
8Adı :

Soyadı :

Sınıf :        Şube:

PUAN8

Aşağıda K ve L basınç bölgeler� göster�lm�şt�r.

Buket

Tuna

Ada

1

1.

I. K bölges�nde yüksek, L bölges�nde alçak basınç alanı oluş-

muştur.

hang�ler� söyleneb�l�r?

II. K bölges�nde alçalıcı hava hareketler�, L bölges�nde yükse-

l�c� hava hareketler� görülür.

Bu bölgeler �le �lg�l�;

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

III. Bu bölgeler arasında oluşan rüzgârın yönü K bölges�nden L 

bölges�ne doğrudur.

ULTRAFEN

2. Farklı geometr�k şek�ldek� kâğıtlarla b�r DNA z�nc�r� modellen-

m�şt�r.

C) "Nükleot�dlerde, fosfat �le baz molekülü arasında b�r adet 

şeker molekülü bulunmalıdır" çıkarımı yapılab�l�r.

D) Karşı z�nc�r tamamlanırken küçük d�kdörtgen olan kâğıtların 

karşısına kare olan kağıtlar kullanılmalıdır.

Bu modele göre aşağıdak�lerden hang�s� söylenemez?

A) DNA z�nc�r�ndek� nükleot�d d�z�l�m� GAGTCATCC olab�l�r.

B) Karşı z�nc�r�n tamamlanmasıyla oluşan DNA molekülünde 

toplam 18 parça da�resel kâğıt kullanılır.

21 Aralık

21 Mart

21 Haz�ran

23 Eylül

K

L

M

N

K L

Sarı tohumlu bezelyeler� kend� aralarında çaprazladığında 1. 

ve 2. kuşakta oluşan bezelyeler�n sarı ve yeş�l olma olasılığı 

aşağıdak� g�b�d�r.

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

I. Sarı tohumlu bezelyeler�n çaprazlanmasıyla her zaman 

yeş�l tohumlu bezelyeler oluşur.

�fadeler�nden hang�ler�ne ulaşılamaz?

Buna göre,

II. Bezelyelerde sarı tohum gen� yeş�l tohum gen�ne baskındır.

III. 2. çaprazlamada oluşan b�reyler saf döl genot�pe sah�p 

olurlar.

3.

4.

Sarı tohum Sarı tohum

Sarı tohum

Yeş�l tohum Yeş�l tohum

Yeş�l tohum

Yeş�l tohum

x

x

Su kuyusundak� s�l�nd�r�n yarıçapı yük kolunu, çev�rme kolunun 

uzunluğu kuvvet kolunu �fade eder. 

Aşağıdak� görselde s�l�nd�r çapı har�ç d�ğer özell�kler� özdeş �k� 

su kuyusu ver�lm�şt�r.

K kuyusu L kuyusu

Çev�rme koluS�l�nd�r

I. K kuyusu �le su çıkarırken kuvvetten kazanç sağlanır.

K kuyusunun s�l�n�d�r yarıçapı çev�rme kolu uzunluğundan 

küçük, L kuyusunun s�l�n�d�r yarıçapı çev�rme kolu uzunluğun-

dan büyüktür.

II. Aynı m�ktar yükü eş�t der�nl�kten K ve L kuyularından çıka-

rırken harcanan enerj� eş�t olur.

III. Eş�t der�nl�kten su çıkarırken L kuyusunun çev�rme kolu 

daha çok döndürülür.

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?

Buna göre K ve L su kuyuları �le �lg�l�,

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

Ebatları özdeş olan K, L ve M tuğlaları üç değ�ş�k durumda 

aşağıdak� yere g�b� konuluyor.

1. durum 2. durum 3. durum

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

Üç durumda da tuğlaların yere yaptıkları basınçlar eş�tt�r. 

III. Ağırlığı en küçük olan L tuğlasıdır.

II. Ağırlığı en küçük olan M tuğlasıdır.

I. L ve M tuğlalarının ağırlığının toplamı K tuğlasının ağır-

lığına eş�tt�r.

�fadeler�nden hang�ler� kes�nl�kle doğrudur?

Buna göre tuğlaların ağırlıkları �le �lg�l�,

K

L

M

K

K

K

K

M

K

L

Cem�l

Sarı tohum Sarı tohum

%75 Sarı tohum

Yeş�l tohum Yeş�l tohum

%100 Yeş�l tohum

%25 Yeş�l tohum

x

x

Fanus 1 Fanus 2

Fotosentez ve solunum olayları �ç�n gerekl� tüm şartların sağ-

landığı kapalı fanuslardak� canlıların yaşam süreçler� göz-

lemlenecekt�r. 

Tasarlanan düzeneğe göre,

I. Fanus 2'dek� faren�n solunumu, bu ortamdak� b�tk�n�n ya-
şamını olumlu etk�leyeb�l�r.

II. Fanus 1'dek� faren�n solunumu, tohumun ç�mlenmes�ne 
katkı sağlar. 

III. Her �k� ortamdak� oks�jen sev�yeler�n�n aynı kalması 
beklen�r. 

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur? (Fare ortamdak� bes�nler� 
tüketmemekted�r.)

