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1.  

 Ahtapotların kanında derin denizlerde hayatta kalabilmek için oksijen 
taşıyan solunum pigmenti olarak hemosiyanin bulunur. Hemosiyanin 
yapısında bakır içerir ve oksijenle birleştiğinde mavi renkte görünür. 
Bu sistem asitlik-bazlık değişimlerine karşı çok hassastır. Eğer ortam 
fazla asidik olursa ahtapotlar yeterince oksijen alamaz ve kısa süre 
sonra ölür.

 Verilen metne göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Ahtapotların bulunduğu sudaki SO2 miktarı fazla olursa ahtapotların nesilleri tükenebilir.

B) Ahtapotların bulunduğu suyun pH değeri 7’den küçük olursa ahtapotlar yeterince oksijen alamayabilir. 

C) Ahtapotların yaşamlarını sürdürübilmeleri için bulundukları suyun pH değeri mutlaka 7’den büyük olmalıdır.

D) Fosil yakıtların daha az kullanılması ahtapotların yaşam sürelerini artırabilir.

2. Aşağıda verilen görselde “Mevsimlerin Oluşumu” konusu ile ilgili yapılan bir deney düzeneği verilmiştir. 1. Durumda I, II 
ve III numaralı fenerler sırasıyla 90°, 70° ve 50° açılar ile konumlandırılıyor ve fenerlerin başlangıç sıcaklıkları 20°C olan 
özdeş üç kitabı aydınlatmaları sağlanıyor. 15 dakika geçtikten sonra kitapların son sıcaklıkları kızılötesi termometre ile 
ölçülüyor ve 2.Durumdaki sonuçlar elde ediliyor.

 

30 ⁰C

I

1. Durum 2. Durum

II III I II III

28 ⁰C 26 ⁰C

 Yukarıda verilen deney düzeneği yorumlanarak aşağıdaki gibi bir sonuç cümlesi yazılmak isteniyor.
 SONUÇ: Işık ışınlarının yüzey ile yaptığı açı arttıkça aydınlanan bölgenin alanı ………I………Böylece  

birim yüzeye düşen ışık miktarı ……………II…………… Bu sebeple birim yüzeye düşen enerji miktarı da 
…………III……… ve birim yüzeydeki sıcaklık artışı ……….IV…………. olur.

 Sonuç cümlesinin doğru kelimelerle tamamlanmış hali aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

 

I II III IV

A) Artar Artar Artar Az 
B) Azalır Artar Artar Az 
C) Azalır Artar Artar Çok 
D) Artar Azalır Azalır Çok 

FEN BİLİMLERİ
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 3. Aşağıdaki görselde Dünya’nın Güneş etrafındaki bir konumu verilmiştir.

C
A
B

 Dünya’nın verilen konumundan 3 ay sonra bulunacağı konumda A, B ve C ülkelerinde saat 12.00’deki durumlara 
ait çizilen aşağıdaki grafiklerden hangisi doğrudur? (B ve C ülkelerinin Ekvator’a olan uzaklığı eşittir.)

Gölge BoyuA) B) C) D)Gündüz Süresi Gölge BoyuBirim Yüzeye Düşen 
Enerji Miktarı

Konum Konum KonumKonum
A A AAB B BBC C CC

4. Aşağıdaki görselde Dünya üzerinde I, II, III ve IV numaraları ile numaralandırılmış K, L, M ve N ülkelerinin bulunduğu 
konumlar gösterilmiştir.

 

II
I

IIIIV

 K, L, M ve N ülkelerine Güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi durumuyla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

K: 21 Aralık’ta bir defa
L: 21 Haziran’da bir defa
M: Yılda iki defa
N: Hiçbir zaman 

 Buna göre I, II, III ve IV numaralı noktaların K, L, M ve N ülkeleri ile doğru eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerin 
hangisinde doğru verilmiştir? 

