
8. SINIF LGS ÖRNEK SORULAR
1. ÜNİTE: MEVSİMLER VE İLİM

1. Hava durumuyla ilgili televizyon haberinde şu bilgiler
verilmiştir:

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

2. Dolu: Havanın içindeki su damlacıklarının çok soğuk hava
ile karşılaşıp aniden donması sonucu buz parçaları hâlinde
yeryüzüne ulaşması.
Kırağı : Soğuk günlerin gecelerinde havadaki su buharının
yeryüzündeki toprak ve bitki gibi yüzeyler üzerinde 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

3. Mevsimlerin başlangıcı olarak dört önemli tarih bulunur.
Bunlar, 21 Haziran, 21 Aralık, 21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir.
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? 

4. 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 şiddetli yaşanmasına küresel
ısınmanın etkisi ile atmosfer ve deniz sıcaklıklarındaki artışın
neden olduğu düşünülmektedir.
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

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. İstanbul, Çanakkale, Edirne 
etkilenebilir. Özellikle İstanbul’da deniz kabarması, çatı uçması 
ağaç devrilmesi 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 bölgelerinde sağanak şeklinde 
yağmur beklenmektedir. 

Cam kap 
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Buz 
0°C 
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poşet 

2018
2019



5. 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 durumu 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

6. 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? 
Yalnız I.  B) Yalnız II. C) I ve III. D) I, II ve III.

7. İklim ve hava olayları, birbiri ile ilişkili ancak farkları olan
kavramlardır. 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
balkondaki gölge bir yere asarak hava sıcaklığını ölçmüştür.
Yaptığı ölçüm 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
gözlenir.

B) Bulunulan bölgenin hava sıcaklığı gün boyunca sürekli
ölçülerek kaydedilmiştir.

C) Hava sıcaklığının aynı olduğu günlerde farklı hava olayları
yaşanmıştır.

D) Geniş alanda yıl boyu benzerlik gösteren atmosfer
olaylarının ortalaması alınmıştır.

8. 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 aşağıdaki gibidir:

Kartlardaki bilgilerin tamamen doğru olması için hangi 
ifadelerin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir? 
A) I - ■ B) I - ● C) II - ● D) III - ▲



9. Kara ve denizler Güneş’ten aynı miktarda ısı almalarına
rağmen denizler karalara göre daha yavaş ısınıp daha 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.

10. 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 yaşanır.
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

11. Aşağıdaki grafikte iki şehrin aynı yıl içinde hesaplanan
aylık ortalama sıcaklık değerleri “°C” cinsinden verilmiştir.

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

12. “Karadeniz açıklarındaki kuru yük gemileri ve Karadeniz’de
avlanan balıkçı tekneleri, meteorolojinin şiddetli fırtına ve
poyraz uyarısı ile İnebolu Limanı’na sığındı. Balıkçılar, geçmiş
yıllarda bu kadar kötü hava koşullarıyla 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.

13. Eksen eğikliğine ve Dünya’nın Güneş etrafındaki
hareketine bağlı olarak Ekvator dışındaki yerlerde gece gündüz
süresi yıl içerisinde değişiklik gösterir. Örneğin 21 Haziran
tarihinde Güney Yarım Küre’de bulunan yerler 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 doğru 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 seçenekte 
doğru verilmiştir? 
A) S > P > R B) P > R > S C) P > S > R D) S > R > P

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? 



15. Şekillerde Dünya’nın Güneş etrafında dolanırken oluşan iki
farklı konumu, tabloda ise hangi yarım kürede oldukları
belirtilmeyen eş yükseltilerdeki K ve L şehirlerinin ocak ve
temmuz aylarındaki sıcaklık ortalamaları verilmiştir.

