topraktan aldıkları suyun fazlasını 
     terleme ile havaya verir,
III. Hayvanlar vücutlarına aldıkları suyun faz-

lasını solunum ve boşaltımla doğaya verir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) I ve II
C) II ve III  D) I, II ve III
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Karbon ve Oksijen Döngüsü

Atmosferdeki CO2

Yanma

Fotosentez

Solunum

Çürüme

Okyanus tabanı

Ölü bitki ve hayvan 
atıkları

Fosil yakıtlar

Bütün organik bileşiklerin yapısında bulunan karbon, canlı yapısının en önemli elementlerinden 
biridir. Canlıların başlıca karbon kaynağı, karbondioksittir. 

Karbon döngüsü, bitkilerin fotosentez olayında karbondioksit kullanarak besin üretmesi ile başlar. 
Böylece karbon, besinlerin yapısına geçer. Diğer canlıların yapısına besin zinciri ile katılan kar-
bon, canlılar tarafından solunumla tekrar karbondioksit olarak havaya verilir. 

Karbonun bir kısmı da ölü bitki ve hayvan atıkları ile toprağa geçer. Toprakta bulunan ayrıştırıcılar 
tarafından besin olarak kullanılan atıklar içerisindeki karbon, karbondioksit olarak havaya karışır.

Bitkisel ve hayvansal atıkların uzun süre toprak altında kalması ile oluşan fosil yakıtların yapısın-
da da karbon bulunur. Fosil yakıtların yanması sonucu karbondioksit gazı oluşur.

Havadaki karbondioksit, üreticilerin fotosentez olayında karbondioksit kullanarak besin ve oksijen 
üretmesi ile tekrar döngüye girer.

Atmosferin yaklaşık %21’ini oksijen gazı oluşturur. Atmosferde bulunan oksijenin kaynağı foto-
sentezdir. Üretici canlıların ürettiği oksijen gazı, canlılar tarafından solunumda kullanılır. 

Tüm yanma olaylarında oksijen kullanılır. Fosil yakıtların yanması esnasında oksijen kullanılırken 
karbondioksit üretilir. Doğaya verilen tüm karbondioksit, bitki gibi üreticiler tarafından oksijen ya-
pımında kullanılır. Görüldüğü gibi doğada karbon ve oksijen döngüsü arasında sürekli bir bağlantı 
vardır.
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UYGULAMA 
3

Görselde doğada gerçekleşen karbon ve oksijen 
döngüsü verilmiştir.

Aşağıdaki tabloda verilen bilgilerden doğru olanın 
karşısına (D), yanlış olanın karşısına (Y) yazınız.

1- I, havadaki oksijenin denizlerdeki canlılar 
tarafından kullanıldığını gösterir.

2- II, denizde oluşan karbondioksitin havaya 
karışımını gösterir.

3- III, havadaki karbondioksitin bitkiler tarafın-
dan kullanıldığını gösterir.

4- IV, havaya verilen oksijeni gösterir.

5- V, ölü hayvan atıklarındaki karbonun topra-
ğa geçişini gösterir.

6- VI, ölü bitki ve hayvan atıklarını parçalayan 
bakterilerin havaya verdiği oksijeni gösterir.

7- VII, fosil yakıtların yanması sonucu açığa 
çıkan oksijenin havaya verilmesini gösterir.

8- Doğada karbon ve oksijen döngüsü arasın-
da sürekli bir bağlantı vardır.

9- Canlıların başlıca karbon kaynağı oksijen-
dir.

10-  Karbon-oksijen döngüsünde güneş görev 
alır.

11-  Fosil yakıtların yanması sonucu karbondi-
oksit gazı oluşur.

I

II

III

IV

V VI

VII

UYGULAMA 
4

Aşağıdakilerden hangileri karbon ve oksijen döngü-
sünde etkilidir?

Fotosentez

Terleme

Yanma

Buharlaşma

Solunum

Fosilleşme

ÖRNEK SORU

ÇÖZÜM:

Karbon ve oksijen döngüsü ile ilgili verilen ifade-
lerin hepsi doğrudur.                                                  

CEVAP D

Doğada gerçekleşen karbon ve oksijen 
döngüsü ile ilgili olarak; 

I.  Atmosferde bulunan oksijenin kaynağı
 fotosentezdir, 
II. Doğaya verilen karbondioksit bitki ve alg  
 (su yosunu) gibi üreticiler tarafından oksi- 
 jen yapımında kullanılır,
III.Fosil yakıtların yanması esnasında oksijen  
 kullanılırken karbondioksit üretilir

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) I ve II
C) II ve III  D) I, II ve III

CO2
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Azot Döngüsü

Atmosferin yaklaşık %78’i azot gazından oluşur ancak havadaki azot, canlılar tarafından doğru-
dan kullanılamaz. 