K L M N
A) I III II IV
B) III I II IV
C) III II I IV
D) I IV III II



19

5. Aşağıda koronavirüs hakkında yazılmış bir gazete haberi verilmiştir.
 

İlk kez 2019 yılı Aralık ayında Çin’in Wuhan 
kentinde ortaya çıkan, kısa sürede dünyaya 
yayılan ve tıp literatüründe 2019-nCoV olarak 
adlandırılan virüs, “Koronavirüs” adıyla bilini-
yor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 11 Şubat’ta 
koronavirüs kaynaklı hastalığa “Covid-19” 
adını verdi ve Dünya üzerinde küresel salgın 
anlamına gelen “pandemi” durumunu ilan etti. 
Bilim insanları koronavirüsün kendine özgü 
koşullarda mutasyona uğradığını, bu mu-
tasyonlar sayesinde hastalığın öldürücülük 
oranının azalabilme ihtimalinin bulunduğunu 
belirtiyor. Ayrıca virüsün yayılmasını önlemek 
için aşı ve ilaç geliştirilmesi çalışmaları da son 
hızla devam ediyor.  

 Buna göre,
 I. Farklı ülkelerdeki Covid-19 hastalarından alınan koronavirüs örneklerinin genetik yapıları birbirinden farklı olabilir.
 II. Koronavirüsün uğradığı değişimler kalıcı olabilir.
III.  Koronavirüste görülen değişimler çevre etkisiyle ortaya çıktığı için modifikasyondur.

 ifadelerinden hangileri yanlıştır?

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

6. Trafik kazalarında, aracın çarpma anından çok kısa bir süre sonra açılan hava yastıkları, araçtaki kişilerin başını direksi-
yona veya kontrol paneline çarpmasını önler. Hava yastığının şişmesi gazların basıncı her yöne eşit büyüklükte iletmesi 
prensibine dayanır.

 

 Verilen durumlardan hangisi yukarıda anlatılan prensibe dayanan uygun bir örnektir?

A) Bıçağın bir tarafının daha keskin olması

B) Araç lastiklerinin şeklinin düzgün görünmesi

C) Hidrolik lift ve frenlerin çalışma şekli

D) Dalgıçlarda vurgun olayının görülmesi 
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7. Aşağıda bir oyuncak türü olan ve iç içe yerleştirilebilen 5 bebekten oluşan matruşka bebeklerine ait bir görsel verilmiştir. K, 
L, M, N ve P harfleriyle gösterilen matruşkalar kromozom, nükleotit, gen, DNA ve organik bazı tek bir bebekte gösterecek 
şekilde eşleştirilecektir. 

 

P K L N M

 Doğru eşleştirme yapıldığında K, L, M, N ve P harfleriyle gösterilen bebeklerle ilgili verilen ifadelerden hangisi 
doğru olur?

 A) L harfi ile gösterilen bebeğin ifade ettiği bölüm bütün canlılarda farklı sayıda bulunur.
 B) M harfi ile gösterilen bebeğin ifade ettiği bölüm, N harfi ile gösterilen bebeğin ifade ettiği bölümün görev birimidir.
 C) N harfi ile gösterilen bebeğin ifade ettiği bölümün en küçük yapı birimi K harfi ile gösterilen bebeğin ifade ettiği bölümdür.
 D) P harfi ile gösterilen bebeğin ifade ettiği bölüm, M harfi ile gösterilen bebeğin ifade ettiği yapıya ismini verir.

8. Şebnem Öğretmen özdeş siyah ve beyaz renklerdeki kumaşları ıslatıyor, kumaşların ortasına koyduğu mumu yakıyor ve 
malzemelerin üstünü şeffaf cam kap ile kapatıyor. Cam kabın üzerine özdeş ısıtıcıları, ışınları kumaşların tamamını kap-
sayacak şekilde yerleştiriyor, ısıtıcıları çalıştırıyor ve 1 saat boyunca gözlem yapıyor.

 

I II

 Şebnem Öğretmen’in kurduğu deney düzeneği ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) I numaralı kumaşın bulunduğu alandaki nem miktarı II numaralı kumaşın bulunduğu alandaki nem miktarından fazla 
olur.