Buna göre tablodaki verilerden ve Dünya’nın 
konumlarından yararlanarak K ve L şehirleri ile ilgili 
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 
A) I konumundayken L şehrinde yaz mevsimi yaşanır.
B) II konumundayken K şehrinde kış mevsimi yaşanır.
C) I konumundayken L şehri, Güneş ışınlarını K şehrinden

daha dik açı ile alır.
D) II konumundayken K şehri, Güneş ışınlarını L şehrinden

daha dik açı ile alır.
LGS/2019 

16. Uzmanlar, deniz kenarındaki bir kentin kıyı şeridinin
şekilde gösterildiği gibi gelecekte hep sular altında kalacağını
ileri sürmektedir.

Uzmanların ileri sürdüğü bu değişime aşağıdakilerden 
hangisinin gerçekleşmesi yol açabilir?  
A) Ormanların miktarı artırılarak karbondioksit dengesinin

sağlanması
B) Buzul miktarının artarak daha fazla alanı kaplaması
C) Ozon tabakasının incelmesinde etkili olan gazların

kullanımının azaltılması
D) Fosil yakıtların enerji kaynağı olarak kullanımının artırılması

LGS/2018 

17. Dünya üzerinde kuzey yarım kürede bulunan bir şehirde L
ayında kış yaşandığı bilinmektedir.
Buna göre;

I. L ayında kuzey yarım küreye Güneş’ten gelen ışık, güney
yarım küreye göre daha eğik gelmektedir.

II. L ayında Dünya, Güneş’e yaz aylarına göre daha
uzaktadır.

III. Bu şehir Türkiye’de yer alabilir.
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III.

PBYS/2019 

18. Aşağıdakilerden hangisi bir iklim bilimcinin
(klimatolog) öncelikli çalışma konularından biri değildir?
A) Geniş bir bölgede uzun yıllar devam eden atmosfer olayları
B) Küresel ısınmanın etkileri
C) Bir bölgedeki kuraklığın yıllara bağlı değişimi
D) Haftalık hava durumu tahmini

PBYS/2019 



8. SINIF LGS ÖRNEK SORULAR
2. ÜNİTE: DNA VE GENETİK KOD

19. 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 pigmentlerin (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

20. 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 tohumlarıyla
ilgili araştırma sonuçları tablodaki gibidir:

Tohum genotipi Tohum fenotipi 
DD (homozigot baskın) Kuraklığa dayanıklı 
Dd (heterozigot baskın) Kuraklığa dayanıklı 
dd (homozigot çekinik) Kuraklığa dayanıksız 

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 tohumlar 
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.

21. Sahip olduğumuz saç şekli, kulak memesinin ayrık veya
yapışık olması, kan grupları gibi özelliklerimiz kalıtsal
özellikler olup birini annemizden, diğerini babamızdan
aldığımız alel (bir genin farklı çeşitleri) çifti ile kontrol edilir.
Alel çifti yazılırken baskın olan alel büyük harfle, çekinik olan
alel ise baskın alelin küçük harfiyle yazılır. 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.

22. 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 savunnmasız kalmaktadır.
Bu konu ile ilgili araştırma yapan bir doktor açıklamasında
“Akraba evliliği, primer bağışıklık yetmezliklerinin ortaya
çıkmasında en önemli nedenlerden biridir. Akraba 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 
doğuş- tan 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.



23. 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.

24. 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.

25. Öğrenciler sınıfta bilimsel bir dergide yer alan aşağıdaki
metni okuyorlar.

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.

26. 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.

Ormanlık bir alandaki geyik sayısını artırmak isteyen 
yetkililer bu bölgede geyikleri tehdit eden unsurları 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 yavaşlıyor. Ortamın koşullarına uygun 
özellikler taşıyan ve bunları yeni kuşaklara aktarabilen 
bireyler yaşamaya devam ediyor. 



27. Esra Öğretmen, görseldeki DNA’nın kendini eşlemesi
sırasında yeni oluşan K ipliğinin “1. Zincir”, yeni oluşan L
ipliğinin ise “2. Zincir” in kopyası olduğunu 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.