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

1. çaprazlama 

1. çaprazlamada oluşan yeş�l tohumlu bezelyeler kend� ara-

larında çaprazlandığında �se oluşan bezelyeler�n tamamının 

yeş�l tohumlu olduğunu gözlemlenm�şt�r.

Yapılan b�r etk�nl�kte farklı renktek� el�ş� kâğıtları makas, maket 

bıçağı  cetvel ve yapıştırıcı  kullanarak  b�r DNA z�nc�r� oluştu-

rulmuştur. Üzer�nde tems�l ett�ğ� molekül  yazılı olan kâğıtlarla  

oluşturulan model aşağıdak� g�b�d�r.

B) Karşı z�nc�r�n tamamlanmasıyla oluşan DNA molekülünde 

toplam 18 parça da�resel kağıt kullanılır.

D) Karşı z�nc�r tamamlanırken mav� renkl� kağıtların karşısına 

sarı renkl� kağıtlar kullanılmalıdır.

A) DNA z�nc�r�ndek� nükleot�d d�z�l�m� GAGTCATCC olab�l�r.

Bu modele göre aşağıdak�lerden hang�s� söylenemez?

C) "Nükleot�dlerde, fosfat �le baz molekülü arasında b�r adet 

şeker molekülü bulunmalıdır" çıkarımı yapılab�l�r.

CML

Fosfat Şeker

Aden�n 
bazıT�m�n 

bazı

Guan�n
bazı

S�toz�n
bazı

: Guan�n bazı

: Aden�n bazı

: Fosfat : Şeker

: T�m�n bazı

: S�toz�n bazı

2. çaprazlama 
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Rüzgâr tulumu, yüzey rüzgârının yönünü ve ş�ddet�n� göstermek �ç�n kullanılır. İç� hava �le dolduğunda yere paralel konuma gelen ve 

rüzgâr yönüne dönen, kumaş g�b� malzemelerden üret�lm�ş araçtır.

Aşağıdak� görselde K ve L bölgeler� arasında bulunan b�r rüzgâr tulumunun hareket� ver�lm�şt�r.

Yapılan açıklama doğrultusunda aşağıda akraba evl�l�ğ� �le �lg�l� bazı b�lg�ler ver�lm�şt�r.

Aralarında kan bağı olan k�ş�ler arasında yapılan evl�l�klere akraba evl�l�ğ� den�r. Akrabalar arası genet�k benzerl�k fazladır. Genet�k 

benzerl�ğ�n fazla olması, akraba evl�l�ğ� sonucu doğab�lecek çocuklarda genet�k hastalık görülme oranını artırır.

Ver�len b�lg�ler�n doğru veya yanlış olmasına göre sırasıyla �lerlen�ld�ğ�nde oluşacak rakam kaç olur? 

A) 136                                  B) 245                                   C) 135                                      D) 145

Akrabağa evl�l�ğ� yapan ç�ftler�n 
çocukları hasta olmayab�l�r.

Akrabağa evl�l�ğ� yapan ç�ftler�n 
çocukları kes�nl�kle hasta olur.

Akrabağa evl�l�ğ� yapan ç�ft�n çocuklarının 
bazıları hasta bazıları sağlıklı olab�l�r.

D Y

1 2

D Y

3 4

D Y

5 6

Ver�len met�n ve görsel d�kkate alındığında;

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

II. Rüzgârın yönü K bölges�nden L bölges�ne doğrudur.

III. L bölges�nde yüksel�c� hava hareket� gerçekleş�r.

I. K bölges� yüksek basınç alanı, L bölges� alçak basınç alanı etk�s�nded�r.

 �fadeler�nden hang�ler� doğrudur?

K bölges� L bölges�

Rüzgâr Tulumu

Yapılan açıklamalar doğrultusunda;

Nem, sıcaklık ve beslenme g�b� çevre etk�s�yle oluşan gen �şley�ş�ndek� değ�ş�kl�klere mod�fikasyon den�r. Mod�fikasyonlar, canlının dış 

görünüşünü etk�leyen ve kalıtsal olmayan değ�ş�kl�klerd�r. Örneğ�n; arılarda arı sütüyle beslenen d�ş� yavru kral�çe olurken, ç�çek tozu 

(polen) �le beslenen d�ş� yavru �şç� arı olmaktadır.

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

ver�lenlerden hang�ler� bu başlık altında ele alınab�l�r?

I. 

Üzer�ne buz 
konulmayan 

H�malaya tavşanı

Üzer�ne buz 
konulan

H�malaya tavşanı
Baz�k toprakta
ortanca b�tk�s�

As�d�k toprakta
ortanca b�tk�s�

Karada yaşayan
kaplumbağa

Suda yaşayan
kaplumbağa

II. III. 

5. Aşağıda madden�n farklı özell�kler�n�n sıcaklık değ�ş�m�ne etk�s� gözlemlemek �ç�n deney düzenekler� tasarlanmıştır. 

Deneylerdek� değ�şkenler d�kkate alındığında 2. düzenekler aşağıdak�lerden hang�s� g�b� olab�l�r?

