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    I-Nilüfer                          II-Kaktüs        III-Hurma  IV-MenekĢe 

1- ‘’Aynı bölgede yaĢayan farklı türe ait canlılar aynı özelliklerde adaptasyon geliĢtirirler.’’ hipotezini kanıtlamak 

isteyen Çağatay aşağıda verilen türlerden hangilerini incelemelidir? 

A)I-II   B)I-III   C) II-III   D) I-IV 

 

Yandaki haberi okuyan Efekan, babasına bu 

haberin Fen Bilimleri dersinde öğrendiği günlük 

hayatta basınç uygulamaları ile ilgili bir haber 

olduğunu söylemiĢ ve buna benzer örnekler vermiĢtir.  

2- Aşağıda Efekan’ ın verdiği örneklerden 

hangisi gazete haberindeki uygulama ile 

ilişkilendirilebilir? 

A) Traktör lastiklerinin geniĢ tabanlı olması 

B) Halı saha kramponlarının tabanlarının diĢli 

olması 

C) Trenlerin tekerlek sayısının fazla olması 

D) Yüksek binalarda kolon sayısının fazla olması 

 

Moebius Sendromu çok nadir görülen genetik bir hastalıktır. Bu hastalığa yakalanan kiĢilerin, yüz sinirleri 

çalıĢmayı durdurur. Bu yüzden bu kiĢiler isteselerde gülümseyemez, göz kırpamaz, kaslarını oynatamazlar. Bu 

sendrom genlerde meydana gelen bozukluklardan kaynaklanmaktadır. Genlerde ve hücrelerin iĢleyiĢinde meydana 

gelen değiĢimler insanlarda önemli hasarlar oluĢturabilir. Teknoloji ve Tıp her ne kadar geliĢmiĢ olsada bu 

hastalık tedavi edilememektedir.  

I- Moebius Sendromu mutasyon sonucu oluĢmuĢtur. 

II- Genlerin iĢleyiĢindeki değiĢiklikler kalıtsal hastalıklara sebep olur. 

III- Mutasyon sonucu oluĢan hiçbir hastalık tedavi edilemez. 

IV- Genlerde meydana gelen bozukluklarla oluĢan bu sendrom modifikasyona örnektir. 

3- Yukarıda verilen metinden hangileri çıkarılamaz? 

 

A) I ve II                      B)  I-III                C)   I-II-IV                     D)  II-III-IV  
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8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ LGS DENEME SINAVI-1 

 

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan 

ticari araçlar için kış lastiği takma 

zorunluluğu 1 Aralık 2018 tarihinde 

başlamış olup uygulamaya uymayan 

araçlara cezai işlem 

uygulanacaktır. 
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4- Kurulan 2.düzenekteki sıvıların yükseklikleri aynı ise kap tabanlarına etki eden sıvı basınçları hakkında 

ne söylenebilir? 

A) K sıvısının kabın tabanına yaptığı basınç en küçüktür. 

B) Bütün sıvıların kap tabanına yaptığı basınçlar eĢittir. 

C) M sıvısının kabın tabanına yaptığı basınç en küçüktür. 

D) L sıvısının kabın tabanına yaptığı basınç K’ nın basıncından fazladır. 

 

Gregor Mendel, bezelye bitkisi üzerinde yaptığı araĢtırmalar ile bugün Mendel Kanunları adıyla bildiğimiz 

kalıtımın ilkelerini keĢfetmiĢtir. Mendel Kanunlarından bir tanesi de ‘’Gizli Kalma Yasası’’ yani; anne-babanın 

fenotipinde görülmeyen bir karakter yavru bireylerde ortaya çıkabilir. Çünkü anne ve babanın genotipinde olup 

fenotipte etkisini gösteremeyen çekinik karakterli gen veya genler bulunabilir.  

5- Yukarıda açıklanan kanun ile ilgili örnek çaprazlama yapmak isteyen öğrenciler aşağıdaki bezelye 

çiftlerinden hangilerini çaprazlamalıdır? (Bezelyelerde sarı tohum geni yeĢil tohum genine baskındır.) 