28. Aşağıdaki görselde bir erkek kemancı yengeci
görülmektedir.

Erkek kemancı yengecinin kıskaçlarından biri, vücut 
kütlesinin yarısına kadar gelişebilmektedir. Diğer kıskacı ise 
havaya kaldırdığı büyük kıskaçtan çok daha küçüktür. Büyük 
kıskaçlarını havada sallaması, kendisine yaklaşan diğer 
erkek yengeç ve avcıları geri püskürtür. Bu hareket aynı 
zamanda dişi yengeçlerin dikkatini çekerek 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 kalmasını 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 kolaylaştırır.

B) Gözlerinin konumlanma biçimi, avcılarından korunmasına
yardımcı olur.

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

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

29. 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.

30. Ali, bezelyelerde çiçek renginin kalıtımı üzerine yaptığı
araştırma sonuçlarında topladığı verileri grafiklerle
göstermiştir.
Ali’nin yaptığı bu araştırmalardan aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?

A) Mor çiçek özelliği baskın, beyaz çiçek özelliği 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.



31. 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 renkli 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.

32. 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.

33. Aşağıda iki bezelye bitkisinin çiçek rengi bakımından
çaprazlanması sonucu oluşan yavru bezelye bitkisi
gösterilmektedir.

Mor çiçek özelliğinin beyaz çiçek özelliğine baskın 
olduğu bilindiğine göre çaprazlanan mor çiçekli 
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.

34. 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.

  Mor Çiçek  Mor Çiçek Beyaz Çiçek 

Çaprazlanan 
Bezelyeler 



35. Bir araştırmada bezelye bitkisinin gövde uzunluğunun
kalıtımı incelenmiştir.
Bu araştırmada;
• Önce iki uzun boylu bezelye çaprazlanarak birinci kuşak

elde edilmiştir.
• Daha sonra birinci kuşaktan alınan iki uzun boylu

bezelye çaprazlanmıştır.
• Bu çaprazlama sonucunda ikinci kuşakta uzun boylu

bezelyelerin yanı sıra kısa boylu bezelyelerin de ortaya
çıktığı görülmüştür.

Verilen bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi 
yapılabilir? 
A) Birinci kuşaktaki bezelyelerin tamamı saf döldür.
B) İkinci çaprazlama için seçilen bezelyelerin genotipi

heterozigottur.
C) İkinci çaprazlama sonucu oluşan bezelyelerin

genotiplerinin heterozigot olma ihtimali yoktur.
D) İkinci kuşakta kısa boylu bezelyelerin ortaya çıkmasının

tek nedeni mutasyon geçirmiş olmalarıdır.
      LGS/2019 

36. Resimde bir deniz anemonu ile onun uzantıları
arasında yaşayan palyaço balığı verilmiştir.

Bu anemonlar, uzantıları üzerinde bulunan zehirli iğnelerini 
kullanarak yakınlarına kadar gelen küçük balıkları sokup 
zehirler ve onlarla beslenebilir. Palyaço balıkları, vücut 
yüzeyindeki kaygan mukus tabakası sayesinde anemonun 
zehrinden etkilenmez. Böylece, palyaço balıkları anemonun 
uzantıları arasında rahatça dolaşır, düşmanlarından saklanır 
ve güvenli bir şekilde beslenir. 
Verilen durumla ilgili olarak aşağıdaki çıkarımlardan 
hangisi yanlıştır? 
A) Deniz anemonunun yaşadığı ortamdaki balıklar

arasında, anemonun zehirli iğnelerinden etkilenme
özelliği farklı olan balıklar vardır.

B) Deniz anemonunun zehri, kendisiyle birlikte yaşayan
balık türünün seçiliminde etkili olmuştur.

C) Palyaço balıkları, deniz anemonlarının zehrinden
etkilenmeyecek bir adaptasyona sahiptir.

D) Deniz anemonlarının zehri, palyaço balıklarının
genotipini etkilemeden fenotiplerinde gözlemlenebilir bir
değişiklik yapmıştır.