1. deney

1. düzenek 2. düzenek

o20 C

100 gram su

15 dak�ka ısıtılıyor. ?
Bağımsız değ�şken : Madde m�ktarı

Bağımlı değ�şken    : Sıcaklık değ�ş�m�

2. deney

Bağımsız değ�şken : Madden�n c�ns�

Kontrol değ�şken�   : Alınan ısı m�ktarı

A)

1. deney 2. deney

o20 C

50 gram su

15 dak�ka ısıtılıyor. 

o30 C

100 gram zeyt�nyağı

15 dak�ka ısıtılıyor. 

o20 C

100 gram su

15 dak�ka ısıtılıyor. ?

B)

C)

D)

o20 C

50 gram su

15 dak�ka ısıtılıyor. 

o20 C

150 gram su

15 dak�ka ısıtılıyor. 

o20 C

50 gram su

15 dak�ka ısıtılıyor. 

o20 C

100 gram zeyt�nyağ

15 dak�ka ısıtılıyor. 

o20 C

50 gram zeyt�nyağı

15 dak�ka ısıtılıyor. 

o20 C

150 gram zeyt�nyağı

15 dak�ka ısıtılıyor. 

1. düzenek 2. düzenek

ı
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D) Kurulan h�potezler bu düzenekler �le doğrulanamaz.

Oluşturulan düzeneklerle �lg�l� aşağıdak� h�potezler kuruluyor.

1. H�potez: Yüzeye etk� eden d�k kuvvet arttıkça kumda oluşan 

basınç artar.

A) 2. h�potez� doğrulamak  �ç�n 1. ve 2. düzenek kullanılab�l�r.

2. H�potez: C�sm�n temas yüzey� azaldıkça kumda oluşan basınç 

artar.

C) 2. h�potez� doğrulamak �ç�n 1. ve 3. düzenek kullanılab�l�r.

Bu düzenekler ve kurulan h�potezler �le �lg�l� aşağıdak�lerden 

hang�s� söyleneb�l�r?

B) 1. h�potez� doğrulamak �ç�n 2. ve 3. düzenek kullanılab�l�r.

Kum zem�n üzer�nde, b�rb�r�ne yapıştırılmış özdeş küplerle oluştu-

rulmuş düzenekler aşağıdak� g�b�d�r.

3

6.

8.

Öğrenc�ler�n açıklamaları �le �lg�l�,

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

II. Al�'n�n açıklamasının doğru olması �ç�n ''ısı alarak'' kısmı 'ısı vererek'' şekl�nde düzelt�lmel�d�r.

III. Ayşe’n�n açıkladığı örnek �le güneşe bırakılan kes�lm�ş karpuzun soğuması benzerd�r. 

yorumlarından hang�ler� doğrudur?

I. Yalnızca Ece'n�n açıklaması doğrudur.

Öğretmen, öğrenc�ler�nden görsellerdek� hâl değ�ş�mler�n�n nedenler�n� açıklamalarını �stem�şt�r.

XX

Bu elementler �ç�nden aşağıdak� örnekler �sten�yor.

1. Soru: Nötr hâldek� katman elektron d�zl�m� yapıldığında 

son katmanında 2 elektron bulunduran b�r element 

söyley�n�z.

2. Soru :  Tel ve levha hâl�ne geleb�len b�r element söyley�n�z.

Dört öğrenc� aşağıdak� örnekler� soruların sırasına göre ver�-

yor

C) D)           Arda     Ezg� 

Buna göre hang� öğrenc�n�n verd�ğ� örnekte hata vardır?

Beste: Be, L�, B  Emre: Mg, Na, S�

Arda  : He, Al, Mg  Ezg�  : Mg, Be, Cl

3. Soru : Oda koşullarında katı hâlde bulunab�len b�r element 

söyley�n�z.

A) Beste    B) Emre   

Aşağıda per�yod�k tablo üzer�nde �lk 18 element farklı renklere 

boyanarak sınıflandırılmıştır.

7.

Oluşab�lecek bezelyeler Oluşab�lecek bezelyeler

08

A) Yalnız I. .  B) I ve II

II. Mor ç�çek reng� beyaz ç�çek reng�ne, uzun b�tk� boyu kısa b�tk� 

boyuna baskındır.

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

I. D�ş� ve erkekten gelen aynı karaktere a�t genler�n aynı özell�k-

te olma durumu saf döl olarak �fade ed�l�r.

Sadece tabloda ver�len b�g�lere göre,

III. Dd genot�p�n�n fenot�p�, “Melez döl sarı tohumlu bezelye b�tk�-

s�.” şekl�nde �fade ed�l�r.

�fadeler�nden hang�ler�ne ulaşılır?