Bitkiler ihtiyaç duydukları azotu topraktan alırken, hayvanlar da bitkilerden alır.

Havadaki azot, yıldırım ve şimşek gibi hava olayları esnasında su ile birleşip toprağa bağlanır. 

Bitki ve hayvan atıkları veya kalıntıları topraktaki bakteriler tarafından parçalanarak azot tuzlarına 
dönüştürülür. 

Ayrıca toprakta ve bazı baklagillerin köklerinde yaşayan azot bağlayıcı bakteriler, 
havanın serbest azotunu toprağa bağlayarak toprağın azot oranını artırır.

Topraktaki azotlu bileşikler bitkiler tarafından alınarak, protein gibi bazı önemli yapısal molekülle-
rin üretiminde kullanılır. Bitkilerdeki azot, besin zinciri yoluyla diğer canlıların yapısına katılır. 

Bazı bakteriler de topraktaki fazla azotu tekrar havaya aktarır. Bu olaylar doğadaki azot miktarının 
sabit kalmasını sağlar.

Yıldırım

Azot bağlayıcı 
bakteriler

Bakteriler

Azot 
ayrıştırıcı 
bakteriler Azot 

ayrıştırıcı 
bakteriler

Çürüme

Çürüme

Atmosferdeki 
azot
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UYGULAMA 
5

Görselde doğada gerçekleşen azot döngüsü veril-
miştir.

Aşağıdaki tabloda verilen bilgilerden doğru olanın 
karşısına (D), yanlış olanın karşısına (Y) yazınız.

1- I, azot ayrıştırıcı bakteriler tarafından azo-
tun havaya verildiğini gösterir.

2- II, azotun ölü canlı kalıntıları ile toprağa 
geçişini gösterir.

3- III, hayvanların havadan aldığı azotu gös-
terir.

4- IV, yıldırımla havadaki serbest azotun 
toprağa bağlanmasını gösterir.

5- V, azot bağlayıcı bakterilerin, havadaki 
azotu toprağa bağlamasını gösterir.

6- VI, ölü bitki ve hayvan atıklarındaki azotun, 
bakteriler tarafından toprağa bağlanmasını 
gösterir.

7- VII, azot ayrıştırıcı bakteriler tarafından 
topraktaki azotun havaya verildiğini göste-
rir.

8- Bitkiler havadaki azotu doğrudan kullanabi-
lir.

9- Havadaki azot, yıldırım ve şimşek gibi 
hava olayları esnasında su ile birleşip 
toprağa bağlanır. 

I

II

III

IV

V VI

VII

ÖRNEK SORU

ÇIKMIŞ SORU

ÇÖZÜM:
Atmosferin yaklaşık %78’ini oluşturan azot, can-
lılar tarafından doğrudan kullanılamaz. Bitkiler 
azotu topraktan, hayvanlar da bitkilerden alır.                                         

CEVAP D

Canlıların temel bileşenlerinden proteinle-
rin yapısında bulunan azot ile ilgili olarak;

I. Atmosferin yaklaşık %78’ini oluşturur,
II.  Havadaki azot canlılar tarafından doğru - 
 dan kullanılamaz,
III.  Bitkiler azotu topraktan, hayvanlar bitki-  
 lerden alır

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) I ve II
C) II ve III  D) I, II ve III
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Ünite: 6

Kazanım Ölçme Test i
MADDE DÖNGÜLERİ 4

TEST

1. Ekosistemi oluşturan canlı ve cansız varlıklar 
arasında sürekli bir madde alışverişi vardır. 
................., ....................., ...................... ve 
................... canlı ve cansız çevre arasında 
sürekli ve düzenli olarak devam eden bir do-
laşım hâlindedir. Bu dolaşıma madde döngüsü 
denir. 

Yukarıda verilen noktalı bölümlere aşağıda-
kilerden hangisi yazılamaz?