B) II numaralı kumaşın bulunduğu alandaki basınç, I numaralı kumaşın bulunduğu alandaki basınçtan fazla olur. 

C) Fanustaki mum alevi, II numaralı kumaşın bulunduğu alandan I numaralı kumaşın bulunduğu alana doğru hareket 
eder.

D) I numaralı kumaşın bulunduğu alanda alçaltıcı, II numaralı kumaşın bulunduğu alanda yükseltici hava hareketi oluşur



21

9. Aşağıdaki grafikte K, L, M ve N kaplarında bulunan sıvıların derinlik, yoğunluk ve sıvıların kapların tabanına uyguladıkları 
basınç değerleri verilmiştir

 

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-

K L M N

Basınç (P)
Derinlik (h)

Yoğunluk (d)

Kaplar

 K, L, M ve N kaplarıyla aşağıdaki deneyler yapılmak isteniyor. 
 I. Sıvı basıncının sıvının derinliğine bağlı olduğunu göstermek
 II. Sıvı basıncının sıvının yoğunluğuna bağlı olduğunu göstermek
 III. Aynı sıvılar kullanılarak yapılan deney düzeneklerini göstermek

 Buna göre I, II ve III. deneylerin gerçekleşebilmesi için kullanılan kaplar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

I II III
A) K ve N L ve N L ve M
B) K ve M M ve N L ve M
C) L ve M M ve N K ve N
D) K ve N K ve L K ve M

10. Aşağıda verilen görsellerde K ve L vücut hücrelerinin bölünmeleri sırasında ana hücreden yavru hücrelere aktarılan DNA 
modelleri gösterilmiştir.
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K Hücres� L Hücres�

 DNA modellerine göre, K ve L hücrelerinin bulunduğu canlılarda gerçekleşen olaylara ait örnekler hangi seçenek-
te doğru olarak verilmiştir? 

K hücresi L hücresi 
A) Keçilerde dört boynuzluluk durumu Albinizim
B) Derinin bronzlaşması Ağaç dallarının uzaması
C) Ağaç dallarının uzaması Karaciğerin kendini yenilemesi
D) Orak hücreli anemi hastalığı Kırılan kemiğin iyileşmesi
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11. Bir cismin gölge boyu, üzerine gelen ışınların gelme açısına  bağlıdır. Işık ışınları dik bir açı ile gelirse gölge boyu en kısa 
uzunlukta olur . Aşağıda K, L, M ve N şehirleri ile ilgili çeşitli ipuçları verilmiştir.

 
İPUÇLARI

• K şehrinde 21 Aralık tarihinde en uzun gece yaşanırken, L şehrinde 21 
Haziran tarihinde en kısa gece yaşanır.

• 21 Aralık tarihinden itibaren M kentinde gölge boyları uzamaya başlar-
ken, K kentinde gölge boyları kısalmaya başlar.

• 23 Eylül tarihinden itibaren göçmen kuşlar K şehrinin bulunduğu konum-
dan, N şehrinin bulunduğu konuma doğru göç etmeye başlar. 

 Verilen ipuçlarına göre K, L, M ve N şehirlerinin Dünya üzerindeki konumları hangi seçenekte doğru verilmiştir? 
(GYK= Güney Yarım Küre, KYK= Kuzey Yarım Küre)

K L M N
A) GYK GYK KYK GYK
B) GYK KYK KYK GYK
C) KYK KYK GYK GYK
D) KYK KYK KYK KYK

12. Görselde farklı ortamlar arasında bulunan engeller kaldırıldığında mum alevinin hareket yönü oklar ile gösterilmiştir.
 

I. ortam
30 ⁰C

II. ortam
K ⁰C

III. ortam
L ⁰C

IV. ortam
40 ⁰C

V. ortam
20 ⁰C

VI. ortam
M ⁰C

 Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A) I . ortam yüksek basınç alanına, II. ortam ise düşük basınç alanına sahiptir.

B) II. ortamda K değeri 30 ⁰C’ tan büyüktür.

C) Ortamların sıcaklık sıralaması K=L> M olabilir.