D�ş� ve erkek b�reylerden gelen genler sonucunda oluşan karak-

terlere a�t bazı özell�kler tabloda ver�lm�şt�r.

Karakter Saf döl Melez döl Saf döl

Ç�çek konumu
(Yanda/uçta) AA Aa aa

Tohum reng�
(Sarı/yeş�l) DD Dd dd

B�tk� boyu
(Uzun/kısa) bb Bb BB

Ç�çek reng�
(Mor/beyaz)

kk Kk KK

Düğme

Kum zem�n Kum zem�n

Kum zem�n

1. düzenek 2. düzenek

3. düzenek

B) Kahvereng� kart aden�n organ�k bazı �se pembe renkl� kart 

t�m�n organ�k bazı olab�l�r.

C) Bu model�n b�r z�nc�r�ndek� nükleot�dler�n sıralaması T-S-T-

G-A olab�l�r.

D) Renkl� kartlar organ�k bazları ve düğmeler fosfatı tems�l 

edeb�l�r.

A) Mav� renkl� kart guan�n organ�k bazı �se pembe renkl� kart 

s�toz�n nükleot�d� olab�l�r.

Bu DNA model�n�n doğru olduğu b�l�nd�ğ�ne göre model 

�le �lg�l� olarak aşağıdak� çıkarımlardan  hang�s� doğru-

dur?

Fen B�l�mler� ders�nde proje görev� alan Em�r, b�r DNA model� 

hazırlıyor.

Düğme Renkl� kartlar
Toplu 
�ğne

Toplu 
�ğneDüğme

Metal Yarımetal Ametal

Ece: Banyodak� aynada su damlacı-

klarının oluşmasının neden� sıcak su 

buharının aynada yoğuşmasıdır. 

Al�: Meyveler�n saklandığı soğuk hava de-

polarına konan su donarken çevres�nden 

ısı alır. Böylece meyveler donmamış olur. 

Ayşe: Toprak test�dek� suyun uzun süre so-

ğuk kalmasının neden� gözeneklerden sızan 

suyun test�den ısı alarak buharlaşmasıdır.

1-D
2-D
3-A
4-A
5-B
6-C
7-D
8-A
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-
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B�r �şç�n�n aynı yükü, �k� farklı şek�lde yerden eş�t yüksekl�kte 

dengede tuttuğu durumlara a�t görseller ver�lm�şt�r.

4

10.

11.

Dudak 
şekl�

Kulak 
memes�

Saç reng�

Sıla Kalın Yapışık Açık

Babası Kalın Ayrık Açık

Annes� İnce Ayrık Koyu

B�reyler

Özell�k

2. z�nc�r

1. z�nc�r

Y

X

K molekülü

L molekülü

Her �k� durum �ç�n;

I. İşç�n�n �plere uyguladığı kuvvet değerler� eş�tt�r. 

II. Aynı çeş�t bas�t mak�ne kullanılmıştır. 

III. Sab�t makaralarda kuvvet�n yönünün değ�şt�ğ�n� göstermek 

�ç�n 1. durumdak� örnek uygun değ�ld�r. 

yorumlarından hang�ler� yanlıştır?

A) Yalnız I Yalnız III C) I ve III        D) II ve IIIB) 

Ağırlıkları �hmal ed�len makara ve eş�t bölmel� kaldıraç �le hazır-

lanan düzenekte P ağırlıklı c�s�m F kuvvet� �le dengelenm�şt�r.

9.

Mete, M eğ�k düzlem�n�n uzunluğunu değ�şt�rerek N eğ�k düzle-

m�ne dönüştürmüştür.

B) Bu aşıların sağladığı avantajlarından b�r� ucuz olmasıdır.

C) Üret�len aşılar �nsanlar üzer�nde olumlu sonuçlar verm�şt�r.

A) İnsanlar hasta olmadan v�rüse karşı bağışıklık kazanab�l�r.

Cov�d-19’a karşı DNA ve RNA bazlı aşılar laboratuvar ortamın-

da üret�len genet�k materyal parçacıklarını kullanıyor. Bu par-

çacıklar v�rüsün dış yüzey�ndek� prote�n kılıfın kodlarını �çer�-

yor. Aşı yapıldıktan sonra vücudun bu DNA ve RNA kodlarında-

k� tal�matları kullanarak v�rüs ya da ant�jen�n kılıfını üretmes�n� 

sağlıyor. Daha sonra da bağışıklık s�stem� bu parçacıklara 

uygun ant�korlar üreterek gerçek v�rüs vücuda g�rd�ğ�nde sa-

vunmaya hazır hale gel�yor. Bu aşıların en büyük avantajı 

v�rüsler�n sadece genet�k kodlar kullanılarak gel�şt�r�ld�ğ� �ç�n 

çok hızlı b�r şek�lde üret�leb�l�yor olmasıdır. Bu aşılar düşük 

mal�yetlerle koronav�rüsün DNA ve RNA parçacıklarını kulla-

narak Cov�d-19’a sebep olmadan vücuda bağışıklık kazan-

dırab�lecekt�r. DNA ve RNA bazlı aşıların en büyük dezavantajı 

�se daha önce �nsanlarda tıbbî anlamda kullanılmamış 

olmasıdır. Ayrıca sadece v�rüsün tamamı yer�ne b�r parçası 

kullanılmış olduğu �ç�n etk�nl�ğ� de soru �şaretler�n� get�r�yor.

