
8. SINIF MEB LGS ÖRNEK SORULAR
EKİM 2019 

1. Aşağıdaki şekilde Güneş ışınları K ve L ile temsil edilmiştir.
K ve L ışınlarının eşit miktarda Güneş enerjisi taşımasına
rağmen Dünya yüzeyinde temas ettiği alanın büyüklükleri
farklıdır. Bu nedenle Güneş ışınlarının gelme açısı değiştikçe
birim yüzeye düşen ışık miktarı da değişir.

Yukarıdaki açıklamalar ve verilen model dikkate 
alındığında, 

I. Kuzey Kutbu çevresine göre Ekvator çevresi L ışınları
sayesinde daha fazla ısınmaktadır.

II. Her iki alana düşen ışık miktarı eşit olmasına rağmen K
ışınları daha geniş bir alana etki etmektedir.

III. Günün aynı vaktinde bir cismin K ışınlarının düştüğü
bölgedeki gölge boyu, L ışınlarının düştüğü
bölgedekinden daha azdır.

yargılarından hangilerine ulaşılır? 
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) II ve III.

2. Aşağıda bazı bitkilerin Kuzey Yarım Küre’de hasat
zamanını gösteren bir mevsim çarkı ile Dünya’nın Güneş
etrafındaki konumları verilmiştir.
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Dünya’nın Güneş etrafındaki konumuna bağlı olarak 
bitkilerin hasat zamanları ile yarım küre 
eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? (Bitkilerin hasat 
zamanını etkileyen tek faktörün mevsim olduğu varsayılacaktır.) 

3. Barajların yapıldıkları bölgelerdeki iklim değişikliğine etkileri
konulu bir araştırma için Türkiye’nin en büyük barajı olan
Atatürk Barajı seçiliyor.
Atatürk Barajı enerji ve sulama amacıyla Fırat Nehri üzerinde
kurulmuştur. Baraj 1990 yılında su tutmaya başlamış ve geçen
zaman içerisinde bölgede büyük bir göl oluşmuştur.

Barajın çevre illerin iklimine etkisiyle ilgili aşağıdaki 
basamaklardan hangisi takip edilirse araştırma en doğru 
şekilde tamamlanmış olur? 
A) Barajın yapımından itibaren 5 yıl boyunca hava olaylarının

değişimine ilişkin veriler incelenmelidir.
B) 1990 yılından önceki hava olaylarının ortalamalarına ilişkin

verilerin nasıl değiştiği incelenmelidir.
C) 1980 ile 2000 yıllarına ait ortalama hava olayları

incelenmeli ve bunlar karşılaştırılmalıdır.
D) Ortalama hava olaylarının baraj yapımından 30 yıl öncesi

ve günümüze kadar olan verileri incelenmeli ve
karşılaştırılmalıdır.

4. İklim ve hava olayları doğal ortamı, insanın yaşam ve
faaliyetlerini etkiler. Hava olayları kısa süreli, iklim ise uzun
süreli olarak doğal ortamı şekillendirir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iklime bağlı olarak 
ortaya çıkan bir görünümdür? 

Bitki Adı Dünya’nın 
Konumu 

Yarım 
Küre 

A) Böğürtlen 1 Güney 
B) Enginar 2 Kuzey 
C) Bamya 3 Güney 
D) Ayva 4 Kuzey 
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5. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan hava
hareketine rüzgâr denir.
Rüzgârın oluşumunu ve hareket yönünü gözlemlemek için
aşağıdaki deney düzeneği tasarlanmıştır. Deneyin Adı:
Rüzgâr Oluşumu
Gerekli Araç Gereçler:

Deneyin Yapılışı: 
• Strafor köpük taneleri cam borunun orta kısmına eşit

şekilde dağıtılacaktır.
• Aynı miktarda ısı veren mumlar yakılarak cam borunun

uygun yerlerine konulacaktır.
• Rüzgârın hareket yönünü gözlemlemek için cam borunun

içindeki strafor köpük tanelerinin yığılma miktarından
yararlanılacaktır.

Buna göre hangi seçenek öğrencinin deney sonucunu 
gösteren düzenek olabilir? 

6. Yıl boyunca Güneş’ten gelen ışınlar Dünya’ya farklı
açılarda düşer. Bir bölgeye ışınlar dik veya dike yakın bir açı
ile düştüğünde daha fazla ısı enerjisi aktarılır.
Dünya’nın eş yükseltilerdeki farklı noktalarına görseldeki gibi
aynı açıyla özdeş güneş enerjili su ısıtma sistemleri takılmış
ve depoların tamamı eşit sıcaklıktaki su ile doldurulmuştur.

Buna göre verilen tarihlerde, hangi depodaki suyun 
sıcaklığının 30°C’a daha kısa sürede ulaşması beklenir? 

7. İklimin değişmesi bir türe ait bazı özelliklerin de
değişmesine neden olabilir. Bu durum şemalarla şu şekilde
açıklanabilir:
Bir tür, hayatta kalabilmek için uygun şartlara sahip iklim
bölgelerinde yaşar (K). Yaşanan iklim değişiklikleri sebebiyle
yeni alanlar yaşamaya uygun hâle gelebilir veya daha
önceden yaşanılan bölgeler artık yaşamaya uygun olmayabilir

(L). İklim, türün dağılma yeteneğinden daha hızlı değişebilir 
ve bireyler yeni alanların tümünü kolonileştirmeyebilir (M). 

Bu bilgilere göre iklim değişikliği canlıların aşağıdaki 
özelliklerinden hangisinde kesinlikle değişikliğe neden 
olur? 

A) Birey sayılarında B) Yaşam alanlarında
C) Tür sayılarında D) Dağılma yeteneklerinde

23 Eylül 21 Aralık 21 Haziran 
A) K M L 

B) L K M 
C) M K L 
D) L M K 



8. Alçak basınç alanlarında yükselici hava hareketleri
görülürken, yüksek basınç alanlarında alçalıcı hava
hareketleri görülür.
Bu bilgiye uygun çizim aşağıdakilerden hangisidir?

9. Bezelye bitkisinde yeşil meyve rengi özelliği baskın, sarı
meyve rengi özelliği ise çekiniktir. kalıtımında üç farklı
genotipte birey oluşabilir.
Bezelye bitkisinde meyve rengi genotipleri aşağıdaki gibidir.

Bir araştırmacı dört farklı bezelye bitkisinin meyve rengi ile 
ilgili yaptığı çaprazlamalarda aşağıdaki sonuçlara ulaşıyor. 
• 1. ve 2. bezelyeleri çaprazladığında, tamamı yeşil meyve

veren ve iki farklı genotipe sahip bezelye bitkileri elde
ediyor.

• 1. ve 3. bezelyeleri çaprazladığında, yeşil ve sarı meyve
veren ve iki farklı genotipe sahip bezelye bitkileri elde
ediyor.

• 1. ve 4. bezelyeleri çaprazladığında, yeşil ve sarı meyve
veren ve üç farklı genotipe sahip bezelye bitkileri elde
ediyor.

Araştırmacının bu sonuçlarından yola çıkarak 
çaprazlamalarda kullanılan 2, 3 ve 4. bezelyelerin fenotip 
ve genotiplerinin durumu hangi seçenekte doğru olarak 
verilmiştir? 

10. Baskın Alel: Bir karakterin oluşumunda etkisini her
zaman fenotipte gösteren alellere denir
Çekinik Alel: Genotipte baskın bir alelle bulunduğunda
fenotipte etkisini göstermeyen alellere denir.

Karakterlere ait özelliklerin baskınlık ve çekiniklik 
durumunu önceden bilmeyen bir öğrenci sadece bu 
çaprazlamalar ve F1 dölüne bakarak hangi özellikten 
sorumlu alelin kesinlikle çekinik olduğunu söyleyebilir? 

A) Uçta çiçek B) Uzun boy
C) Yeşil tohum D) Buruşuk tohum



8. SINIF MEBLGS ÖRNEK SORULAR
KASIM 2019 

11. Rüzgâr yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan hava 
hareketidir. Basınç farkı rüzgârın hızını etkiler.

Rüzgârın hızını ölçmeye yarayan anemometre düzeneğini 
evdeki atık malzemelerden yararlanarak oluşturabiliriz 

Bu düzeneği hazırlayan bir öğrenci, bir hafta boyunca 
bardakların dakikadaki dönüş sayılarını yukarıdaki çizelgeye 
kaydetmiştir. 
Buna göre, 

I. Cumartesi günü düzeneğin çevresinde basınç farkı
oluşmamıştır.

II. Havadaki basınç farkının en az olduğu gün salıdır.
III. Bardakların dönüş sayısının artması, rüzgârın hızlı

olduğunu gösterir.
ifadelerinden hangileri doğrudur? 

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

12. Bir araştırmacı yaşadığı yerdeki hava olaylarını 
gözlemlemek istemiştir. Bu amaçla dört gün boyunca aynı 
saatte hava olaylarını gözlemleyerek çizelgeye kaydetmiştir. 
Ancak daha sonra çizelgeyi kontrol ettiğinde bir hava olayına 
ilişkin gözlemini yanlış kaydettiğini farketmiştir.

Bu araştırmacının hatalı işaretleme yaptığı gün 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 1. gün B) 2. gün C) 3. gün D) 4. Gün

13. Dünya üzerinde yarım kürelere göre Güneş’in doğuş ve 
batış saatleri farklılık gösterir.
Bulunduğu yerde Güneş’in doğuş ve batış saatlerini 
gözlemleyen bir öğrenci elde ettiği değerlere ilişkin bir çizelge 
oluşturmuştur.

Buna göre öğrencinin verileri elde ettiği yer ve tarih 
aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

A) Kuzey yarım kürede ise 21 Aralık – 21 Mart
B) Kuzey yarım kürede ise 23 Eylül – 21 Aralık
C) Güney yarım kürede ise 23 Eylül – 21 Aralık
D) Güney yarım kürede ise 21 Mart – 21 Haziran

14. Aşağıda bir DNA molekülünde yer alan dört farklı 
nükleotidin sarmal yapıdaki eşleşmeleri şematize edilmiştir.

Şema üzerinde numaralandırılmış nükleotidlerle ilgili 
verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) 1. nükleotiddeki azotlu organik baz timin ise 2.

nükleotiddeki adenindir.
B) 2. nükleotiddeki azotlu organik baz guanin ise 4.

nükleotiddeki sitozin olabilir.
C) 3. nükleotiddeki azotlu organik baz guanin ise 4.

nükleotiddeki sitozindir.
D) 4. nükleotiddeki azotlu organik baz sitozin ise 1.

nükleotiddeki timin olabilir.



15. Bezelyelerde çiçeğin konumu ile ilgili iki çaprazlama 
yapılmış ve oluşan bezelyelerin çiçek durumları şekillerle 
gösterilmiştir.

Bu çaprazlamalar dikkate alındığında aşağıdaki 
çıkarımlardan hangisine kesinlikle ulaşılabilir? 

A) 1 ve 2. bezelyeler heterozigot baskın, 3 ve 4. bezelyeler
ise homozigot baskın genotipe sahiptir.

B) 1 ve 2. bezelyelerin çaprazlanması sonucunda, çiçekleri
yanda olan bezelyelerin oluşma olasılığı %100’dür.

