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Fen Bilimleri Soruları

1. Ekvator düzlemi ile Dünya’nın dolanma düzlemi arasında 23o 27’lık (23 derece 27 dakika) bir açı vardır. Bu açı, Dünya’nın 
kutup noktalarını birleştiren, dönme ekseninin de 23o 27’lık bir açı ile eğik durmasına sebep olur. Bu durum eksen eğikliği 
olarak tanımlanır. 

Buna göre, dönme eksenin eğik olması aynı bölgede yıl içerisinde aşağıdaki sonuçlardan hangisinin ortaya 
çıkmasına neden olmaz?

A) Gece gündüz sürelerinde değişiklikler olması

B) Bir cismin gölge boyunda değişiklikler olması

C) Sıcaklık farklılıklarının oluşması

D) Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi

2. Aşağıdaki görselde Dünya’nın Güneş etrafında dolanma hareketi (I) ve Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönme (II) 
verilmiştir.

Buna göre, Dünyanın I ve II numaralı hareketleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Kuzey ve Güney yarım kürede farklı mevsimlerin yaşanması sadece Dünya’nın I numaralı hareketine bağlıdır.

B) Dünya üzerinde bir bölgede ışığın yıl içerisinde yüzeye bıraktığı enerji miktarı Dünya’nın I numaralı hareketine bağlıdır. 

C) Dünya üzerinde bir bölgede yıllık sıcaklık farklılıklarının oluşması Dünya’nın II numaralı hareketine bağlıdır.

D) Kuzey ve Güney yarım kürede yıl içerisinde gece gündüz sürelerinin farklılık göstermesi Dünya’nın II numaralı 
hareketine bağlıdır. 
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3. Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımı ve eksen eğikliği sonucu 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran ve 23 Eylül gibi mevsim 
geçişlerinin yaşandığı tarihler oluşur.

Buna göre görselde verilen Dünya’nın konumları ile ilgili;

0

12

24

Gece Gündüz

Süre

Zaman

21 Haz�ran- 23 Eylül
Tar�hler� Arasında B�r�m Yüzeye Düşen

Işık Enerj�s� M�ktarı
21 Aralık- 21 Mart
Tar�hler� Arasında

Zaman

çizilen grafiklerin Dünya’nın yarım küreleri ile eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

   21 Haziran- 23 Eylül  21 Aralık- 21 Mart
    Tarihleri Arasında                            Tarihleri Arasında     

A) Güney yarım küre  Güney yarım küre

B) Güney yarım küre  Kuzey yarım küre

C) Kuzey yarım küre  Kuzey yarım küre

D) Kuzey yarım küre  Güney yarım küre
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4.    Kromozom = ...K... + Protein Kılıf

    K  = Gen + Gen + ...

            Gen  = ...L... + ...L... + ...

    L  = Organik Baz + ...M... + Fosfat

Canlılarda bulunan kalıtsal yapılar arasındaki ilişki yukarıda verilmiştir.

Buna göre;

I. K, kalıtsal yapılardan en büyüğüdür.

II. L yapısı canlılarda özellikleri belirleyen şifredir.

III. M yapısı deoksiriboz şekeridir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız III.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

5. İki uzun nükleotit zinciri bir merkez eksen etrafında kıvrılarak sarmal yapı oluşturur.  Bu iki zinciri, karşılıklı eşleşen organik 
bazlar birbirine bağlar. DNA molekülünde her zaman adenin nükletotidi  timin nükleotidi ile guanin nükleotidi ise sitozin 
nükleotidi ile eşleşir.

Buna göre, metinde verilen bilgilerden aşağıdaki soruların hangisinin cevabına ulaşılamaz?

A) DNA molekülü kaç zincirden oluşur?

B) DNA molekülünü oluşturan zincirler nasıl bir arada durur?

C) DNA molekülünde hangi nükleotit çiftleri eşleşir?

D) DNA kendini yenileyebilir mi?