LGS/2019 

37. Göz organının gelişimini kontrol eden genler sayesinde
canlı türlerine özgü göz çeşitleri ortaya çıkmıştır. Bir bilim
insanı çeşitli hayvalarda göz oluşumunu kontrol eden
genlerin bir bölümünü aşağıdaki şekilde göstermiştir.

Verilen bilgilere göre gen kavramı ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  
A) Genler, DNA üzerindeki bir grup nükleotid dizisinden

oluşur.
B) Farklı canlılardaki bir organın gelişimini kontrol eden

genler, ortak nükleotid dizileri içerebilir.
C) Farklı canlılarda yer alan gözlerin oluşmasında işlev

gören genlerin nükleotid dizilimlerinin birbiriyle aynı olma
zorunluluğu yoktur.

D) Canlılardaki genlerin farklı olması nükleotid dizilimindeki
farklılıklardan değil, nükleotid bazlarının farklı olmasından
kaynaklanır.

LGS/2019 



8. SINIF LGS ÖRNEK SORULAR
3. ÜNİTE: BASINÇ

38. Bir öğrenci tabloda verilen malzemeleri kullanarak yaptığı
deneyde, cisimlerin bulundukları zemine uyguladıkları basıncın
zemine uyguladıkları dik kuvvetin büyüklüğüne bağlı olup
olmadığını araştıracaktır.

Tablo: Deneyde Kullanılan Malzemeler 
• 2 adet özdeş sünger
• 1 adet 1000 gramlık dikdörtgenler prizması şeklinde

tuğla
• 2 adet 1000 gramlık küp şeklinde demir blok

Öğrenci, verilen malzemelerle iki düzenek hazırlayıp 
karşılaştıracaktır. Düzeneklerden birincisi aşağıda verilmiştir. 
Buna göre öğrencinin, araştırmasında kullanacağı ikinci 
düzenek aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 

39. 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.

40. 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 ettikleri 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

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

Bir raptiyeyi şekilde 
görüldüğü gibi baş 
parmağımız ile işaret 
parmağımız arasına 
yerleştirip yavaşça 
sıktığımızda raptiye- nin 
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

42. 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 hangisinde doğru 
verilmiştir? 
A) I > II > III B) II > I > III C) III > I > II D) I = II = III

43. 
• 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 
oldu- ğunu 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.



44.  
• 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.
Özdeş tuğlalar kullanılarak yapılan bir deneyde, tuğla sayısı 
veya temas yüzeyleri değiştirilerek oluşturulan K, L ve M 
cisimlerinin yere uyguladıkları basınçların büyüklükleri 
aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 

Buna göre bu cisimlerin yer üzerindeki duruş biçimleri 
aşağıdakilerden hangisidir? 

8.45.Sıvı basıncına etki eden faktörleri gözlemlemek
isteyen Burak, aşağıdaki hipotezleri kuruyor:
9.hipotez : Sıvının basıncı, sıvının yoğunluğu ile doğru

orantılıdır.
10.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. hipotez için, K ve M kaplarının tabanındaki sıvı
basınçlarını ölçerek karşılaştırmıştır.

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

C) 1. hipotez için, K kabındaki yağın yarısını boşaltarak, K ve L
kaplarındaki sıvı basınçlarını ölçerek karşılaştırmıştır

D) 2. hipotez için, M kabındaki suyun yarısını boşaltarak, K ve
M kaplarındaki sıvı basınçlarını ölçerek karşılaştırmıştır.

46. 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.

47. Toricelli tarafından bulunan açık hava basıncı, atmosfer
tabakasındaki gazlardan kaynaklanır ve bu basınç, içinde
bulunan bütün cisimlere 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 gözlemliyor. (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.



48. Bir öğretmen, Fen Bilimleri dersinde bardağın tamamını su
ile doldurarak üzerini Şekil I’deki gibi kağıt ile kapatıyor.
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?