D) Aşıda v�rüsün dış yüzey�ndek� prote�n kılıf kullanılmıştır.

Yukarıdak� parçaya göre aşağıdak�lerden hang�s� söylene-

mez?

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

Adaptasyon; canlıların yaşama, üreme ve beslenme şans-

larını artırmak �ç�n gel�şt�rd�kler� özell�klerd�r.

Beslenme şansını artırmak �ç�n gel�şt�rd�kler� özell�klere aşağı-

dak�ler örnek ver�leb�l�r.

III. Aslanın d�şler�n�n s�vr� olması beslenme açısından avantaj-

lar sağlayab�l�r.

A) Yalnız I     B) I ve II  

Bu b�lg�lere göre,

I. Kurbağının d�l�n�n uzun olması avlanmasını daha kolay hale 

get�reb�l�r. 

  

II. Yırtıcı kuşların gaga ve pençeler�n�n s�vr� olması hayatta 

kalma şansını artırab�l�r .

yorumlarından hang�ler� doğrudur?
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P
F

II. F kuvvet�n�n uygulandığı �p ne kadar çek�l�rse P yükü de 

yerden o kadar yüksel�r.

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?

I.  P yükü F kuvvet�ne eş�tt�r.

C) I ve II                       D) II ve III

III. S�stemde kullanılan bas�t mak�nelerden sadece b�r tanes� 

kuvvet�n yönünü değ�şt�rmekted�r.

A) Yalnız I                    ) Yalnız IIIB
 

Buna göre;

1 m
2 m

2 m 4 m

Buna göre eğ�k düzlemde;

II. Kuvvet kazancı

 

III. Aynı c�sm� bel�rt�len yüksekl�klere çıkarmak �ç�n yapılan �ş

n�cel�kler�nden hang�ler� değ�şm�şt�r?

A) Yalnız I                    ) I ve IIB

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

I.  Eğ�m

M

N

F 1. durum 2. durum

B�rey sayısı

Canlılar

A B C D

B�yoloj�k b�r�k�m

Canlılar

B D K L

Aynı ekos�stemde yaşayan, b�rb�rler� �le beslenen canlıların o-
luşturduğu �k� farklı bes�n z�nc�rler�ne a�t b�rey sayısı ve b�yo-
loj�k b�r�k�m m�ktarı aşağıdak� grafiklerde ver�lm�şt�r.

Bes�n z�nc�r�nde üret�c�den tüket�c�ye doğru g�d�ld�kçe b�rey 
sayısı azalırken canlının vücudunda b�r�ken b�yoloj�k b�r�k�m 
artar.

B) D canlısı her �k� bes�n p�ram�t�nde de en alt basamakta yer 
alır.

D) C ve L canlıları otçuldur.

Bu canlılarla �lg�l� aşağıdak�lerden hang�s� söylenemez? 
(Aynı harfler aynı canlıları tems�l etmekted�r.)

A) B�yoloj�k b�r�k�m� en fazla olan K canlısıdır.

C) B canlısı b�r�nc� bes�n z�nc�r�nde tüket�c�, �k�nc� bes�n z�nc�-
r�nde üret�c�d�r.

12.

İk�nc� bes�n z�nc�r�B�r�nc� bes�n z�nc�r� 

2 m 3 m

N
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Bel�rt�len sıvı �le dolu ş�şeler�n bazı noktalarından del�k açılarak sıvıların akması sağlanıyor. Öğrenc�, sıvı basıncının der�nl�kle �l�şk�s�n� 

araştırmak �st�yor.

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

Ver�len düzeneklerden hang�ler�n� kullanırsa araştırmak �sted�ğ� sonuca ulaşır?

B�r öğretmen, tahtaya  Al� ve Ayşe �s�ml� �k� öğrenc�s�n� çıkarmış ve farklı renklerde aynı özell�klere sah�p balonları aynı m�ktarda hava �le 

ş�ş�rm�şt�r. B�r adet sunta alarak ş�ş�rd�ğ� balonları sunta parçasının altına koymuş ve öğrenc�ler� üzer�ne üç farklı durumda olacak 

şek�lde çıkarmıştır.

5

14.

Karakter Saf döl Melez döl Saf döl

(Yanda/uçta)
Ç�çek konumu

AA Aa aa

Tohum reng�
(Sarı/yeş�l) DD Dd dd

(Uzun/kısa)
B�tk� boyu

bb Bb BB

Ç�çek reng�
(Mor/beyaz)

kk Kk KK

Ayşe
Al� Al� Ayşe

Bu durumlara göre yere yapılan basınçların büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdak�lerden hang�s�d�r? (Sunta ağırlıkları ve 
balonların yüzey gen�şl�kler�n�n artması �hmal ed�lm�şt�r.)