36

6. DNA molekülünün eşlenmesi ile ilgili bilgi verilmiştir.

DNA Molekülü

DNA hücren�n yönet�c� molekülüdür. Yaşamsal faal�yetler�n 
devamı �ç�n gerçekleşen hücre bölünmeler� önces�nde 
kend�n� eşler. DNA’nın eşlenmes� sırasında ç�ft sarmal 
z�nc�r� açılarak her b�r z�nc�r karşısında yen� b�r z�nc�r oluşur.

Buna göre, eski ve yeni oluşan DNA moleküllerinde aşağıda verilen hangi durumlar karşılaştırılarak DNA 
molekülünün doğru eşlendiği tespit edilebilir?

A) Deoksiriboz şeker sayıları

B) Fosfat sayıları

C) Nükleotit dizilişleri

D) Nükleotit çeşitleri
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7. Proje Görevi: DNA’nın yapısını model üzerinde gösteriniz.

A

A

D D D D D D D

D D D D D D D

T
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C

G

CT

A

T

Emre, öğretmeninin verdiği proje görevini yapmak için öncelikle yukarıda yer alan çizimi gerçekleştiriyor. Yaptığı çizime 
uygun bir model tasarlamak için de düğmeleri kullanmaya karar veriyor.

Emre, yapacağı DNA modelinde; 

• Öncelikle nükleotidi oluşturan her yapı için farklı şekillerde düğme seçiyor

• Nükleotidin yapısında bulunan her bir organik baz için ise farklı renklerde düğme seçiyor.

Buna göre, Emre yapacağı modelde kaç farklı şekil ve kaç farklı renkte düğme kullanmalıdır? 

  Şekilleri Farklı Renkleri Farklı

A)   3            3

B)   3            4

C)   4            6

D)   4           14
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8. Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddeler kendi özelliklerini kaybederek farklı özelliklerde yeni maddeler oluşturur. 
Ayrıca kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesi tepkime sonucu oluşan ve artan maddelerin 
toplam kütlelerine eşittir.

Şekildeki grafikte kapalı bir kapta gerçekleşen kimyasal bir tepkimenin grafiği verilmiştir.

40

60

Kütle (g)

Zaman

A

B

C

Bu kapta C maddesinin yanında başka bir madde daha oluştuğuna göre;

I. C’nin yanında oluşan maddenin kütlesi 40 gr’dır.

II. C’nin yanında oluşan madde ürün olduğu için grafik eğrisi yukarı yönde çizilmelidir.

III. C’nin yapısında bulunan atomlar A ve B’nin yapısında bulunan atomlardan farklıdır.

ifadelerinden hangisi doğrudur?

A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.
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9. Antepfıstığı; Yazları uzun, sıcak, kurak, kışları ise nispeten soğuk yerlerde iyi yetişir. Tam dinlenme halindeyken  –19oC’ye 
kadar dayanır. Geç çiçeklenmesi nedeniyle ilkbahar donlarından fazla zarar görmez. Ancak çiçek devresindeki yağış 
ve sisler olumsuz etki eder. Sıcak ve kurak samyeli de zararlıdır. Yıllık yağışı 400-500 mm olan yerlerde sulanmadan 
yetiştirilebilir. Ancak yazın yapılacak bir iki sulama ürün verimini arttırır. Antepfıstığı meyveleri olgunlaşabilmeleri için yüksek 
ısı toplamına ihtiyacı vardır. Kış dinlenme periyodunda oldukça fazla soğuk ister. 

Bir ziraat mühendisi iklim yönünden yetişme özellikleri verilen antepfıstığını Karaman ilinde yetiştirmek istiyor.

Buna göre bu ziraat mühendisi Karaman iline ait hangi kitapçığı incelemelidir?