D) VI. ortamda yükselen  hava hareketi görülür.
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13. Aşağıdaki görselde verilen K, L ve M sıvılarının kapların tabanına uyguladıkları basınç değerleri eşittir. 
 

K L M

 Buna göre,
 I.  Sıvıların yoğunluklarının sıralaması K > L > M’ dir.
 II. Bu sıvılar açık hava basıncını ölçmek için kullanılsaydı, barometredeki sıvı yüksekliği en fazla olan sıvı M sıvısı olurdu.
 III. Görseldeki düzenekler herhangi bir değişiklik yapılmadan kullanılarak, sıvı basınıcının sıvı derinliği ile olan ilişkisi 

test edilebilir.

 İfadelerinden hangileri doğrudur ?

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

14. Fen Bilimleri dersinde “İklim ve Hava Olayları” konusunu anlatan Zeki Öğretmen, öğrencileri ile aşağıdaki tabloyu yapmış-
tır. Etkinlikte verilen ifadeler iklim özelliğine ait ise cümlenin başına “İ”, hava olayına ait ise “H” harfi yazılacaktır. 

Isparta’da bugün 16:00-18:00 saatleri arasında yağmur yağışı görülecektir.

Eğirdir gölü kıyısında nemli bir hava hakimdir.

Yalvaç ilçesinde sabah saatlerinde sis görülecektir.

Atabey ilçesi yaz mevsimi ortalama sıcaklık değeri 20 ⁰C’dir.

 Buna göre tablonun hatasız olarak doldurulmuş hali hangi seçenekteki gibidir?
 

H

H

H

H

H

İ

İ

H

H

İ

H

İ

İ

İ

H

İ

A) B) C) D)
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15. Görselde bir akünün çalışma prensibi ile ilgili bilgiler verilmiştir.
 

H�SO�
+
Su

K
ur

şu
n 

Pl
ak

a

K
ur

şu
n 

Pl
ak

a

+ -

 AKÜMÜLATÖR ( AKÜ ) 
 Akü kimyasal enerjinin, elektrik enerjisine dönüştürüldüğü bir sistemdir. İçerisinde H2SO4 çözeltisi ve kurşun plakalar yer 

almaktadır. H2SO4 çözeltisi ve kurşun plakaların tepkimeye girmesi sonucu oluşan elektron hareketi ile elektrik üretimi 
gerçekleşir.

 Bu parçaya göre,
 I. Aküde kurşun plakalar arasında kullanılan sıvının pH değeri 7’den küçüktür.
 II. Bazik çözeltiler elektrik akımını iletmediği için akülerde kullanılmaz.
 III. Asitler metaller ile kimyasal tepkimeye girebilir.

 İfadelerinden hangileri doğrudur?

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

16. Öğretmen aşağıdaki  ‘Asit mi Baz mı?’ isimli etkinlik kağıdını sınıftaki öğrencilerine dağıtarak asitler ve bazlar konusunun 
daha iyi anlaşılmasını amaçlamıştır. Etkinlikte öğrenciler başlangıç noktasından başlayarak her bir kutudaki maddenin asit 
mi baz mı olduğuna karar vererek ilerleyip bitiş noktasına ulaşacaktır. Kutu içindeki madde asitse 2 puan, baz ise 1 puan 
alacaktır. 

 

Başlangıç
Noktası

Bebek
Şampuanı Sirke Çamaşır

Sodası NH3 Sabun NaOH

HCl

Bitiş
Noktası

Mide
İlacı Limon Akü sıvısı Kabartma

Tozu CH3COOH Erik

 

 Buna göre etkinliği doğru bir şekilde tamamlayan öğrenci toplam kaç puan alır? 