A) 1 > 2 > 3   B) 2 > 3 > 1      D) 1 > 3 > 2C) 3 > 2 > 1

1. durum 2. durum 3. durum

Al�: 50 kg Ayşe: 40 kg

Düğme Renkl� kartlarToplu �ğne Toplu �ğneDüğme

Kromozom, DNA, Gen ve Nükleot�d kavramları �le �lg�l� yukarıda ver�lenlerden sadece doğru olanlar (       ) görsel� �le �şaret-

lend�ğ�nde nasıl b�r görüntü ortaya çıkar?

DNA hücren�n yaşamsal faal�yetler�n� yönet�r. Genler, DNA'nın en küçük yapı b�r�mler�d�r.

Fosfat ve şeker, tüm nükleot�dler�n yapısında farklılık göster�r.
Kromozomlar, DNA ve özel prote�nler�n sarılmasıyla oluşmuş 
yapılardır

DNA üzer�nde genet�k b�lg�ler� taşıyan genler bulunur. Nükleot�dler, DNA'nın görev b�r�mler�d�r.

A) B) C) D)

13.

Sevg�, su yüzey�nden eş�t der�nl�ktek� noktalara etk� eden sıvı basınçlarının eş�t olduğunu gözlemlemek �ç�n aşağıdak� kaplarda bulu-

nan  A, B, C ve D tıpalarını açacaktır.

Sevg�, hang� şek�ldek�  tıpaları açarsa gözlemlemek �sted�ğ� sonuca ulaşab�l�r?

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

14.

h

h

A

B C

D

I  II III IV

h

h

I  II III IV

h

h Cıva Cıva Alkol Su
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III. Buharlaşma ısıları farklıdır.

Buna göre K ve L maddeler� �le �lg�l�,

yapılan yorumlardan hang�ler� söylenemez?

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

I. Farklı c�ns maddelerd�r.

II. K'n�n kütles� daha fazladır.

Aşağıda saf K ve L katılarının özdeş ısıtıcılarla ısıtılmasıyla oluşan sıcaklık - zaman grafiğ� ver�lm�şt�r.

Kübra'nın yaptığı deneylere göre,

çıkarımlarından hang�ler� yanlıştır?

II.  Kaplarda sıcaklık artışının olması her �k� deney kabında k�myasal tepk�me gerçekleşt�ğ�n� göster�r.

Kübra, 1.deneyde ağzına last�k balon geç�r�lm�ş kabın �ç�ne buz parçaları koymuş ve kabı b�r süre ısıttıktan sonra balonun ş�şt�ğ�n� ve 

kapta sıcaklık artışı olduğunu gözlemlem�şt�r. 2.deneyde �ç�nde as�t çözelt�s� bulunan kabın �ç�ne metal parçaları attıktan sonra kabın 

ağzına last�k balon geç�rm�ş, b�r süre sonra balonun ş�şt�ğ�n� ve kapta sıcaklık artışı olduğunu gözlemlem�şt�r.

I.  Gaz çıkışı sonucunda balonların ş�şmes� her �k� deney kabında k�myasal tepk�me gerçekleşt�ğ�n� göster�r.

III. Deneylerde balonları ş�ş�ren gazların k�myasal yapıları b�rb�r�nden farklıdır.

A) I ve II   B) I ve III   C) II ve III   ) I, II ve IIID

As�tler metallerle tepk�meye g�rd�ğ�nde h�drojen gazı oluşturur.

1. deney 2. deney

Buz

Balon

Su

Metal parçaları

As�t
Kap

10 11 13 15
(Dak�ka) (Dak�ka)

DewiL_Dragon
Text Box
3

DewiL_Dragon
Text Box
5
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Al� fotosentez�n canlılar �ç�n önem�n� aşağıda kurmuş olduğu 

deney düzeneğ�yle gözlemlemek �st�yor. 

Özdeş bölmelerden oluşan ve aralarında ışık ve hava geç�rme-

yen açılır kapanır K, L, M ve N  levhalarının bulunduğu düze-

nek  b�rb�r�ne bağlamıştır.  

Al�'n�n kurduğu deney düzeneğ�n�n amacına ulaşması �ç�n 

aşağıdak�lerden hang�s�n�n yapılması doğru olur?

C) M ve K levhaları açık �ken L ve N levhaları kapalı olursa 

amacına ulaşır.

D) K ve L levhaları açık �ken N ve M levhaları kapalı olursa 

amacına ulaşır.

A) K  ve N levhaları kapalı �ken L ve M levhaları açık olursa  

amacına ulaşır.

B) K ve L levhaları kapalı �ken M ve N levhaları açık olursa 

amacına ulaşır.

6

15. 17.

