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Bu dosyada bulunan sorular Milli Eğitim Bakanlığının Yayınlamış olduğu örnek sorulardır.

Sorular, ünite ünite düzenlenmiştir.

MEB 
LGS Örnek Sorular

https://www.facebook.com/groups/fenplus

https://www.facebook.com/fensayfasi/

daha fazlası için adreslerini takip edebilirsiniz.

Kaliteli paylaşımlar...

fentozu
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MEB Örnek SorularıMevsimlerin Oluşumu ve İklim

1. Hava durumuyla ilgili televizyon haberinde şu bilgiler verilmiştir:

Tarih: 29.09.2018 Saat: 22.00

Türkiye’de kasırganın görülmesine saatler kaldı. Meteorolojiden verilen bilgilere göre kasırga İzmir, 
Aydın, Muğla illerinde etkili olacaktır. 

Tarih: 29.09.2018 Saat: 24.00

Meteorolojiden son ulaşan bilgilere göre kasırganın Marmara Bölgesi’ne ulaşması bekleniyor. İstan-
bul, Çanakkale, Edirne etkilenebilir. Özellikle İstanbul’da deniz kabarması, çatı uçması, ağaç devril-
mesi gözlenebilir. Vatandaşların dikkatli olması gerekmektedir.

Tarih: 30.09.2018 Saat: 10.00

Kasırga yön değiştirerek Ege Denizi’ndeki bazı adaları etkisi altına aldı. Ancak ülkemizin kıyı bölge-le-
rinde sağanak şeklinde yağmur beklenmektedir.

Bu televizyon haberine göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Türkiye’de iklim değişimlerinin etkilerinin görülmediği

B) Türkiye’nin şiddetli kasırgaların etkisi altına girmeyeceği

C) Hava durumuyla ilgili tahminlerin değişkenlik gösterebileceği

D) Deniz kıyısından iç bölgelere ilerledikçe kasırgaların hızının arttığı

EKİM 2018

2. Mevsimlerin başlangıcı olarak dört önemli tarih bulunur. Bunlar, 21 Haziran, 21 Aralık, 21 Mart ve 23 Eylül ta-
rihleridir. Örneğin 21 Haziran’da Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsimi başlarken, en uzun gündüz, en kısa gece 
yaşanır. Aynı tarihte Güney Yarım Küre’de bu durumların tam tersi yaşanır.

Bir öğrenci yerküre üzerinde belirlediği K, L, M ve N noktalarının verilen tarihlerdeki gece-gündüz süreleri ile 
ilgili kartlar hazırlamıştır. 21 Haziran için hazırlanan kart şekildeki gibidir.

Buna göre 21 Aralık tarihi için hazırlanan kartta K, L, M ve N noktalarının gece ve gündüz sürelerinin 
gösterimi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

EKİM 2018
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MEB Örnek Soruları Mevsimlerin Oluşumu ve İklim

3. Dolu : Havanın içindeki su damlacıklarının çok soğuk hava ile karşılaşıp aniden donması sonucu buz parça-
ları hâlinde yeryüzüne ulaşması.

Kırağı : Soğuk günlerin gecelerinde havadaki su buharının yeryüzündeki toprak ve bitki gibi yüzeyler üzerin-
de kristaller oluşturması.

Yağmur : Su buharının yükseklere çıktıkça soğuk hava ile karşılaşıp yoğuşarak su damlaları hâlinde yere düşmesi.

Aşağıda 25°C sınıf ortamındaki deney düzeneğinde içerisinde bir miktar su bulunan cam kabın üzeri şeffaf 
naylon poşet ile kapatılmıştır. Poşet üzerine sıcaklığı 0°C olan buz parçası yerleştirilmiştir.

Bir süre sonra cam kap içerisinde yukarıda açıklamaları verilen hava olaylarından hangileri gözlenir?

A) Yalnız yağmur   B) Yalnız dolu

C) Dolu ve kırağı   D) Kırağı ve yağmur

EKİM 2018

4. Ayşe’nin, yurt dışında yaşayan arkadaşı Zeynep ile telefon konuşması şu şekildedir:

Ayşe : Temmuz ayı İzmir’de çok sıcak geçiyor. Hiç rüzgâr esmiyor. Havanın nemi artıyor. Orada hava duru-
mu nasıl?

Zeynep : Burada şu an yaşanan mevsim nedeniyle devam eden yoğun sis ve kar yağışı var. Ulaşım olumsuz 
etkilendiği için uçak seferleri iptal edildi. Bu hafta Türkiye’ye gelmeyi düşünmüştüm bu yüzden gelemedim.

Şekilde yerküre üzerinde numara ile gösterilen dört yer verilmiştir.

Buna göre Zeynep’in yaşadığı şehrin, numaralı yerlerin hangisinde bulunması beklenir?

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

EKİM 2018
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MEB Örnek SorularıMevsimlerin Oluşumu ve İklim

5. İklim ve hava olayları, birbiri ile ilişkili ancak farkları olan kavram-
lardır. İklim, geniş bir bölgede uzun yıllar devam eden atmosfer 
olaylarının ortalamasıdır. Hava olayları ise dar bir alanda ve kısa 
süre içinde görülen atmosfer olaylarıdır.

Ahmet, beş gün boyunca her sabah aynı saatte hava olaylarını 
gözlemlemek için gökyüzünü incelemiş ve termometreyi balkon-
daki gölge bir yere asarak hava sıcaklığını ölçmüştür. Yaptığı öl-
çüm ve gözlemleri sonucunda oluşturduğu tablo aşağıdaki gibidir:

Ahmet’in oluşturduğu hava gözlem tablosu ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bu tablodaki hava durumu yalnızca yaz mevsiminde gözle-
nir.

B) Bulunulan bölgenin hava sıcaklığı gün boyunca sürekli ölçü-
lerek kaydedilmiştir.

C) Hava sıcaklığının aynı olduğu günlerde farklı hava olayları ya-
şanmıştır.

D) Geniş alanda yıl boyu benzerlik gösteren atmosfer olayları-
nın ortalaması alınmıştır.

EKİM 2018

6. Geçtiğimiz günlerde dünyada yaşanan iki büyük fırtınadan biri ABD’de etkili olan Florance Kasırgası diğeri ise 
Filipinler, Çin ve Hongkong’u etkisi altına alan Mangkhut Tayfunu’dur. Bu gibi fırtınaların daha sık ve şiddet-
li yaşanmasına küresel ısınmanın etkisi ile atmosfer ve deniz sıcaklıklarındaki artışın neden olduğu düşünül-
mektedir.

Bu düşünceyi aşağıdaki durumlardan hangisi destekler?

A) Kasırga ve tayfunların sürekli olarak aynı yerlerde meydana gelmesi

B) Su döngüsünün gerçekleşmesinde hava sıcaklığının etkili olması

C) Deniz yüzeyi sıcaklıkları azaldığında fırtınaların şiddetinin de azalması

D) Küresel ısınmaya bağlı olarak mevsim sürelerinin değişmesi

KASIM 2018
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MEB Örnek Soruları Mevsimlerin Oluşumu ve İklim

7. İklim, geniş bir alanda uzun süre gözlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgâr ve yağış gibi hava olaylarının 
ortalamasıdır. Hava durumu ise, daha dar bir alanda, kısa süre içinde görülen hava olaylarıdır.

Fen Bilimleri dersinde iklim ve hava durumu kavramlarını pekiştirmek isteyen öğretmen, öğrencilerinden iklim 
ve hava durumu örneklerini içeren birer kart hazırlamalarını istemiştir. Bir öğrencinin hazırladığı kartlar aşa-
ğıdaki gibidir:

Kartlardaki bilgilerin tamamen doğru olması için hangi ifadelerin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir?

A) I -    B) I - 

C) II -    D) III - 

KASIM 2018

8. Dünya’nın yıllık hareketine bağlı olarak mevsimlerin başlangıcı yarım kürelere göre farklılık göstermektedir. 
Aynı şekilde bir yarım kürede yılın en uzun gecesi yaşanırken diğer yarım kürede ise en uzun gündüz yaşa-
nır.

Dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan Türk öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için 
Türkiye’ye gelmiştir. Birbirleriyle tanışan öğrencilerin yaşadıkları yer ile ilgili konuşmaları şu şekildedir:

Ekin : Yaşadığımız yerde 21 Aralık’ta yılın en uzun gündüzü yaşanır.

Elif : Benim yaşadığım yerde yıl boyunca daima 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanır.

Arda : Benim yaşadığım yerde ise 21 Haziran’da yaz mevsimi başlar.

Umut : Yaşadığım şehirde yılın yalnız iki gününde gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir.

Bu bilgilere göre öğrencilerden hangisinin yaşadığı yer kesin olarak Kuzey Yarım Küre’dedir?

A) Ekin   B) Elif

C) Arda   D) Umut

KASIM 2018
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MEB Örnek SorularıMevsimlerin Oluşumu ve İklim

9. Aşağıdaki tabloda iki şehrin aynı yıl içinde hesaplanan aylık ortalama sıcaklık değerleri “°C” cinsinden veril-
miştir.

Buna göre bu şehirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Yer aldıkları yarım küreler

B) Yıllık ortalama sıcaklık değerleri

C) Günlük ortalama sıcaklık değerleri

D) Yaz mevsiminin yaşandığı aylar

ARALIK 2018

10. “Karadeniz açıklarındaki kuru yük gemileri ve Karadeniz’de avlanan balıkçı tekneleri, meteorolojinin şiddet-
li fırtına ve poyraz uyarısı ile İnebolu Limanı’na sığındı. Balıkçılar, geçmiş yıllarda bu kadar kötü hava koşulla-
rıyla karşılaşmadıklarını ancak bu yıl şiddetli poyraz nedeniyle denize açılamadıklarını belirttiler.”

Bu haber metnine göre hava durumu ile ilgili;

  I. insanların yaşamsal faaliyetlerini etkilediği,

 II. değişken olabileceği,

III. iklimin genel özellikleriyle ters düşmeyeceği

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II. B) I ve III.

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

ARALIK 2018
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MEB Örnek Soruları Mevsimlerin Oluşumu ve İklim

11. Aşağıdaki görselde 21 Haziran tarihinde Dünya’nın Güneş karşısındaki durumu gösterilmiştir.

Buna göre 21 Haziran’da,

  I. Güney Yarım Küre’de en uzun gece yaşanır.

 II. Dünya üzerindeki tüm noktalarda gece - gündüz süreleri eşitlenir.

III. Kuzey Yarım Küre’de sonbahar mevsimi sona erer, kış mevsimi başlar.

durumlarından hangileri yaşanır?

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

OCAK 2019

12. Kara ve denizler Güneş’ten aynı miktarda ısı almalarına rağmen denizler karalara göre daha yavaş ısınıp da-
ha yavaş soğur. Dolayısıyla aynı bölgede gündüzleri karalar, denizlere göre daha hızlı ısınırken geceleri daha 
hızlı soğur. Bu da bölgeler arasında sıcaklık etkisiyle basınç farkları oluşturarak havanın yatay ve dikey yönlü 
hareket etmesine neden olur.

Aşağıdaki görselde A ve B bölgeleri arasında havanın yatay yönlü hareketi gösterilmiştir.

Buna göre söz konusu bölgelerin sıcaklık durumları ve hava hareketleri ile ilgili,

  I. A bölgesinin sıcaklığı B bölgesine göre daha yüksektir.

 II. Geceleyin havanın ters yönde hareket etmesi beklenir.

III. B bölgesi gece ve gündüzleri daima yüksek basınç alanı hâlindedir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

MART 2019
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MEB Örnek SorularıMevsimlerin Oluşumu ve İklim

13. Eksen eğikliğine ve Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketine bağlı olarak Ekvator dışındaki yerlerde gece gün-
düz süresi yıl içerisinde değişiklik gösterir. Örneğin 21 Haziran tarihinde Güney Yarım Küre’de bulunan yer-
ler yıl içindeki en uzun geceyi yaşarlar, 21 Aralık tarihinde ise bu durumun tam tersi Kuzey Yarım Küre’de en 
uzun gece yaşanır. Aynı zamanda 21 Haziran tarihinde Dünya üzerindeki herhangi bir noktadan kuzeye doğ-
ru gidildikçe gündüz süresi uzar.

Aşağıdaki görselde P, R ve S şehirlerinin Dünya üzerindeki konumları gösterilmektedir.

Verilen bilgilerden hareketle bu şehirlerin 21 Aralık tarihindeki gece sürelerinin sıralanışı hangi seçe-
nekte doğru verilmiştir?

A) S > P > R B) P > R > S C) P > S > R D) S > R > P

NİSAN 2019

14. Aşağıdaki grafik, 21 Haziran'da K, L ve M şehirlerinde yaşanan gece ve gündüz sürelerini göstermektedir.

Bu grafiğe göre K, L ve M şehirlerinin Dünya üzerindeki konumları aşağıdakilerin hangisinde doğru 
verilmiştir?

Kuzey Yarım Küre Güney Yarım Küre Ekvator

A) K L M

B) L K M

C) M K L

D) M L K

MAYIS 2019
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MEB Örnek Soruları Mevsimlerin Oluşumu ve İklim

15. Aşağıdaki şekilde Güneş ışınları K ve L ile temsil edilmiştir. K ve L ışınlarının eşit miktarda Güneş enerjisi taşı-
masına rağmen Dünya yüzeyinde temas ettiği alanın büyüklükleri farklıdır. Bu nedenle Güneş ışınlarının gel-
me 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 bölge-
dekinden daha azdır.

yargılarından hangilerine ulaşılır?