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

Özdeş kaplar şekilde belirtilen miktarlarda, iki sıvı ile 
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.

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 olmasıdır.
D) Temas anında I. Düzenek’teki balonun birim yüzeyine etki

eden dik kuvvet, II. Düzenek’teki balondan daha fazladır.

51.  

Yukarıda verilen üç farklı ibrik, emziklerinden taşıncaya kadar 
yavaşça su ile dolduruluyor. 
Buna göre ibriklerin tabanlarında oluşan sıvı basınçlarının 
sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak 
verilmiştir? 

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

49.50.



52. 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 basıcından büyük olduğunu göstermiştir.

53. Katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye
kuvvet uygular. Birim yüzeye etki eden bu kuvvete basınç
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

17.54.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.

18.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 hangisi olabilir? 

55. Geçirimsiz iki tabaka arasında bulunan yer altı sularının
açılan sondaj kuyuları ile yeryüzüne çıkması sonucu artezyen
kaynağı oluşur.
Mühendis Mehmet Bey yaptığı çalışmalar sonucunda su
çıkarabileceği iki nokta belirlemiş ve belirlediği bu noktalara
sondaj kuyularını şekildeki gibi açarak artezyen oluşturmayı
düşünmüştür.

Sondaj kuyuları açıldığında gerçekleşecek olaylarla ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
A) K noktasında su kendiliğinden çıkar. Çünkü K’deki kuyunun

derinliği daha azdır.
B) L noktasından suyun çıkabilmesi için pompaya ihtiyaç

vardır. Çünkü L’deki kuyunun derinliği daha fazladır.
C) L noktasında su kendiliğinden çıkar. Çünkü L noktasının

altındaki geçirimsiz tabaka daha kalındır.
D) K noktasından suyun çıkabilmesi için pompaya ihtiyaç

vardır. Çünkü K noktası, yeraltı su seviyesinin üzerindedir.



56. Basınç, birim yüzeye etki eden dik kuvvet olarak
tanımlanır.
Bu bilgiyi kullanmak isteyen bir öğrencinin kurduğu hipotez,
kullandığı yöntem ve bulgularına dayalı çizdiği grafik şu
şekildedir:

Buna göre öğrencinin deneyinde kurduğu düzenek 
aşağıdakilerden hangisi olabilir?  

LGS/2019 

57. Bir deneyde Şekil I’deki gibi su sızdırmaz hareketli pistona
bağlı yayın bulunduğu kap; Şekil II’deki gibi içinde su bulunan
bir kaba konulduğunda yayın bir miktar sıkıştığı, Şekil III ’teki
gibi kaptaki su miktarı artırıldığında ise yayın daha fazla
sıkıştığı gözlenmiştir.

Suyun sıkışmadığı kabul edilen bu deneyden yararlanarak 
aşağıdaki hipotezlerden hangisi test edilebilir?  

A) Sıvılar, üzerine uygulanan kuvveti her yöne eşit büyüklükte
iletir.

B) Suyun basıncı, içinde bulunduğu kabın genişliğine bağlıdır.
C) Suyun yoğunluğu arttıkça basıncı da artar.
D) Suyun derinliği arttıkça basıncı da artar.

LGS/2019 

58. Numaralandırılmış özdeş kapların içinde bulunan
yoğunlukları farklı su, mürekkepli su ve zeytinyağının
yükseklikleri şekildeki gibidir.

Bir öğrenci “Sıvı basıncı, sıvının derinliğine bağlıdır.” 
hipotezini test etmek için numaralandırılmış bu kaplardan 
hangilerini seçmelidir? 
A) I ve II. B) I ve III. C) II ve IV. D) III ve IV.