4S 2S 6S

K L M

 Aşağıda �lk sıcaklıkları eş�t olan ve eş�t kütlel� K, L ve M sıvıları 

ver�lm�şt�r. K, L ve M sıvıları özdeş ısıtıcılarla son sıcaklıkları 

da aynı oluncaya kadar farklı sürelerde ısıtılıyor.

 K  L  M

B)   III   I    II

Buna göre, K, L ve M sıvılarına hang� buz kütleler� 

atılmıştır? (c  > c  > c )K M L

C)   III   II    I   

Kaplara atılan buzların tamamı er�d�ğ� anda sıvılar başlan-

gıçtak� sıcaklığına ulaşıyor.

A)  I  II  III  

D)  I   III    II

Somunlar v�da üzer�nde döndürülerek b�r kaç parça malze-

men�n b�r arada tutunmasını sağlayan malzemelerdend�r. 

Aşağıdak� görselde v�da üzer�nde döndürülerek �y�ce sıkışmış 

olan b�r somunun tekrar çıkarılması amacıyla zıt yönde 

döndürülmes� �ç�n yapılan �k� denemeye a�t b�lg�ler ver�lm�şt�r. 

Bu denemeler ve sonuçları �lg�l� yorumlardan hang�s� 

yanlıştır? 

A) Kuvvet�n uygulanma noktasının somuna uzaklığı, uygu-

lanması gereken en düşük kuvvet değer�n� bel�rler. 

D) II. denemede, g�r�ş kuvvet�n�n uygulandığı noktanın aldığı 

yol �le somuna uygulanan çıkış kuvvet�n�n aldığı yol b�rb�-

r�nden farklı büyüklükted�r.  

C) I.  denemede uygulanan g�r�ş kuvvet� �le II. denemede uygu-

lanan g�r�ş kuvvetler�n�n büyüklükler� b�rb�r�ne eş�t olamaz. 

B)  I. denemede somunun dönmemes�n�n neden� somuna ye-

terl� kuvvet�n etk� etmemes�d�r.

16.

Ayşe Kerem Fatma

Aşağıda ver�len özdeş kaplara yoğunlukları d , d  ve d  olan A B C

sıvılar dolduruluyor. Kaplara K, L ve M noktalarından del�kler 

açılıyor.

Del�klerden akan sıvıların aldıkları mesafe aynı olduğuna 

gore, d  , d  ve d arasındak� �l�şk� aşağıdak�lerden hang�-  A B C

s�nde doğru olarak ver�lm�şt�r? 

A) d <d <d d <d <dA B C  C B A   B) 

C)d =d =d    D)  d <d <d A B C B C A

L

K

M

A sıvısı B sıvısı C sıvısı

17.

dA dB dC

a

2a

Tahta blok

1. durum 2. durum 3. durum
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Isıtma �şlem� sonrasında K, L ve M sıvılarına kütleler� farklı I, II 

ve III numaralı buzlar atılıyor. 

I. deneme II. deneme

Somunu el �le döndürem�yor. Somunu b�r bas�t mak�ne
yardımıyla döndüreb�l�yor.

F
12

CD

12

CD

Işık kaynağı

B�tk�

Fare

Mantar Bes�n

K

L

M

N
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7

A

D

D

D

C

C

C

A

C

D

D

A

C

B

C

D

D

C

B

A

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20-

8. Sınıf 3. Deneme

Yukarıda yapılan deneylere ve ver�len grafiklere göre,

I. Öğretmen�n yaptığı deneylere göre fotosentez hızını etk�leyen bütün etmenler� test etm�şt�r.
II. Deney 1'e göre; fotosentez hızı mor ışıkta fazla, yeş�l ışıkta yavaş olur 
III. Deney 2'ye göre, “sıcaklık fotosentez hızına etk� eder.” çıkarımı yapılab�l�r. 

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?
  
A) Yalnız II             B) Yalnız III                C) I ve III               D) II ve III

Cvp:A

18.Aşağıda k�mya endüstr�s�ne a�t 2016 ve 2017 yıllarının �thalat ve �hracat tablosu ver�lm�şt�r.

Tablodak� ver�lere göre,

I. 2016 yılında �thalattak� en büyük pay, plast�k ve sentet�k kauçuğa a�tt�r.

III. Tüm ürünler�n 2016 yılı �hracat kazancı, 2017 yılındak� �hracat kazancından azdır.

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

II. 2016 yılındak� �thalat �ç�n harcanan para, 2017 yılındak� �thalat �ç�n harcanan paradan fazladır.

çıkarımlarından hang�ler� doğrudur?