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

EKİM 2019

16. Aşağıda bazı bitkilerin Kuzey Yarım Küre’de hasat zamanını gösteren bir mevsim çarkı ile Dünya’nın Güneş 
etrafındaki konumları verilmiştir.

Dünya’nın Güneş etrafındaki konumuna bağlı olarak bitkilerin hasat zamanları ile yarım küre eşleştirme-
lerinden hangisi doğrudur? (Bitkilerin hasat zamanını etkileyen tek faktörün mevsim olduğu varsayılacaktır.)

Bitki Adı Dünya'nın Konumu Yarım Küre

A) Böğürtlen 1 Güney

B) Enginar 2 Kuzey

C) Bamya 3 Güney

D) Ayva 4 Kuzey

EKİM 2019
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MEB Örnek SorularıMevsimlerin Oluşumu ve İklim

17. Barajların yapıldıkları bölgelerdeki iklim değişikliğine etkileri konulu bir araştırma için Türkiye’nin en büyük ba-
rajı olan Atatürk Barajı seçiliyor.

Atatürk Barajı enerji ve sulama amacıyla Fırat Nehri üzerinde kurulmuştur. Baraj 1990 yılında su tutmaya baş-
lamış 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. 

EKİM 2019

18. 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?

EKİM 2019
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MEB Örnek Soruları Mevsimlerin Oluşumu ve İklim

19. 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 mik-
tarından yararlanılacaktır.

Buna göre hangi seçenek öğrencinin deney sonucunu gösteren düzenek olabilir?

EKİM 2019
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MEB Örnek SorularıMevsimlerin Oluşumu ve İklim

20. 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 sis-
temleri takılmış ve depoların tamamı eşit sıcaklıktaki su ile doldurulmuştur.

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

23 Eylül 21 Aralık 21 Haziran

A) K M L

B) L K M

C) M K L

D) L M K

EKİM 2019

21. 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 değişiklikle-
ri sebebiyle yeni alanlar yaşamaya uygun hâle gelebilir veya daha önceden yaşanılan bölgeler artık yaşama-
ya uygun olmayabilir (L). İklim, türün dağılma yeteneğinden daha hızlı değişebilir ve bireyler yeni alanların tü-
münü kolonileştirmeyebilir (M).

Bu bilgilere göre iklim değişikliği canlıların aşağıdaki özelliklerinden hangisinde kesinlikle değişikli-
ğe neden olur?

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

EKİM 2019
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MEB Örnek Soruları Mevsimlerin Oluşumu ve İklim

22. Alçak basınç alanlarında yükselici hava hareketleri görülürken, yüksek basınç alanlarında alçalıcı hava hare-
ketleri görülür.

Bu bilgiye uygun çizim aşağıdakilerden hangisidir?

EKİM 2019

23. 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.

Günler
Bardakların dakikadaki 

dönüş sayısı

Pazartesi 22

Salı 24

Çarşamba 20

Perşembe 18

Cuma 14

Cumartesi 0

Pazar 10

Bu düzeneği hazırlayan bir öğrenci, bir hafta boyunca bardakların dakikadaki dönüş sayılarını yukarıdaki çi-
zelgeye 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.

KASIM 2019
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24. Bir araştırmacı yaşadığı yerdeki hava olaylarını gözlemlemek istemiştir. Bu amaçla dört gün boyunca aynı sa-
atte hava olaylarını gözlemleyerek çizelgeye kaydetmiştir. Ancak daha sonra çizelgeyi kontrol ettiğinde bir ha-
va olayına ilişkin gözlemini yanlış kaydettiğini farketmiştir.

GÜN Açık Bulutlu Sağanak yağışlı Kar yağışlı Rüzgarlı

1. gün + + +

2. gün + +

3. gün + +

4. gün + +

Bu araştırmacının hatalı işaretleme yaptığı gün aşağıdakilerden hangisidir?

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

KASIM 2019

25. 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

KASIM 2019
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26. Güneş’in geliş açısı ve hava sıcaklığı arasındaki ilişkinin araştırıldığı bir çalışmada, araştırma verilerinden ya-
rarlanılarak aşağıdaki grafik çizilmiştir.

Grafiği inceleyen bir öğrenci, Güneş’in geliş açısı ile hava sıcaklığı arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu yo-
rumunu 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

ARALIK 2019

27. Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi ve dönme ekseninin eğik olması mevsimleri oluştururken aynı zaman-
da 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?

OCAK 2020
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28. 
Meteorolojiden yapılan açıklamalara göre İstanbul’da beklenen kar yağışı etkisini gösterecek. İstanbul-
luları uyaran hava tahmin uzmanı, “İstanbul’da perşembe günü sabah saatlerinde yağmur yağmasını, 
yağışın akşam saatlerinde kar şekline dönüşmesini bekliyoruz. İstanbul’da ayrıca çarşamba ve perşem-
be günleri kuvvetli rüzgâr etkili olacak. Güneyden esen lodos rüzgârları yerini kuzeyden esen karaye-
le 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.

ŞUBAT 2020

29. Güneş ışınlarının geliş açısı ile o cismin gölge boyu arasında ters orantı vardır. Birbirinden farklı şehirlerde ya-
şayan 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?

MART 2020
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30. 2019 Yılında yayımlanan Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporuna göre insanlar, sanayi dev-
riminden 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. 

NİSAN 2020

31. 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 olmakta-
dır.

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.

NİSAN 2020
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32. Efe, havanın yağışlı olmadığı ve sıcaklığın yüksek olduğu bir hafta Avustralya’nın Sidney şehrine gezi düzen-
lemek istemektedir. Bu amaçla Sidney’in iklim ve hava durumuna ait grafiklerini incelemeye başlar. Ancak ik-
lim 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 aşağıdakiler-
den 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.

NİSAN 2020

33. Kuzey yarım kürede yaşayan bir araştırmacı Güneş’in, takvim yapraklarında bulunan doğuş ve batış saatle-
rinden faydalanarak, yaşadığı şehrin gece ve gündüz sürelerini bir ay boyunca hesaplıyor. Elde ettiği veriler-
le 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.

MAYIS 2020
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34.	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	müm-
kündür.	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 oluş-
ma ihtimali daha fazladır?

K L

A) Yağmur Çiy

B) Çiy Kırağı

C) Dolu Kar

D) Kar Yağmur

MAYIS 2020

35. Çeşitli etkiler sonucunda hava sıcaklığında meydana gelen değişimler, alçak veya yüksek basınç alanlarını 
oluşturur. Isı alarak sıcaklığı artan havanın yoğunluğu azalır ve alçak basınç alanı oluşurken, ısı vererek sıcak-
lığı azalan havanın yoğunluğu artar ve yüksek basınç alanı oluşur.

İki farklı şehirdeki hava moleküllerinin dağılımı tanecik modeli kullanılarak aşağıdaki görselde verilmiştir.

Buna göre şehirlerde yaşanan hava olaylarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) K’de yükseltici hava hareketleri görülür.

B) K’de yıllık ortalama yağış miktarı fazladır.

C) L’de yıllık ortalama hava sıcaklığı yüksektir.

D) L’de havanın bulutluluk oranı yüksektir.

MAYIS 2020
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36. Mevsimler ve iklim ünitesinde bazı konular anlatılırken birbirine paralel çizilmiş ışık ışınlarından oluşan aşağı-
daki görsellerden faydalanılıyor.

Bu görseller aşağıdakilerden hangisini açıklamak için kullanılıyor olabilir?

A) Güneş ışınlarının eğimi ile aydınlanan bölgenin alanı arasındaki ilişkiyi

B) Bir bölgeye sonbahar, kış ve ilkbahar mevsimlerinde ulaşan Güneş ışınlarını

C) Işınların düşme açılarına bağlı olarak birim yüzeye aktarılan ısı enerjisi miktarını

D) Gerçekleşen günlük hava olayları ile bulunulan yarım küre arasındaki ilişkiyi

MAYIS 2020
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2. Öğrenciler sınıfta bilimsel bir dergide yer alan aşağıdaki metni okuyorlar.

Ormanlık bir alandaki geyik sayısını artırmak isteyen yetkililer bu bölgede geyikleri tehdit eden unsurla-
rı ortadan kaldırıyor. Başlangıçta geyiklerin sayıları giderek artıyor. Ancak geyiklerin sayısı arttıkça birey 
başına düşen besin miktarı ve yaşam alanı azalıyor. Yaşam için gerekli kaynaklar azaldığından bireyler 
arasında rekabet, hastalık ve yavrularda ölümler artıyor. Bundan sonra nüfus artış hızı giderek yavaşlı-
yor. Ortamın koşullarına uygun özellikler taşıyan ve bunları yeni kuşaklara aktarabilen bireyler yaşama-
ya devam ediyor.

Öğrencilerin bu metinden hareketle yapmış olduğu aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır?

A) Geyiklerin sayısı, ortamın kaynak miktarı ile kontrol edilmektedir.

B) Yaşam alanındaki değişimler, bu değişimlere uygun özellik taşıyan geyiklerin seçilimini destekler.

C) Geyiklerin kullandığı kaynakların azalması, kaynakların kullanımında rekabete yol açar.

D) Geyiklerin artış hızı, düşmanlarının olmadığı alanlarda sürekli olarak yükselir.

KASIM 2018

1. Birçok hayvan, bulundukları ortamın zeminine fark edilemeyecek kadar iyi uyum sağlar. Bu durum kamuflaj 
olarak adlandırılır.

Sıklıkla onların renkleri tam olarak bulundukları zeminin rengine benzer. Bazı hayvanlar ise derilerindeki pig-
mentlerin (renk maddelerinin) dağılımlarını değiştirerek girdiği ortamın zeminine çok benzer desenlenmeler 
bile gösterebilir. Böylece kamuflaj, hayvanların avcılarından saklanmasına yardımcı da olur.

Bu açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisi kamuflaja örnek verilebilir?

A) Zehirli arıların etrafında uçan bazı sineklerin de bu arılar gibi sarı-siyah şeritlere sahip olması

B) Bazı böceklerin saldırıya uğradığında vücudundaki değişik sıvıları ortama salması

C) Bazı kelebeklerin kanat desenlerine benzer yapraklar üzerinde bulunması

D) Zehirli ok kurbağasının parlak renklenmesi nedeniyle düşmanları tarafından kolayca tanınıp av olmaktan 
kurtulması

EKİM 2018
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3. Sahip olduğumuz saç şekli, kulak memesinin ayrık veya yapışık olması, kan grupları gibi özelliklerimiz kalıt-
sal özellikler olup birini annemizden, diğerini babamızdan aldığımız alel (bir genin farklı çeşitleri) çifti ile kon-
trol edilir. Alel çifti yazılırken baskın olan alel büyük harfle, çekinik olan alel ise baskın alelin küçük harfiyle ya-
zılır. Kalıtsal bir özellik bakımından aşağıda verilen üç durumdan birine sahip oluruz.

     •AA: homozigot baskın    •Aa: heterozigot baskın  •aa: homozigot çekinik

İnsanda kıvırcık saç aleli, düz saç aleline baskın olduğuna göre;

şekildeki gibi düz saçlı bir anne ile heterozigot kıvırcık saçlı bir babanın doğabilecek çocuklarının saç 
şekli özelliği ile ilgili;

  I. AA II. Aa  III. aa

genotiplerinden hangilerine sahip olması beklenemez?

A) Yalnız I.   B) Yalnız III.

C) I ve II.   D) II ve III.

KASIM 2018

4. Kalıtsal özelliklerimiz (saç şekli, kan grupları, kulak memesinin yapışık veya ayrık olması gibi) biri annemizden 
diğeri babamızdan aldığımız alel çifti ile kontrol edilir. Primer bağışıklık yetmezliği hastalığı, doğuştan gelen 
bir hastalık olup bağışıklık sistemini kodlayan genlerdeki bir hatadan kaynaklanmaktadır. Bu hastalığa sahip 
bireyler birçok hastalığa karşı savunmasız kalmaktadır. Bu konu ile ilgili araştırma yapan bir doktor açıklama-
sında “Akraba evliliği, primer bağışıklık yetmezliklerinin ortaya çıkmasında en önemli nedenlerden biridir. Ak-
raba evliliği ile zararlı çekinik alellerin bir araya gelmesi çocukların doğuştan hasta olmasına neden oluyor.” 
demiştir. (Alel: Bir genin farklı çeşitleridir.)

Zeynep, yukarıda verilen haberde geçen ‘‘Akraba evliliği ile zararlı çekinik alellerin bir araya gelmesi 
çocukların doğuştan hasta olmasına neden oluyor’’ cümlesini okuduğunda,

  I. Hastalığın ortaya çıkmasında, hastalığa yol açan alelin tek bir ebeveynden gelmesi yeterlidir.

 II. Sağlıklı görünen anne babanın çocukları sağlıklı olmayabilir.

III. Tüm akraba evliliklerinde bu hastalık kesinlikle ortaya çıkar.

çıkarımlarından hangilerine ulaşabilir?

A) Yalnız I.   B) Yalnız II.

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

KASIM 2018
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6. Bir genin farklı şekillerine “alel” denir. İklim değişikliğine bağlı olarak bir bölgede yaşanan kuraklık, tarımda 
verimin düşmesine neden olmuştur. Bu bölgede yeni iklim şartlarına uygun ekilebilecek bitki türünün tohum-
larıyla ilgili araştırma sonuçları tablodaki gibidir:

Tablodaki bilgilere göre iki hipotez ortaya konmuştur:

1. Hipotez :  DD genotipli tohum ile dd genotipli tohum çaprazlanarak tamamı kuraklığa dayanıklı tohumlar 
elde edilir.

2. Hipotez :  Dd genotipli tohum ile dd genotipli tohum çaprazlanarak tamamı kuraklığa dayanıksız çekinik to-
humlar elde edilir.