A) Oksijen

B) Karbon

C) Güneş ışığı

D) Azot

2. Doğada gerçekleşen su döngüsü ile ilgili aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Su döngüsü ile doğadaki su miktarı daima 
sabit kalır.

B) Su döngüsü olayında hal değişimi olayları ile 
birlikte solunum ve fotosentez olayları da gö-
rev alır.

C) Bitkiler fotosentez olayı ile havadaki su bu-
harı miktarını artırır.

D) Hayvanlar ve bitkiler solunum olayı ile hava-
daki su buharı oranını arttırırlar.

3. Aşağıda verilenlerden hangisi havadaki su 
buharını azaltır?

A) Bitkilerin yaprakları ile terleme yapması

B) Deniz ve kara yüzeyinden suyun buharlaş-
ması

C) Hayvanların soluk vermesi

D) Soğuk hava tabakası ile karşılaşan su buha-
rının yoğuşarak yağışları oluşturması

4.

Yukarıda verilen madde döngüsü aşağıda-
kilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Su döngüsü

B) Karbon ve oksijen döngüsü

C) Azot döngüsü

D) Kükürt döngüsü

5. Ahmet karbon-oksijen döngüsü ile ilgili aşağı-
daki ifadeleri söylüyor.

Atmosferdeki karbon, 
fotosentez olayı ile bit-
kilere geçer. 

Ahmet

Buna göre;

I. Bitkilerin karbon kaynağı havadaki karbon-
dioksittir.

II. Karbon fotosentez olayı ile besinlerin yapı-
sına geçer.

III. Tüketici canlılar havadaki karbon oranını 
azaltır.

ifadelerinden hangileri söylenebilir? 

A) Yalnız I B) I ve II

C) II ve III D) I, II ve III

I
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6. Aşağıda verilen olaylardan hangisi karbon 
ve oksijen döngüsünde doğrudan etkili de-
ğildir?

A) Bitkilerin fotosentez yapması

B) Canlıların hücresel solunumla enerji üretme-
si

C) Fosil yakıtların yanması

D) Buharlaşma ve yoğuşma olayı

7.

Yukarıda verilenlerden hangileri topraktaki 
azot miktarını artırır?

A) 1 ve 2 B) 1 ve 3

C) 2 ve 4 D) 3 ve 4

8. Aşağıdaki şemada azot döngüsünde görülen 
bazı olaylar verilmiştir.

Havadaki azot Yıldırım ve şimşek

..........I..........

..........

Hayvanlar

Azot ayrıştırıcı 
bakteriler

Buna göre, I ve II numaralı boşluklara aşağı-
dakilerden hangisi yazılmalıdır? 

I II

A) Bitkiler Ayrıştırıcılar
B) Ayrıştırıcılar Bitkiler
C) Bitkiler Fotosentez
D) Çürüme Bitkiler

9.

Yukarıda verilen madde döngüsü ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) Karbon döngüsüdür.

B) Toprakta bulunan ayrıştırıcılar görev alır.

C) Fosil yakıtların oluşumu ve yanması döngü-
nün bir aşamasıdır.

D) Yıldırım ve şimşek gibi hava olayları etkilidir.

10.

Yukarıda verilen madde döngüsü ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) Azot döngüsüdür.

B) Hayvanların solunum yapması döngünün 
bir parçasıdır.

C) Yıldırım ve şimşek gibi hava olayları etkilidir.

D) Baklagillerin köklerinde yaşayan bakteriler 
görev alır.

1- Yıldırım ve şimşek olayları

2- Baklagillerin köklerinde yaşayan 
  bakteriler

3- Azot ayrıştırıcı bakteriler

4- Yeşil bitkiler
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Ünite: 6 CEVAP ANAHTARI

4. FÖY

UYGULAMA 1: 1-D  2-Y  3-Y  4-D  5-D  6-Y  7-D  8-D   

UYGULAMA 2: Buharlaşma, solunum, terleme

UYGULAMA 3: 1-Y  2-D  3-D  4-Y  5-D  6-Y  7-Y  8-D  9-Y  10-D  11-D  

UYGULAMA 4: Fotosentez, solunum, yanma, fosilleşme

UYGULAMA 5: 1-D  2-D  3-Y  4-D  5-D  6-D  7-D  8-Y  9-D

TEST 4: 1-C  2-C  3-D  4-A  5-B  6-D  7-A  8-A   9-D  10-B