C) 2 ve 3. bezelyeler homozigot baskın, 1 ve 4. bezelyeler ise
heterozigot baskın genotipe sahiptir.

D) 3 ve 4. bezelyelerin çaprazlanması sonucunda, çiçekleri
uçta olan bezelyelerin oluşma olasılığı %25’tir.

16. Aşağıdaki tabloda bezelye bitkisinin bazı karakterlerine ait 
özellikler verilmiştir.

Tohum 
rengi 

Meyve 
rengi 

Gövde 
uzunluğu 

Çekinik 
özellik 

Yeşil 
Sarı Kısa 

Baskın 
özellik 

Sarı Yeşil Uzun 

Bezelyelerle ilgili yapılan, 
I. Heterozigot sarı tohumlu X Heterozigot sarı tohumlu
II. Homozigot uzun gövdeli X Homozigot kısa gövdeli
III. Homozigot sarı meyveli X Heterozigot yeşil meyveli

çaprazlamalarından hangilerinde oluşan bezelyelerin 
fenotipinde çekinik özellik görülebilir? 

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

17. Bezelyelerde mor çiçeklilik baskın, beyaz çiçeklilik 
ise çekinik özelliktir.
Aşağıda mor ve beyaz çiçekli bezelyelerle yapılan bir 
çaprazlama verilmiştir.

Bu çaprazlama sonunda elde edilen bezelye bitkilerinin bir 
kısmının beyaz çiçekli olduğu gözlenmiştir. 

Verilenlere göre bu çaprazlamadaki mor çiçekli bezelye 
kendisiyle aynı genotipteki başka bir bezelye bitkisiyle 
çaprazlanacak olursa yeni kuşakta beyaz çiçekli bireylerin 
oluşma olasılığı kaçtır? 

A) %100 B) %50 C) %25 D) %0

18. Bir öğrenci çok sevdiği bitkisinin pembe renkli olan 
çiçeklerinin zamanla mavi renge dönüştüğünü gözlemlemiştir. 
Bu sırada bitkiyi sulamak için çeşme suyu yerine kardeşinin 
bir araştırma için hazırladığı alüminyum sülfat damlatılmış çö- 
zeltiyi kullandığını fark etmiştir.
Bu bitkiyi içinde bahçe toprağı bulunan başka bir saksıya 
diktikten sonra iki günde bir çeşme suyu ile sulamıştır. 
Zamanla çiçeklerin mavi renginin değiştiğini, yeni açan 
çiçeklerin de pembe renkli olduğunu gözlemlemiştir.

Bu gözlemlerle ilgili, 
I. Alüminyum sülfat damlatılmış çözeltiyle sulama bu

bitkinin çiçek renginden sorumlu gende mutasyona
neden olmuştur.

II. Çeşme suyu ile sulanan mavi çiçekli bitkinin yeni açan
çiçeklerinin pembe renkli olması modifikasyondur.

III. Toprağın alüminyum sülfat damlatılmış çözeltiyle
sulanması bitkide varyasyona neden olarak yeni bir türün
oluşmasını sağlamıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur? 

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



19. Bir sınıftaki öğrenciler, bilimsel bir dergide yer alan 
aşağıdaki metni incelemişlerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi metindeki sürü 
oluşturma ile sağlanan faydaya benzerlik göstermez? 

A) Aralarında geniş bir mesafe bırakarak uçan sığırcıklar, bir
doğan gördüklerinde aralarındaki boşlukları kapatırlar.
Böylelikle avcı konumundaki doğan, sürünün ortasına
dalmakta zorlanır.

B) Misk sığırları bir saldırganla karşılaştıklarında kaçmak
yerine kendilerine bir güvenlik çemberi oluştururlar.
Yavrular bu dairenin merkezindedirler ve annelerinin uzun
kıllarının altında saklanırlar.

C) Köpek balıkları yunus yavrularına yaklaştıklarında iki
yetişkin yunus gruptan ayrılarak köpekbalığının dikkatini
kendi üzerlerine çeker ve diğer grup elemanları köpek
balığının çevresini sararak darbeler indirmeye başlar.

D) Pelikanlar balık avlamaya daima sürü hâlinde giderler.
Uygun bir koy seçtiklerinde ise sahile karşı yarım bir daire
oluştururlar ve bu daireyi daraltırlar. Böylelikle dairenin içine
giren tüm balıkları yakalarlar.

20. Öğrenciler fen bilimleri dersinde biyoteknoloji ile ilgili 
aşağıdaki diyagramı incelemişlerdir.

Öğrencilerin aşağıdaki yorumlarından hangisi diyagramda 
yer alan bilgilerle çelişmektedir? 
A) Genetik mühendisliği, biyoteknoloji yöntemlerini araç

olarak kullanan daha geniş kapsamlı bir bilim dalıdır.
B) Biyoteknolojideki uygulama ve ürünlerin bir kısmının

geçmişi çok eski zamanlara dayanmaktadır.
C) Biyoteknolojik çalışmalar sonucu üretilen bazı ilaçların

uzun süreli kullanımı bu ilaçların etkisini azaltabilmektedir.
D) İnsanların artan beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasında

biyoteknoloji uygulamalarından faydalanılmaktadır.



21. Güneş’in geliş açısı ve hava sıcaklığı arasındaki ilişkinin 
araştırıldığı bir çalışmada, araştırma verilerinden 
yararlanılarak aşağıdaki grafik çizilmiştir.

Grafiği inceleyen bir öğrenci, Güneş’in geliş açısı ile hava 
sıcaklığı arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu yorumunu 
yapmıştır. 

Buna göre aşağıdaki tarih aralıklarından hangisi yapılan 
yorumun hatalı olduğuna ilişkin kanıt olarak gösterilebilir? 
A) 1 Ocak - 1 Şubat B) 1 Mart - 1 Nisan
C) 1 Mayıs - 1 Haziran D) 1 Eylül - 1 Ekim

22. Aşağıda bir DNA molekülünün eşlenmesi şematize
edilmiştir. Dört çeşit azotlu organik baz ★, ●, ▲ ve ◆ 
sembolleriyle gösterilmiştir. 

Eşlenme sonucu oluşan DNA molekülleri ile ilgili, 
I. Doğru eşleşmelerde ▲ karşısına ● gelmelidir.
II. Guanin bazını temsil edenlerden biri ★ olabilir.
III. Yeni oluşan DNA moleküllerinde en fazla sitozin bazı yer

alır.
yargılarından hangileri doğrudur? 

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

23. Bir bakterinin kapsüllü ve kapsülsüz olmak üzere iki tipi 
bulunmaktadır. Kapsüllü bakterilerin farelerde zatürreye 
neden olduğu bilinmektedir. Aşağıda kapsüllü ve kapsülsüz 
bakteriler ile fareler üzerinde gerçekleştirilmiş bir deneyin 
bazı basamakları gösterilmiştir.
Bu çalışmanın sonunda kapsülsüz bakterilerin kapsüllü 
forma dönüşmesine neden olan faktörün, kapsüllü 
bakterilerin DNA'sındaki bilgi olduğu anlaşılmıştır.

Buna göre, 
I. Kapsülsüz bakterilerin kapsüllü forma dönüşerek

sonradan edindiği öldürücü özellik, bundan sonraki
soylarında da kalıtılabilir.

II. Deneyin (b) aşamasında farelere enjekte edilen
kapsülsüz bakterilerin bir süre sonra kapsül oluşturduğu
söylenebilir.

III. Deneyin (d) aşamasında ölü kapsüllü bakterilere ait
DNA, k.apsülsüz bakterilerin daha sonra fenotiplerinde
değişikliğe neden olmuştur.

ifadelerinden hangileri doğrudur? 

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

24.Özdeş küpler kullanılarak katı basıncı ile ilgili aşağıdaki 
etkinlik yapılacaktır. Bunun için, masanın üzerine bir adet 
küp konularak etkinliğe başlanacak ve her bir basamak 
için verilen talimatlar yerine getirilecektir. 

Buna göre, yapılan etkinliğin hangi basamağında hata 
yapılmıştır? 
A) 1. Basamak B) 2. Basamak
C) 3. Basamak D) 4. Basamak

FEN BİLİMLERİ MEB LGS ÖRNEK SORULARI 
(ARALIK 2019)



25. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir. Katıların 
basıncı cismin ağırlığı ile doğru, kuvvetin uygulandığı yüzey 
alanı ile ters orantılıdır.
Verilen bilgi kullanılarak aşağıdaki yiyeceklerin belirtilen 
durumlarda üzerinde bulundukları zemine uyguladıkları 
basınca ait grafik çizilecektir.

Yiyeceklerin homojen ve her bir parçasının eşit 
büyüklükte olduğu varsayılırsa 1, 2 ve 3. durumlarda 
zemine uyguladıkları basınçları gösteren grafik 
aşağıdakilerden hangisidir? 

26. Artuklu Hamamı, kültürel mirasımızın korunması adına 
bütüncül olarak taşındı. Taşıma tertibatı ile yaklaşık 1500 
tonluk kütleye ulaşan Artuklu Hamamı, herhangi bir hasar 
olmadan yeni yerine yerleştirildi.

Buna göre Artuklu Hamamı’nın taşınmasında şekillerde 
gösterildiği gibi çok tekerlekli araçların tercih edilmesinin 
nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
A) Toplam ağırlığı artırmak
B) Yerde oluşan basıncı azaltmak
C) Yapının yüzey alanını küçültmek
D) Yapının araç üzerindeki basıncını azaltmak

27. Kaza ile göle düşen bir 
araba, taban yüzeyi yatay olan 
gölde batarak şekildeki gibi 
tekerleklerinin üzerinde durur. 
Arabanın içinde mahsur kalan 
sürücü, kapıyı açmaya 
çalışmasına rağmen bir türlü 
açamaz.

Buna göre, 
I. Göl suyunun oluşturduğu basınç, kapının açılmasına

engel olmuştur.
II. Sürücü, camı biraz indirerek arabanın içini su ile

doldurursa kapıyı açabilir.
III. Arabanın içindeki gaz basıncı, göl suyunun oluşturduğu

basıncı azaltmıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur? (Arabanın içindeki basınç, 
açık hava basıncına eşittir.) 

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

28. Şekildeki düzenek “A” seviyesine kadar su ile doludur. 
Düzenekteki vana açılıp B noktasından suyun fışkırması 
sağlanıyor.

B noktasındaki suyun akış hızını artırmak için, 
I. h yüksekliğini artırmak,
II. L uzunluğunu artırmak,
III. θ açısını artırmak,

işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır? 

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



29. Bir şişenin ağzına kenarlarından hava almayacak şekilde 
konulan huni ile şişeye su doldururken bir süre sonra su 
huninin tepesine kadar yükselmesine rağmen şişeye akmaz. 
Bu durumda huni biraz yukarı kaldırılarak suyun tekrar akması 
sağlanabilir.