Verilen hipotezler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Hipotezler doğrudur. Çünkü her iki çaprazlamada da “D” aleli bulunmaktadır.

B) Hipotezler yanlıştır. Çünkü her iki çaprazlamada da “d” aleli bulunmaktadır.

C) 1. hipotez doğrudur. Çünkü çaprazlama sonucunda homozigot çekinik genotipli birey elde edilemez.

D) 2. hipotez doğrudur. Çünkü çaprazlama sonucunda heterozigot baskın genotipli birey elde edilemez.

KASIM 2018

5. Bir araştırmada bezelye bitkisinin tohum şeklinin kalıtımıyla ilgili aşağıdaki çaprazlamalar yapılmıştır.

Yapılan bu çalışmaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Buruşuk tohumlu olma özelliği, yuvarlak tohumlu olma özelliğine baskındır.

B) İlk çaprazlama sonucu oluşan bitkilerin hiçbiri çekinik fenotipte değildir.

C) İlk çaprazlama sonucu oluşan tohumların genotipi, baskın özellikteki arı döldür.

D) İkinci çaprazlama sonucu oluşan yuvarlak tohumların tamamının genotipi melezdir.

KASIM 2018
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7. Aşağıda koyunlarda gerçekleştirilen klonlamanın aşamaları şema ile gösterilmiştir. 

Bu şema ile ilgili olarak,

  I. Vücut hücresine ait çekirdeğin aktarıldığı yumurta hücresi, uygun ortamda embriyoyu oluşturmuştur.

 II. D koyununun genetik yapısı C koyunu ile aynıdır.

III. D koyunu eşeyli üreme ile oluşmuştur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.   B) I ve III.

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

KASIM 2018

8. Esra Öğretmen, görseldeki DNA’nın kendini eşlemesi sırasında yeni oluşan 
K ipliğinin “1. Zincir”, yeni oluşan L ipliğinin ise “2. Zincir”in kopyası olduğu-
nu öğrencilerine anlatıyor.

Bu görsel ile ilgili öğrenciler tarafından yapılan;

  I. Yeni oluşan K ve L ipliklerinin nükleotid dizilişleri birbirinden farklıdır.

 II. DNA’nın 1 ve 2. zincirlerinin nükleotid dizilişleri aynıdır.

III. Eşlenme tamamlandığında birbirinin aynısı olan iki DNA sarmalı oluşur.

yorumlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II. B) I ve II.

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

ARALIK 2018
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10. Aşağıdaki görselde bir erkek kemancı yengeci verilmiştir.

Erkek kemancı yengecinin kıskaçlarından biri, vücut kütlesinin yarısına kadar gelişebilmektedir. Diğer kıskacı 
ise havaya kaldırdığı büyük kıskaçtan çok daha küçüktür. Büyük kıskacını havada sallaması, kendisine yak-
laşan diğer erkek yengeç ve avcıları geri püskürtür. Bu hareket aynı zamanda dişi yengeçlerin dikkatini çeke-
rek üremesine yardımcı olur. Ayrıca yengecin gözlerinin, başının yukarısındaki saplarda yer alması da onun, 
avcılarını çok uzaktan görebilmesini sağlar. Dolayısıyla bu yengeçlerin kıskaçları ve gözleri, onun hayatta kal-
masını ve soyunun devamını sağlayan en önemli özellikleridir.

Bu metne göre erkek kemancı yengeçleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Büyük kıskaca ve farklı gözlere sahip olması, bulunduğu çevreye uymasını kolaylaştırmıştır.

B) Gözlerinin konumlanma biçimi, avcılarından korunmasına yardımcı olmuştur.

C) Büyük kıskaca sahip olması, uygun dişi bireyler tarafından seçilimini kolaylaştırmıştır.

D) Büyük kıskacı ve gözlerinin konumu kalıtsal olmayıp çevrenin etkisiyle ortaya çıkmıştır.

ARALIK 2018

9. Aşağıda hücre çekirdeğinde bulunan kalıtsal materyaller arasındaki ilişki gösterilmiştir.

Buna göre numaralanmış yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I, farklı canlı türlerinde farklı sayılarda bulunabilir.

B) II, belirli bir karakterden sorumlu bir geni ifade ediyor olabilir.

C) III ile gösterilen moleküller, tüm canlıların DNA’larında da bulunur.

D) IV ile gösterilen molekül, tüm canlı türlerinde farklılık gösterir.

ARALIK 2018
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11. Aşağıda bazı canlı türlerinin kromozom sayıları belirtilmiştir.

Verilen görsellere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kromozom sayısı canlı türlerinde farklılık gösterebilir.

B) Farklı türlerin DNA’larının nükleotid dizilimleri aynı olabilir.

C) Kromozom sayıları canlıların gelişmişliği hakkında bilgi veremez.

D) Farklı türe ait canlıların kromozom sayıları aynı olabilir.

OCAK 2019

12. Ali, bezelyelerde çiçek renginin kalıtımı üzerine yaptığı araştırma sonuçlarında topladığı verileri grafiklerle gös-
termiştir.

Ali’nin yaptığı bu araştırmalardan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Mor çiçek geni baskın, beyaz çiçek geni çekiniktir.

B) 1. Grafik’te çaprazlanan mor çiçekli bezelyelerin genotipi heterozigottur.

C) 2. Grafik’te oluşan bezelyelerin tamamının genotipi heterozigottur.

D) 3. Grafik’te çaprazlanan beyaz çiçekler ile oluşan beyaz çiçeklerin genotipleri birbirinden farklıdır.

OCAK 2019
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13. Aşağıdaki görseller yeni sönmüş bir yangının ardından siyahlaşmış toprak üzerinde yaşayan güveleri temsil 
etmektedir.

Başlangıçta güve topluluğu farklı kalıtsal özelliklere sahip bireylerden oluşmaktadır (Şekil-I). Ancak açık renk-
li güveler avcı kuşlar tarafından kolayca fark edilerek avlanmışlardır (Şekil-II). Hayatta kalmayı başaran kömür 
rengi güveler ise üremeye devam ederek bu özelliklerinin varlığını korumuşlardır (Şekil-III).

Bu görsel ve açıklamalara göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Başlangıçta güvelerde renklenme ile ilgili kalıtsal varyasyonlar bulunmaktadır.

B) Açık renkli güvelerin avcı kuşlar tarafından yok edilmeleri doğal seçilimle elenmedir.

C) Koyu renkli güvelerin hayatta kalması çevre etkisiyle ortaya çıktığından modifikasyona örnektir.

D) Değişen ortam şartları güvelerde yarar sağlayan kalıtsal özelliklerin devam etmesinde etkili olmuştur.

ŞUBAT 2019

14. Bir öğrenci “DNA ve Genetik Kod” ünitesiyle ilgili şu posteri oluşturmuştur.

Posterdeki örnekler incelendiğinde, aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Çevresel faktörler canlıların genetik yapısında değişikliğe yol açabilir.

B) Çevresel faktörlerin etkisiyle canlılarda meydana gelen her değişiklik yavru döllere aktarılabilir.

C) Çevresel faktörlerle canlıların dış görünüşlerinde değişiklikler meydana gelebilir.

D) Çevresel faktörlerde değişiklik olmazsa bir türe ait canlıların genotipleri birbirinin aynısı olur.

MART 2019
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15. Aşağıda iki bezelye bitkisinin çiçek rengi bakımından çaprazlanması sonucu oluşan yavru bezelye bitkisi gös-
terilmektedir.

Mor çiçek özelliğinin beyaz çiçek özelliğine baskın olduğu bilindiğine göre çaprazlanan mor çiçek-
li bezelyeler,

  I.  Aa x Aa  II.  Aa x aa   III.  AA x aa

genotiplerinden hangilerine sahip olabilir?

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

NİSAN 2019

16. Mendel, homozigot mor ve beyaz çiçekli bitkileri çaprazlayarak elde ettiği tohumları ekmiş ve gelişen yavru 
bezelyelerin çiçek renklerini gözlemlemiştir.

Gelişen bezelyelerin bütün çiçeklerinin mor renkli olduğu gözlemlendiğine göre bu bezelyeler ile ilgili,

  I. Bezelyelerde mor çiçek özelliği beyaz çiçek özelliğine baskındır.

 II. Yavru bezelyelerin çiçek rengi bakımından genotipleri heterozigottur.

III. Yavru bezelyeler kendi arasında çaprazlandığında beyaz çiçekli bezelye oluşma ihtimali 3/4’tür.

yorumlarından hangileri yapılamaz?

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

MAYIS 2019
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17. Bezelye bitkisinde yeşil meyve rengi özelliği baskın, sarı meyve rengi özelliği ise çekiniktir. Bezelyelerde bu 
özelliklerin 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 sonuçla-
ra ulaşıyor.

• 1. ve 2. bezelyeleri çaprazladığında, tamamı yeşil meyve veren ve iki farklı genotipe sahip bezelye bitkile-
ri 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 bitkile-
ri elde ediyor.

Araştırmacının bu sonuçlarından yola çıkarak çaprazlamalarda kullanılan 2, 3 ve 4. bezelyelerin feno-
tip ve genotiplerinin durumu hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

EKİM 2019
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18. Baskın Alel: Bir karakterin oluşumunda etkisini her zaman fenotipte gösteren alellere denir.

Çekinik Alel: Genotipte baskın bir alelle bulunduğunda fenotipte etkisini göstermeyen alellere denir.

Bezelyelerde bazı karakterlere ait özelliklerin çaprazlanması ve oluşan F1 dölünün özellikleri aşağıda verilmiştir.

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 söy-
leyebilir?

A) Uçta çiçek B) Uzun boy C) Yeşil tohum D) Boğumlu meyve

EKİM 2019

19. 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.

KASIM 2019
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20. Bezelyelerde çiçeğin konumu ile ilgili iki çaprazlama yapılmış ve oluşan bezelyelerin çiçek durumları şekiller-
le 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.

KASIM 2019

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

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.

KASIM 2019
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22. 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

KASIM 2019

23.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 dalı-
dır.

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 azaltabil-
mektedir.

D) İnsanların artan beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasında biyoteknoloji uygulamalarından faydalanılmakta-
dır.

KASIM 2019
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24. Bir öğrenci çok sevdiği bitkisinin pembe renkli olan çiçeklerinin zamanla mavi renge dönüştüğünü gözlem-
lemiştir. Bu sırada bitkiyi sulamak için çeşme suyu yerine kardeşinin bir araştırma için hazırladığı alüminyum 
sülfat damlatılmış çözeltiyi kullandığını fark etmiştir.

Bu bitkiyi içinde bahçe toprağı bulunan başka bir saksıya diktikten sonra iki günde bir çeşme suyu ile sulamış-
tır. 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 tü-
rün oluşmasını sağlamıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

25.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 ka-
patırlar. 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 dik-
katini kendi üzerlerine çeker ve diğer grup elemanları köpek balığının çevresini sararak darbeler indirme-
ye 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.

KASIM 2019
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26. Aşağıda bir DNA molekülünün eşlenmesi şematize edilmiştir. Dört çeşit azotlu organik baz , ,  ve  sem-
bolleriyle 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.

ARALIK 2019
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27. Bir bakterinin kapsüllü ve kapsülsüz olmak üzere iki tipi bulunmaktadır. Kapsüllü bakterilerin farelerde zatür-
reye neden olduğu bilinmektedir. Aşağıda kapsüllü ve kapsülsüz bakteriler ile fareler üzerinde gerçekleştiril-
miş 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 soy-
larında 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, kapsülsüz bakterilerin daha sonra fenotiplerin-
de değişikliğe neden olmuştur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

ARALIK 2019
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28. Soğuk ortamlarda doku kaybına uğramadan yaşamlarını devam ettirebilen bazı canlılarda soğuğa karşı di-
rençli 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 seçil-
di. Seçilen fareler kendi aralarında çiftleştirilmeye uzun süre devam edildi ve yirmi kuşak sonra bulundurduk-
ları 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.

OCAK 2020
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29. 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 yer-
li bitkinin yerini almıştır. Uzun yıllar sonrasında yabancı bitkinin meyvelerindeki tohumlarla beslenen aynı bö-
ceklerin 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 ak-
tarmıştır.

D) Uzun gagalı böceklerin yerini, beslendiği meyvelerin değişmesiyle kısa gagalı böceklerin alması modifi-
kasyondur.

ŞUBAT 2020
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30. Bezelyelerde mor çiçek özelliği baskın, beyaz çiçek özelliği çekiniktir. 

Aşağıdaki şekilde mor ve beyaz çiçekli iki bezelyenin çaprazlanması ve çaprazlama sonucu oluşan bezelye-
lerden 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.

MART 2020
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31. DNA ile ilgili planladığı bir etkinliği gerçekleştirmek isteyen bir öğretmen tahtaya DNA molekülünün ve bir nük-
leotidin 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 ya-
pımında kullanılacaktır. Gruplar arasında pul aktarımı kesinlikle yapılmayacaktır.

• Pembe, sarı, yeşil ve mavi pullar organik bazları, kahverengiler deoksiriboz şekerini, griler de fosfat gru-
bunu 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?

MART 2020
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32. 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.