 

A) Melez Sarı Tohum (Ss)- Melez Sarı Tohum (Ss) 

B) Melez Sarı Tohum (Ss)- YeĢil Tohum (ss) 

C) YeĢil Tohum (ss)- YeĢil Tohum (ss) 

D) Saf Sarı Tohum (SS)-YeĢil Tohum (ss) 

  

Şekildeki cisim sırasıyla 1. Düzenekteki  K,L ve M sıvılarıyla dolu kaplara 

bırakıldığında K kabında yüzmüş,  L kabında askıda kalmış ve M kabında 

batmıştır.  ‘’Bir cisim sıvı içinde yüzüyorsa sıvının yoğunluğu cismin 

yoğunluğundan fazladır. Eğer cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğuna eşit 

ise cisim askıda kalır. Cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan fazla ise 

cisim dibe batar.’’ Şeklinde açıklama yapan Fen Bilimleri Öğretmeni bu 

sıvılardan alarak 2.düzeneği oluşturuyor.  
1.DÜZENEK 

2.DÜZENEK 

K SIVISI                     L SIVISI   M SIVISI 
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Ömer Faruk Fen Bilimleri dersinde ‘’DNA ‘nın en küçük yapı birimidir.’’ Cümlesini poster üzerinde ilgi 

çekici bir soruyla kalıcı hale getirmek istiyor. 

6- Ömer Faruk aşağıdaki posterlerden hangisini hazırlarsa sorulan soruya uygun poster hazırlamış olur? 

A)     B)  

        C)                                                    D)  

 

Karasu ‘dan Kartepe’ 

ye kayak yapmaya giden 

Atatürk Ortaokulu 

öğrencileri Kartepe’ ye 

çıkarken bazı öğrenciler 

kulaklarının neden 

kapandığını sormuĢlar ve 

bazı öğrenciler yaĢanan 

olayla ilgili açıklama 

yapmıĢtır.    

 

 

Emirhan: Deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça basınç arttığı için açık hava basıncı kulak zarını 

iter ve kulağımız kapanır. 

Evren: Deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça basınç azaldığı için açık hava basıncı kulak zarı 

ĢiĢer ve kulağımız kapanır. 

7- Öğrencilerin yaptıkları yorumları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? 

 

A) Emirhan’ ın ifadesi doğrudur. Çünkü deniz seviyesinden atmosfere doğru gidildikçe basınç artar. 

B) Evren’ in ifadesi yanlıĢtır. Çünkü atmosferden deniz seviyesine doğru inildikçe basınç azalır. 

C) Öğrencilerin yaptığı yorumlar yanlıĢtır. Çünkü açık hava basıncıyla yükseklik arasında bir iliĢki yoktur. 

D) Evren’ in ifadesi doğrudur. Çünkü deniz seviyesinden atmosfere doğru gidildikçe basınç azalır. 
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Seçmeli Bilim Uygulamaları Dersinde DNA modeli tasarlamak isteyen öğrenciler aĢağıdaki tabloda verilen 

sayılarda pipet, ataĢ ve 4 farklı renkte raptiye getirmiĢlerdir. Öğrenciler getirdikleri malzemelerle önce 

Ģekil-1 deki örnek nükleotid modelini, sonrasında bu nükleotidlerle DNA molekülü oluĢturmuĢlardır.  

 

 HÜMEYRA YUSUF CİHAN İSMİHAN 

MAVİ RAPTİYE  

20 15 10 5 

KIRMIZI RAPTİYE  

35 15 32 10 

SARI RAPTİYE  

15 22 20 15 

YEŞİL RAPTİYE  

12 10 15 10 

PİPET  

75 55 55 40 

ATAŞ  

100 40 65 35 

Etkinlik sonundan öğrenciler yaptıkları modellerdeki nükleotid sayılarından bahsederken bir öğrenci 

‘’Benim modelimde getirdiğim malzemelerden fosfatı simgeleyen diğerlerinden az olduğu için fosfat sayısı toplam 

nükleotid sayısına eĢit oldu.’’ Ģeklinde açıklama yapmıĢtır. 

8- Hangi öğrencinin modelindeki toplam nükleotid sayısı fosfat sayısına eşit olabilir?  