A) 17 puan   B) 18 puan   C) 19 puan   D) 20 puan
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17. Fen Bilimleri dersinde öğretmen, periyodik tablo ve elementler konusunu oryantiring teknikleri kullanarak ‘Elementleri 
Bul ve Topla’ isimli etkinlikle pekiştirecektir. Oryantiring etkinliğinde amaç, parkurdaki hedeflere sırasıyla ulaşıp, hedefteki 
soruları doğru bir şekilde cevaplayarak parkuru tamamlamaktır. Yarışmanın kazananını belirlemek için öncelikle hedef-
lerdeki sorulara verilen cevaplara bakılacak ve en fazla doğru sayısına sahip olan öğrenci yarışmayı kazanacaktır. Doğru 
sayılarının eşit olması durumunda ise parkuru tamamlama sürelerine bakılacak ve parkuru daha kısa sürede tamamlayan 
öğrenci yarışmayı kazanacaktır.

 Verilen kurallar çerçevesinde öğretmen sınıfın oryantiring haritasını çizmiş ve haritayı çoğaltarak 3 öğrenciye vermiştir. 
Oryantiring haritası aşağıdaki gibi 5 hedeften oluşmaktadır.

 

1

Başlangıç
B�t�ş

2

53

4

 Hedeflerdeki sorular aşağıda verilmiştir.

 Hedef 1 sorusu: Atom numarası 11 olan elementin grup numarası
 Hedef 2 sorusu: Atom numarası 8 olan elementin sınıfı
 Hedef 3 sorusu: Tek katmana sahip olan kararlı element
 Hedef 4 sorusu: A grubunda olup gruptaki diğer elementlerle benzer kimyasal özellik göstermeyen elementlerden biri
 Hedef 5 sorusu: Reklam panolarında ve paratonerlerde kullanılan kararlı element
  
 Aşağıdaki tablo öğrencilerin hedeflerdeki sorulara verdiği cevapları göstermektedir.

Hedefler 1 2 3 4 5
Tuana 1 Ametal Helyum Neon Hidrojen
Aleyna 1 Ametal Helyum Hidrojen Neon
Kerem 1 Metal Helyum Klor Neon

 Etkinlikte öğrencilerin parkuru bitirme süreleri Aleyna > Kerem > Tuana olduğuna göre,
 I. Parkuru en kısa sürede Tuana tamamladığı için Tuana 1. olmuştur.
 II. Kerem hedeflerdeki sorulardan 2 tanesine yanlış cevap vermiştir
 III. Parkurdaki hedefleri sırasıyla bulup sorulara doğru cevap verdiği için Aleyna 1. olmuştur.

 ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.   B) Yalnız II.   C) II ve III.   D) I, II ve III.
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18. K ,L ve M şehirlerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir.
  

 -  Güneş ışınları 21 Aralık’ta M şehrine dik açıyla 
gelir.

 - L şehrinde kış mevsimi yaşanmaz.
 - K şehrinde 4 mevsim de görülür ve yılın en 

kısa gecesi 21 Haziran tarihinde yaşanır.

 Bilgilere göre K, L ve M şehirlerinin Dünya üzerindeki konumları hangi seçenekteki gibi olabilir?

 

L

A)

C)

B)

D)

K

L
M

K

L

L

M

M

K

M

K
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19. 
 SERBEST DALIŞTA GURURUMUZ ŞAHİKA
 Serbest dalışta dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Burdur Salda Gölü’nde kendisi için oluşturulan 

özel bir alanda dalışa geçmiş ve üzerine etki eden,derinlere indikçe artan sıvı basıncına karşı 65 met-
re derinliğe ulaşıp,1 dakika 58 saniye sonra geri çıkarak bu alandaki rekorunu kırmayı başarmıştır.

 Şahika Ercümen ve çalışma ekibi günlerce süren "Dalışı nerede yapmalıyız?" arayışına Burdur Salda 
Gölü’nün bazı özellikleri sayesinde son vermişlerdir. Gölün bazı aylarda güney kıyılarının sıcaklık 
ve tuz oranının değiştiğini fark eden ekip, dalış için suyun tuz oranının %10, sıcaklığının ise 25 ⁰C 
olduğu zamanı seçmişlerdir. Şahika için hazırladıkları platformdaki çalışmalar olumlu sonuç vermiş 
ve Şahika tarafından rekor kırılmıştır.