A) B)

C) D)

KARAMAN
2020

)

)

2020 Yılı
Karaman İl�ne A�t 

Sıcaklık, Yağış ve Nem Değerler�

2015-2020 Yılları Arası 
Karaman İl�ne A�t 

Sıcaklık, Yağış ve Nem Değerler�

2020-2040 Yılları Arası
Karaman İl�ne A�t  Tahm�n� 

Sıcaklık, Yağış ve Nem Değerler�

KARAMAN
2020

1985-2020 Yılları Arası 
Karaman İl�ne A�t 

Sıcaklık, Yağış ve Nem Değerler�

K
A

R
A

M
A

N
2

0
2

0

KARAMAN
2020
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10. Kivi rüzgâra karşı en duyarlı bitkilerden birisidir. Kurulan kivi bahçelerinde bitkilerin hakim rüzgarlardan iyi korunması 
gerekmektedir. Sıcak esen rüzgarlar bitkilerde su kaybını arttırdığı gibi şiddetli rüzgarlar sürgünlerin kırılmasına çiçeklerin 
dökülmesine sürtünme neticesinde meyvelerin üzerinde pazar değerini düşüren lekelerin oluşmasına sebep olmaktadır. 
Hatta yaz sonu ya da sonbaharda esen rüzgarlar yaprakların vakitsiz dökülmesini teşvik etmeleri nedeniyle ertesi yıl meyve 
tutumunun az olmasına yol açmaktadır.

Ülkemizde kivi yetiştirmek için harita üzerinde verilen alanlarda araştırma yapılarak farklı noktalardaki yıllık sıcaklık 
ortalamaları harita üzerine işleniyor.  Daha sonra bu noktalar arasındaki belli alanlar daire içerisine alınıp  K, L , M ve N 
harfleri ile gösteriliyor.

K

M

L

N16.8oC

13.6oC

17oC

5.7oC

Buna göre, sıcaklık farkının rüzgâr oluşumuna etkisi düşünüldüğünde araştırma yapılan alanlardan hangisi kivi 
yetiştiriciliği için en uygundur?

A) K                                  B) L                                  C) M                                  D) N
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11. Mehmet öğretmen öğrencilerine bir ders önce tek karakter çaprazlamalarını K ve L bezelyelerini kullanarak anlatmıştır. 
Teneffüs sonrasında sınıfa geldiğinde bezelyelerin genotiplerine ait tahtada yazılı olan alellerin bazılarının silindiğini 
görmüştür. 

M: Mor Ç�çek Reng� Alel�
m: Beyaz Ç�çek Reng� Alel�

K
M ...
1 2

X L
... m
3 4

Daha sonra tahtadan silinmeyen ve silinen alelleri yukarıdaki gibi numaralandırarak öğrencilerinden 2 ve 3 numaralı alelleri 
kendilerinin tamamlamasını ve çaprazlama sonucu oluşacak durumları belirtmelerini istemiştir.

Buna göre, 

I. 2 ve 3 numaralı aleller aynı ise birinci kuşakta beyaz renkli çiçekler oluşabilir.

II. 2 ve 3 numaralı aleller farklı ise K ve L bezelyeleri homozigottur.

III. 2 ve 3 numaralı aleller aynı ise birinci kuşakta oluşan çiçeklerin hepsi mor renklidir.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III

D) I, II ve III.
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12. Bilgi: Su ile mürekkep karıştırılırsa oluşan karışım mürekkebin rengini alır ve karışım mürekkebin renginde görünür.

Sare öğretmen kalıtım ile ilgili kavramları öğrencilerine anlattıktan sonra konuyu pekiştirmek için sınıfa içerisinde su ve 
mürekkep bulunan deney kapları getiriyor. Deney kaplarında bulunan sıvılar ile aşağıdaki gibi bazı işlemleri gerçekleştiriyor.

Su Mürekkep

I. işlem: Mürekkep ile eşit miktarda su alarak boş bir kapta bu sıvıları karıştırıyor. Kaptaki karışım mürekkebin renginde 
görünüyor.

II. işlem: Eşit miktarda suyu alarak boş bir kapta karıştırıyor. Kaptaki karışımın renginde bir değişim gözlenmiyor.

III. işlem: Eşit miktarda mürekkebi alarak boş bir kapta karıştırıyor. Kaptaki karışımın renginde bir değişim gözlenmiyor.