 

A) Hümeyra  B)   Yusuf  C)   Cihan  D)   Ġsmihan 

 

Tardigradlar, bilinen diğer adlarıyla su ayıları dünya genelindeki yosun gibi yaĢam alanlarında, küçük su 

birikintilerinde yaĢayan 8 bacaklı canlılardır. Bu canlıyı özel yapan Ģey sulak alanda yaĢaması veya 8 bacaklı olması 

değil! Bu canlılar öylesine güçlü bir yapıya sahiptirler ki uzay boĢluğunda, mutlak sıfır noktasına yakın bir derece 

ile suyun kaynadığı sıcaklıklar arasında yaĢamını devam ettirir. En derin okyanusun dibindeki basınçtan altı kat 

daha büyük basınca dayanabilen minik canlı, uzun süre susuzluğa dayanabilir. Ayrıca gezegen üzerinde çoğu canlıyı 

öldürecek güçteki radyasyona karĢı dirençlidir.  

9- Yukarıda Tardigrad (su ayıları) ile ilgili metin verilmiştir. Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

 

A) Tardigratlar bir özelliğiyle çöl ekosistemine adapte olmuĢ canlılara benzeyebilir. 

B) Tardigratların vücutları uzay boĢluğunda, yüksek sıcaklıklarda yaĢama elveriĢlidir. 

C) Tardigratlar hiçbir radyasyon sonucu mutasyona uğramazlar. 

D) Tardigratlar buzullarda yaĢayabilecek vücut özelliklerine sahiptirler. 
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Yukarıda iki bezelye çaprazlanarak oluĢabilecek yavrular harfler ile gösterilmiĢtir. (Bezelyelerde düz tohum geni 

buruĢuk tohum genine baskındır.) 

I- OluĢan tohumların %25’i melez düz tohumludur. 

II- C tohumu buruĢuk tohumlu olabilir. 

III- A ve B tohumu çaprazlanırsa 2.kuĢakta oluĢan tohum D tohumuyla aynı genotipe sahip olabilir. 

10- Çaprazlama sonucu oluşabilecek 1.kuşak tohumlar ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da 

hangileri doğrudur? 

 

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

 

 

Azra: YaĢadığım Ģehirde sizinle bayram tatili geçirmek isterim çünkü yaz akĢamları Ģahane olur. 

İpek: Ben aslında o tarihte burada olmak istemiyorum çünkü ben soğuk havadan nefret ederim. 

Hilal: Bence buraya gelmelisiniz. DüĢünsenize hem bayramı kutlar hem kayak yaparız. 

Melek: GüneĢin tadını çıkarmak istiyorsanız kesinlikle benim yanıma gelmelisiniz. 

11- Yukarıda verilen bilgilere göre mezun öğrenciler ve yaşadıkları yerler ile ilgili hangi ifade doğrudur? 

 

A) Azra 3 numaralı Ģehirde yaĢıyorsa Hilal 4 numaralı Ģehirde yaĢıyordur. 

B) Hilal 1 numaralı Ģehirde yaĢıyorsa Melek 2 numaralı Ģehirde yaĢıyordur. 

C) Melek 2 numaralı Ģehirde yaĢıyorsa Azra 1 numaralı Ģehirde yaĢıyordur. 

D) Ġpek 4 numaralı Ģehirde yaĢıyorsa Hilal 3 numaralı Ģehirde yaĢıyordur. 

1 

4 

3 

2 
Atatürk Ortaokulu’ndan mezun 

olan 4 samimi arkadaş iş gereği 

farklı şehirlerde yaşamaktadırlar. 

Dört kafadar Dünyanın Güneş 

etrafındaki konumunun gösterildiği 

yandaki şeklinden yaklaşık 6 ay 

sonra kutlanacak olan Kurban 

Bayramında buluşmaya karar 

vermişler ve hangi şehirde 

buluşacaklarına karar verebilmek 

için yaşadıkları şehirlerin Kurban 

Bayramı tarihindeki mevsimsel 

özelliklerinden bahsetmişler. 
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Dünyanın GüneĢ etrafındaki yörüngesi elips Ģeklinde 

olduğundan, GüneĢ etrafında belirli bir uzaklıkta dönmez. Bu 

yüzden bazı tarihlerde GüneĢ’ e yaklaĢırken bazı tarihlerde 

güneĢten uzaklaĢır. Dünya’ nın GüneĢ’ e en yakın olduğu 

tarihler 3-4 Ocak iken, en uzak olduğu tarihler 4-5 

Temmuzdur. GüneĢ ıĢınları kuzey yarım küreye temmuz 

ayında dik açıyla gelir. 

