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Nİsan - örnek denemesİ

1. 1. Bir Michael Jackson hayranı olan Mikail, Michael Jackson ’un ünlü eğilme hareketini yaparak fen bilimleri 
dersi mevsimler konusu için bir proje ödevi hazırlıyor.

 Mikail, Dünya’nın eksen eğikliği kadar bir eğimle, odanın ortasındaki güçlü ısıtıcının etrafındaki dört farklı 
konumda yukarıda görüldüğü gibi yeterli bir süre bekliyor. Bu sıralarda şapkasında bulunan kızılötesi ter-
mometre ile ölçüm yapıyor. Her konumda elde ettiği ölçüm sonuçlarını bir grafiğe kaydediyor.

 Aşağıdakilerden hangisi Mikail’in elde ettiği grafik olabilir? Aşağıdakilerden hangisi Mikail’in elde ettiği grafik olabilir?

A) A) B) B) 

C)C) D)D)

Ölçülen sıcaklık (0C)

KonumI. II. IV.III.

Ölçülen sıcaklık (0C)

KonumI. II. IV.III.

Ölçülen sıcaklık (0C)

KonumI. II. IV.III.

Ölçülen sıcaklık (0C)

KonumI. II. IV.III.
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2. 2. Bir basit makinede dengelenen yük çıkış kuvveti, yükü kaldırmak için uygulanan kuvvet ise giriş kuvveti ola-
rak adlandırılır.

 Öğretmen derste, sürtünme, makara ve ip ağırlıklarının önemsenmediği iki farklı makara sistemini aşağıda-
ki gibi kuruyor. 

 Sistemleri birbirine bağlayan ipi eli ile tutuyor ve öğrencilerine dönerek “İpi serbest bıraktığımda ipin hare-
ket yönü nasıl olur? Nedeni ile birlikte söyleyebilir misiniz?” diye soruyor. 

 
 Bazı öğrencilerin bu soruya verdikleri cevaplar aşağıdadır.

 
 Buna göre hangi öğrenci öğretmeninin sorusunda doğru cevap vermiştir? Buna göre hangi öğrenci öğretmeninin sorusunda doğru cevap vermiştir?

Ayhan: “Sistemlerde dengelenen ağırlıklar eşit olduğu için sistem dengede kalmaya devam eder. “

Baki: “1. makara sisteminde oluşan giriş kuvveti, 2. makara sisteminde oluşan giriş kuvvetinden büyük 
olduğu için ip I yönünde hareket eder.”

Ceren: “1. makara sisteminde oluşan kuvvet kazancı, 2. makara sisteminde oluşan kuvvet kazancından 
daha büyük olduğu için ip I yönünde hareket eder.”

Derya: “1. makara sisteminde oluşan yoldan kayıp, 2. makara sisteminde oluşan yoldan kayıptan daha 
büyük olduğu için ip II yönünde hareket eder.”

A) A) Ayhan B) B) Baki C) C) Ceren D) D) Derya

P P
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3. 3. İçi camdan, dışı metalden yapılmış bir su matarası kullanılarak aşağıdaki deneyler yapılıyor.

  Deneylerin sonuçları için verilen;Deneylerin sonuçları için verilen;

 I. X sıvısının pH değeri, Y sıvısının pH değerinden küçüktür.
 II. Y sıvısı mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir.
 III. Mataranın içerisine X sıvısı doldurulmuş olsaydı matara içinde aşınma meydana gelirdi.
 yargılarından hangileri doğru  yargılarından hangileri doğru olamazolamaz??

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

4. 4. Aşağıdaki tabloda periyodik  tablonun ilk 18 elementi arasından alınan üç elementin katmanlarındaki elekt-
ron sayıları, ‘‘        ‘‘ şekli iki elektrona karşılık gelmek koşulu ile tabloda gösterilmiştir. 

  Buna göre tablodaki elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi Buna göre tablodaki elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştıryanlıştır??

A)A) K ve L elementleri; benzer kimyasal özelliklere sahiptir ve aynı grupta yer alırlar.
B)B) M elementi; 3. periyot 2A grubunda yer alan, elektrik ve ısıyı iyi iletebilen bir elementtir.
C)C) L ve M elementlerinin son katmanlarındaki elektron sayıları aynıdır fakat farklı grupta yer alırlar.
D)D) Atom numarası en büyük olan M elementidir ve periyodik tabloda K ve L elementlerinin sağında yer alır.