Bu işlemler sonucunda;

• Abdullah: Mürekkep çekinik geni su ise baskın geni temsil etmektedir.

• Elif: Su çekinik geni temsil ettiği için I. işlemde mürekkebin yanında kendi rengini kaybetmiştir.

• Ömer: II. işlem sonucunda oluşan karışım homozigot çekinik karakterli bir geni temsil etmektedir.

• Fatma: III. işlem sonucunda oluşan karışım melez baskın karakterli bir geni temsil etmektedir.

yorumlarını yapan öğrencilerden hangilerinin yorumu doğrudur?

A) Abdullah ve Elif 

B) Elif ve Ömer

C) Abdullah, Fatma ve Ömer

D) Elif, Fatma ve Ömer
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13. Etkinlik Yapalım: Verilen soruların altlarında bulunan kutular üzerinde bazı kavramlar verilmiştir. Bu kavramlardan sorunun 
cevabı olmayan kutular katlanarak, sorunun cevabı olan kutu içerisine yerleştirilecektir. 

Soru: Kromozom, gen, DNA ve nükleot
t kalıtsal yapılarından hang
s
 en küçüktür?

DNA

Krom
oz

om

Nük
leo

t
t

Gen
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oz

om

Nük
leo

t�t

Gen

Soru: DNA molekülünün görev b�r�m� ned�r?
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Döl

Soru: D�ş� ve erkek atadan gelen aleller�n farklı olması durumunda ortaya çıkan döl özell�ğ� ned�r?

Bas
kı
n

Çek
�n
�k

Soru: B�r karakter�n ortaya çıkmasında etk�s�n� her zaman gösteren alellere ne ad ver�l�r?

Buna göre, etkinlik sonunda kutuların görünümü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
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14. Şekildeki kaplarda asit, baz ya da nötr olduğu bilinen K,L ve M çözeltileri veriliyor.

K
Çözelt�s�

L
Çözelt�s�

M
Çözelt�s�

Bu çözeltilere sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanıyor.

I. K çözeltisine kırmızı turnusol kağıdı batırılıyor ve renginde değişim gözlenmiyor.

II. L çözeltisine mavi turnusol kağıdı batırılıyor ve renginde değişim gözlenmiyor.

III. Mçözeltisine kırmızı ve mavi turnusol kağıdı aynı anda batırılıyor ve mavi turnusol kağıdının rengi kırmızıya dönüyor.

Buna göre, K, L ve M çözeltilerinden hangisi ya da hangilerinin pH değeri aralığı belirlenebilir?

A) Yalnız M 

B) K ve L

C) L ve M

D) K, L ve M
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15. Periyodik cetvelde bazı elementlerin bulundukları yerler ve özellikleri ile ilgili bilgiler veriliyor. 

• K, L ile aynı periyotta, M ile aynı gruptadır.

• N, periyot numarası en büyük ve atom numarası K’dan bir fazladır.

• K ve M ısı ve elektriği iletmemektedir.

• L ve N tel ve levha haline getirilebilir.

Buna göre, K, L, M ve N elementlerinin periyodik cetveldeki yerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir?

L K
N

M

L K
N

M

A)

L K
N

M
B)

L K N

M

C)

D)
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16. Homojen ağırlığa sahip katı bir cisim üzerinde şekildeki gibi kesme düzlemleri gösteriliyor. 

K

MN L

Buna göre;

I. Cisim M düzlemi boyunca kesilir üsteki parça çıkartılırsa cismin ağılığı azalır, yere uyguladığı basınç değişmez.

II. Cisim K düzlemi boyunca kesilip üsteki parça çıkartılırsa cismin ağırlığı azalır, yere uygulanan basınçta azalır.

III. Cisim L düzlemi boyunca kesilip parçalardan biri çıkartılırsa cismi ağırlığı azalır yere uygulanan basınç değişmez.

yorumlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.

B) Yalnız III.

C) I ve II.