MART 2020

33. 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 yapıl-
maktadır. 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 getirile-
bilir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

MART 2020
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34. 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 et-
tiriyor. Ancak çoğu böcek bu üç bacağı tam olarak aynı anda hareket ettiremiyor. 
Sahra gümüş karıncaları ise üç bacağı neredeyse eş zamanlı olarak hareket ettiri-
yor. 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

MART 2020

35. 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 yapması-
nı sağlamıştır. Süreç içinde larvaların etrafına altın pulları ve safir gibi değerli malzemeler serpiştirerek onla-
rın 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 dize-
rek 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 ör-
nektir.

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

NİSAN 2020
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36. 2011 yılında Japonya’da oluşan deprem ve tsunamiden sonra Fukuşima Nükleer Santrali’nde radyasyon sı-
zıntısı meydana gelmiştir. Bir süre sonra santralin çevresinde yaşayan Lisenid ailesinden mavi kelebek türü-
nün görünüşünde bazı değişiklikler gözlenmiştir.

Bu kelebekler üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, iki nesil sonra bile, kanatlarında küçülme ve gözle-
rinde 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 uğra-
ma 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.

NİSAN 2020

37. 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.

NİSAN 2020
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38. 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 aşa-
ğıdaki afiş çalışması yapılmıştır.

Buna göre afişte bulunan hangi kutucuk virüsün mutasyona uğradığı konusunda bilgi içermektedir?

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

NİSAN 2020
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39. Kakım; su kenarlarında, tarlalarda ve kırlarda yaşayan uzun vücutlu, kısa bacaklı ve kısa kuyruklu, nesli tüken-
me tehlikesi altında olan bir gelincik türüdür.

Kakımlar; kış aylarında tümüyle beyaz renkliyken yaz aylarında kürklerinin üst tarafı kahverengi, alt tarafı be-
yazdır. 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.

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.

NİSAN 2020

40. 

Buna göre tüm insanlarda aynı sayıda kromozom olmasına rağmen genetik soy kütüğü yöntemiyle şüp-
heli 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

NİSAN 2020



fenplus https://www.facebook.com/groups/fenplus 48

MEB Örnek SorularıDNA ve Genetik Kod

41. 

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.

NİSAN 2020
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42. Doğu mercan yılanı olarak isimlendirilen zehirli yılan, avcıları (yılanlarla beslenen yırtıcıları) uyaran parlak renk-
lere 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.

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 gö-
re 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 et-
kili olmuştur.

B) Ortama uyum sağlayabilen kırmızı kral yılanları, doğu mercan yılanlarının olduğu bölgelerde daha az sal-
dırıya 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.

MAYIS 2020
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43. 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 uzak-
laştırılır ve DNA ilk haline döndürülerek modifikasyon giderilmiş olur.

B) Bazı nükleotitler birbirlerine hatalı bir şekilde bağlandığında DNA’da mutasyon meydana gelir. Mutasyo-
na 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 mekanizma-
ların 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.

MAYIS 2020
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44. Tilkiler üzerinde araştırma yapan bir grup araştırmacı, üç tilkiye takip cihazı takıyor. Tilkileri belirli bir süre ta-
kip 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.

MAYIS 2020
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45. Bir DNA molekülünde bulunan dört çeşit nükleotidden adenin nükleotidi timin ile guanin nükleotidi sitozin ile 
karşılıklı eşleşerek çift zincirli sarmal bir yapı oluşturur. DNA’da nükleotid sayısı kadar deoksiriboz şekeri ve 
fosfat molekülü bulunur.

Bu bilgiden yola çıkarak aşağıdaki DNA modellerinden hangisi hatalıdır?

MAYIS 2020

46. Aşağıdaki fotoğrafta bulunan peygamberdevesini görebildiniz mi?

Verilen bilgilere göre pembe orkide peygamberdeveleriyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Renk ve desenleri yaşadıkları bölgeye adapte olmalarını sağlamıştır.

B) Bulunduğu ortama göre bazı genlerinin işleyişi kalıcı olarak değişebilir.

C) Avcıları tarafından kolay fark edilemediği için yaşama şansları oldukça fazladır.

D) Görünümü sayesinde polen toplayan böcekleri kendisine çekerek kolayca yakalayabilir.

MAYIS 2020
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47. Bartın’ın Karaçaydere ve Gürgenpınarı bölgelerinde, 1975-2001 yıllarında çeşitli türlerde çam fideleri kullanı-
larak ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır.

Bir araştırmacı 2007 yılında Karaçaydere ve Gürgenpınarı bölgelerinde; kızılçam, fıstıkçamı ve karaçam türle-
rindeki ağaçlarda yaptığı çalışmada elde ettiği verileri aşağıdaki tablolarda göstermiştir.

Araştırmacının elde ettiği verilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Çamların boylarına bakıldığında Karaçaydere bölgesindeki çamların genetik varyasyonu daha fazladır.

B) İki bölgedeki ağaçların yaşlarının farklı olmasında çamların genlerinin işleyişinde oluşan değişiklikler etkilidir.

C) Yaşama yüzdelerine bakıldığında Karaçaydere bölgesi karaçamlar için daha uygun ortam koşullarına sahiptir.

D) Gövde çaplarına bakıldığında kızılçamlar, Gürgenpınarı bölgesinde daha kolay doğal seçilime uğrayabilir.

MAYIS 2020
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1. Bir öğrenci tabloda verilen malzemeleri kullanarak yaptığı deneyde, cisimlerin bulundukları zemine uygula-
dıkları basıncın zemine uyguladıkları dik kuvvetin büyüklüğüne bağlı olup olmadığını araştıracaktır.

Öğrenci, verilen malzemelerle iki düzenek hazırlayıp karşılaştıracaktır. Düzeneklerden birincisi aşağıda verilmiştir.

Buna göre öğrencinin, araştırmasında kullanacağı ikinci düzenek aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

EKİM 2018

2. Barajlarda, nehirden gelen suyun akışını engelleyerek suyu biriktirmek amacıyla inşa edilen duvarlar, şekilde 
gösterildiği gibi yukarıdan aşağıya doğru kalınlaşmaktadır. 

Bu durum,

  I. Derinlik arttıkça sıvı basıncının artması

 II. Sıvının yoğunluğu arttıkça, sıvı basıncının artması

III. Sıvı basıncının, sıvının cinsine bağlı olması

gerekçelerinden hangileri ile açıklanabilir?

A) Yalnız I.   B) Yalnız II.

C) I ve III.   D) II ve III.

KASIM 2018
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3. Katı maddeler, ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye kuvvet uygular ve bu kuvvetin etkisiyle basınç oluşur. 
Katıların bulundukları yüzeye uyguladıkları basıncın büyüklüğü; uyguladıkları kuvvet ile doğru, temas ettikle-
ri yüzey alanı ile ters orantılıdır.

Günlük hayatta bazı durumlarda basıncın az olması istenir.

Yumuşak, ıslak zeminli bir arazide, yük taşımak için kullanılan şekildeki I. kamyon yerine, teker sayısı dışında 
tüm özellikleri aynı olan II. kamyon tercih edilir.

Bu tercih ile aynı gerekçeye sahip olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnce dokulu kumaştan elbise dikerken ince uçlu iğne kullanılması

B) Islak kum üzerinde duran boş kovanın, içine su dolduruldukça kuma gömülmesi

C) Karlı bir yolda kar ayakkabısı ile daha rahat yürünmesi

D) Bıçağın daha iyi kesmesi için keskin tarafının bilenmesi

ARALIK 2018

4. Katı maddeler, bulundukları yüzeye uyguladıkları kuvvetin etkisiyle basınç oluşturur.

Bir raptiyeyi şekilde görüldüğü gibi baş parmağımız ile işaret parmağımız arasına yerleştirip yavaşça sıktığımız-
da raptiyenin sivri ucunun değdiği işaret parmağımızda acı duyarız ancak baş parmağımızda acı hissetmeyiz.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) Raptiyenin işaret parmağımıza uyguladığı basıncın, baş parmağımıza uyguladığı basınçtan daha küçük 
olması

B) Raptiyenin baş parmağımızla temas eden yüzeyinin, işaret parmağımızla temas eden yüzeyinden büyük 
olması

C) Raptiyenin, işaret ve baş parmağımıza uyguladığı kuvvetlerin yönlerinin farklı olması

D) Baş parmağımızın işaret parmağımıza göre acıya daha duyarlı olması

ARALIK 2018
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5. Katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye kuvvet uygular ve bu kuvvetin etkisiyle basınç oluşur. 
Bu basıncın büyüklüğü zemine uygulanan kuvvete ve temas eden yüzey alanına bağlı olarak değişir.

Şekilde boş ağırlıkları birbirine eşit olan kaplara aşağıda belirtilen miktarlarda su doldurulmuştur.

Buna göre, bu kapların zemine uyguladıkları katı basınçları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisin-
de doğru verilmiştir?

A) I > II > III  B) II > I > III

C) III > I > II  D) I = II = III

ARALIK 2018

6. • Katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye bir kuvvet uygular ve 
basınç oluşturur.

• Katı maddelerin basıncının büyüklüğü, yüzeye uyguladıkları kuvvet ile 
doğru orantılıdır.

• Katı maddelerin basıncının büyüklüğü, kuvvet uyguladıkları yüzeyin ala-
nı ile ters orantılıdır.

Özdeş tuğlalar kullanılarak yapılan bir deneyde, tuğla sayısı veya temas yü-
zeyleri değiştirilerek oluşturulan K, L ve M cisimlerinin yere uyguladıkları ba-
sınçların büyüklükleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Buna göre bu cisimlerin yer üzerindeki duruş biçimleri aşağıdakilerden hangisidir?

ARALIK 2018



fentozuhttps://www.facebook.com/fensayfasi/57

MEB Örnek Soruları Basınç

7. • Katı maddeler, ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye bir kuvvet uygular ve basınç oluşturur.

• Katı maddelerin basıncının büyüklüğü, yüzeye uyguladıkları kuvvet ile doğru orantılıdır.

• Katı maddelerin basıncının büyüklüğü, kuvvet uyguladıkları yüzeyin alanı ile ters orantılıdır.

Park bekçisi parkta gezerken toprak zemin üzerinde duran aynı boydaki geri dönüşüm kutularının tamamen 
dolmuş olduğunu ve L kutusunun zemine biraz batmış olduğunu fark ediyor.

Buna göre;

  I. L kutusunu, yere temas eden yüzeyi daha büyük olan başka bir kutu ile değiştirmek,

 II. L kutusunun içindeki atık miktarını azaltmak,

III. L kutusunu, boyu K kutusundan daha uzun olan başka bir kutu ile değiştirmek

işlemlerinden hangileri yapılmış olsaydı L kutusunun toprağa batması engellenebilirdi?

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

ARALIK 2018

8. Sıvı basıncına etki eden faktörleri gözlemlemek isteyen Burak, aşağıdaki hipotezleri kuruyor:

1. hipotez : Sıvının basıncı, sıvının yoğunluğu ile doğru orantılıdır.

2. hipotez : Sıvının basıncı, sıvının derinliği ile doğru orantılıdır.

Burak bu hipotezlerini test etmek için;

 • 3 adet 500 mL’lik özdeş beherglas,

 • Yeterli miktarda sıvı yağ ve su

kullanarak deney düzeneklerini şekildeki gibi oluşturuyor.

Burak’ın deneyinde yaptığı işlemlerden hangisi hipotezlerini test etmek için gerekli değildir?

A) 1. hipotezi için, K ve M kaplarının tabanındaki sıvı basınçlarını ölçerek karşılaştırmıştır.

B) 2. hipotezi için, L ve M kaplarının tabanındaki sıvı basınçlarını ölçerek karşılaştırmıştır.

C) 1. hipotezi için, K kabındaki yağın yarısını boşaltarak, K ve L kaplarındaki sıvı basınçlarını ölçerek karşılaş-
tırmıştır.

D) 2. hipotezi için, M kabındaki suyun yarısını boşaltarak, K ve M kaplarındaki sıvı basınçlarını ölçerek karşı-
laştırmıştır.

ARALIK 2018
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9. Tüm sıvılar, içinde bulundukları kabın her tarafına yoğunlukları ve yükseklikleri ile doğru orantılı olarak basınç 
uygular.

Aşağıdaki özdeş kaplar aynı yükseklikte, farklı cins sıvılarla doldurulmuştur.

Buna göre, kapların tabanlarındaki K ve L noktalarına uygulanan sıvı basınçlarının büyüklükleriyle ilgili,

  I. 1. sıvının yoğunluğu, 2. sıvının yoğunluğunun iki katı ise K noktasındaki basınç L’dekinin iki katıdır.

 II. 2. sıvının miktarı iki katına çıkarılırsa L noktasına uygulanan sıvı basıncı da iki katına çıkar.

III. 1. sıvı, h seviyesine kadar boşaltılırsa K noktasındaki sıvı basıncı yarıya düşer.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.

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

ARALIK 2018

10. Açık hava basıncı, atmosfer tabakasındaki gazlardan kaynaklanır ve bu basınç, içinde bulunan bütün cisim-
lere her yönde etki eder.

Açık hava basıncının etkilerini öğrencilerine göstermek isteyen bir öğretmenin yaptığı deneyin aşamaları şöyledir:

• İçi boş plastik şişeyi alarak yan tarafından deliyor.

• Deliği parmağı ile kapatarak içini su ile doldurduktan sonra parmağını çekiyor ve suyun akışını gözlemli-
yor. (Şekil I)

• Şişenin kapağını kapatıyor ve kısa bir süre sonra suyun akmadığını gözlemliyor. (Şekil II)

Bu deney ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Şekil I’de suyun delikten akışında yalnız sıvı basıncı etkilidir.

B) Şekil II’de şişenin içindeki ve dışındaki basınç dengelenmiştir.