Buna göre huninin havaya kaldırılmasıyla suyun şişeye 
akmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? 
A) Şişe içindeki su basıncının artması
B) Hunide yer alan suyun ağırlığının azalması
C) Şişe içindeki boşluğun hava ile dolması
D) Hunideki suya etki eden gaz basıncının dengelenmesi

30. Hava, hem yeryüzüne hem de içerisinde bulunan bütün 
cisimlere ağırlığı nedeni ile bir kuvvet uygular.

Bu durumu araştıran bir öğrenci aşağıdaki deneyi hazırlıyor. 
Malzemeler: Haşlanmış yumurta, cam şişe, kâğıt parçaları 
kibrit 

• I. durumda haşlanmış yumurta şişenin ağzına
yerleştiriliyor ve yumurtanın şişenin içine girmediği
gözleniyor.

• II. durumda şişenin içerisine bir parça kâğıt yakılarak
atılıyor ve hemen ardından şişenin ağzına yumurta
yerleştiriliyor. Kâğıt yanarken yumurtanın bir kısmının
şişenin içine girdiği gözleniyor.

• III. durumda yanma işlemi bittikten sonra yumurtanın
tamamının şişenin içine girdiği gözleniyor.

Yapılan deneyin sonunda aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılır? 

A) I. durumda şişenin içindeki gaz basıncı ile dışındaki basınç
birbirine eşittir.

B) II. durumda şişenin içindeki gaz basıncı sıfır olduğu için
yumurtanın bir kısmı giriyor.

C) III. durumda yumurtanın şişenin içine girmesinin nedeni, iç
basıncın artmasıdır.

D) Yumurtanın hareketinin sebebi, açık hava basıncının
artmasıdır.



31. Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi ve dönme ekseninin
eğik olması mevsimleri oluştururken aynı zamanda gece-
gündüz sürelerinin değişmesine de neden olur.

Grafikte K 
şehrinde 
mevsimlerin 
başlangıç 
tarihlerine ait 
gündüz süreleri 
verilmiştir. 

Buna göre 21 Haziran’da Dünya’nın konumu ve K 
şehrinin yeri aşağıdakilerin hangisinde doğru 
verilmiştir? 

32. Soğuk ortamlarda doku kaybına uğramadan yaşamlarını
devam ettirebilen bazı canlılarda soğuğa karşı dirençli bir
gen tespit edildi. Bu gene "antifriz geni" adı verildi.

Bir balık türünden alınan antifriz geni bu gene sahip olmayan
bir deney faresine transfer edildi.

Bu fare normal deney fareleri ile çiftleştirilerek elde edilen 
yavrulardan  antifriz geni özelliğini taşıyanlar seçildi. Seçilen 
fareler kendi aralarında çiftleştirilmeye uzun süre devam 
edildi ve yirmi kuşak sonra bulundurdukları antifriz geni 
sayesinde soğukta yaşayabilen fareler elde edilmiş oldu. 

Buna göre bu çalışmadan, 
I. Deney farelerine normalde sahip olmadıkları bir özellik,

gen tedavisi ile kazandırılmıştır.
II. Belli bir özellikten sorumlu kalıtım faktörü, farklı canlı

türlerinde de benzer işlev görebilir.
III. Yapılan bu işlemle antifriz geni taşıyan farelerin oda

sıcaklığında yaşaması mümkün olmuştur.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir? 
A) Yalnız II.     B) Yalnız III.   C) I ve II. D) II ve III.

Bu bilgiler doğrultusunda, iki tane valf ve yan tarafına delik 
açılmış bir şırınga kullanılarak bir hava pompası tasarlanmak 
isteniyor. 
Buna göre aşağıdaki tasarımlardan hangisi balon 
şişirmek amacıyla kullanılabilir? 

35.  

Verilen metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? 
A) Patlamayan mısır tanelerinin içindeki su oranı azaltılırsa

patlama gerçekleşir.
B) Mısır taneleri açık hava basıncının fazla olduğu yerde

patlatılırsa patlama daha hızlı olur.
C) Mısır tanelerinin içindeki nişastalar çıkmaya başladığında

ortamdaki hava vakumlanırsa daha büyük mısırlar elde
edilir.

D) Mısırın patlamasına neden olan basıncı nişasta
oluşturduğu için nişasta miktarı fazla olan mısırlar daha
kolay patlar.

FEN BİLİMLERİ MEB LGS ÖRNEK SORULARI 
OCAK 2020



6. İlk 18 element içerisinden belirlenen 6 element için aşağıdaki 
bilgiler veriliyor.
• Son katmanlarındaki elektron sayıları eşit olan K ve L 

elementleri farklı grupta yer alırlar.
• M elementi 3A grubunda bulunan bir yarı metaldir.
• N elementi son katmanında bir elektron bulundurmasına 

rağmen bir ametaldir.
• Aynı periyotta yer alan K, E ve F elementlerinden proton 

sayısı en fazla olan F elementi L elementi ile aynı grupta 
yer almaktadır. 

Verilen bilgiler doğrultusunda bu 6 element periyodik 
cetvelde doğru yerlere yerleştirilecektir. 
Buna göre doğru yerleştirme aşağıdaki seçeneklerin 
hangisinde verilmiştir? 

37. 

İstanbul - Çatalca'ya ait yağmur numunelerinin aylık 
ortalama pH verileri grafikte gösterilmiştir. 

Buna göre Çatalca ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

A) Kış aylarında havadaki CO2, NO2, SO2 gazlarının
yoğunluğu daha fazladır.

B) Ocak ayındaki yağmurlar genel olarak doğal yaşamı
olumlu etkiler.

C) Ağustos ayındaki yağmurlar için asit yağmurlarından söz
etmek mümkündür.

D) Mart ayındaki yağmurlar şubat ayına göre metal
yüzeylere daha çok zarar verir.

38. Özdeş ısıtıcılar kullanılarak ilk sıcaklıkları eşit olan 
saf sıvılarla aşağıdaki deney düzenekleri hazırlanıyor.

Buna göre kurulan düzeneklerle ilgili, 
I. 1 ve 3. kaplardaki sıvıların eşit süre ısıtılarak son

sıcaklıklarına bakıldığında öz ısıları karşılaştırılabilir.
II. 1 ve 2. kaplardaki sıvılar eşit süre ısıtıldığında 1.

kaptaki sıvının sıcaklık değişiminin daha az olduğu
gözlemlenir.

III. 3 ve 4. kaplardaki sıvılar kaynayıncaya kadar ısıtıldığında,
4. kaptaki sıvının daha kısa sürede kaynadığı gözlemlenir.

ifadelerinden hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III

39. 

K, L, M ve N kaplarıyla hazırlanan aşağıdaki deney 
düzeneğinde her bir kaba asit, baz, metil oranj ve fenolftalein 
maddelerinden birisi konuluyor. 

Deneyde yalnız 1 
numaralı musluk 
açıldığında K 
sıvısı M ve N'ye 
gidiyor ve M 
kabındaki sıvının 
sarı renge, N 
kabındaki sıvının 
kırmızı renge 
dönüştüğü 
gözleniyor.  

Her kaptaki sıvı birbirinden farklı olduğuna göre 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) N kabındaki sıvının pH değeri 7-14 arasında iken M'deki

0-7 arasındadır.
B) 2 numaralı musluk tek başına açıldığında M kabındaki

çözelti renksiz olur.
C) L kabında fenolftalein çözeltisi, K kabında metil oranj

çözeltisi vardır.
D) Sulu çözeltilerine N kabındaki sıvı OH- iyonu, L kabındaki

sıvı ise H+ iyonu verir.

40. Öğretmen "Maddenin Isı ile Etkileşimi" konusuyla ilgili
sınıfa getirdiği terazinin 1. kefesine suyla ıslattığı, 2. kefesine
de aynı miktarda kolonya ile ıslattığı özdeş mendilleri
Şekil I'deki gibi koyuyor.

Bir süre bekledikten sonra terazinin dengesinin Şekil II'deki 
gibi bozulduğunu gözlemliyor. 
Gözlem sonucu ile ilgili, 
I. 1. kefedeki mendil daha çabuk kurumuştur.
II. Eşit kütledeki kolonya suya göre daha az ısı alarak

buharlaşır.
III. Suyun buharlaşma ısısı kolonyanınkinden daha

fazladır.
çıkarımlarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız II.     B) I ve II. C) I ve III. D) II ve III.

Bilgi: pH’sı 5'in altında olan yağmurlar asit yağmuru 
olarak tanımlanır.  
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41.  
Meteorolojiden yapılan açıklamalara göre İstanbul’da beklenen kar 
yağışı etkisini gösterecek. İstanbulluları uyaran hava tahmin uzmanı, 
“İstanbul’da perşembe günü sabah saatlerinde yağmur yağmasını, 
yağışın akşam saatlerinde kar şekline dönüşmesini bekliyoruz. 
İstanbul’da ayrıca çarşamba ve perşembe günleri kuvvetli rüzgâr etkili 
olacak. Güneyden esen lodos rüzgârları yerini kuzeyden esen karayele 
bırakacak. Bununla birlikte hava sıcaklıkları perşembe günü 10 - 15 
derece düşmüş olacak.” dedi.  

 Bu metinden hareketle, 
I. Rüzgârlar bir yerin sıcaklığı üzerinde etkili olabilir.
II. Hava sıcaklıkları gün içerisinde değişiklik

gösterebilir.
III. Hava, basıncın yüksek olduğu yerden düşük olduğu

yere doğru hareket eder.
çıkarımlarından hangileri söylenebilir? 
A) Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III. D) II ve III.

42. Aşağıda yapımı tamamlanarak su ile doldurulmuş A havuzu
ve yapım aşamasında olan B havuzunun ölçüleri
verilmiştir.

Buna göre B havuzu ile ilgili aşağıda yapılan 
açıklamalardan hangisi doğrudur?  

A) Su ile doldurulan havuzların derinlikleri eşit olduğu için
duvarlara uygulanan sıvı basıncı değişmez, dolayısıyla
duvarları güçlendirmeye gerek yoktur.

B) Havuzun eni arttığı için sıvı basıncı da aynı oranda
artacaktır, dolayısıyla havuz duvarlarının üst kısmı ince
alt kısımları ise kalın yapılmalıdır.

C) Havuz kapasitesi arttığı için sıvı basıncı da aynı oranda
artacaktır, dolayısıyla duvarlar A havuzuna göre
basınca daha dayanıklı yapılmalıdır.

D) Havuzun boyu arttığı için, sıvı basıncı aynı oranda
azalacaktır, dolayısıyla duvarları daha ince yapılabilir.

43. Yaşadığı bölgedeki yerli bir bitkinin meyvesi içindeki
tohumdan beslenen böcek türü Şekil 1’de, bireylerinin
ortalama gaga uzunlukları dağılımı ise Grafik 1’de
gösterilmiştir.

Sonradan ortama sokulmuş daha yassı meyvelere sahip 
yabancı bir bitki türü, ortamda hızla yayılarak yerli bitkinin 
yerini almıştır. Uzun yıllar sonrasında yabancı bitkinin 

meyvelerindeki 
tohumlarla 
beslenen aynı 
böceklerin 
ortalama gaga 
uzunlukları 
dağılımı Grafik 
2’de gösterilmiştir. 