D) II ve III.
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17. Ayırma hunisi, sıvı-sıvı heterojen karışımları birbirinden ayırmaya yarayan cam bir araçtır. Su ve zeytinyağı gibi yoğunlukları 
farklı olan sıvılar ayırma hunisi yardımıyla birbirinden ayrılabilir. Suyun yoğunluğu zeytinyağından büyüktür.

Problem: Sıvı basıncının bağlı olduğu faktörler nelerdir?
Hipotez: 
I.    Sıvı basıncı sıvının cinsine bağlıdır. 
II.   Sıvı basıncı sıvının derinliğine bağlıdır. 
Kontrollü Deney Malzemeleri:

Su - Zeyt�nyağı
Karışımı

Ayırma Hun�s� A Kabı C KabıB Kabıyırma Hun�s
 

Yönerge: Bir kap içerisinde size verilen su-zeytinyağı karışımını ve deney malzemelerini kullanarak hipotezlerini 
test edebilecek kontrollü deney düzenekleri hazırlayınız.

Buna göre, yönergeyi takip ederek deney yapan aşağıdaki öğrencilerden hangisinin uygulamış olduğu basamaklara 
göre elde ettiği sonuçlar doğru olarak verilmiştir?

A) ELİF
1. Su-zeytinyağı karışımını ayırma hunisine 
boşaltırım.
2. Ayırma hunisi yardımıyla A kabını tamamen 
doldururum.
3. Daha sonra ayırma hunisindeki sıvının biri 
bitene kadar B kabını doldururum.
4. Son olarak ayırma hunisinde kalan sıvı ile C 
kabının yarısını doldururum. 
5. A ve B kapları ile I. hipotezi, A ve C kapları ile 
de II. hipotezi test ederim.

B) GÖKTUĞ
1. Su-zeytinyağı karışımını ayırma hunisine 
boşaltırım.
2. Ayırma hunisi yardımıyla A kabının üçte birini 
doldururum.
3. Daha sonra B kabını doldurarak sıvının biri 
bitene kadar ayırma hunisini açık bırakırım.
4. Son olarak ayırma hunisinde kalan sıvı ile C 
kabını tamamen doldururum.
5. A ve B kapları ile I. hipotezi, A ve C kapları ile 
de II. hipotezi test ederim.

C) ÖZGE
1. Su-zeytinyağı karışımını ayırma hunisine 
boşaltırım.
2. Ayırma hunisi yardımıyla A kabını tamamen 
doldururum.
3. Daha sonra ayırma hunisindeki sıvının biri 
bitene kadar B kabını doldururum.
4. Son olarak ayırma hunisinde kalan sıvı ile C 
kabının yarısını doldururum.
5. A ve C kapları ile I. hipotezi, A ve B kapları ile 
de II. hipotezi test ederim.

D) YUSUF
1. Su-zeytinyağı karışımını ayırma hunisine 
boşaltırım.
2. Ayırma hunisi yardımıyla A kabını tamamen 
doldururum.
3. Daha sonra ayırma hunisindeki sıvının biri 
bitene kadar B kabını doldururum.
4. Son olarak ayırma hunisinde kalan sıvı ile C 
kabının tamamını doldururum. 
5. A ve C kapları ile I. hipotezi, A ve B kapları ile 
de II. hipotezi test ederim.
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18. Bir tasarımcı geri dönüştürülebilen farklı malzemeleri kullanarak şekildeki gibi yüzey alanları ve ağırlıkları eşit küpler 
oluşturuyor. 

K L M N

Tasarımcı oluşturduğu K, L, M ve N küplerini kullanarak aşağıdaki gibi üç farklı kumbara tasarımı ortaya çıkarıyor.

K KL

M

MN

I II III

L

L

N

Buna göre, tasarımcının oluşturduğu kumbaraların zemine uyguladıkları basınçlar arasındaki ilişkiyi gösteren 
grafik aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

I II III

Basınç (Pascal)

I II III

Basınç (Pascal)

I II III

Basınç (Pascal)

A) B)

C) D)

I II III

Basınç (Pascal)
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19. Şekilde pH değeri 1 olan K çözeltisi üzerine büret yardımıyla I, II ve III zaman aralıklarında pH değerleri bilinmeyen farklı 
çözeltiler ayrı ayrı deney düzeneklerinde ekleniyor.