C) Şekil I’de suyun delikten akışında yalnız açık hava basıncı etkilidir.

D) Şekil II’de şişe içinde kalan gazlar suda çözünerek akışı engellemiştir.

ARALIK 2018
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11. Bir öğretmen, Fen Bilimleri dersinde bardağın tamamını su ile doldurarak üzerini Şekil I’deki gibi kağıt ile ka-
patıyor. Ardından bardağı hiç hava almayacak biçimde kağıt ile birlikte hızlıca ters çeviriyor. Bardağı Şekil 
II’deki konuma getirdiğinde kağıdın düşmediğini ve suyun dökülmediğini gözlemliyor.

Öğretmen, öğrencilerin sorduğu sorulardan hangisine cevap vermek için bu deneyi yapmış olabilir?

A) Açık havanın oluşturduğu bir basınç var mıdır?

B) Sıvıların basıncı, bulundukları kabın şekline bağlı mıdır?

C) Kap içindeki sıvı yüksekliği sıvı basıncını etkiler mi?

D  Katıların basıncı ve uygulanan kuvvet arasında bir ilişki var mıdır?

ARALIK 2018

12. Tüm sıvılar, içinde bulundukları kabın her tarafına yoğunlukları ve derinlikleri ile doğru orantılı olarak basınç 
uygular.

Özdeş kaplara şekilde belirtilen miktarlarda, birbirinden farklı cins iki sıvı dolduruluyor.

K noktasına etki eden sıvı basıncının L noktasındaki sıvı basıncından büyük olduğu sonucuna ulaşan 
bir öğrenci, sıvıların yoğunluklarıyla ilgili,

  I. 1. sıvının yoğunluğu, 2. sıvının yoğunluğundan büyük olabilir.

 II. İki sıvının yoğunlukları eşit olabilir.

III. 2. sıvının yoğunluğu, 1. sıvının yoğunluğundan büyük olabilir.

çıkarımlarından hangilerine ulaşabilir?

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

OCAK 2019
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13. Basınç, birim yüzeye etki eden dik kuvvet olarak tanımlanır.

Basınçla ilgili deney yapmak isteyen bir öğrenci,

• Sivri uçları yukarıda kalacak şekilde tahta levhalardan birine bir çivi, diğerine yirmi çivi çakıyor.

• İçlerine eşit miktarda su doldurulmuş özdeş balonları eşit yükseklikten çivilerin üzerine bırakıyor.

Öğrenci I. Düzenek’teki balonun patladığını, II. Düzenek’teki balonun ise patlamadığını gözlemliyor.

Buna göre öğrencinin deneye ilişkin yaptığı yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) II. Düzenek’te çivi sayısının fazla olması, çivilerin balona uyguladığı katı basıncını azaltmıştır.

B) Çivi uçları sivri olduğu için basınç artmış, çivilerin tahta levhaya çakılması kolaylaşmıştır.

C) I. Düzenek’teki balonun patlamasının sebebi, bu balonun içindeki sıvı basıncının diğerinden büyük olma-
sıdır.

D) Temas anında I. Düzenek’teki balonun birim yüzeyine etki eden dik kuvvet, II. Düzenek’teki balondan da-
ha fazladır.

OCAK 2019
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14. 

Yukarıda verilen üç farklı ibrik, emziklerinden taşıncaya kadar yavaşça su ile dolduruluyor.

Buna göre ibriklerin tabanlarında oluşan sıvı basınçlarının sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğ-
ru olarak verilmiştir?

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

ŞUBAT 2019

15. Aşağıda 0°C’de deniz kenarında yapılan bir deneye ait görsel verilmiştir.

Buna göre, yapılan deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Açık hava basıncı 76 cm yüksekliğindeki cıvanın oluşturduğu basınca eşittir.

B) Kapak açıldıktan sonra cam boruda cıva seviyesinin düşmesiyle oluşan boşluk, hava ile dolmuştur.

C) Cam borunun cıva ile tamamen doldurularak ağzının kapatılması, boru içindeki gaz basıncını sıfırlamıştır.

D) Kapak açıldıktan sonra cam boruda cıva seviyesinin düşmesi, cıva yüksekliğinin oluşturduğu basıncın açık 
hava basıncından büyük olduğunu göstermiştir.

MART 2019
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16. Hanoi kuleleri oyunu, kule içine geçirilmiş disklerin yine aynı şekilde başka bir kuleye taşınmasına dayanan 
bir oyundur.

Bu oyunda,

• Aynı maddeden yapılmış, farklı büyüklükte diskler kullanılır.

• Her hamlede sadece bir disk yerinden oynatılabilir.

• Büyük disk, küçük disk üzerine gelemez.

• Alınan disk, herhangi bir kuleye konulmak zorundadır.

1. kuledeki diskleri 7 hamleyle 3. kuleye taşıyan bir öğrenci ilk hamleyi aşağıdaki gibi yapmıştır.

Hamlelere göre disklerin 2. kulenin tabanına uyguladığı basıncı gösteren grafik aşağıdakilerden han-
gisi olabilir?

NİSAN 2019
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17. Özdeş yükler kullanılarak oluşturulmuş farklı düzenekler aşağıdaki gibi hareketsiz durmaktadır.

Buna göre I, II ve III ile numaralı yüklerin yere uyguladığı basınçlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden 
hangisidir?

(Eşit bölmelendirilmiş homojen kaldıraç çubuklarının ağırlıkları önemsenmeyecektir.)

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

MAYIS 2019

18. Katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye kuvvet uygular. Birim yüzeye etki eden bu kuvvete ba-
sınç denir. Katıların basıncı, uyguladıkları kuvvete ve yere temas eden yüzeylerine bağlı olarak değişir.

Taban alanları birbirine eşit olan, düzgün şekilli K, L, M ve N cisimleri aşağıdaki gibi üst üste konmuştur.

Cisim çiftlerinin yere uyguladığı basınçların büyüklükleri grafikte gösterilmiştir.

Buna göre cisimlerin ağırlıklarının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) K > L > M > N  B) L > K > N > M  C) M > L > K > N  D) N > K > L > M

MAYIS 2019
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19. 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

ARALIK 2019

20. 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

ARALIK 2019
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21. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir. Katıların basıncı cismin ağırlığı ile doğru, kuvvetin uygulan-
dığı yüzey alanı ile ters orantılıdır.

Verilen bilgi kullanılarak aşağıdaki yiyeceklerin belirtilen durumlarda üzerinde bulundukları zemine uyguladık-
ları 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?

ARALIK 2019
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22. 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.

ARALIK 2019

23. Şekildeki düzenek “A” seviyesine kadar su ile doludur. Düzenekteki vana açılıp B noktasından suyun fışkır-
ması sağlanıyor.

B noktasındaki suyun akış hızını artırmak için,

  I. h yüksekliğini artırmak,

 II. L uzunluğunu artırmak,

III. Q açısını artırmak

işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır?

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

ARALIK 2019
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24. Bir şişenin ağzına kenarlarından hava almayacak şekilde konulan huni ile şişeye su doldururken bir süre son-
ra 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

ARALIK 2019

25. 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 gözleni-
yor.

• 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.

ARALIK 2019
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26. Akışkanların hareketini kontrol altına almaya yarayan aletlere valf denir. Valfin çalışma prensibi aşağıda açık-
lanmıştır.

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?

OCAK 2020

27. 

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 mısır-
lar elde edilir.

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

OCAK 2020
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28. Aşağıda yapımı tamamlanarak su ile doldurulmuş A havuzu ve yapım aşamasında olan B havuzunun ölçüle-
ri 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, dola-
yısıyla 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.

ŞUBAT 2020

29. Bir öğrenci sıvı basıncına etki eden değişkenleri araştırmak için üç farklı düzenek oluşturuyor. Oluşturulan dü-
zeneklerin 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 et-
tirerek 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?

MART 2020
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30. 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.

NİSAN 2020

31. İçi gaz dolu tüpün üzerinde özdeş vanalar bulunuyor. Bu vanaların önüne tüpten eşit uzaklıkta özdeş üç rüz-
gar gülü şekildeki gibi yerleştiriliyor.

Buna göre vanalar aynı anda açıldığında rüzgârgüllerinin dönüşleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisi 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.

NİSAN 2020
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32. 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. 

NİSAN 2020
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33. Günlük hayatta birçok alanda iş makinelerinden faydalanılır. Büyük işlerin kolaylıkla yapılması ya da ağır yük-
lerin kolaylıkla taşınması için iş makineleri kullanılır. Görselde olduğu gibi genellikle bu iş makinelerinde te-
kerlek 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.

NİSAN 2020

34. Atmosferi oluşturan gazların ağırlığı nedeniyle temas ettikleri her noktaya uyguladığı basınca açık hava basın-
cı denir. Bir öğrenci basınç konusu ile ilgili olarak aşağıda görselleri ve açıklamaları verilen etkinliği deniz se-
viyesinde 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 olur-
du.

NİSAN 2020
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35. Üç özdeş maden suyu şişesi I. Durum’daki gibi yerleştiriliyor. Daha sonra şişeler II. Durum'daki gibi konum-
landırılıyor.

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

Zemine Uygulanan Katı Basıncı Zemine Uygulanan Katı Basıncı

A) Artar Artar

B) Artar Değişmez

C) Artar Artar

D) Azalır Değişmez

NİSAN 2020

36. Bir öğrenci, eşit bölmelere ayrılmış K, L, M, N kaplarından sadece K kabını bir sıvı ile ağzına kadar dolduru-
yor.

Öğrenci, K kabındaki sıvının bir miktarını N kabına döktükten sonra K ve N kaplarının tabanlarındaki sıvı ba-
sıncının 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 basınç-
ları 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 basıncı-
na 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 basın-
cına eşit olur.

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

MAYIS 2020



fenplus https://www.facebook.com/groups/fenplus 74

MEB Örnek SorularıBasınç

37. 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 hiç-
bir 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.

MAYIS 2020

38. Sıvılar bulundukları kabın her yerine basınç uygularken katılar sadece temas ettikleri yüzeye basınç uygular.

Bir öğrenci katı ve sıvı basıncının bağlı olduğu faktörlerle ilgili bazı hipotezleri test edecektir. Bunun için bir sü-
rahideki meyve suyunu taban alanları ve ağırlıkları eşit olan dört farklı bardağa doldurmuştur. Bardaklardaki 
meyve suyu miktarı ve yüksekliği görsellerdeki gibidir.

Buna göre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kullanılan bardaklarla verilen hipotez doğrulanabilir?

Hipotez Kullanılan bardaklar

A) Meyve suyunun yoğunluğu arttıkça sıvı basıncı artar. III ve IV.

B) Meyve suyunun derinliği arttıkça dipteki sıvı basıncı artar. I ve IV.

C) Bardağın yere temas eden yüzeyi azaldıkça katı basıncı artar. I ve II.

D) Bardağın toplam ağırlığı arttıkça zemine uyguladığı katı basıncı artar. II ve III.

MAYIS 2020
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39. Bir işçi, içi su dolu bir tankerdeki suyu şekildeki havuza mümkün olan en kısa sürede boşaltmak istiyor. Bu-
nun için tankeri havuza görseldeki gibi yaklaştırıyor.

İşçi, tankerin vanasını açıp su akışının bitmesini beklerken aşağıdaki sorunları tespit ediyor:

• Suyun akış hızının giderek azalmasından dolayı zaman kaybediyor.

• Tankerdeki su tamamen boşalmıyor.

Buna göre işçi tankerin vanasını açtıktan sonra,

  I. Üst taraftaki kapağı açmak

 II. Desteğin üzerindeki kolu yukarı kaldırmak

III. Desteğin üzerindeki kolu aşağı indirmek

işlemlerinden hangilerini yaparsa bu sorunları giderebilir?

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

MAYIS 2020
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2. Bir okuldaki malzeme dolabında özdeş kapalı cam şişelerde HCl, NaOH, H2SO4 sulu çözeltileri ve saf su bu-
lunmaktadır. Ancak şişelerde hangi sıvının bulunduğunu belirten bir etiket yoktur.

Asitlerin, mavi turnusol kâğıdını kırmızı; bazların ise kırmızı turnusol kâğıdını mavi renge dönüştürdüğünü bi-
len bir öğrenci şişelere doğru etiketleri yapıştırmak için deney yapıyor. Bu deneyde her şişeye ayrı ayrı bir kır-
mızı, bir mavi turnusol kâğıdı daldırıp kâğıtlardaki renk değişimini tabloya kaydediyor.

Buna göre öğrencinin deneyde tabloya kaydettiği verilerin doğru etiketleme için yeterliliğiyle ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yeterlidir, çünkü asit, baz ve nötr sıvılar belirlenmiştir.

B) Yeterlidir, çünkü bütün çözeltilerdeki turnusol kağıdında renk değişimi gözlenmiştir.

C) Yeterli değildir, çünkü asitlerin cinsi belirlenememiştir.

D) Yeterli değildir, çünkü baz ve su belirlenememiştir.

EKİM 2018

1. Aşağıdaki grafiklerde, asit yağmurlarının olduğu bir bölgede göldeki suyun pH değeri ve balık türü sayısı ile 
o bölgedeki sanayi tesisi sayısının yıllara göre değişimleri gösterilmiştir.

İki grup araştırmacıdan birinci grup, balık türü sayısındaki azalmanın sanayi tesisi artışına bağlı olduğunu dü-
şünüyor. Böyle düşünmeyen ikinci grup ise göldeki suyun pH değerinin değişimine yol açabilecek başka fak-
törleri araştırıyor.