ELEMENT 1. katman 2. katman 3. katman

K

L

M
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5. 5. Özdeş su şişeleri ve süngerler kullanılarak farklı düzenekler kuruluyor. Şişeler içerisindeki suların miktar-
ları bilinmiyor. Düzenekler aşağıdaki gibi iken şişelerin sünger yüzeylerde gömülme miktarları arasında;          
3. düzenek > 2. düzenek = 1. düzenek ilişkisi gerçekleşiyor.

  Buna göre düzenekler hakkında verilen;Buna göre düzenekler hakkında verilen;

 I. 3. düzenekteki su miktarı 1 ve 2. düzeneklerdeki su miktarlarından fazladır.
 II. 2. düzenekteki şişenin sünger yüzeye uyguladığı basınç, 3. düzenekteki şişenin sünger yüzeye uyguladı-

ğı basınçtan büyüktür.
 III. 1. düzenekteki suyun ağırlığı, 2. düzenekteki suyun ağırlığından fazladır.
 yargılarından hangileri doğrudur? yargılarından hangileri doğrudur?

1. düzenek 2. düzenek 3. düzenek

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

6. 6. Aşağıda eşit kütlede alınan dört sıvının ilk sıcaklıkları ve özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıtıldıklarında oluşan 
son sıcaklıklarını gösteren grafik verilmiştir.

 Bu sıvılar ile ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi  Bu sıvılar ile ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştıryanlıştır??  (Sıvıların ısıtma işlemleri sırasında hal de-
ğiştirmediği varsayılacaktır.)

 A)A) Aynı sıcaklıkta alınan eşit kütleli K ve M sıvıları özdeş ısıtıcılar ile eşit süreler ısıtılırsa M sıvısının son sı-
caklığı daha büyük olabilir.

B)B) Eşit kütlelerde 80oC’de L sıvısı ile 20oC’de M sıvısı dış ortamdan ısıca yalıtılmış kapta karıştırıldığında den-
ge sıcaklığı 50oC olabilir

C)C) Aynı sıcaklıkta alınan eşit kütleli K ve N sıvıları özdeş ısıtıcılar ile eşit süreler ısıtılırsa N sıvısının son sı-
caklığı daha küçük olabilir.

D)D) Eşit kütlelerde 10oC’de L sıvısı ile 40oC’de N sıvısı dış ortamdan ısıca yalıtılmış kapta karıştırıldığında den-
ge sıcaklığı 20oC olabilir.

Ölçülen sıcaklık (0C)

SıvılarK

İlk sıcaklık

Son sıcaklık

L M N



6

nİsan- örnek denemesİ

7. 7. Sıvılar konuldukları kabın temas ettikleri her noktasına bir basınç uygularlar. Bu basıncın büyüklüğü sıvının 
yoğunluğuna ve derinliğine göre değişebilir.

 Üç öğrenci aşağıda verilen kabı ve sıvıları kullanarak bazı etkinlikler yapacaktır.

  Öğrencilerin gerçekleştirdiği etkinlikler şu şekildedir.Öğrencilerin gerçekleştirdiği etkinlikler şu şekildedir.

 1. etkinlik: Burcu, boş kabı 2h seviyesine kadar su ile doldurmuştur. 
 2. etkinlik: Sedat, boş kabı 3h seviyesine kadar yağ ile doldurmuştur.
 3. etkinlik: Ahmet, boş kabı 4h seviyesine kadar su ile doldurmuştur.

 Yapılan durumlarla ilgili, Yapılan durumlarla ilgili,

 I. 2. etkinlikte, kabın tabanında verilen noktalara etki eden sıvı basınçları arasında; L = M > K ilişkisi vardır.
 II. Her üç etkinlikte de tabandaki K, L ve M noktalarındaki sıvı basınçları birbirine eşit olacaktır.
 III. 1 ve 3. etkinliklerde sadece L noktasındaki sıvı basınçları kıyaslanarak sıvılarda basıncın derinlik ile olan 

ilişkisi test edilebilir.
 yorumlarından hangileri doğrudur? yorumlarından hangileri doğrudur?