PBYS/2019 

59. Düşey bir duvara dik olarak tutulan K ve L çivilerine çekiç
ile aynı kuvvet uygulanacak şekilde bir defa vurulduğunda K
çivisinin duvarda L çivisine göre daha fazla ilerlediği
gözleniyor.
K çivisinin daha fazla ilerlemesinin nedeni ile ilgili;

I. Ucu daha incedir.
II. Uzunluğu daha fazladır.
III. Kuvvet uygulandığı anda duvara uyguladığı basınç daha

fazladır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? 
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D) I, II ve III.

PBYS/2019 



8. SINIF LGS ÖRNEK SORULAR
4. ÜNİTE: MADDE VE ENDÜSTRİ

1. 60.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? 

61. Bir okuldaki malzeme dolabında özdeş kapalı cam
şişelerde HCl, NaOH, H2SO4 sulu çözeltileri ve saf su
bulunmaktadır. Ancak şişelerde hangi sıvının bulunduğunu
belirten bir etiket yoktur.

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

Buna göre öğrencinin deneyde tabloya kaydettiği verilerin 
doğru etiketleme için yeterliliğiyle ilgili aşağıdakilerden 
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.

62. 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.

63. Aşağıda günümüzde kullanılan periyodik çizelgeye ait bi
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, günümüzdeki 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 
çalışmalar, elementlerde gözlenen periyodikliğin temelinde, 
atom kütlesinden farklı bir özelliğin olduğunu göstermiş ve 
elementlerin sınıflandırılması günümüzde kullanılan hâlini 
almıştır. Günümüzde kullanılan periyodik çizelgede 
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.



5.64.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 durumdan emin olmak için 
okul laboratuvarında aşamaları aşağıda verilen deneyi 
gerçekleştirmiştir:

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

7.Özdeş ısıtıcılarla kaynayıncaya kadar ısı vermiştir.
8.Kaynamaya başladıkları süreleri kaydetmiştir.

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

65. 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 hangisi elde 
edilir? 

66. Çözeltilerdeki pH değeri değiştikçe renk değişimine
neden olan maddelere indikatör veya ayıraç denir. Örneğin
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 
değerlerinde dönüşeceği renklere ait görsel aşağıdaki 
gibidir. 

Özdeş üç behere eşit miktarda kırmızı lahana çözeltisi 
konularak sırasıyla beherlere saf su, toz sabun ve limon 
suyu ilave ediliyor. 

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



67. Kimyasal tepkime, bir ya da birkaç maddenin etkileşime
girerek yeni bir element veya bileşik grubuna dönüştürülmesi
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 ortamda
sarı, bazik ortamda mavi ve nötr ortamda yeşil renkte olan
bromtimol mavisinin pH’a bağlı renk değişimi 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 ardından 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.

68.  
• 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? 

69. 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.

70. Bir fabrikada, kalıba dökme yöntemiyle farklı metallerden
motor parçası üretiliyor. Bunun için metallerin eritilmesi
gerekiyor. 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

daha 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.



71. Saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 °C artırmak için
gerekli olan enerjiye “öz ısıˮ denir. Öz ısı tıpkı kaynama
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, özdeş 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.

72. 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.

73. Maddenin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeleri
oluşturma sürecine kimyasal tepkime denir. Kimyasal
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 kütlelerinde 
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.

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
olduğunu 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? 

A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) II ve III.
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75. Saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1°C artırmak için
gerekli olan enerjiye “öz ısı” denir. Kütleleri eşit iki maddenin
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 kütlesi
büyük olana daha çok ısı verilmesi gerekir.

Bir öğretmen laboratuvarda aşamaları aşağıda belirtilen 
deneyi yapıyor. 

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

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

76. 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 düşünüyor. 
Böyle düşünmeyen ikinci grup ise göldeki suyun pH değerinin 
değişimine yol açabilecek başka faktörleri 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

77. Yapılan iki farklı işlem ve bu işlemlere ait gözlemler
tablodaki gibidir.

Buna göre, 
I. tepkime kabının ısınması,
II. gaz çıkışının olması,
III. iyotun suda çözünmesi

gözlemlerinden hangileri kesinlikle bir kimyasal değişim 
olduğunu gösterir? 
A) Yalnız I. B) Yalnız III.  C) I ve II. D) II ve III.
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78. Bir çözeltinin asidik ya da bazik olma durumuna göre renk
değiştiren maddelere indikatör veya ayıraç denir.