İkinci gruptakiler grafiklerdeki hangi durumları karşılaştırarak başka faktörleri araştırmaya karar vermiştir?

A)1990 ve 2000 yıllarındaki pH değerlerini

B) 1990 ve 2000 yıllarındaki balık türleri sayısını

C) 2000 - 2005 yılları arasındaki sanayi tesisi ve balık türü sayısını

D) 2005 - 2015 yılları arasındaki sanayi tesisi sayısı ve suyun pH değerini

EKİM 2018
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3. Periyodik sistemde elementler, artan atom numaralarına göre dizilirler ve oluşan düşey sıralara grup, yatay 
sıralara ise periyot adı verilir.

Periyodik sistemdeki ,  ve  elementlerine ait şu bilgiler verilmiştir:

•  ve  aynı gruptadır.

•  ve  aynı periyottadır.

• Atom numarası en küçük olan ’dir.

Buna göre bu elementlerin periyodik sistemdeki yerleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

ARALIK 2018

4. Kimyasal değişim : Maddenin yapısının değişerek yeni maddeler oluşmasıdır.

Fiziksel değişim : Maddenin yalnız görünüşünde meydana gelen değişimlerdir.

Aşağıdaki tabloda kâğıt, patates, gümüş ve limona uygulanan bazı işlemler, karşılarında belirtilmiştir.

Uygulanan işlemlerden kimyasal değişime neden olanlar boyandığında aşağıdaki seçeneklerden han-
gisi elde edilir?

A) B) C) D)

OCAK 2019
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5. Aşağıda günümüzde kullanılan periyodik çizelgeye ait bir kesit verilmiştir.

Günümüzde kullanılan periyodik sistem Mendeleyev’in atom kütlelerini esas alarak oluşturduğu sistemden 
farklıdır. Eğer elementler Mendeleyev’in dediği gibi, artan atom kütlelerine göre sıralanacak olsaydı argon, gü-
nümüzdeki periyodik çizelgede potasyumun olduğu yerde olmalıydı. Çünkü argonun atom kütlesi (39,948), 
potasyumunkinden (39,098) daha büyüktür. Ancak Mendeleyev’in ardından Henry Moseley’in yaptığı çalış-
malar, elementlerde gözlenen periyodikliğin temelinde, atom kütlesinden farklı bir özelliğin olduğunu göster-
miş ve elementlerin sınıflandırılması günümüzde kullanılan hâlini almıştır. Günümüzde kullanılan periyodik çi-
zelgede elementler, artan atom numaralarına veya proton sayılarına göre dizilmiş ve benzer özellik gösteren 
elementler aynı gruplarda sıralanmıştır.

Periyodik sistem ile ilgili yapılan çalışmaların bir bölümünün verildiği yukarıdaki metne göre hangisi 
söylenemez?

A) Günümüzde kullanılan periyodik çizelgede elementler, artan atom numaralarına göre sıralanmıştır.

B) Moseley’e göre elementler, atomlarının proton sayılarına göre sıralandığında benzer özellikler periyodik 
olarak tekrarlanır.

C) Mendeleyev, oluşturduğu sistemde bazı elementleri olması gereken gruplara yerleştirememiştir.

D) Elementlerin günümüzdeki şekilde sınıflandırılabilmesi için atom kütlelerinin bilinmesi yeterlidir.

OCAK 2019

6. Aysu, sabah okula gitmeden önce kahvaltı yapmak için su dolu çaydanlığı ocağa koymuş ve su kaynayınca 
çayını demlemiştir. Çaydanlık ağzına kadar su ile doluyken kaynamanın daha çok zaman aldığını düşünen 
Aysu, ertesi gün çaydanlığa daha az su koyduğunda daha kısa sürede kaynadığını gözlemlemiştir. Bu du-
rumdan emin olmak için okul laboratuvarında aşamaları aşağıda verilen deneyi gerçekleştirmiştir:

• Özdeş iki behere aynı sıcaklıkta 200 mL ve 400 mL su koymuştur.

• Özdeş ısıtıcılarla kaynayıncaya kadar ısı vermiştir.

• Kaynamaya başladıkları süreleri kaydetmiştir.

Buna göre, verilen deneydeki bağımlı ve bağımsız değişkenler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Bağımlı Değişken Bağımsız Değişken

A) Kaynama süresi Sıvıların cinsi

B) Sıvıların cinsi Sıvıların miktarı

C) Kaynama süresi Sıvıların miktarı 

D) Sıvıların miktarı Kaynama süresi

OCAK 2019
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7. Maddelerin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeleri oluşturma sürecine kimyasal tepkime denir.

Aşağıda bir kimyasal tepkimeye ait molekül modeli gösterilmiştir.

Buna göre K, L ve M maddeleri ile ilgili,

  I. M maddesinin kütlesi K ve L maddelerinin toplam kütlesinden daha fazladır.

 II. M maddesinin fiziksel ve kimyasal özellikleri, K ve L maddelerininkinden farklıdır.

III. Tepkimeye girenler ve çıkanlar tarafındaki atom sayıları aynıdır.

yorumlarından hangileri doğrudur?

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

OCAK 2019

8. Çözeltilerdeki pH değeri değiştikçe renk değişimine neden olan maddelere indikatör veya ayıraç denir. Örne-
ğin kırmızı lahana suyu indikatör özellik gösteren bir maddedir.

pH değeri yaklaşık olarak 7 olan nötr kırmızı lahana çözeltisinin rengi mor olup bu çözeltinin farklı pH değer-
lerinde dönüşeceği renklere ait görsel aşağıdaki gibidir.

Özdeş dört behere eşit miktarda kırmızı lahana çözeltisi konularak sırasıyla beherlere saf su, toz sabun ve li-
mon suyu ilave ediliyor.

Başlangıçta mor renkli olan kırmızı lahana çözeltilerine belirtilen maddeler eklendiğinde çözeltilerin dö-
nüşeceği renklerin hangi seçenekteki gibi olması beklenir?

A) B) C) D)

OCAK 2019
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9. Kimyasal tepkime, bir ya da birkaç maddenin etkileşime girerek yeni bir element veya bileşik grubuna dönüştü-
rülmesi işlemidir. Bu işlem sırasında renk değişimi, gaz çıkışı ve çökelek oluşumu gibi olaylar gözlemlenebilir.

Bromtimol mavisi, maddelerin asit ya da baz olduğunu anlamamızı sağlayan bir pH indikatörüdür. Asidik or-
tamda sarı, bazik ortamda mavi ve nötr ortamda yeşil renkte olan bromtimol mavisinin pH’a bağlı renk deği-
şimi aşağıda verilmiştir.

Kuru buz ise atmosferde doğal olarak gaz hâlde bulunan karbondioksitin katı hâlidir.

Aşağıdaki görselde bromtimol mavisi indikatörü damlatılan beher içindeki suya kuru buz eklenmesi ve ardın-
dan gaz çıkışıyla birlikte çözeltideki indikatör renginde yaşanan değişim gösterilmiştir.

Bu işlemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kuru buz ilavesinden sonra çözeltideki hidroksit iyonu (OH¯) derişimi artmıştır.

B) Kuru buz ilavesinden sonra kimyasal bir tepkime gerçekleşmiştir.

C) Bromtimol mavisi damlatılan su, bazik özellik göstermektedir.

D) Karbondioksit, çözeltinin asidik olmasına neden olmuştur.

ŞUBAT 2019

10. Bilim insanları, araştırmalarına bir problemi ortaya çıkararak başlarlar. Bununla ilgili gözlem yapar, veri toplar, 
hipotez (probleme yönelik geçici çözüm yolu) kurar ve hipotezlerini test etmek için deneyler yaparlar.

Bir öğrenci, belirlediği problemi araştırmak için aşağıdaki deney düzeneğini kurarak özdeş ısıtıcılarla su dolu 
beherleri beş dakika boyunca ısıtmış ve sonuçları tabloda göstermiştir.

Öğrenci yapmış olduğu bu deney ile aşağıdaki hipotezlerden hangisini test etmek istemiştir?

A) Eşit miktarda ısı alan farklı cins maddelerin son sıcaklıkları farklı olur.

B) Kütleleri aynı olan aynı cins maddelerin eşit sürede aldıkları ısılar birbirinden farklıdır.

C) Kütleleri farklı olan aynı cins maddelere, eşit ısı verildiğinde son sıcaklıkları farklı olur.

D) Kütleleri farklı olan farklı cins maddeler, eşit süre ısıtıldığında son sıcaklıkları farklı olur.

ŞUBAT 2019
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11. • Deney sırasında bizim değiştirdiğimiz değişkenlere “bağımsız değişken” denir.

• Deney sırasında bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkenlere “bağımlı değişken” denir.

• Deney sırasında kontrolümüzde kalan, miktarı değişmeyen değişkenlere “kontrollü değişken” denir.

Fen bilimleri öğretmeni, maddenin ısı ile etkileşimi konusuna yönelik su ve alkol kullanarak laboratuvarda bir deney 
yapmıştır. Gözlem sonuçlarına göre, öğrenciler ve öğretmen deneye ait değişkenleri aşağıdaki gibi belirlemiştir.

Bağımsız değişken : Sıvılara verilen ısı

Bağımlı değişken : Sıcaklık artışı

Kontrollü değişken : Kaplar, ısıtıcılar; sıvıların cinsi, miktarı, ilk sıcaklıkları ve ısıtma süresi

Bu bilgilere göre öğretmenin hazırladığı deney düzeneği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

ŞUBAT 2019

12. Bir fabrikada, kalıba dökme yöntemiyle farklı metallerden 
motor parçası üretiliyor. Bunun için metallerin eritilmesi ge-
rekiyor.

Fabrikada kullanılan erime sıcaklığındaki metallerin erimesi 
için gerekli ısının kütleye göre değişim grafiği aşağıdaki gibidir.

Buna göre,

  I. 5000 J ısının erittiği bakır miktarı demir miktarından da-
ha fazladır.

 II. 40 g kurşunu eritmek için gerekli ısı 20 g demiri eritmek 
için gerekli ısıdan daha azdır.

III. 40 g bakırı eritmek için gerekli ısı ile 40 g kurşun ve 40 
g demir eritilebilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

ŞUBAT 2019
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13. Saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 °C artırmak için gerekli olan enerjiye “öz ısı“ denir. Öz ısı tıpkı kay-
nama sıcaklığı gibi, saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir.

Örneğin aşağıda bazı maddelerin öz ısı ve deniz seviyesindeki kaynama sıcaklıkları ile 100 cm3’lerini 0 °C’den 
kaynama sıcaklıklarına ulaştırmak için verilmesi gereken ısı enerjileri tablo şeklinde verilmiştir.

Yukarıdaki özdeş kaplar içinde aynı sıcaklık ve hacimde saf K, L ve M sıvıları bulunmaktadır. Bu kaplar, öz-
deş ısıtıcılarla aynı anda ısıtılmaya başlandıktan bir süre sonra K sıvısının kaynamaya başladığı gözleniyor ve 
ocaklar kapatılıyor.

Buna göre sıvılarla ilgili,

  I. K sıvısı kaynadığında diğerleri kaynamadığından L ve M sıvıları aynı, K sıvısı farklıdır.

 II. Daha kısa sürede kaynadığından K sıvısının öz ısısı, L ve M sıvılarından daha düşüktür.

III. K sıvısı kaynadığında L sıvısı kaynamadığından K ve L sıvıları farklıdır.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

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

ŞUBAT 2019

14. Saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1°C artırmak için 
gerekli olan enerjiye “öz ısı” denir. Kütleleri eşit iki mad-
denin sıcaklığını eşit derecede artırmak için öz ısısı büyük 
olan maddeye daha çok ısı verilmesi gerekir. Aynı cins iki 
maddenin sıcaklığını eşit derecede artırmak için ise kütle-
si büyük olana daha çok ısı verilmesi gerekir. Bir öğret-
men laboratuvarda aşamaları aşağıda belirtilen deneyi ya-
pıyor.

•  Kaynama sıcaklıkları 75°C’nin üzerinde olan aynı sıcak-
lıktaki K, L ve M sıvılarını özdeş beherlere koyuyor.

•  Özdeş ısıtıcılarla beherleri 10 dakika boyunca ısıtıyor ve sıvılardaki sıcaklık değişimini grafikle gösteriyor.

Bu bilgiler ve grafik dikkate alındığında sıvılarla ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Farklı cins ve eşit kütlelerde alınmışlarsa öz ısısı en büyük olan M sıvısıdır.

B) Aynı cins alınmışlarsa kütlesi en az olan L sıvısıdır.

C) Son sıcaklıklarının 70°C olması için en fazla ısı M sıvısına verilmelidir.

D) L sıvısına diğer sıvılara göre daha fazla ısı verilmiştir.

MART 2019
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15. Antoine Lavoisier 1774 yılında gerçekleştirdiği deneyde,

• Bir miktar kalay ve bir miktar hava içeren cam balonun ağzını sıkıca kapatmış ve tartmıştır (Şekil I).

• Ardından cam balonu ısıtmış ve kalayın tebeşir tozuna benzer bir toz oluşturduğunu gözlemlemiştir (Şekil II).

• Isıtma işleminden sonra cam balonu aynı koşullarda tekrar tarttığında kütlenin ilk ölçüm sonucuyla aynı ol-
duğunu gözlemlemiştir (Şekil III).