Bu gözlem ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi 
doğrudur?  
A) Ortama sonradan giren bitkinin meyvelerindeki

tohumlar, yerli bitkininkine göre daha derindedir.
B) Yerli bitki türü, ortama sonradan giren bitki türüne göre

rekabete ve çevresel koşullara daha dayanıklıdır.
C) Kısa gagalı böcekler, ortama sonradan giren bitki ile

daha etkin beslenerek bu özelliklerini nesillerine
aktarmıştır.

D) Uzun gagalı böceklerin yerini, beslendiği meyvelerin
değişmesiyle kısa gagalı böceklerin alması
modifikasyondur.

44. Elementler periyodik tabloda artan atom numaralarına 
göresıralanmaktadır. Periyodik tabloda ilk üç periyot dışında di-

ğer tüm periyotların tam olarak dolu olduğu bilinmektedir.
Aşağıda verilen periyodik tabloda elementlerin kaynama
noktalarına dair bilgiler siyah dairelerin boyutlarıyla
simgelenmiştir.

A) Bu bilgiler kullanılarak aşağıda yapılan yorumlardan
hangisi yanlıştır?

B) Bilim insanları bazı elementler hakkında henüz yeterli
bilgiye ulaşamamışlardır.

C) İkinci periyotta dört element normal koşullarda doğada
gaz hâlinde bulunur.

D) Genellikle metallerin kaynama noktaları çok yüksektir.
7A grubunda dört tane element bulunur.
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45. Atmosfere yayılan karbondioksit (CO2), kükürt dioksit
(SO2) ve azot dioksit (NO2) gazları havadaki su buharıyla
tepkimeye girerek bazı asitlerin oluşmasına sebep olurlar.
Bu durum oluşan yağmurun pH değerinin değişmesine
sebep olur.

Aynı yüz ölçümüne 
sahip P, R, S 
bölgelerinde, gaz 
salınımları birbirine 
eşit olan fabrika ve 

araç sayıları ile büyüklük ve tür çeşitleri aynı olan ağaç 
sayıları aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 
Buna göre bu bölgelerde meydana gelen yağmurların 
pH değerlerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi 
olabilir? (Tablodakiler dışında atmosferin pH’ i etkileyen 
diğer unsurlar ihmal edilecektir.) 

46. Bir öğrencinin ödevi için basit makine ile oluşturduğu iki
farklı düzenekteki giriş (uygulanan) ve çıkış kuvvetlerinin
büyüklükleri grafikte verilmiştir.

Buna göre öğrencinin kurduğu düzenekler aşağıdaki-
lerden hangisi olabilir? 

47. Bir öğrenci özdeş iki kitabı 123.sayfalarından şekillerde
gösterildiği gibi açmaya çalıştığında 1. durumda kolay
açtığını 2. durumda ise zorlandığını fark ediyor.

Öğrenci 1. ve 2. durumlar arasındaki farkın sebebini 
araştırmak için aşağıdaki deneyleri tasarlıyor.  
1. Deney:
Dinamometre masanın K, L ve M noktalarına ayrı ayrı
sabitlenerek yukarı doğru çekilip masanın II numaralı
ayağının yerden kaldırılması sağlanmış ve dinamometrede
okunan değerler çizelgeye kaydedilmiştir.

2. Deney:
Dinamometre sırasıyla pencere kolunun P ve R noktalarına
sabitlenerek pencere kolunu harekete geçiren kuvvetler öl-
çülüp çizelgeye kaydedilmiştir.

Öğrenci yaptığı bu deneylerden yola çıkarak 
aşağıdakilerden hangisine ulaşamaz?  

A) Masa ve pencerenin ağırlıkları eşittir.
B) Kuvvet kolu arttıkça uygulanan kuvvet azalır.
C) 1. durum P noktasına, 2. durum R noktasına karşılık

gelir.
D) Dinamometre L-M arasına yerleştirilirse 13 N'ı

gösterebilir.



48. Bir araştırmacı “Kendi uyguladığın kuvvetle kendini kaldır.”
etkinliği için aşağıda verilen iki farklı sistemi ayrı ayrı test
ediyor.

Buna göre, 
I. Kullanılan makara sistemleri araştırmacının

hafiflemesini sağlamıştır.
II. İpler eşit miktarda çekildiğinde 1. sistemde daha

yükseğe çıkılabilir.
III. Eşit miktarda iş yapılabilmesi için 2. sistemdeki ip

daha fazla çekilmelidir. 
ifadelerinden hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III.     D) II ve III.

49. Bir öğrenci ceviz kıracağı ile aşağıdaki deneyi yapıyor.

Araştırma sorusu: Kuvvet kolunun kuvvet 
kazancına etkisi var mıdır? 
Hipotez: Kuvvet kolunun kuvvet kazancına 
etkisi yoktur. 
1. uygulama: I noktasından F büyüklüğünde
kuvvet uygulanıyor.
2. uygulama: II noktasından F büyüklüğünde
kuvvet uygulanıyor.

Bu öğrencinin hipotezin yanlış olduğunu anlaması için 
aşağıdaki gözlemlerden hangisi yeterlidir?  

A) 1. uygulamada cevizin kırılması
B) 2. uygulamada cevizin kırılmaması
C) 1 ve 2. uygulamalarda cevizin kırılması
D) 1. uygulamada kırılmaması, 2. uygulamada kırılması

50. Basit makineler iş yapma kolaylığı sağlayan araçlardır.
Su borusunun üzerinde bulunan kör tıpayı (vida şeklinde
tıpa) çıkarmak için bir basit makine türü olan İngiliz
anahtarı Şekil I’deki gibi kullanılmış ama açılamamıştır.

Kör tıpayı açabilmek için, 

uygulamalarından hangileri yapılmalıdır? 

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



51. Rüzgârlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan
hava hareketleridir. Rüzgârların yönünü tespit etmekte
kullanılan araçlardan birisi de rüzgâr tulumudur.
Çoğunlukla hava meydanları, fabrikalar ve otoyollarda
kullanılır.
A ve B şehirleri arasındaki otoyola yerleştirilen rüzgâr
tulumunun konumu şekildeki gibidir.

Buna göre A ve B şehirleri ile ilgili aşağıda verilen 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) A şehrinde yükseltici hava hareketi gözlemlenir.
B) A şehrinde bulut gözlenme ihtimali B şehrine göre daha

azdır.
C) B şehrinin sıcaklığı A şehrinin sıcaklığına göre daha

düşüktür.
D) B şehrinde yağış görülme ihtimali A şehrine göre daha

düşüktür.

52. Bir öğrenci Mendel’in bezelyeler ile yaptığı çalışmaları test
etmek için homozigot genotipli ebeveynleri olan mor çiçekli
K bezelye bitkisinden elde ettiği yirmi adet tohumu ekiyor.
Büyüyen fidelerin büyük bir kısmı çiçek açmadan böcekler
tarafından yeniyor. Gelişimini tamamlayan dört bezelye
bitkisinden ikisinin mor, diğer ikisinin ise beyaz çiçek
açtığını gözlemliyor.

Buna göre öğrencinin gözlemleyeceği karakter ve
genotipini kesin olarak belirleyebileceği bezelyeler
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
K bezelye bitkisinin ebeveynleri: P
K bezelye bitkisinden oluşan mor çiçekli bezelyeler: T

Karakter Genotipi belirlenenler 
A) Mor çiçek rengi K, T 
B) Çiçek rengi T, P 
C) Beyaz çiçek rengi K,T 
D) Çiçek rengi P, K 

53. Aşağıdaki görselde DNA’nın kendini eşlemesi sırasında
sitoplazmadaki nükleotidlerin çekirdek içine girerek yeni
zincir oluşturmaları gösterilmiştir.

Eşleme esnasında nükleotid miktarlarına ait değişimler 
aşağıdaki grafiklerle ifade edilmiştir. 

Buna göre I ve II. zincir ile sitoplazmaya ait olan 
grafikler hangi seçenekte doğru verilmiştir? 

I. zincir II. zincir Sitoplazma 
A) M     K        L 
B) L     K        M 
C) M     L        K 
D) L     M        K 
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54. Bezelyelerdeki bazı karakterlere ilişkin özellikler tablodaki
gibidir.

Bir araştırmacı fenotip özellikleri aşağıdaki gibi olan iki 
bezelyeyi çaprazlıyor. 

Buna göre bu iki bezelyenin çaprazlanması sonucu 
meydana gelecek bireylerin fenotipinde, 

I. Buruşuk tohum
II. Uçta çiçek
III. Mor çiçek

özelliklerinden hangileri kesinlikle gözlenir? 

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

55. Bir öğrenci lavaboya koyduğu 40 cm yüksekliğindeki bir
şişe üzerinde özdeş K ve M deliklerini açıyor. Bir
musluktan akan su ile şişedeki su seviyesini en tepede
sabit tutuyor.

K deliğinden fışkıran suyun şişeden yatay doğrultudaki 
çıkış sürati 0,5 m/s iken M deliğinden fışkıran suyun yatay 
doğrultudaki çıkış sürati daha fazladır. 

Buna göre, M deliği kabın tabanından kaç cm yukarıda 
açılmış olabilir? 

A) 22 B) 26 C) 30 D) 34

56. İçi sıvı dolu özdeş pistonlar bulunduran bir düzenek
tasarlanmıştır. Bu düzenekte 1 noktasından kuvvet
uygulandığında 2, 3 ve 4 noktalarındaki pistonlar eşit
miktarda hareket etmektedir.
Buna göre,

düzeneklerinden hangileri tasarlanmış olabilir? 

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

57. Aşağıda bir deneyin yapılışı ve sonucu ile ilgili bilgiler
verilmiştir.

Bu deneydeki balonun şişmesi için aşağıdakilerden 
hangisi yapılmalıdır? 

A) Daha küçük balon kullanılmalıdır.
B) Plastik şişenin alt kısmı kesilmelidir.
C) Plastik şişe elle sıkıştırılmalıdır.
D) Ağzı daha geniş bir şişe kullanılmalıdır.



58. Element keşiflerinin artmasıyla birlikte elementlerin
sınıflandırılmalarına ihtiyaç duyulmuştur. Çünkü
elementleri sınıflandırmak bilimsel çalışmalarda kolaylık ve
zaman tasarrufu sağlamaktadır. Bu sınıflandırma için çok
sayıda bilim insanı çalışma yapmıştır. Bunlardan biri de
John Newland’dır ve geliştirdiği çizelge aşağıda verilmiştir.

Ancak günümüzde kabul dilen ve geçerli olan periyodik 
çizelge ise aşağıdaki gibidir. 

Geçerli olan bu periyodik çizelge göz önüne 
alındığında John Newland’ın sınıflandırması için 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Soygazların keşfinden önce yapılmıştır.
B) Elementler artan atom kütlesine göre sıralanmıştır.
C) Benzer kimyasal özellik gösteren elementler aynı grupta

bulunur.
D) Aynı yatay sırada bulunan elementlerin fiziksel

özellikleri benzerdir.

59. Maddelerde meydana gelen değişimleri incelemek için
kapalı bir deney düzeneği hazırlanmıştır. Bu düzenekteki
oksijen miktarı ölçülmüş ve zamana bağlı olarak değişimi
Grafik 1’de gösterilmiştir.