 Paragrafa göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşabilir? (Tuzlu suyun yoğunluğu, saf suyun yoğunluğundan daha 
büyüktür.)

A) Dalış, göl suyu sıcaklığının aynı, tuz oranının farklı olduğu bir zaman aralığında yapılsaydı Şahika’nın aynı derinliğe 
inip geri çıkma süresi değişebilirdi.

B) Tuz oranı ve sıcaklığın daha fazla olduğu bir zaman aralığı seçilseydi Şahika’ya etki eden sıvı basıncı azalır böylece 
rekor daha rahat kırılabilirdi.

C) Ekip,Şahika’nın dalış esnasında derinlere indikçe daha az sıvı  basıncına maruz kalacağını bildiğinden gölün tuz 
oranı fazla olduğu zaman aralığını seçmiştir. 

D) Şahika’nın üzerine etki eden sıvı basıncının maksimum seviyede olduğu an yüzeye en yakın olduğu zamandır.
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20. Fen Bilimleri dersinde öğretmen aşağıda görseli verilen oyuncak treni sınıfa getirmiş ve öğrencilere yapacağı etkinliği 
anlatmıştır.

 

MUTASYON

MODİFİKASYON

ADAPTASYON

K TAKIMI L TAKIMI M TAKIMI “Merhaba Sevgili öğrenciler. Sizlerle küçük bir yarışma yapacağız. Yarışmamızdaki amacımız mutasyon, modifikasyon ve 
adaptasyon örneklerini doğru bir şekilde gruplandırmak. Panodaki örneklere ait numaraları kullanarak, bu örnekleri mu-
tasyon, modifikasyon ve adaptasyon vagonlarının renklerine göre uygun alana yazacaksınız. Doğru örnek sayısı en fazla 
olan takım 1. olurken, diğer takımlar da doğru sayılarına göre sıralanacaktır.”

 
Örnekler:
1)  Çift başlı kaplumbağaların olması.
2)  Tek yumurta ikizlerinden birinin uzun zamandır basket oyna-

dığı için boyunun diğerine göre daha uzun olması.
3)  Çöl bitkilerinin yapraklarının diken şeklinde olması.
4)  Kurbağaların sinek yakalayabilmek için dillerinin uzun olması.
5)  Spor yapan kişilerin kaslarının gelişmiş olması.
6)  Beyinde kontrolsüz üreyen hücrelerin tümör oluşturması.

 Gruplardaki öğrenciler mutasyon, modifikasyon ve adaptasyon örneklerini aşağıdaki gibi yerleştirmiştir.
 

MUTASYON

MODİFİKASYON

ADAPTASYON

K TAKIMI L TAKIMI M TAKIMI

1, 2 1, 6 2, 35, 4 2, 5 1, 53, 6 3, 4 4, 6

 Buna göre takımların yarışmada aldıkları dereceler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

K TAKIMI L TAKIMI M TAKIMI

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



29

21. Periyodik tablodaki bazı elementler K, L, M ve N sembolleri ile aşağıdaki gibi gösterilmiştir.
 

K

M

L

N

 Süleyman öğretmen laboratuvarında bulduğu üç elementi ayrı kaplara koymuş ve fark ettiği bazı özelliklerini şu şekilde 
not almıştır.

 
I II III

 - II. kaptaki element parlak görünümde ve fiziksel hali diğerlerinden farklı.
 - III. kaptaki element elektriği iyi iletmiyor.
 - I.ve III.kaptaki elementlerin kimyasal davranışları benzerdir.

 Buna göre Süleyman Öğretmen’in I, II ve III numaralı kaplara koyduğu elementler K, L, M ve N sembolleri ile gös-
terilen elementlerden hangileri olabilir?

I II III

A) K N L
B) N M K
C) L M N
D) N K L
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CEVAP ANAHTARI

FEN BİLİMLERİ

1. C

2. C

3. D

4. B

5. B

6. B

7. D

8. D

9. C

10. D

11. C

12. D

13. B

14. C

15. C

16. C

17. C

18. A 

19. A

20. B

21. C