K çözeltisinin ph değerinin değişim grafiği de aşağıdaki gibi oluşuyor.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

pH Değer�

Zaman

I II III

Buna göre I, II ve III zaman aralıklarında eklenen çözeltilerden hangilerinin kesinlikle asit olduğu bilinir?

A) I. zaman aralığında eklenen çözeltinin

B) II. zaman aralığında eklenen çözeltinin

C) I. ve II. zaman aralığında eklenen çözeltilerin

D) I. ve III. zaman aralığında eklenen çözeltilerin
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20. Aşağıdaki periyodik tabloda K, L, M ve N elementleri verilmiştir.

Bu elementler içerisinden;

I. öğrenci, grup numarası en büyük elementi seçiyor.

II. öğrenci, periyot numarası en küçük elementi seçiyor.

III. öğrenci, grup ve periyot numarası aynı olan elementi seçiyor.

IV. öğrenci, atom numarası herhangi bir soygaza en yakın olan elementi seçiyor.

Buna göre, I, II, III ve IV numaralı öğrencilerden hangileri aynı elementi seçmiş olabilir?

A) I ve II.

B) II ve III.

C) I ve IV.

D) II ve IV.

21. 

Olaylar
I

Çevresel etkenler 
sonucu oluşur

II
Kalıtsaldır

III
Gen yapısında meydana 

gelen değişimdir

IV
Farklı canlılarda 

görülebilir
M

Yukarıdaki tabloda M olayına ait bazı özellikler verilmiştir. Ancak tabloda hangi özelliklerin bu olaya ait olduğu işaretlenmemiştir. 

Buna göre, M olayının mutasyon olduğunu bilen bir öğrenci  I, II, III ve IV numaralı özelliklerden hangisini  kesinlikle 
işaretlemelidir?

A) I

B) II

C) III

D) IV
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22.  
Evde Plast�k Nasıl Yapılır?

Plast�kler sentet�k maddeler �çer�s�nde yer almaktadır. Sentet�k maddeler�n büyük 
bölümü laboratuar ortamında üret�lse de plast�k malzemeler� ev ortamında üretmen�z 
mümkündür.
Plast�ğ� evde yapmak �ç�n gerekl� olan �lk malzemem�z süttür. İk�nc� malzemem�z �se 
sürekl� olarak kullanmış olduğumuz konsantre s�rked�r. Bu �k� ürünü karıştırıp ocak 
üzer�nde ısıtmaya başladığınızda süt kes�lecekt�r. Isıtma �şlem�n� devam ett�rd�ğ�n�z de 
�se süt c�dd� anlamda katılaşacak ve bu sayede plast�ğ�n özünü �mal etm�ş olacaksınız.
S�rke ve süt karışımı �le elde etm�ş olduğunuz plast�k soğuduğunda c�dd� anlamda 
sertleşmekte ve p�yasada bu ürüne süt taşı den�lmekted�r. 

Buna göre, süt taşı adı verilen ürünün sütten ve sirkeden farklı özellikler göstermesinin nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Süt ve sirkenin özelliğini kaybederek farklı özellikte yeni bir madde oluşması.

B) Süt ve sirkedeki suyun buharlaşarak ortamda sadece katı maddelerin kalması.

C) Süt taşındaki atomların süt ve sirkedeki atomlardan farklı olması. 

D) Süt ve sirkenin ısıtma nedeniyle aynı olan özelliklerinin ortaya çıkması.
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23. Dinamik Kompaksiyon: Dinamik kompaksiyon işleminde büyük bir ağırlık kullanılarak oluşturulan tekrarlı ve sistematik 
yüksek kuvvetin zemine uygulanmasıyla zemin sıkıştırılır. Oluşturulan bu kuvvet, kayma ve basınç gerilmelerinin tabakalar 
arasında yayılmasıyla, zemin taneciklerini daha sıkı bir hale getirir. Dinamik kompaksiyon işleminde iyileştirme derecesi 
(yerde oluşturulan derinlik) serbest düşürme sonucu tokmağın toprak yüzeyde oluşturduğu basınca bağlıdır.