Bu bilgiyi deneyerek gözlemlemek isteyen bir öğrenci, 
şekildeki gibi iki farklı çözelti hazırlıyor ve bunların üzerine eşit 
miktarlarda K çözeltisi ilave ediyor. 

I. çözeltinin açık pembe, II. çözeltinin sarı renge
dönüştüğünü gözlemleyen öğrencinin başlangıçta
hazırladığı çözeltiler aşağıdakilerden hangisi olabilir?

LGS/2019

79. Bir öğrenci, saf bir maddenin sıcaklık değişiminin kütleye
bağlı olduğunu gözlemlemek için iki ayrı düzenek oluşturup bu
düzenekleri belirli bir süre ısıtıyor.
Aşağıdakilerden hangisi öğrencinin hazırlayacağı deney
düzeneklerinde sabit tuttuğu (kontrollü) değişkenlerden
biri olamaz?
A) Kullanılan maddelerin miktarı
B) Düzeneklerde yer alan ısıtıcıların sayısı
C) Kullanılan maddelerin cinsi
D) Düzenekleri ısıtma süresi

LGS/2019 

Bilgi: Bir bitki kullanılarak hazırlanan K çözeltisi; asidik 
ortamda açık pembe, bazik ortamda sarı renk alır. 



80. Periyodik tablo düzenlenirken elementler belirli
özelliklerine göre gruplandırılır. Bu tablonun oluşturulmasında
geçen tarihsel süreçte ortaya atılan görüşlerden ikisi şöyledir:
I.görüş  : Elementler, artan atom kütlelerine göre sıralanır.
II.görüş : Elementler, artan atom numaralarına göre sıralanır.

Günümüzde geçerli olan II. görüşün savunduğu kurala göre 
düzenlenen periyodik tablodaki bazı elementler şekilde 
verilmiştir. 

Buna göre aşağıdaki element çiftlerinden hangisi I. 
görüşün ortaya koyduğu kurala uymayan bir örnek olarak 
gösterilebilir? 
A) H - He B) Ar - K C) Na - Mg D) N - O
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81. Bir öğrenci, ilk sıcaklıkları aynı olan saf bir sıvıyı özdeş
kaplarda, özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtarak yaptığı iki ayrı
deneyin sonucunda şekildeki sıcaklık-zaman grafiklerini elde
ediyor.

Buna göre grafiklerde taranmış olarak gösterilen alanda 
geçen sürenin II. grafikte daha uzun olmasını, bu saf 
sıvının aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkilemiştir?   
(Isı alışverişinin sadece sıvılar ve ısıtıcılar arasında olduğu 
düşünülecektir.) 
A)Öz ısısı B)Kütlesi
C)Donma noktası D)Kaynama noktası
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CEVAP ANAHTARI 

1. C 31. C 61. C

2. A 32. C 62. C

3. A 33. A 63. D

4. C 34. B 64. C

5. D 35. B 65. B

6. A 36. D 66. B

7. C 37. D 67. A

8. D 38. C 68. B

9. B 39. A 69. C

10. C 40. C 70. C

11. C 41. B 71. B

12. A 42. B 72. C

13. B 43. B 73. C

14. A 44. A 74. A

15. B 45 D 75. D

16. D 46. C 76. D

17. C 47. B 77. C

18. D 48. A 78. D

19. C 49. D 79. A

20. C 50. C 80. B

21. A 51. D 81. B

22. B 52. B

23. B 53. B

24. A 54. A

25. D 55. D

26. D 56. A

27. C 57. D

28. D 58. B

29. B 59.C

30. D 60. C
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