Buna göre deneyde gerçekleşen, 
I. Çivinin ağırlığının artması
II. Suyun miktarının azalması
III. Kesilmiş elma yüzeyinin kararması

olaylarından hangileri Grafik 1 ile açıklanır? 

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

60. Bir araştırmacı 10 g kütleli özdeş demir çivileri kullanarak
aynı ortamda aşağıdaki gibi deney düzeneklerini hazırlıyor
ve elde ettiği gözlemleri çizelgeye kaydediyor.

Buna göre yapılan deney ve çizelgeden yola çıkarak, 
I. Boyanmış çivideki kütle artışında paslanmanın da

etkisi vardır.
II. Nemli havada, kuru havaya göre paslanma daha fazla

olur.
III. Demirin paslanması için ortamda su buharı olması

yeterlidir.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir? 
A) Yalnız I. B) Yalnız II.
C) I ve III. D) II ve III.



61. Güneş ışınlarının geliş açısı ile o cismin gölge boyu
arasında ters orantı vardır.
Birbirinden farklı şehirlerde yaşayan Hülya ve Özge’nin, yıl
içinde aynı saatte değişen gölge boylarına ait eşit birim
aralıklı grafikler aşağıda verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde Hülya ve 
Özge’nin bulunduğu bölgeler doğru olarak 
gösterilmiştir? 

62. Bezelyelerde mor çiçek özelliği baskın, beyaz çiçek özelliği
çekiniktir.
Aşağıdaki şekilde mor ve beyaz çiçekli iki bezelyenin
çaprazlanması ve çaprazlama sonucu oluşan
bezelyelerden beş tanesi gösterilmiştir.

Buna göre çaprazlanan bezelyelerin genotipleri ile 
ilgili, 

I. Mor çiçekli bezelye homozigottur.
II. Mor çiçekli bezelye heterozigottur.
III. Beyaz çiçekli bezelye homozigottur.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? 
A) Yalnız II. B) Yalnız III.
C) I ve II. D) I ve III.

63. DNA ile ilgili planladığı bir etkinliği gerçekleştirmek isteyen
bir öğretmen tahtaya DNA molekülünün ve bir nükleotidin
görselini yansıtıyor.

Öğretmen bu etkinlik için sınıfa getirdiği farklı renkteki 
pulları aşağıdaki gibi ayırarak bir öğrencisine veriyor. 

Öğrencisinden bu pulları kullanarak DNA modeli 
tasarlamasını isteyen öğretmen şu açıklamaları yapıyor: 

• DNA molekül modeli oluştururken 1. gruptaki pullar
1. zincirin yapımında, 2. gruptaki pullar 2. zincirin
yapımında kullanılacaktır. Gruplar arasında pul aktarımı
kesinlikle yapılmayacaktır.

• Pembe, sarı, yeşil ve mavi pullar organik bazları,
kahverengiler deoksiriboz şekerini, griler de fosfat
grubunu temsilen kullanılacaktır.

• Organik baz çeşitleri için kullanılacak renkler
belirledikten sonra en uzun DNA modeli yapılacaktır.

Buna göre etkinlik sonunda kalan pullar 
aşağıdakilerden hangisi gibi olursa hatalı bir işlem 
yapıldığı söylenir? 

FEN BİLİMLERİ MEB LGS ÖRNEK SORULARI 
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4. Genetik danışmanlık ailedeki genetik bozuklukların oluşma
riski veya oluşumu ile ilgili sorunları inceleyen bir alandır.
Genetik danışmanlar, danışmanlık sürecinde şu aşamaları
takip ederler:

1. En az üç nesli içeren ayrıntılı aile ağacını çizerler.
2. Hastalığın mevcut evlilikte ortaya çıkma riskini

belirlerler.
3. Hastalığın seyri, tedavisi vb. konularında bilgi verirler.
4. Yönlendirici olmadan kararın aile tarafından

verilmesini sağlarlar.
Genetik danışman bir aile ile yaptığı çalışmada aşağıdaki 
görseli çizmiştir. 

Buna göre yapılan bu çalışma genetik danışmanlık 
sürecinin hangi aşamasını gösterir? 
A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

5. Kültür bitkileri doğal veya yapay yollarla ıslah edilip
geliştirilen ve üretimleri yapılan bitkilerdir.

DOMATESLER ESKİ LEZZETİNE KAVUŞACAK 
Son 100-200 yıldır tohum ıslah çalışmaları birim alanda daha 
fazla ürün elde etmeye dayalı olarak yapılmaktadır. Bu 
çalışmalar sırasında domateslerin bazı tat ve aroma karakteri 
kaybolmaktadır. Bilim insanları yeni çalışmalarla ıslah 
edilmemiş yabani tipleri, bugünkü kültür bitkilerine aktararak 
domatesleri eski tat ve kokularına kavuştururken, insan 
sağlığına olumlu etki yapan vitamin oranını da artırmayı 
amaçlamışlardır. 

Bu habere göre, 
I. Genler üzerinde yapılan değişiklikler başka

karakterlerin kaybolmasına neden olabilir.
II. Biyoteknolojik faaliyetler her zaman canlı doğasına

uymayan yapay yöntemlerle gerçekleştirilir.
III. Genetiği değiştirilmiş organizmalar kendi aralarında

çaprazlanarak istenilen özelliklere sahip hâle
getirilebilir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız I. B) I ve III.
C) II ve III. D) I, II ve III.

6. Yapılan araştırmalar Sahra gümüş karıncalarının saniyede
85,5 cm yol katederek, 
aldıkları yolun vücut 
uzunluklarının yaklaşık 
100 katına ulaşabildiğini 
gösterdi. Bu durumun 
nedenlerinden biri bu 
karıncaların bacaklarının 
sıra dışı hareketidir. 

Çoğu böcek gibi karıncalar da adım atarken bacaklarını 
üçerli gruplar hâlinde hareket ettiriyor. Ancak çoğu böcek 
bu üç bacağı tam olarak aynı anda hareket ettiremiyor. 
Sahra gümüş karıncaları ise üç bacağı neredeyse eş 
zamanlı olarak hareket ettiriyor. Araştırmacılar bu tekniğin, 
- - - - artırdığını düşünüyor.

Verilen metnin bilimsel olarak doğru olması için 
boşluğun aşağıdakilerden hangisi ile doldurulması 
gerekir? 

A) ağırlıklarını azaltarak rahat yürüme kabiliyetlerini
B) yüzey alanını azaltarak daha hızlı hareket etme

yeteneklerini
C) kuma batıp onları yavaşlatmasını engelleyerek hareket

kabiliyetini
D) birim yüzeye etki eden kuvveti artırarak kumda daha

fazla iz bırakma yeteneklerini

7. Bir öğrenci sıvı basıncına etki eden değişkenleri
araştırmak için üç farklı düzenek oluşturuyor. Oluşturulan
düzeneklerin özellikleri aşağıdaki gibidir.

• Tüm düzeneklerdeki U boruları ve içindeki sıvılar
özdeştir.

• Sadece I. ve II. düzenekteki beherler özdeştir.
• Sadece I. ve III. düzenekte bulunan beherlerdeki

sıvıların yoğunluğu aynıdır.

Öğrenci hazırlamış olduğu düzeneklerde, beherlere 
daldırdığı lastik hortumun ucunu aşağı-yukarı hareket 
ettirerek U borularındaki sıvı seviyelerinde meydana gelen 
değişimleri gözlemliyor. 
Buna göre öğrenci, gözlemlerine dayanarak aşağıdaki 
sorulardan hangisine cevap bulamaz? 
A) Kabın şekli sıvı basıncını etkiler mi?
B) Sıvının yoğunluğu sıvı basıncını etkiler mi?
C) Sıvının derinliği sıvı basıncını etkiler mi?
D) U borusundaki sıvının yoğunluğu sıvı basıncını etkiler

mi?
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8. Aşağıdaki grafikte P, R ve S elementlerinin katman sayıları
ve son katmandaki elektron sayıları verilmiştir.

Verilen grafiğe göre, 
I. I . Elementlerin atom numaraları P > R > S şeklindedir.
II. R ve S elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir.
III. P ve S elementleri periyodik cetvelde aynı yatay sırada

bulunurlar.
çıkarımlarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I. B) Yalnız II.
C) I ve III. D) II ve III.

9. Günlük hayatta karşılaşılan bazı olaylar sonunda
maddenin sadece dış görünümünde meydana gelen
değişimlere fiziksel değişim, tanecik yapısında meydana
gelen değişimlere ise kimyasal değişim denir.

Aşağıda zeytinden sabun yapımı için gerekli malzemeler
ve yapımı aşamaları sırasıyla verilmiştir.

Buna göre sabun yapımındaki olaylar fiziksel ve 
kimyasal değişim olarak gruplandırıldığında 
aşağıdakilerden hangisi doğru olur? 

 Fiziksel değişim Kimyasal değişim 
A) 1, 2 ve 4. 3. 
B) 1, 2 ve 3. 4. 
C) 2 ve 4.         1 ve 3. 
D) 3 ve 4.         1 ve 2. 

70. Elementler kimyasal olaylar neticesinde birleşerek yeni bir
madde oluştururlar. Bu kimyasal olay sırasında oluşan
bileşiğin kütlesi tepkimeye katılan elementlerin kütleleri
toplamına eşittir.

Yapılan deneylerde farklı miktarlarda azot ve hidrojen
gazları uygun şartlarda tepkimeye sokularak amonyak
bileşiğinin oluşumu gözlemlenmiştir. Tepkimenin oluşum
modeli ve maddelerin kütleleri ile ilgili tablo aşağıda
verilmiştir.

Buna göre tabloda verilen ölçümler kontrol edildiğinde 
hangi deneyde yapılan ölçümde hata yapılmıştır? 
A) 1. B) 2 C) 3. D) 4.

Gerekli Malzemeler 
• 7,5 kg zeytin
• 1,5 L su
• 250 g kostik (NaOH)
• Plastik kap
• Zeytin kırma taşı
• Gözlük
• Eldiven

Sabun Yapım Aşamaları 
1. Zeytinler, zeytin kırma taşı ile kırılarak çekirdekleri çıkarılır.
2. Çekirdeği çıkarılan zeytinler sıkıştırılarak ezilir ve yağları

çıkarılır.
3. Tencereye konulan yağ üzerine su ve kostik (NaOH) azar

azar ilave edilir.
4. Belirli bir kıvama gelince katılaşması beklenir ve istenilen

büyüklüklerde kesilir.
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Corona virüsler tek iplikli nükleik asit 
bulunduran virüslerdir. Bir hücreyi 
istila eden virüs o hücrenin bazı 
bileşenlerini kullanarak kendisini 
kopyalar. Daha sonra bu kopyalar 
diğer hücreleri enfekte eder. 

Tokalaşma ve sarılmadan 
kaçınılmalıdır. Kalabalık ortamlardan 
uzak durulmalı, sosyal mesafe 
korunmalıdır. El hijyenine önem 
verilmelidir. Kirli elle ağız, burun ve 
göze dokunulmamalıdır. 

Yapılan bir çalışmada Covid 19’a 
yakalanan 9 kişiden izole edilen 
korona virüsün genom dizileri analiz 
edildi ve genetik dizilerin % 99,98 
den fazlasının aynı olduğu bulundu. 
Yakın zamanda bulaşan virüs çok 
daha önce bulaşmış olsaydı, gen 
dizilimindeki farklılık daha fazla 
olurdu. 