K L h

h

h

M

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

h
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8. 8. Aşağıda virüslere karşı modern bir yöntemle üretilen aşı çalışmasının nasıl üretildiği ve etkisini nasıl gös-
terdiği gösterilmiştir.

  Bu çalışma ile ilgili olarak,Bu çalışma ile ilgili olarak,

 I. Bu aşı çalışmasında biyoteknolojiden yararlanılmıştır.
 II. Virüsten alınan kod insan hücrelerinde etki gösterebilmektedir.
 III. Aşıyı olan birisi tüm virüslere karşı bağışıklık kazanır.
 yargılarından hangileri doğrudur? yargılarından hangileri doğrudur?

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

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

9. 9. Bir bakterinin DNA yapısından alınmış bir kesit aşağıdaki gibi şematik olarak gösterilmiştir.

 Bakteri DNA’sından alınan bu kesit önce kendini onarıp ardından eşlenmesini tamamlayacaktır. Bu sebeple 
aşağıdaki ortamlar hazırlanmıştır.

 Buna göre verilen ortamlardan hangisinde bakteri onarım ve eşlenmesini tam olarak yapabilir?

A

A

TTT

S

S G

G

G

3 G
3 S

3 A3 T 2 A 3 G 5 G
2 S

3 A1 T 3 G
4 S

5 A3 T
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10. 10. Düzgün tohum zarfına sahip olma durumu, boğumlu tohum zarfına sahip olma durumun baskındır.
 Bir araştırmacı genotiplerini bilmediği dört farklı bezelye ile iki çaprazlama yapmıştır. Çaprazlamalarda el-

de ettiği sonuçları aşağıdaki gibi ifade etmiştir.

 Verilenlere göre aşağıdaki yargılardan hangisi  Verilenlere göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştıryanlıştır??

A)A) X ve Z bezelyeleri kendi aralarında çaprazlanırsa boğumlu tohum zarfına sahip bezelyeler oluşabilir.
B)B) X ve T bezelyeleri kendi aralarında çaprazlanırsa tohum zarfı bakımından saf döl baskın genotipe sahip 

bezelyeler oluşamaz.
C)C) X ve Z bezelyeleri kendi aralarında çaprazlanırsa tohum zarfı bakımından saf döl genotipe sahip bezel-

ye oluşma ihtimali yoktur.
D)D) Y ve T bezelyeleri kendi arasında çaprazlanırsa sadece tek tip fenotipte bireyler oluşur.

XX XX

 Elde edilen bezelyelerden bazıları tohum zarfı 
bakımından melezdir.

 Elde edilen bezelyelerin içinde hem düz hem de 
boğumlu tohum zarfına sahip bezelyeler var.

X ZY T

11. 11. Aşağıdaki tabloda fotosentez ve oksijenli solunum ile ilgili olan bazı özellikler belirtilmiştir. 8. sınıf öğrencisi 
Doruk, tablodaki bu özelliklerin ilgili olduğu olayı belirleyerek ‘‘ ✔ '' ile göstermiştir. Doruk’un işaretlemeleri 
tabloda bazı kısımlar okunmamasına rağmen aşağıdaki gibi olmuştur.

 Buna göre tablo ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi  Buna göre tablo ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemezsöylenemez??

A)A) K kısmında ‘‘üretilir’’ ifadesi yazılı olmalıdır.
B)B) L kısmında ‘‘organellerde’’ ifadesi yazılı ise her iki olaya da ‘‘✔’’ koymalıdır.
C)C) M kısmında ‘‘Oksijen kullanılır.’’ veya ‘‘Su üretilir.’’ ifadesi yazılı olabilir.
D)D) N kısmında ‘‘ışık enerjisi’’ ifadesi yazılı ise oksijenli solunum olayına ‘‘✔’’ koymalıdır.

Özellik Fotosentez Oksijenli 
solunum

Karbondioksit gazı ✔✔

Hücre içindeki                                meydana
gelir.

Su kullanılır. ✔✔

✔✔

                           , kimyasal enerjiye dönüş-
türülüp kullanılır.

K

M

N

L
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12. 12. Aşağıda boş bir odaya iki özdeş mum yerleştirmiştir. K mumu tavana yakın yerde, L mumu ise sehpanın üze-
rinde yer almaktadır. Mumların alevlerinin hareket yönleri şekilde gösterilmiştir.