                          2016                    2017 

Ürün Adı 
 

İhracat 
 

İthalat 
 

İhracat 
 

İthalat 

Temel K�myasal Maddeler 
 

1.772.357.575 
 

6.344.091.261 
 

2.269.686.367 
 

7.727.658.689 

K�myasal Gübre ve Azotlu 
B�leş�kler 

 
176.612.175 

 
1.472.460.778 

 
176.279.197 

 
1.616.567.517 

Plast�k ve Sentet�k Kauçuk   
941.167.497 

 
9.125.086.022 

 
1.163.646.224 

 
10.718.487.484 

Haşere İlaçları ve D�ğer Z�ra� 

K�myasallar 
 

88.959.415 
 

356.287.581 
 

93.462.612 
 

371.377.893 

Boya, Vern�k ve Benzer� Kaplayıcı  476.694.689 824.759.409 493.174.943 917.228.733 

Sabun ve Deterjan, Tem�zl�k 
ve Parlatıcı  

 
1.309.696.789 

 
1.311.699.361 

 
1.366.605.876 

 
1.476.281.841 

 Kaynak: TÜİK (NACE Rev 4 Kod:20-21-22) (Para b�r�m� dolardır.)

Deney 1:

Yeş�l Işık Mor Işık

Deney 2:

Mor Işık

Fanus 1 Fanus 2

Fanus 1 Fanus 2

Yeş�l Işık

19.

İnsül�n taşıyan 
�nsan hücres� İnsül�n gen�

İnsül�n gen�n� 
taşıyan plazm�t
bakter�ye aktarılır.

İzole ed�lm�ş �nsül�n 
hormonu �laç 
hal�ne get�r�lerek
hasta �ht�yacı �ç�n kullanılır.

İnsül�n gen� 
plazm�te aktarılır.

Plazm�t
Bakter�

İnsül�n gen� taşıyan 
bakter�ler çoğaltılır 
ve üret�len �nsül�n
hormonu �zole ed�l�r.

Aşağıda bakter�ler kullanılarak �nsül�n hormonu üret�m� göster�lmekted�r.

Genet�k mühend�sler�, canlılara a�t genler� bakter�lere aktararak �nsanlar �ç�n faydalı maddeler üretmeler�n� sağlamaktadır. Günümüz-

de gen aktarımı sayes�nde �nsül�n hormonu bakter�ler tarafından üret�lmekted�r. 

II. İnsül�n üret�m� gen tedav�s� yöntem� �le elde ed�lm�şt�r.

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

Buna göre,

I. B�yoteknoloj�k çalışmalar sağlık alanında olumlu gel�şmeler�n gerçekleşmes�n� sağlamıştır.

III. Vücudunda �nsül�n üret�lmeyen hasta b�reyler�n �nsül�n hormonu bu yöntemle karşılanab�l�r.

ver�lenlerden hang�ler� söyleneb�l�r?

 : Bakter�lerde hücre DNA’sından 
   bağımsız olarak bulunan küçük 
   ve halkasal DNA parçasıdır.
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Burhan BOZTAŞ

Filiz ÖNAY

Esra DEMİRCİ

Hüseyin UĞUR

İsmail HACIFAZLIOĞLU

Asumaral GEZER

Cemil ÇAKIR

Aydın HAN

Ahmet EYİSOY

Kadir BAKIR

Tekin TAPAN

Mustafa ERKEN

Oğuz DOĞRUTEKİN

Mustafa NAVAKUŞU

Mehmet Ali ŞENAY

Sami YEŞİLYURT

Mine KERESTECİ

Tarık ÖLMEZ

Yalçın KARAKOÇAN

8

Kıvırcık saçlı

Kıvırcık saçlı 

Kıvırcık saçlı 

Kıvırcık saçlı 

Düz saçlı 

Düz saçlı 

Anne Baba
Kıvırcık saçlı 

Anne Baba

Kıvırcık saçlı 

Kıvırcık saçlı Kıvırcık saçlı 

Düz saçlı Düz saçlı 

Murat

: D�ş� B�rey

: Erkek B�rey
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Deney 1:

Yeş�l Işık Mor Işık

Deney 2:

Mor Işık

Fanus 1 Fanus 2

Fanus 1 Fanus 2

Oks�jen
m�ktarı

Zaman

Fanus 1

Fanus 2

Oks�jen
m�ktarı

Zaman

Fanus 2

Fanus 1

Mor Işık

Öğretmen, okulda fotosentez hızını etk�leyen etmenler� bel�rlemek �ç�n �k� deney yapmıştır. Deneylerde fotosentez sonucu fanuslarda 
değ�şen oks�jen m�ktarını grafikler �le gösterm�şt�r. 

II.  Deney 1'de mor ışıkta fotosentez hızı, yeş�l ışığa göre daha fazla olmuştur. 

Ver�lenlere göre,

I.  Öğretmen fotosentez hızını etk�leyen bütün etmenler� bu �k� deney �le test etm�şt�r.

III. “Sıcaklık fotosentez hızına etk� eder.” çıkarımı yapılab�l�r. 

  
 Yalnız II                                   B) Yalnız III                             C) I ve III                                         D) II ve IIIA)

hang�ler� doğrudur?

Cevap anahtarı ve video çözümü için QR kodu okutunuz.
Daha fazla deneme için 
www.ultrafenakademi.com u ziyaret edin.

20.
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