Lavoisier’in yaptığı bu deneyden hareketle,

  I. Kimyasal tepkimeye giren maddelerin atom çeşidi sayısı, oluşan ürünün atom çeşidi sayısından farklıdır.

 II. Kimyasal tepkimelerde oluşan ürünlerin kütleleri toplamı, tepkimeye girenlerin kütleleri toplamına eşittir.

III. Kimyasal tepkimeler sonucunda bir madde yoktan var olmaz, var olan madde de yok olmaz.

genellemelerinden hangileri yapılamaz?
Doğru Cevap A

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

MART 2019

16. İlk sıcaklıkları 10 °C olan saf maddeden yapılmış eşit kütleli K, L ve M bilyeleri, özdeş ısıtıcılarla sıcaklıkları 80 
°C olana kadar ısıtılıyor. Eşit sıcaklıktaki bu üç bilye aynı anda özdeş buz kalıplarının üzerine bırakılıyor. Bir 
süre sonra bilyelerin ve buz kalıplarının durumu aşağıdaki gibi gözleniyor.

Buna göre gerçekleşen olaylar ile ilgili,

  I. M’nin buza verdiği ısı, K’nın verdiğinden büyüktür.

 II. K, L ve M bilyeleri farklı saf maddelerdir.

III. Buz kalıplarının üzerine bırakılmadan önce en fazla ısı K bilyesine verilmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

NİSAN 2019
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17. Maddenin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeleri oluşturma sürecine kimyasal tepkime denir. Kimya-
sal tepkimelerde atom sayısı ve çeşidi korunduğundan kütle de korunur.

Öğretmen, kapalı bir kapta gerçekleştirdiği kimyasal bir tepkime sonunda K, L, M katılarının ve N gazının küt-
lelerinde oluşan değişimi aşağıdaki kütle-zaman grafiğini çizerek öğrencilerine göstermiştir.

Buna göre grafiği inceleyen öğrencilerin tepkime ile ilgili yaptığı yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Kaptaki toplam katı kütlesi korunmuştur.

B) K ve N maddelerinin kütleleri azalırken M maddesinin kütlesi artmıştır.

C) K ve L maddeleri biterken M ve N maddeleri oluşmuştur.

D) M maddesinin kütlesi, K ve L maddelerinin kütleleri toplamına eşittir.

MAYIS 2019

18. Ahmet aldığı gümüş yüzüğü dolabında bir ay tozsuz ortamda saklıyor. Dolaptan çıkardığında ise yüzüğün ka-
rardığını fark ediyor.

Bu olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Gümüş yüzük yüzeyinde yeni bir bileşik oluşmuştur.

B) Gümüş zamanla farklı bir metale dönüşmüştür.

C) Gümüş bir alaşım olduğu için kararmıştır.

D) Gümüş yüzüğün kütlesi sabit kalmıştır.

OCAK 2020



fentozuhttps://www.facebook.com/fensayfasi/85

MEB Örnek Soruları Madde ve Endüstri

19. 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 ay-
nı grupta yer almaktadır.

Verilen bilgiler doğrultusunda bu 6 element periyodik cetvelde doğru yerlere yerleştirilecektir.

Buna göre doğru yerleştirme aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

OCAK 2020

20. Bilgi: pH’sı 5'in altında olan yağmurlar asit yağmuru olarak tanımlanır.

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.

OCAK 2020
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21. 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 göz-
lemlenir.

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.

OCAK 2020

22. Belirteçler Asit Ortamında Renk Baz Ortamında Renk

Metil Oranj Kırmızı Sarı

Fenolftalein Renksiz Pembe

K, L, M ve N kaplarıyla hazırlanan aşağıdaki deney düzeneğinde her bir kaba asit, baz, metil oranj ve fenolf-
talein 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.

OCAK 2020
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23. Öğretmen "Maddenin Isı ile Etkileşimi" konusuyla ilgili sınıfa getirdiği terazinin 1. kefesine suyla ıslattığı, 2. ke-
fesine 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.

OCAK 2020

24. Elementler periyodik tabloda artan atom numaralarına göre sıralanmaktadır. Periyodik tabloda ilk üç periyot 
dışında diğer tüm periyotların tam olarak dolu olduğu bilinmektedir.

Aşağıda verilen periyodik tabloda elementlerin kaynama noktalarına dair bilgiler siyah dairelerin boyutlarıy-
la simgelenmiştir.

Bu bilgiler kullanılarak aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

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

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

C) Genellikle metallerin kaynama noktaları çok yüksektir.

D) 7A grubunda dört tane element bulunur.
ŞUBAT 2020
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25. Atmosfere yayılan karbondioksit (CO2), kükürt dioksit (SO2) ve azot dioksit (NO2) gazları havadaki su buha-
rıyla tepkimeye girerek bazı asitlerin oluşmasına sebep olurlar. Bu durum oluşan yağmurun pH değerinin de-
ğişmesine sebep olur.

Aynı yüz ölçümüne sahip P, R, S bölgelerinde, gaz salınımları birbirine eşit olan fabrika ve araç sayıları ile bü-
yüklük 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.)

ŞUBAT 2020

26. Aşağıdaki grafikte P, R ve S elementlerinin katman sayıları ve son katmandaki elektron sayıları verilmiştir.

Verilen grafiğe göre,

  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.

MART 2020
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27. Günlük hayatta karşılaşılan bazı olaylar sonunda maddenin sadece dış görünümünde meydana gelen deği-
şimlere 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 aşağıda-
kilerden hangisi doğru olur?

Fiziksel değişim Fiziksel 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.

MART 2020

28. Elementler kimyasal olaylar neticesinde birleşerek yeni bir madde oluştururlar. Bu kimyasal olay sırasında olu-
şan 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 aşağı-
da verilmiştir.

Deney 
no

Tepkimeden önce Tepkimeden önce

Azot (N2)  
kütlesi

Hidrojen  
(H2) kütlesi

Amonyak  
(NH3) kütlesi

Azot (N2)  
kütlesi

Hidrojen  
(H2) kütlesi

Amonyak  
(NH3) kütlesi

1 16 3 – 2 – 17

2 44 9 – 2 – 51

3 56 15 – – 2 68

4 84 20 – – 2 102

Buna göre tabloda verilen ölçümler kontrol edildiğinde hangi deneyde yapılan ölçümde hata yapılmıştır?

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

MART 2020
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29. Bir kesiğe ya da açık yaraya oksijenli su (hidrojen peroksit) temas ettiğinde hemen köpürmeye başladığı gö-
rülür. 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.

NİSAN 2020

30. Çeşme suyunda bulunan kalsiyum (Ca) içerikli bileşikler, belli bir süre sonra metaller üzerine yapışıp kireç tor-
tuları 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.

NİSAN 2020
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31. Mide rahatsızlıklarının giderilmesinde kullanılan ilaçların bazik özellikte olması gibi bazı rahatsızlıkların gide-
rilmesinde 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 olma-
sından kaynaklanır.

çıkarımlarından hangileri doğrudur?

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

NİSAN 2020

32. Aşağıdaki deney düzeneğinde musluk açılarak alüminyum elementinin bulunduğu kaba yavaş yavaş K çö-
zeltisi 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.

NİSAN 2020
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33. 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 tep-
kimeye 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 mey-
dana 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.

MAYIS 2020
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34. Yanma olayının devam edebilmesi için yanan maddenin oksijen gazı ile temasının devam etmesi gerekir. Bu te-
mas 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.

1. Basamak: İçerisinde sirke bulu-

nan kaba karbonat ilave ediliyor. 

Kap içerisinde köpürme başlıyor.

2. Basamak: Kabın ağzı, gaz geçir-

meyecek şekilde hızlıca kapatılıyor.

3. Basamak: Beher içerisinde yan-

makta olan mum belli bir süre son-

ra sönüyor.

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.

MAYIS 2020

35. 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 gö-
re 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 yöneti-
ci 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.

MAYIS 2020
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36. 

Buna göre batık amforalarla ilgili yapılan aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğru olabilir?

A) Batık amforalarda yaşayan canlılar zamanla amforaların fiziksel ve kimyasal yapısını değiştirmiştir.

B) Zamanla batık amforaların üzerinde oluşan çatlak ve kırıklar amforaların kimyasal değişime uğradığını gös-
terir.

C) Batmadan önce gemide meydana gelen yangın, amforaların sadece dış görünüşünde değişiklik meyda-
na getirmiştir.

D) Batık amforaların üzerinde biriken katı atıklar (plastik, metal vb.) amforaların sadece kimyasal yapısını de-
ğiştirmiştir.

MAYIS 2020

37. Bir laborant, üzerinde yazan pH değerlerine göre şişeleri rafa dizecektir.

Son kalan iki şişenin üzerinde etiket olmadığını fark eden laborant, yerleştirmeye devam edebilmek için ba-
zı işlemler yapacaktır.

Kalan şişeleri doğru bölmelere yerleştirmek için laborantın yapacağı en uygun işlem aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Şişenin içindeki maddelerin tadına bakmalı; tadı ekşi olanı K bölmesine, acı olanı L bölmesine koymalıdır.

B) Bu maddelerin elektriği iletip iletmediğine bakmalı; ileteni L bölmesine, iletmeyeni K bölmesine koymalı-
dır.

C) Şişenin içindeki maddeleri eline dökmeli; ele kayganlık hissi vereni L bölgesine, diğerini K bölgesine koy-
malıdır.

D) Turnusol kâğıdı kullanmalı; mavi turnusolü kırmızıya çevireni K bölmesine, kırmızı turnusolü maviye çevi-
ren L bölmesine koymalıdır.

MAYIS 2020



fentozuhttps://www.facebook.com/fensayfasi/95

MEB Örnek Soruları Madde ve Endüstri

38. Hidroklorik asit (HCl) çözeltisine çinko metali parçaları eklenerek aşağıdaki kimyasal tepkime deneyi yapılı-
yor.

• 1. Durum’da HCl çözeltisi, erlenmayer, çinko parçaları ve balonun toplam kütleleri hassas teraziyle ölçü-
lüyor.

• 2. Durum’da çinko parçaları HCl çözeltisi içerisine atılır atılmaz balon erlenmayerin ağzına takılıyor. Ardın-
dan kabın biraz ısındığı, gaz çıkışı olduğu, balonun şiştiği ve kabın dibinde beyaz çökelti oluşmaya baş-
ladığı gözlemleniyor.

• 3. Durum’da gaz çıkışı bittikten sonra, balonun ağzı bağlanarak kaptan alınıyor ve geriye kalan kabın küt-
lesi ölçülüyor.

Buna göre deneyde gerçekleşen kimyasal tepkimeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tepkime sonucunda çinko atomları yok olmuştur.

B) Balonun şişmesine neden olan gazın kütlesi 20 g’dır.

C) Tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesi 200 g’dan azdır.

D) Tepkimede balonun şişmesine neden olan yeni atomlar oluşmuştur.

MAYIS 2020
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1. Bir inşaatta malzemelerin taşınabilmesi için şekildeki gibi ağırlık asılı kuleli vinç kullanılmaktadır. Bu vinçte K 
ve L kollarındaki bölmeler gerektiğinde iç içe geçebilmektedir.

Malzeme taşınırken K kolundaki ağırlık yukarı doğru kalktığında kulenin dengesi bozulur.

Bu vinç şekildeki gibi dengesi bozulmadan taşıdığı malzemeyi bıraktıktan sonra kütlesi daha fazla olan baş-
ka bir malzeme taşıyacaktır.

Aşağıdaki işlemlerden hangisi vincin dengesi bozulmadan kütlesi daha fazla olan malzemenin yukarı 
taşınmasını sağlar? (Kollardaki bölmeler eşit olup kolların ağırlığı ve sürtünmeler önemsizdir.)

A) K kolunun kısaltılması     B) L kolunun kısaltılması

C) Kule yüksekliğinin artırılması   D) K kolundaki ağırlığın azaltılması

EKİM 2018

2. Günlük yaşamda kullanılan bazı basit makineler aşağıda gösterilmiştir.

Buna göre kerpeten, delgeç ve maşa;

  I. iş kolaylığı,

 II. kuvvetten kazanç,

III. yoldan kazanç

avantajlarından hangilerini ortak olarak sağlayan basit makinelerdir?

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

ŞUBAT 2019
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3. 

Aşağıdaki şekilde bir inşaatta çalışan işçiler gösterilmektedir.

İnşaatın aynı katında bulunan I. ve II. işçi, içlerinde eşit miktarda tuğla bulunan özdeş paletleri farklı düzenek-
ler kullanarak bulundukları yere çıkarıyor.

Buna göre işçilerin, yaptıkları işlerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
(Makara ve ip ağırlıkları ile sürtünmeler önemsizdir.)

A) I. işçi daha fazla kuvvet uyguladığından daha fazla iş yapmıştır.

B) II. işçi kuvvetten kazanç sağladığından daha fazla iş yapmıştır.

C) II. işçi ipi daha çok çektiğinden daha fazla iş yapmıştır.

D) Her iki işçi de tuğlaları aynı yüksekliğe çıkardığından eşit iş yapmıştır.

ŞUBAT 2019
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4. Kaldıraçlar, destek noktası adı verilen sabit bir nokta etrafında dönebilen, düz bir çubuktan oluşan basit ma-
kinelerdir.

Bir öğrenci yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi kaldıracın diğer ucuna koyduğu kayayı kaldırmaya çalışmış an-
cak başaramamıştır. Ardından kaldıraç üzerinde değişiklikler yapmış ve sonunda kayayı kaldırabilmiştir. Öğ-
renci, kaldıraç üzerinde yaptığı değişikliklerle kayayı kaldırabilmesi için daha az bir kuvvete ihtiyacı olduğunu 
fark etmiş ve farkına vardığı bu durumu bir grafik ile aşağıdaki gibi göstermiştir.