Covid 19, yağdan oluşan bir kılıfla korunan 
protein molekülüdür. Dış kılıfındaki yağ, 
sabun ve deterjanla kırılırsa yaşama imkanı 
kalmaz. % 65 ve üzeri alkol olan 
dezenfektanlar virüsün dış yağ kılıfını kırar. 
Gün ışığı, kuru ve sıcak ortamlarda kılıfları 
parçalanır ve daha hızlı yok olurlar. 

Şekil 2: Sanatçının çalışması Şekil 1: Caddis sineği 
larva kozası 

71. Dünya Sağlık Örgütünün uluslararası halk sağlığı acil
durumu ilan etmesine neden olan ve Covid-19 olarak
adlandırılan salgın, 2019’un Aralık ayının son günlerinden
beri dünyanın gündemindedir. Bu salgınla ilgili aşağıdaki
afiş çalışması yapılmıştır.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Buna göre afişte bulunan hangi kutucuk virüsün 
mutasyona uğradığı konusunda bilgi içermektedir? 
A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

2. 2019 Yılında yayımlanan Hükümetler Arası İklim Değişikliği
Paneli (IPCC) raporuna göre insanlar, sanayi devriminden
sonra yerkürenin ortalama sıcaklığını 1°C artırmışlardır. Bu
artış kuraklık, sel gibi olaylara ve deniz seviyesinde
yükselme gibi sonuçlara neden olmuştur. Yine bu rapora
göre yerkürenin 1,5°C daha ısınması geri dönüşü olmayan
sonuçlara neden olacaktır.
Metinde bahsedilen ‟geri dönüşü olmayan sonuçları”
engellemek için insanların,

I. Yürüyerek gidilebilecek yerlere motorlu taşıt
kullanmadan ulaşmak.

II. Tarımsal üretime uygun olan orman alanlarını tarım
alanına çevirmek.

III. Enerji üretimi için rüzgâr, güneş ve dalga gibi doğal
kaynakları kullanmak.

hangilerini yapması doğru olur? 

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

3. Caddis sineği larvaları çakıl, kum, dal parçaları gibi
maddeleri ipek ile bezeyerek koruyucu koza oluşturur.
(Şekil 1)
Bir sanatçı, larvaların koza oluşturma faaliyetinden
yararlanarak onların birer kuyumcu gibi üretim yapmasını
sağlamıştır.
Süreç içinde larvaların etrafına altın pulları ve safir gibi
değerli malzemeler serpiştirerek onların daha sonra
mücevhere dönüşebilen kozalar hazırlamasına aracılık
etmiştir. Olgunlaşan larvalar yuvalarını terk ettiğinde geriye
süslü birer boncuğa benzeyen sanat eserleri kalır. (Şekil 2)
Sanatçı bunları alıp ipe dizerek kolyeler ve bilezikler
üretmektedir.

     

Caddis sineği larvalarının davranış özellikleri ve 
bundan yararlanan sanatçı ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 
A) Larvaların doğal ortamdaki maddeler ile oluşturduğu

koza, avcılarından korunmasını sağlayarak yaşama
şansını artırır.

B) Koza oluşturma, Caddis sinek larvaları için fiziksel
koşulların bertaraf edilememesine neden olan olumsuz
bir özelliktir.

C) Sanatçının larvaların değerli madenlerle oluşturduğu
yapılardan takı eşyaları yapması biyoteknolojiye
örnektir.

D) Larvaların koza oluşturma davranışı, ortamda bulunan
maddelere göre değişkenlik gösterir.

FEN BİLİMLERİ LGS ÖRNEK SORULARI 
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Kelebeklerin radyasyon  
sızıntısından önceki hâli 

Kelebeklerin radyasyon 
sızıntısından sonraki hâli 

I. aşama → Mor çiçek rengi aleli  : M 
Beyaz çiçek rengi aleli  : m 

II. aşama  → Mor çiçeğin genotipi : MM 
Beyaz çiçeğin genotipi : mm 

III. aşama  → MM X mm 
 Mm 

IV. aşama → Oluşan F1 dölü fenotipi %100 
mor çiçeklidir.  

İki ucu açık cam 
silindir alıyor. 

Silindirin iki ucunu su 
geçirmeyecek şekilde esnek 

balonla kapatıyor. 

Yaptığı 
düzeneğe 
tutma kolu 

ekliyor. 

74. 2011 yılında Japonya’da oluşan deprem ve tsunamiden
sonra Fukuşima Nükleer Santrali’nde radyasyon sızıntısı
meydana gelmiştir. Bir süre sonra santralin çevresinde
yaşayan Lisenid ailesinden mavi kelebek türünün
görünüşünde bazı değişiklikler gözlenmiştir.
Bu kelebekler üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, iki
nesil sonra bile, kanatlarında küçülme ve gözlerinde de
şekil bozukluğu olduğu belirtilmiştir. Kazadan iki ay sonra
santrale yakın bir bölgeden toplanan bu türe ait kelebekler
laboratuvar ortamında yetiştirildiğinde, bir sonraki nesilde
mutasyona uğrayan özelliklerin görülme oranında %18
artış olmuştur. Bu kelebeklerle sağlıklı kelebekler
çiftleştirildiğinde mutasyona uğrama oranının %34’e
yükseldiği gözlenmiştir.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılabilir? 
A) Laboratuvarda üremeleri sağlanan kelebeklerin

tamamında sızıntının etkisi gözlenmiştir.
B) Mutasyona uğramış bireylerin sağlıklı bireylerle

döllendirilmeleri sızıntının etkisini azaltmıştır.
C) Mutasyonun üreme hücrelerinde meydana geldiğinin

kanıtı kelebeklerdeki değişimin sonraki nesillerde
gözlenmesidir.

D) 2011 yılında meydana gelen nükleer sızıntı ile birçok
canlının gen yapısında değişiklik meydana gelmiştir.

75. Kalıtımda baskın özellik büyük harfle gösterilip her
durumda fenotipte görülebilirken, çekinik özellik küçük
harfle gösterilir ve sadece homozigot olduğunda fenotipte
görülebilir.
Melez mor çiçekli bir bezelye ile beyaz çiçekli bir
bezelyenin çaprazlanması aşağıdaki gibi yapılıyor.

Her aşama kendinden önceki aşamanın doğru olduğu 
kabul edilerek çaprazlama işlemi tamamlanmıştır. 
Buna göre aşamalar için aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 

A) I. aşamada alellerin gösterimi doğru yapılmıştır.
B) II. aşamada Mor çiçekli bezelyenın genotipi yanlış

verilmiştir.
C) III. aşamada çaprazlamaya göre oluşan F1 dölünün

genotipi doğru verilmiştir. 
D) IV. aşamada F1 dölünde melez birey oranı %75’tir.

76. Jenga oyunu özdeş tahta bloklardan oluşan bir tür denge
oyunudur. Bu oyunda istenilen yerden bir tahta blok çekilir
ve kulenin üzerine yerleştirilir. Bloğu çekerken kuleyi
deviren oyuncu oyunu kaybeder.
İki oyuncu görselleri ve hamleleri aşağıda verilen oyunu
oynuyorlar.

Buna göre oyun esnasında masa üzerine etkiyen basınçla 
ilgili, 

I. Başlangıçta en fazladır.
II. 1. hamle yapıldıktan sonra artar.
III. 2. hamle yapıldıktan sonra değişmez.

çıkarımlarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I. B) Yalnız III.
C) I ve II. D) II ve III.

77. Hipotez: Sıvı basıncı, sıvının yoğunluğu arttıkça artar.
Öğrenci bu hipotezi test etmek için bir deney yapmak
istiyor ve aşağıdaki aleti tasarlıyor.

Daha sonra bu aleti kullanarak aşağıdaki deney 
düzeneklerini hazırlıyor. 
Buna göre hazırlamış olduğu, 

deney düzeneklerinin hangileriyle hipotezin 
doğruluğunu ispatlar? 
A) Yalnız II.       B) I ve III.      C) II ve III. D) I, II ve III.

2. hamle1. hamleBaşlangıç 

Tahta 
bloklar 

  Tahta 
 

  Masa 
 



1. Durum: Yara üzerinde
köpürme meydana gelir.

2. Durum: Bir süre sonra
yara üzerinde su oluşur ve

oksijen gazı 
  

78. İçi gaz dolu tüpün üzerinde özdeş vanalar bulunuyor. Bu
vanaların önüne tüpten eşit uzaklıkta özdeş üç rüzgâr gülü
şekildeki gibi yerleştiriliyor.

Buna göre vanalar aynı anda açıldığında 
rüzgârgüllerinin dönüşleri ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) M’nin dönme hızını artırmak için 2. vana biraz daha
yukarı takılmalıdır.

B) Tüm rüzgâr gülleri aynı anda ve eşit hızlarla dönmeye
başlar.

C) Dönmeye başladıktan sonra en önce K durur.
D) Vanalar açıldığında en hızlı L döner.

79. Bir kesiğe ya da açık yaraya oksijenli su (hidrojen peroksit)
temas ettiğinde hemen köpürmeye başladığı görülür.
Köpürme, oksijenli suyun enzim etkisiyle
parçalanmasından kaynaklanır.
Aşağıda oksijenli suyu açık yaraya döktükten sonra oluşan
durumlar gösterilmiştir.

Buna göre, 
I. Bu olay kimyasal tepkimeye örnek olarak verilebilir.
II. Bu olay sonucunda oksijenli suyu oluşturan atomlar

arası bağlar korunur.
III. Oksijenli su, oksijen ve suyun özelliklerini gösterir.

çıkarımlardan hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I. B) I ve III.
C) II ve III. D) I, II ve III.

10. Çeşme suyunda bulunan kalsiyum (Ca) içerikli bileşikler,
belli bir süre sonra metaller üzerine yapışıp kireç tortuları
oluşturur.
Metal kaplar içinde zamanla oluşan kireç tortularının
temizlenmesi için bir deney tasarlanıyor.
Deney için,

• Şekildeki gibi özdeş bölmeler üzerinde eşit miktarda
kireç tortularının bulunduğu metal kap hazırlanıyor.

• Bu tortuların üzerine diğer bölmelere taşırmadan eşit
miktarlarda şekildeki maddeler damlatılıyor.

Deneye göre, 
I. Kirecin temizlenmesi için sirkeli su kullanılabilir.
II. Baz özelliği gösteren kimyasallar tortunun

temizlenmesinde etkili değildir.
III. pH değeri 7’den küçük olan tüm maddeler

kireçlenmeyi önlemek için güvenle kullanılabilir.
çıkarımlarından hangileri doğrudur? 
A) I ve II. B) I ve III.
C) II ve III. D) I, II ve III.

80.



81. Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda, Dünya
üzerindeki herhangi bir noktaya Güneş ışınlarının geliş
açısı yıl içinde değişiklik göstermektedir. Işınların düşme
açısı azaldıkça, yüzeye bıraktığı ısı enerjisi de
azalmaktadır. Bu iki durum aynı anda farklı yarım kürelerde
farklı mevsimlerin yaşanmasına neden olmaktadır.
Görselde Dünya yüzeyindeki K, L, M noktaları ve bu
noktalara gelen Güneş ışınları verilmiştir.