Gökdelen yapılmak istenen bir alanın zemin iyileştirme çalışmasını yapan bir  inşaat firmasının vinci tokmağı 20 m yukarı 
kaldırıp zemin üzerine serbest düşürme yapmaktadır.  

Tokmak

15 Tona 
Kadar Ağırlık

Tokmağı düşürme seviyesi her işlemde sabit olduğuna göre, bu inşaat firması en iyi zemin iyileştirme çalışmasını 
aşağıdakilerden hangisi ile sağlayabilir?

A) Tokmağın ağırlığını ve yüzey alanını aynı oranda artırarak

B) Tokmağın ağırlığını azaltıp, yüzey alanını artırarak

C) Tokmağın ağırlığını artırıp, yüzey alanını azaltarak

D) Tokmağın ağırlığını değiştirmeden, yüzey alanını azaltarak
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24. Tabloda bezelye bitkisine ait bazı karakter ve bu karakterlerin baskın ve çekinik olma durumları verilmiştir.

Karakterler
Dominant 
(Baskın) 
Karakter

Resesif (Çekinik) 
Karakter

Çaprazlama 
sonucu oluşan 

fenotipler

I. Tohum Şekli Düzgün 
(Yuvarlak-Şişkin) Buruşuk

Düzgün tohum 
şekline sahip 

bezelye

II. Tohum Rengi Sarı Yeşil
Yeşil tohum 

rengine sahip 
bezelye

III. Çiçek Rengi Mor Beyaz
Mor çiçek 

rengine sahip 
bezelye

IV. Gövde 
uzunluğu Uzun Kısa Uzun gövdeye 

sahip bezelye

Buna göre, çaprazlama sonucu oluşan bezelyelerden hangisi ya da hangilerinin genotipleri kesinlikle saf döldür?

A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) II ve III.

D) III ve IV.
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25. Toricelli’nin Deneyi

• 1 m uzunluğunda bir ucu açık diğer ucu kapalı bir cam boruya dolana kadar cıva doldurmuştur.

• Cam borunun açık ucunu parmağıyla kapatıp ve kapattığı taraf aşağı gelecek şekilde boruyu içi civa dolu kaba 
batırmıştır.

Cıva

• Parmağını borunun ucundan çekerek borudaki civanın dengede kalmasını beklemiştir.

100 cm
76 cm

• Borudaki civa seviyesi dengeye geldikten sonra cıva seviyesini 76 cm olarak ölçmüştür.

• Civanın yoğunluğunu suyun yoğunluğundan büyüktür. Eğer bu deneyde su kullanmış olsaydı borudaki su seviyesi 
76cm’den daha büyük ölçülürdü.

Buna göre Toricelli’nin açık hava basıncını bulmak için oluşturduğu deney düzeneği ile ilgili aşağıdaki verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Açık hava basıncını sıvı basıncından faydalanarak ortaya çıkarmıştır.

B) Aynı cam boruda cıva yerine su kullanmış olsaydı parmağını koyduğu uçtaki sıvı basıncı daha büyük olurdu.

C) Parmağını borunun ucundan çektikten sonra borunun açık uçlu olan kısmındaki sıvı basıncı azalmıştır.

D) Su kullanılarak ölçülen açık hava basıncı değeri civa kullanılarak ölçülen açık hava basıncı değerine eşit olur. 
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CEVAP ANAHTARI

FEN BİLİMLERİ

1. D 11. D 21. C
2. B 12. B 22. A
3. A 13. A 23. C
4. A 14. D 24. B
5. D 15. A 25. B
6. C 16. D
7. B 17. D
8. A 18. A
9. C 19. B
10. C 20. B