Buna göre öğrenci kaldıraç üzerinde aşağıdaki değişikliklerden hangisini yapmış olabilir?

A) Destek noktasını kayaya yaklaştırmıştır.

B) Kayayı destek noktasına yaklaştırmıştır.

C) Kayayı destek noktasından uzaklaştırmıştır.

D) Destek noktasına daha yakın bir noktadan kuvvet uygulamıştır.

ŞUBAT 2019

5. Basit makineler, kuvvetten ya da yoldan kazanç sağlayarak günlük hayatı kolaylaştıran pratik araçlardır.

Aşağıdaki numaralı kutucuklarda bir yükü hareket ettirmek, kaldırmak, döndürmek vb. amaçlar için kullanı-
lan basit makineler verilmiştir.

Buna göre görsellerdeki basit makinelerle ilgili yapılan çıkarımlardan hangisi doğrudur?

A) 2 ve 3, yoldan kazandırır.

B) 4, daima kuvvet kazancı sağlar.

C) 1 ve 5, kuvvetin büyüklüğünün değişmesini sağlar.

D) 6, hareketin hızını değiştirerek aktarılmasını sağlar.

MART 2019
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6. Eğik düzlemde bir cismi dengelemek için uygulanması gereken kuvvetlerle ilgili aşamaları belirtilen deney ya-
pılıyor.

• Bir cismin ağırlığı dinamometre ile ölçülüyor. (Şekil I)

•  Yüksekliği değiştirilebilir ve sürtünmesi önemsenmeyen eğik düzlem sisteminde cisim, dinamometre ile 
dengeleniyor. (Şekil II)

• Ardından eğik düzlemin yüksekliği artırılıyor ve cisim, dinamometre ile tekrar dengeleniyor. (Şekil III)

Buna göre Şekil III’te uygulanan kuvvetle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Eğik düzlemin yüksekliği arttığından uygulanan kuvvet azalır.

B) Eğik düzlemin boyu kısaldığından uygulanan kuvvet artar.

C) Eğik düzlemin eğimi arttığından uygulanan kuvvet artar.

D) Eğik düzlemlerde işten kazanç olmadığından uygulanan kuvvet azalır.

MART 2019 
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7. Çeşitli basit makineler kullanılarak hazırlanan bileşik makine düzeneğinde, eğik düzlem üzerinde bulunan yü-
kü yukarı taşımak için F kuvveti, şekildeki gibi uygulanıyor.

Buna göre, F kuvvetinin büyüklüğü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

(Sürtünmeler ve kaldıraç çubuğunun ağırlığı ihmal edilecektir.)

A) R kolunun boyu uzatılırsa artar.

B) Destek M noktasına kaydırılırsa azalır.

C) Eğik düzlemin eğimi küçültülürse artar.

D) Çıkrıktaki ipin sarım sayısı artırılırsa azalır.

MART 2019

8. Bir öğretmen sınıfta şekildeki düzeneği kuruyor ve öğrencilerine “Dinamometredeki değeri azaltmak için ne-
ler yapabiliriz?”sorusunu yöneltiyor.

Buna göre öğrencilerden gelen,

  I. Eğimi azaltacak şekilde tahtanın boyunu uzatabiliriz.

 II. Daha fazla kuvvet uygularız.

III. Kitap sayısını azaltabiliriz.

cevaplarından hangileri doğrudur?

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

NİSAN 2019
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9. Aşağıda bir tornavidanın farklı kullanım şekilleri verilmiştir.

Tornavidanın verilen kullanım şekillerine göre,

  I. Şekil 1’de kuvvetten kazanç sağlanmıştır.

 II. Maşa ve cımbız üretim amacına uygun kullanıldığında Şekil 2’deki kaldıraç çeşidi ile benzerlik gösterir.

III. Tornavida, Şekil 1 ve Şekil 2’de farklı basit makine olarak kullanılmıştır.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

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

NİSAN 2019

10. 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.

ŞUBAT 2020
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11. Bir öğrencinin ödevi için basit makine ile oluşturduğu iki farklı düzenekteki giriş (uygulanan) ve çıkış kuvvet-
lerinin büyüklükleri grafikte verilmiştir.

Buna göre öğrencinin kurduğu düzenekler aşağıdakilerden hangisi olabilir?

ŞUBAT 2020
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12. Bir öğrenci özdeş iki kitabı 123.sayfalarından şekillerde gösterildiği gibi açmaya çalıştığında 1. durumda ko-
lay 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 ölçülüp 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.

ŞUBAT 2020

13. 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

ŞUBAT 2020
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14. 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.

ŞUBAT 2020
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1. Şekilde, bir ormandaki kısmi besin ağı gösterilmektedir.

Bu besin ağı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Besin ağındaki besin zincirleri üretici basamağından başlar.

B) Kuş sayısı azalırsa tavşan üzerinde, av olma baskısı artar.

C) Biyolojik birikimin en fazla olduğu canlılar yılan ve baykuştur.

D) Güneş’ten gelen enerjinin aktarılmasında etçillere doğru gidildikçe kayıp azalır.

MART 2019

2. Teraryum genellikle cam ve şeffaf plastik malzemelerden yapılan, içinde solucan, böcek ve küçük bitkiler gi-
bi canlıların yaşayabildiği, kara ortamının ve atmosferin taklit edildiği, kapalı bir ortamdır.

Malzemeler belirli bir sıraya göre kabın içine yerleştirilerek yukarıdaki teraryum elde ediliyor. Su ilave edilerek 
cam kabın açık olan kısmı hava geçirmez şeffaf streçle kapatılıyor. Yeteri kadar güneş alan bir ortama bırakıla-
rak ağzı hiç açılmadan birkaç hafta takip edildiğinde bitkilerin ve solucanın yaşamaya devam ettiği gözleniyor.

Buna göre teraryumda gerçekleşen olaylarla ilgili,

  I. İçerisinde bir enerji dönüşümü meydana gelir.

 II. Bitkiler, gereksinim duyduğu besinleri topraktan alır.

III. Gündüz sadece fotosentez gerçekleşirken solunum gece gerçekleşir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

MART 2019
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3. Sıcaklığın ve ışığın dalga boyunun fotosentez hızına etkisini gösteren grafikler aşağıda verilmiştir.

Bu verilere dayanarak, özdeş bitkilerle kurulan aşağıdaki düzeneklerin hangisinde fotosentezin hızı 
en fazla olur? 
(Potasyum hidroksit (KOH) çözeltisinin karbondioksiti tutma özelliği vardır.) 

NİSAN 2019
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4. Ahmet, bilimsel bir kaynakta fermantasyon ile ilgili aşağıdaki açıklamaları okumuştur.

Fermantasyon, bazı canlıların hücrelerinde oksijen kullanmaksızın enerji elde edilen bir süreçtir. Son ürünler 
açısından birbirinden farklı fermantasyon tipleri vardır. Fermantasyon çeşitleri arasında en yaygın olanlar etil 
alkol ile laktik asit fermantasyonudur.

Bu iki fermantasyon aşağıdaki denklemlerle gösterilebilir.

Besin  Karbondioksit + Etil alkol + Enerji (ATP)

Besin  Laktik asit + Enerji (ATP)

Ahmet, bu konuda bir araştırma yapmak için öğretmeninin yardımıyla aşağıdaki düzeneği hazırlıyor. Şekerli 
su bulunancam balona fermantasyon yapan bakterileri ekliyor. Öğretmen bu bakterilerin, etil alkol veya lak-
tik asit fermantasyonu yapan bakterilerden biri olduğunu söylüyor.

Ahmet’in yapmış olduğu bu deney ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) Düzenekteki bakteriler laktik asit fermantasyonu yapmıştır.

B) Bakterilerin etkinliği ile açığa çıkan oksijen gazı balonun şişmesini sağlamıştır.

C) Deney sonucunda cam balonda etil alkol oluşması beklenir.

D) Cam balondaki bakterilerin ortamdaki oksijen gazını hızla tüketmeleri beklenir.

NİSAN 2019
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5. • Tüketilen kaynakların yeniden üretiminin sağlanması ve oluşan atıkların bertaraf edilmesi için kullanılan ve-
rimli toprak ve su alanı ekolojik ayak izi kapsamında yer almakta ve küresel hektar ile ifade edilmektedir.

• Bir coğrafi bölgenin yenilenebilir doğal kaynakları üretme kapasitesi ise biyolojik kapasite olarak adlandı-
rılmaktadır.

Aşağıdaki grafikte 1961-2011 yılları arasındaki kişi başına düşen küresel ekolojik ayak izi ve biyolojik kapasi-
te oranları yer almaktadır.

Verilen bilgiler ve grafikten hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Kaynakların yenilenme hızlarından daha hızlı bir şekilde tüketilmesi, insan yaşamının ve biyolojik çeşitlili-
ğin bağlı olduğu kaynakları yok edebilir.

B) Biyolojik kapasitede meydana gelen azalışın aksine ekolojik ayak izinin artması, dünyamızı sürdürülemez 
bir yapıya sokabilir.

C) Ekolojik açığın artması, karbondioksit salınımının yükselmesi ve içilebilir suların tükenmesi gibi birçok olum-
suz sonuca neden olabilir.

D) İnsanların doğadan taleplerinin artması, kişi başı küresel hektar alanını düşüreceğinden ekolojik açığın 
azalmasını sağlayabilir.

NİSAN 2019
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6. Bitkilerin fotosentez yapabilmesi için klorofilin ışığı soğurması gerekir. Işığın soğurulma miktarı arttıkça foto-
sentez hızı da artar.

Fotoelektrik tüp, ışık enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren alettir. Oluşan elektrik akımı ise miliampermetre ile 
ölçülür. Miliampermetrede okunan değerin yüksek olması, klorofilin o rengi az soğurarak geçirdiğini gösterir.

Aşağıdaki şekillerde belirlenen renklerdeki ışıkların, klorofil çözeltisi bulunan tüp içinden geçerek fotoelektrik 
tüp aracılığıyla oluşturdukları elektrik akımları gösterilmektedir.

Işık renginin fotosenteze etkisini araştırmak isteyen bir araştırmacı, farklı renklerdeki ışıkları ipliksi yeşil alg 
üzerine düşürmüştür. Algdeki fotosentez hızını ölçmek için ise algin bulunduğu deney kabına sadece oksi-
jenli solunum yapan bakteri türü koymuştur.

Verilen bilgilere göre deney ortamında bakterilerin alg üzerindeki ışık rengine bağlı dağılımlarının aşa-
ğıdakilerden hangisi gibi olması beklenir?

MAYIS 2019
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1. Nötr plastik bir çubuk ile nötr yün kumaş, şekilde gösterildiği gibi birbirine sürtülerek plastik çubuğun nega-
tif, yün kumaşın ise pozitif elektrik yükü ile yüklenmesi sağlanmıştır.

Negatif elektrik yüklü plastik çubuk ve pozitif elektrik yüklü yün kumaş ile ilgili,

  I. Plastik çubuktaki negatif elektrik yükü sayısı, pozitif elektrik yükü sayısından fazladır.

 II. Yün kumaştaki pozitif elektrik yükü sayısı, plastik çubuktaki negatif elektrik yükü sayısına eşittir.

III. Yün kumaştaki pozitif elektrik yükü sayısı, plastik çubuktaki pozitif elektrik yükü sayısından fazladır.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

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

MAYIS 2019

2. Elektrik yüklerinin cisimler üzerindeki etkisini araştıran bir öğrenci aşağıdaki deney düzeneğini hazırlıyor.

Yükünü bilmediği K, L ve M iletken kürelerini yalıtkan eldiven giymiş olduğu eliyle sabit ve X cismine etki ede-
cek şekilde tutuyor. X cisminin bağlı olduğu dinamometrede okunan değerleri aşağıdaki tabloya kaydediyor.

İletken X cisminin yükü bilinmediğine göre K, L ve M küreleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ula-
şılabilir?

A)  X pozitif yüklü ise K de pozitif yüklüdür. B)  X negatif ise L de nötrdür.

C)  X pozitif yüklü ise M nötrdür.    D)  X negatif yüklü ise M de negatif yüklüdür.

MAYIS 2019
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3. Elektriklenme, günlük yaşamın birçok alanında ve teknolojide kullanılır. Örneğin otomobil ve beyaz eşyaların 
boyanmasında elektriklenmeden faydalanılır.

Boyama olaylarında gerçekleşen aşamalar aşağıda verilmiştir.

  I. Boyanacak otomobil ya da beyaz eşyanın yüzeyi negatif (-) elektrik yüküyle yüklenir.

 II. Boya damlacıklarının, püskürtme mekanizmasında pozitif (+) elektrik yüküyle yüklenmesi sağlanır.

III. Boya damlacıkları püskürtme sırasında birbirini iter, böylece üst üste yapışmaz.

IV. Boya damlacıkları ile yüzeyin elektrik yükleri birbirine zıt olduğundan boya tanecikleri yüzeye yapışır.

Bir öğrenci, numaralanmış aşamalarda gerçekleşen olayları temsilen deneyler gerçekleştiriyor fakat bu aşa-
malardan biri için deney oluşturamıyor.

Buna göre öğrenci hangi aşama için deney oluşturamamıştır?

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

MAYIS 2019

4. Ceren, nötr bir elektroskobun topuzuna elektrik yükü hakkında bilgi sahibi olmadığı bir cismi 
dokundurunca, elektroskobun şekilde gösterildiği gibi negatif yüklenerek yapraklarının açıl-
dığını gözlemlemiştir.

Buna göre Ceren’in elektroskobun topuzuna dokundurduğu cismin, dokundurmadan 
önceki yük durumu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

MAYIS 2019