I- Dünya GüneĢ’ e yaklaĢtıkça Dünya’ ya düĢen enerji miktarı artacağından sıcaklık artar. 

II- Ocak ayında Güney Yarım Küre’ de yaz mevsimi yaĢanır. Çünkü Dünya GüneĢ’ e en yakın konumdadır. 

III- Temmuz ayında Kuzey Yarım Kürede yaz mevsimi yaĢanır. Çünkü GüneĢ ıĢınları bu tarihte dik açıyla 

gelir. 

12- Yukarıda Dünya’ nın Güneş etrafındaki yörüngesiyle ilgili bilgi verilmiştir. Buna göre numaralarla 

gösterilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 

 

A) I-II-II  B)   II-III   C)   Yalnız I            D)    Yalnız III 

 

Bir araĢtırmacı Periyodik Tablo ile ilgili hipotezler oluĢturmuĢ ve bu hipotezlerini 

test etmek için Periyodik tablonun verilen kesitindeki elementleri incelemiĢtir.  

Hipotez 1: BileĢik oluĢtururken aynı sayıda elektron alan veya veren elementler aynı 

grupta yer alır. 

Hipotez 2: Katman sayıları aynı olan elementlerin kimyasal özellikleri aynı değildir.  

13- Araştırmacının kurmuş olduğu hipotezleri test edebilmesi için hangi elementler ile ilgili araştırma 

yapması gerekmektedir? 

 

 

 

Fen bilimleri öğretmeni elementlerin sınıflandırılması konusunu iĢlerken aĢağıda verilen periyodik 

tablodaki numaralı elementleri tanıtmak için öğrencileriyle beraber Ģiir yazmıĢtır.  

 
KĠM BĠLĠR? 

 Ne kadar sert ve katısın  

BileĢik oluĢtururken söyle neden artısın 

Isıyı elektriği iyi iletirsin 

Tel ve levha haline gelirsin . 

Hangi sınıftasın kim bilir! 

14- Öğrencilerin yazdıkları şiirde hangi elementten bahsedilmemiştir? 

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

 Hipotez 1 Hipotez 2 

A)  K-L-M K-N-O 

B)  K-N-O K-L-M 

C)  K-L-N K-N-M 

D)  K-O-L M-N-O 
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Özellikle yaz aylarında rögarlardan meydana gelen kötü kokuları giderebilmek amacıyla Ülkemizde bazı il ve 

ilçelerde rögar ağzı filtre çalıĢması uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Menhol biyofiltre adıyla bilinen sistemde 

kanalizasyon hatlarında atık madde içinde kötü koku oluĢturan ve insan sağlığını tehdit eden moleküller biyolojik 

faaliyet gösteren filtreye tutunur. Filtre içerisindeki organik maddeye aĢılanan bakteriler koku oluĢturan 

molekülleri alır, su ve karbondioksite dönüĢtürür. Böylece koku sorunu çözülmüĢ olur.  

I) Mikroorganizmalardan yararlanılarak istenilen ürün elde edildiği için uygulama Biyoteknoloji çalıĢmasıdır.  

II)  Biyoteknolojinin amacı insanlık yararınadır ve yaĢam kalitesini yükseltir. 

III)  Koku sorununu çözmek için bakterilerden gen aktarımı yapılmıĢtır. 

15- Yukarıda verilen çalışma ile ilgili verilenlerden hangisi veya hangileri çıkarılabilir? 

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

 

Bir tv programında Mersin ili ile ilgili; 

‘’1-Yazları sıcak ve kuraktır. 

2-Sıcaklık farkı Çok azdır. 

3-Kar yağıĢı çok nadir görülür. ‘’  Ģeklinde açıklama yapılmıĢtır. 

16- Tv programında verilen bilgiler ile ilgili hangi öğrencinin yorumu 

yanlıştır? 

A) Kübra: Meteorologların uzun yıllar boyunca yapmıĢ oldukları ölçümlerin ortalaması alınarak yazların sıcak 

olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

B) Ravza: Meteorologların yapmıĢ olduğu ölçümlere göre ‘nem’ genellikle yüksektir. 