Verilen bilgilerden yola çıkarak, 
I. K noktasında yaz mevsimi yaşanmaktadır.
II. Belirtilen noktalar arasında Güneş ışınlarını en dar

açıyla alan M noktasıdır.
III. Belirtilen noktalara konulan özdeş cisimlerden L

noktasındakinin daha çok ısınması beklenir.
çıkarımlarından hangilerine ulaşılır? 
A) Yalnız I. B) I ve II.
C) II ve III. D) I, II ve III.

2. Efe, havanın yağışlı olmadığı ve sıcaklığın yüksek olduğu
bir hafta Avustralya’nın Sidney şehrine gezi düzenlemek
istemektedir.
Bu amaçla Sidney’in iklim ve hava durumuna ait grafiklerini
incelemeye başlar. Ancak iklim grafiğinde Sidney,
haziran ayında yağışsız görünürken hava durumu
grafiğinde bu ayın ilk haftası yağışlı görünmektedir.

Buna göre Efe’nin gezi tarihini ayarlamak için dikkate
alması gereken veriler hakkında aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

A) Geniş bir bölgedeki atmosfer olaylarının ortalamasını
gösterdiği için iklim verilerini dikkate almalıdır.

B) Günlük değişken hava olaylarını gösterdiği için hava
durumu verilerini dikkate almalıdır.

C) Uzun yıllar devam eden atmosfer olaylarının
ortalamasını gösterdiği için iklim verilerini dikkate
almalıdır.

D) Atmosferde meydana gelen değişimler tahmini olduğu
için hava durumu verilerini dikkate almalıdır.

83. Kakım; su kenarlarında, tarlalarda ve kırlarda yaşayan
uzun vücutlu, kısa bacaklı ve kısa kuyruklu, nesli tükenme
tehlikesi altında olan bir gelincik türüdür.
Kakımlar; kış aylarında tümüyle beyaz renkliyken yaz
aylarında kürklerinin üst tarafı kahverengi, alt tarafı
beyazdır. Ancak kakımlar yaşadıkları coğrafyanın tümünde
mevsimle birlikte renk değiştirmez. Sıcak bölgelerde hiç
beyazlaşmadan yaz kürkü ile kalırlarken daha soğuk olan
bölgelerde beyaz renkli kış kürkleri ile görülürler.

        Kış aylarındaki görünümü  Yaz aylarındaki görünümü 

Buna göre çevre koşullarının, kakımların kürk renginde 
oluşturduğu değişimle ilgili olarak aşağıdaki 
yorumlardan hangisi yapılabilir? 

A) Kakımlarda oluşan değişim yavrularına aynen aktarılır.
B) Kakımların DNA diziliminde değişiklik meydana

gelmiştir.
C) Çevre koşulları kakımın görünüşünde kalıcı değişiklik

oluşturmuştur.
D) Kakımların bazı genlerinin işleyişinde değişiklikler

meydana gelmiştir.

84.             
GENETİK VERİ TABANI 

2018 yılında suç oluşturan bazı olayların 
incelenmesinde DNA analizine dayalı “genetik soy 
kütüğü” yöntemine başvurulmuştur. Bu yöntemi 
kullanan araştırmacılar, olay yerinde şüpheliye ait 
olduğu düşünülen DNA örneklerinin analiz sonuçlarını, 
genetik eşleşme yapabilen bir bilgisayar programına 
yükleyerek arama yapmışlardır. Böylece şüpheliyle 
DNA benzerliği gösteren genetik veri tabanındaki 
insanları belirlemişlerdir. Bu insanlarla görüşerek 
şüpheliyle aynı soydan bireylere ulaşmış ve şüpheliyi 
bulabilmişlerdir. Bu yöntem ile birçok olay çözüme 
kavuşmuştur.   

Buna göre tüm insanlarda aynı sayıda kromozom 
olmasına rağmen genetik soy kütüğü yöntemiyle 
şüpheli kişiye ulaşılabilmesinin sebebi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Şüphelinin DNA’sında bulunan toplam fosfat ve şeker
sayısının aynı soydaki bireylerle benzer olması

B) Şüphelideki bazı nükleotidlerin sırası ve sayısının aynı
soydaki bireylerle büyük oranda benzer olması

C) Şüphelinin DNA’sında bulunan organik baz çeşidinin
aynı soydaki bireylerle benzer olması

D) Şüphelideki nükleotid sayısının aynı soydaki bireylerle
benzer olması

FEN BİLİMLERİ LGS ÖRNEK SORULARI 
(NİSAN-2 2020) 

82.



85. 
Bir grup bilim insanı, 1981-2008 yılları arasında bir 
bölgede yapılan çalışmada kahverengi ve gri 
renkteki tüm alaca baykuşları yakalamış ve takip 
edilebilmeleri için etiketlemişlerdir. Baykuşlar 
çeşitli yıllarda tekrar yakalanarak sayıları tespit 
edilmiştir. Baykuşların sayıldığı yıllar içerisinde kar 
yağışı ve yere düşen karın kalınlığı değişim 
göstermiştir. Bu yıllar içerisinde kahverengi ve gri 
alaca baykuş sayılarındaki değişim aşağıdaki 
grafikte verilmiştir. 

Grafiğe göre kahverengi ve gri alaca baykuş sayısında 
meydana gelen değişimle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 
A) Üreme yeteneğine sahip alaca baykuş sayısı, kar

kalınlığının artması sebebiyle azalmaktadır.
B) Gri alaca baykuşların hayatta kalma oranının daha fazla

olmasında doğal seçilim etkili olmaktadır.
C) Avcılar, karlı ortamda gri alaca baykuşları, kahverengi

alaca baykuşlara göre daha kolay yakalamaktadır.
D) Kar kalınlığının artması kahverengi alaca baykuşların

yiyecek bulamayıp ölmelerine sebep olmaktadır.

86. Günlük hayatta birçok alanda iş makinelerinden
faydalanılır. Büyük işlerin kolaylıkla yapılması ya da ağır
yüklerin kolaylıkla taşınması için iş makineleri kullanılır.
Görselde olduğu gibi genellikle bu iş makinelerinde
tekerlek yerine geniş tabanlı paletler kullanılır.

İş makinelerinde tekerlek yerine palet kullanılması; 
I. Yere yaptığı basıncı azaltması,
II. Ağırlığını azaltması,
III. Yükü daha kolay kaldırması

gerekçelerinden hangileri ile açıklanabilir? 
A) Yalnız I. B) I ve II.
C) II ve III. D) I, II ve III.

87. Atmosferi oluşturan gazların ağırlığı nedeniyle temas
ettikleri her noktaya uyguladığı basınca açık hava basıncı
denir. Bir öğrenci basınç konusu ile ilgili olarak aşağıda
görselleri ve açıklamaları verilen etkinliği deniz seviyesinde
yapıyor.

Yapılan bu etkinliğe göre aşağıdaki çıkarımlardan 
hangisi yanlıştır? 
A) Mumun sönmesi deney tüpü içindeki basıncın arttığını

gösterir.
B) Deney tüpünün içindeki suyun seviyesinin yükselmesi

gazların da basınca neden olduğunu gösterir.
C) Bu deney, deniz seviyesinden yukarıda yapılsaydı tüpte

yükselen su seviyesi daha az olurdu.
D) Su yerine daha yoğun bir sıvı kullanılsaydı mum

söndüğünde deney tüpündeki sıvı seviyesi daha az
olurdu.

88. Üç özdeş maden suyu şişesi I. Durum’daki gibi
yerleştiriliyor. Daha sonra şişeler II. Durum'daki gibi
konumlandırılıyor.

Buna göre II. Durum’a getirilen şişelerin zemine 
uyguladıkları basınç ile A noktasındaki sıvı basıncı 
değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru 
verilmiştir? 



89. Mide rahatsızlıklarının giderilmesinde kullanılan ilaçların
bazik özellikte olması gibi bazı rahatsızlıkların
giderilmesinde asit ve bazların birbirinin etkisini azaltma
özelliklerinden faydalanılmaktadır.
Bir araştırmacı farklı arı türlerinin zehirlerini araştırmak için
aşağıdaki deney düzeneklerini kuruyor.

Buna göre: 
I. Bal arısı özütünün pH değeri daha büyüktür.
II. Eşek arısı ısırmalarında sirkeli su ile yaranın

silinmesi acı hissini azaltır.
III. Çözeltinin ve turnusol kağıdının son renklerinin

kırmızı ve tonlarında olması, her iki özütün de asit
olmasından kaynaklanır.

çıkarımlarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I. B) Yalnız II.
C) I ve II. D) II ve III.

90. Aşağıdaki deney düzeneğinde musluk açılarak alüminyum
elementinin bulunduğu kaba yavaş yavaş K çözeltisi
damlatılıyor. Kısa bir süre sonra balonun şiştiği
gözlemleniyor.

Bu deneyle ilgili, 
I. Musluk açıldıktan sonra alüminyumun bulunduğu

kapta fiziksel değişim meydana gelir.
II. Balonun içindeki gaz alüminyum metalinde ya da K

çözeltisi içinde bulunan bazı atomları içerir.
III. Balon şiştikten sonra deney düzeneğinin kütlesinde

bir artış meydana gelir.
çıkarımlarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I. B) Yalnız II.
C) I ve III. D) II ve III.



91. Kuzey yarım kürede yaşayan bir araştırmacı Güneş’in,
takvim yapraklarında bulunan doğuş ve batış
saatlerinden faydalanarak, yaşadığı şehrin gece ve
gündüz sürelerini bir ay boyunca hesaplıyor. Elde ettiği
verilerle aşağıdaki grafiği çiziyor.

Buna göre L gününde ve sonrasında yaşanan 
olaylarla ilgili, 

I. L gününde Güneş ışınları Ekvator’a dik açıyla düşer.
II. Güney yarım kürede gündüz süreleri kısalmaya

başlar.
III. Kuzey yarım kürede sonbahar mevsimi başlar.

çıkarımlarından hangileri kesinlikle doğrudur? 
A) Yalnız I.      B) Yalnız III. C) I ve II. D) II ve III.

92. Yeryüzündeki su kaynaklarından buharlaşarak oluşan
nem; yağmur, kar, dolu, çiy veya kırağı olarak yeryüzüne
tekrar döner. Bunları, 0ºC’nin altında veya 0ºC’nin
üstünde oluşan hava olayları şeklinde sınıflandırmak
mümkündür. Örneğin sıvı haldeki çiy ve yağmur, 0ºC’nin
üstündeki ortamlarda oluşur.

Aşağıda Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketini
sürdürürken belli bir tarihteki konumu verilmiştir.

Dünya üzerinde konumları gösterilen K ve L 
şehirlerinde, aşağıdaki hava olaylarından hangilerinin 
oluşma ihtimali daha fazladır? 