C) Melek: Klimatologların yapmıĢ olduğu çalıĢmalar sonucunda Mersin ili ile ilgili bilgiler vermiĢtir. 

D) Ebrar: KıĢ aylarında kar yağıĢı ile ilgili hava tahminlerini klimatologlar yapmıĢtır. 

 

 

Bir yarıĢma programında Özcan’ a bir soru sorulmuĢ ve Özcan aĢağıdaki cevabı vererek ödül kazanmıĢtır. 

Özcan: GüneĢ ıĢınları sadece ekvatora dik gelir. Yıllık sıcaklık farkı oluĢmaz. Gece gündüz eĢitliği yaĢanır.  

17- Özcan sorulan soruya doğru cevap verdiğine göre öğretmenin sorduğu soru aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Eksen eğikliği olmasının etkileri nelerdir? 

B) Dünyanın kendi ekseninde dönmesi sonucunda hangi olaylar meydana gelir? 

C) Dünya’ nın dönme ekseni eğik olmasa ne gibi olaylar yaĢanır? 

D) 21 Haziran tarihinde Kuzey Yarım Kürede hangi olaylar yaĢanır? 

 

Öğretmen Fen bilimleri dersinde öğrencisi Ebrar’ dan Kimyasal sindirim ile ilgili on tane örnek vermesini 

istemiĢ ve her doğru örnek için 10 puan alacağını, her yanlıĢ örnek için 5 puan kırılacağını ve  söylemiĢtir. 

 Ebrar’ ın verdiği örnekler; GümüĢün kararması, kağıdın yanması, mumun erimesi, mumun yanması, elmanın 

dilimlenmesi, havucun çürümesi, solunum olayı, ekmeğin küflenmesi, hamurun kabarması, gökkuĢağı oluĢumu… 

18- Ebrar vermiş olduğu örneklerden kaç puan almıştır? 

A) 40   B) 55     C) 70      D) 85 
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Öğretmen fen bilimleri dersinde katı basıncı konusunu iĢlerken elindeki 

raptiyeyi baĢparmağı ve iĢaret parmağı ile tutup raptiyeye kuvvet uygulamıĢtır. 

ĠĢaret parmağında herhangi bir acı hissetmezken BaĢparmağında acı hisseden 

öğretmen öğrencilerden bu durumun sebebini açıklamalarını istemiĢtir. 

 

 

19- Aşağıdaki öğrencilerin yapmış olduğu açıklamalardan hangisi yaşanan bu durumu en iyi şekilde 

açıklar? 

A) Derya: Yüzey alanı arttıkça basınç artar.  

B) Kübra: Ağırlık arttıkça basınç artar. 

C) Damla: Yüzey alanı azaldıkça basınç kuvveti artar. 

D) Ela: Yüzey alanı azaldıkça basınç artar. 

 

  5. Sınıf öğrencisi Eren fen 

bilimleri dersi için bir deney 

tasarlamıĢtır. ÖzdeĢ fasulye 

tohumlarını uygun ortamda 

çimlendirdikten sonra birini karanlık 

ortama, bir diğerini aydınlık ortama 

koymuĢ ve eĢit miktarlarda su 

vermiĢtir. Bir süre sonra aydınlık 

ortamdaki fasulye büyümüĢ fakat 

karanlık ortamdaki fasulye büyümemiĢ ve ölmüĢtür. Bu durumu 8. Sınıfa giden abisi Emirhan’ a sormuĢtur.  

20- Emirhan kardeşinin yapmış olduğu deneyde ortaya çıkan bu durumu en uygun şekilde aşağıdaki 

kavramlardan hangisi ile açıklayabilir? 

A) Adaptasyon                B) Modifikasyon        C) Mutasyon     D) Varyasyon 

 

 

 

 

SINAVINIZ SONA ERMĠġTĠR. 

 

CEVAP ANAHTARI DĠĞER SAYFADADIR. 

 

 

 

KARANLIK ORTAM                               

24 ®C 

AYDINLIK ORTAM                               

24 ®C 
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CEVAP ANAHTARI 

1- C 

2- B 

3- D 

4- C 

5- A 

6- B 

7- D 

8- B 

9- C 

10- B 

11- C 

12- D 

13- B 

14- A 

15- B 

16- D 

17- C 

18- B 

19- D 

20- B 