     K       L 
A) Yağmur Çiy 
B) Çiy Kırağı 
C) Dolu Kar 
D) Kar Yağmur 

93. Doğu mercan yılanı olarak isimlendirilen zehirli yılan,
avcıları (yılanlarla beslenen yırtıcıları) uyaran parlak
renklere sahiptir. Avcılar, doğu mercan yılanlarına çok
zehirli oldukları için nadiren saldırır. Zehirsiz bir yılan olan
kırmızı kral yılanı ise doğu mercan yılanlarını dış görünüş
olarak taklit etmektedir.

 Doğu Mercan Yılanı (zehirli)     Kırmızı Kral Yılanı(zehirsiz)

 Kahverengi Yılan 

Araştırmacılar, kırmızı kral yılanının taklit yeteneğiyle 
sağladığı avantajları incelemeye karar vermişlerdir. Bu 
amaçla doğu mercan yılanlarının bulunduğu ve 
bulunmadığı iki farklı bölgeye eşit sayıda plastik kırmızı 
kral yılanı ve plastik kahverengi yılan bırakmışlardır. Dört 
hafta sonra plastik yılanların üzerindeki saldırı izlerine 
göre aşağıdaki grafiği oluşturmuşlardır. 

Araştırma sonuçlarına göre aşağıdaki yorumlardan 
hangisi doğrudur? 
A) Kırmızı kral yılanlarının taklit etme özelliği, doğu

mercan yılanlarının olduğu ve olmadığı tüm
bölgelerde etkili olmuştur.

B) Ortama uyum sağlayabilen kırmızı kral yılanları, doğu
mercan yılanlarının olduğu bölgelerde daha az
saldırıya uğramıştır.

C) Doğu mercan yılanlarının bulunduğu bölgelerdeki
avcılar, doğal seçilim sonucu parlak renkli yılanları av
olarak tercih etmezler.

D) Kırmızı kral yılanlarının, doğu mercan yılanlarının
bulunduğu ve bulunmadığı bölgelerde bu yılanları
taklit etmesi bir modifikasyon örneğidir.

FEN BİLİMLERİ LGS ÖRNEK SORULARI 
(MAYIS 2020) 



94. Hücrede DNA’nın yapısında oluşan bozulmaları takip
eden ve onaran farklı mekanizmalar vardır. Bunlardan
birine ait görseller aşağıda verilmiştir.

Bu mekanizmanın işleyişi hangi seçenekte en iyi 
açıklanmıştır? 
A) Dış etkenler DNA’nın yapısında hasara neden olabilir.

Yanlış bağlanmanın bulunduğu bölge kesilerek
uzaklaştırılır ve DNA ilk haline döndürülerek
modifikasyon giderilmiş olur.

B) Bazı nükleotitler birbirlerine hatalı bir şekilde
bağlandığında DNA’da mutasyon meydana gelir.
Mutasyona neden olan baz çifti DNA’dan
uzaklaştırılarak yerine doğru olan baz çifti getirilir.

C) UV ışınları bazların birbirine yanlış bağlanmasına
neden olabilir. Meydana gelen hasar, bazı
mekanizmaların devreye girmesiyle düzeltilerek
nükleotitlerin uygun bir şekilde buraya bağlanması
sağlanır.

D) UV ışınları gibi bazı dış etmenler nükleotitlerin yanlış
eşleşmesine neden olabilir. Bu nükleotitlerle birlikte 12
nükleotit DNA’dan uzaklaştırılır. Ortaya çıkan boşluk
doldurulur ve hasar giderilir.

95. Tilkiler üzerinde araştırma yapan bir grup araştırmacı, üç
tilkiye takip cihazı takıyor. Tilkileri belirli bir süre takip
eden araştırmacılar aşağıdaki izlere rastlıyorlar.

Özdeş zeminlerdeki bu izleri kontrol ederek şu üç sonuca 
ulaşıyorlar: 

• Her üç tilkinin de ayak izlerinin alanı eşittir.
• K tilkisinin ayak izi derinliği, L tilkisinin ayak izi

derinliğinden fazladır.
• Sağ ayağı incinmiş olan M tilkisinin, bu ayağının iz

derinliği ve sayısı sol ayak izinden daha azdır.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılır? 

A) Tüm tilkilerin zemine uyguladığı kuvvet aynıdır.
B) M tilkisinin ayak izi sayısı daha az olduğu için yaptığı

basınç da daha azdır.
C) Bütün tilkilerin ayak izi alanları eşit olduğundan

zemine yaptıkları basınç da eşittir.
D) K tilkisinin kütlesi L tilkisine göre daha fazla

olduğundan zemine yaptığı basınç da daha fazladır.



96. Bir öğrenci, eşit bölmelere ayrılmış K, L, M, N
kaplarından sadece K kabını bir sıvı ile ağzına kadar
dolduruyor.

Öğrenci, K kabındaki sıvının bir miktarını N kabına 
döktükten sonra K ve N kaplarının tabanlarındaki sıvı 
basıncının eşit olduğunu tespit ediyor. 
Bu işlemden sonra aşağıdaki adımları sırasıyla 
uyguluyor. 
I. adım: K kabında kalan sıvının bir kısmı M kabına
dökülünce M ve N kaplarının tabanlarındaki sıvı
basınçları eşit oluyor.
II. adım: M kabındaki sıvının tamamı L kabına dökülüyor.
III. adım: K kabında kalan sıvının 3/5 ’i M kabına
dökülüyor.

Buna göre kap tabanlarına etki eden sıvı basınçlarıyla 
ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur? 

A) I. adımdan sonra K kabının tabanındaki sıvı basıncı,
II. adımdan sonra L kabının tabanındaki sıvı basıncına
eşit olur.

B) II. adımdan sonra L kabının tabanındaki sıvı basıncı,
N kabının tabanındaki sıvı basıncına eşit olur.

C) III. adımdan sonra M kabının tabanındaki sıvı basıncı,
II. adımdan sonra L kabının tabanındaki sıvı basıncına
eşit olur.

D) Tüm adımlar tamamlandıktan sonra L, M ve N
kaplarının tabanlarındaki sıvı basınçları birbirine eşit
olur.

97. Bir konuyu araştırmak için aşağıdaki deney yapılıyor.

1. Aşama: İçi, renkli sıvı ile dolu plastik şişenin yan
tarafına bir delik açılarak buraya pipet yerleştiriliyor ve
hiçbir değişiklik olmuyor.
2. Aşama: Şişirilmiş esnek balon, plastik şişenin ağzına
geçiriliyor. Bir müddet sonra balonun içindeki hava
azalırken pipetten dışarı sıvı akışı oluyor.
Bu deneye göre,

I. Bardağa sıvı akmasının sebebi, gazın sıvıya basınç
uygulamasıdır.

II. Atmosferde bulunan gazlar, temas ettiği nesnelere
basınç uygular.

III. Sıvıların derinliği azaldıkça bulundukları kabın
tabanına uyguladıkları basınç azalır.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir? 
A) I ve II. B) I ve III.
C) II ve III. D) I, II ve III.

98. Bir öğretmen üç kısımdan oluşan aşağıdaki deney
düzeneğini hazırlamıştır.

Bu düzeneklerde gerçekleşen olaylar aşağıdaki gibidir. 
• 1. Kısım’daki erlenmayerde bulunan sülfürik asit

(H2SO4) çözeltisi, içerisine atılan bakır parçacıkları
ile tepkimeye girerek yeni bir çözelti ve kükürtdioksit
(SO2) gazı meydana getiriyor.

• 3. Kısım’daki su kaynatılıyor ve buharlaşması
sağlanıyor.

• Oluşan kükürtdioksit (SO2) gazı ile su buharı, cam
boru içerisinde tepkimeye giriyor. Tepkime sonrası
meydana gelen bileşik, soğuk su içinde bulunan
erlenmayerde sıvı olarak birikiyor.

Buna göre 2. Kısım’da gerçekleşen olay ve oluşan 
sıvı ile ilgili, 

I. Oluşan sıvının pH değeri 7’den büyüktür.
II. Atmosfer içerisinde gerçekleşen bir olaya örnektir.
III. Biriken sıvı, cam ile tepkimeye girerek erlenmayeri

aşındırır.
yorumlarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I.     B) Yalnız II.      C) II ve III.  D) I, II ve III.

Bakır parçaları 

Sülfürik asit 
çözeltisi 

Erlenmayer 



99. Yanma olayının devam edebilmesi için yanan maddenin
oksijen gazı ile temasının devam etmesi gerekir. Bu
temas kesilirse yanan maddenin oksijen ile yapmış
olduğu kimyasal tepkime engellenerek yangın
söndürülebilir.
Bu olayı araştırmak için yapılan bir deneyin basamakları
ve gözlemlenen olaylar aşağıda verilmiştir.

Yapılan bu deneyde sonuç olarak aşağıdakilerden 
hangisi yazılmalıdır? 
A) Tepkime sürecinde oluşan yeni ürün, alevin oksijenle

temasını kesmiştir.
B) Karbonat ve sirkeyi oluşturan bağlar kırılmış, yeni

atomlar oluşmuştur.
C) Köpük oluşumu, fiziksel değişim sonucunda meydana

gelmiştir.
D) Oluşan köpük, kaptaki madde kütlesini artırmıştır.

100. Aşağıdaki görselde insanlarda COVID-19 hastalığına
sebep olan SARS-CoV-2 virüsünün yapısı gösterilmiştir.

Bulaşıcılığın önlenmesi ve azaltılması konusunda alkol 
ve sabun kullanılmasını öneren bilim insanlarına göre 
alkol; protein yapıları oluşturan bağları yıkıp yeni bağlar 
yapar. Sabun, virüsü koruyan lipit zarın yapısını oluşturan 
yağları çözerek zarın koruyucu etkisini yok eder. Böylece 
virüsün kalıtsal yapısını oluşturan yönetici molekül, dış 
ortamda hızlıca bozulur. 
Buna göre, 

I. Sabunun lipit zar yapısındaki yağı çözerek
parçalaması fiziksel değişimdir.

II. Dış ortamda kalan yönetici molekülün bozulması
kimyasal değişimdir.

III. Alkolün protein yapılardaki bağları parçalaması
fiziksel değişimdir.

çıkarımlarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I. B) I ve II.
C) II ve III. D) I, II ve III.





CEVAP ANAHTARI 

1. C 26. B 51. B 76. B 
2. C 27. B 52. D 77. D 
3. D 28. A 53. C 78. B 
4. B 29. D 54. A 79. A 
5. C 30. A 55. A  80. A 
6. D 31 C 56. D 81. D 
7. B 32. A 57. B 82. B 
8. A 33. A 58. A 83. D 
9. D 34. B 59. D 84. B 
10. A 35. C 60. B 85. C 
11. B 36. D 61. C 86 A 
12. C 37. A 62. B 87 A 
13. A 38. B 63. D 88 C 
14. B 39. C 64. B 89 B 
15. D 40. D 65. A  90 B 
16. C 41. B 66. C 91 A 
17. C 42. A 67. D 92 D 
18. B 43. C 68. B 92 C 
19. D 44. D 69. A 94 C 
20. A 45. C 70. C 95 D 
21. A 46. A 71. C 96 C 
22. C 47. A 72. C 97 A 
23. B 48. D 73. A 98 B 
24. D 49. D 74. C 99 A 
25. C 50. B 75. D 100 B 
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