 Buna göre olay ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi  Buna göre olay ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştıryanlıştır??

A)A) Kapı altı yüksek basınç alanını, kalorifer peteğinin olduğu kısım ise alçak basınç alanını temsil etmekte-
dir.

B)B) Kalorifer peteği üzerinde yükselen hava odanın üzerinden kapıya doğru hareket etmektedir.
C)C) L mumunun hareketi göz önüne alınarak rüzgârın oluşumu açıklanabilir.
D)D) K mumunun hareketi rüzgârın kısmen sıcak olan bölgelerden kısmen soğuk olan bölgelere doğru oluştu-

ğunu göstermektedir.

K mumu

Kapı
Kalorifer

L mumu

13. 13. Cisimleri belli bir yüksekliğe çıkarmak için oluşturulan rampa düzeneklerine eğik düzlem adı verilir. Eğik düz-
lemler kuvvet kazancı sağlamak için geliştirilen sistemlerdir.

 Aşağıdaki gibi bir eğik düzlem düzeneği kurulmuştur. Düzenekte rampa 1, 2 ve 3 seviyelerine getirilerek her 
durumda arabanın kaç adet bilye ile çıkartılabileceği test edilecektir.

 Buna göre sistemle ilgili, Buna göre sistemle ilgili,

 I. Rampa 3 konumuna takılı iken kullanılan bilye sayısı, 2 konumunda iken kullanılan bilye sayısından fazla 
olur.

 II. Rampa verilen üç konuma da ayrı ayrı takılarak, eğik düzlemin boyu ile kuvvet kazancı ilişkisi test edile-
bilir.

 III. Rampa verilen üç konuma takıldığında arabayı çıkartacak bilye sayıları arasında; 1 > 2 > 3 ilişkisi olur.
 yorumlarından hangileri doğrudur? yorumlarından hangileri doğrudur?

1

2

3

rampa

A) A) Yalnız I B) B) I ve II. C) C) I ve III. D) D) II ve III.
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14. 14. Özdeş çorba kaselerinde aynı miktarlarda mercimek çorbaları vardır. Bu çorbalar tencereden doğrudan 
kaselere doldurulmuştur.

 1. çorba olduğu gibi, 2. çorba ise içine ekmek kırıntıları doğranarak bekletiliyor. Çorbaların İlk durumdaki ve 
beş dakika sonraki sıcaklıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

  Bu durumlar ile ilgili;Bu durumlar ile ilgili;

 I. Ekmek kırıntılarının öz ısısı, mercimek çorbasının öz ısısından küçüktür.
 II. Ekmek kırıntılarının ilk sıcaklığı çorbanın ilk sıcaklığından küçüktür.
 III. Ekmek kırıntılarının aldığı ısı, 1. çorbanın ortama verdiği ısıya eşittir.
 yargılarından hangileri  yargılarından hangileri kesinliklekesinlikle doğrudur? doğrudur?

Ekmek kırıntıları

1. çorba 2. çorba

İlk sıcaklık (0C) Son sıcaklık (0C)

1. çorba 54 36
2. çorba 54 24

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

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

15. 15. Bir tamirci dükkanına ayrı ayrı tornavidalar almak yerine takıp çıkartılabilir olan aşağıdaki gibi bir set al-
mıştır. Sette çubuklar özdeş ancak baş kısımlar ise farklı büyüklüklerde verilmiştir. Tamirci vidayı tahtaya 
takmak için bu seti kullanmaya karar vermiştir.

  Kullanılan tornavida ve işlemlerle ilgili,Kullanılan tornavida ve işlemlerle ilgili,

 I. Tornavidanın baş kısmı olarak L’yi seçip kullanırsa diğer baş kısımlarına göre yoldan kaybı en fazla olur.
 II. Tornavidanın baş kısımları ayrı ayrı takılıp kullanıldığında uygulanan kuvvetler arası ilişki; M > K > L şek-

linde olur.
 III. Baş kısımları ayrı ayrı kullanarak vidayı bir tur döndürdüğünde tahtaya gömülme miktarları arasında,   

L > K > M ilişkisi olur.
 yorumlarından hangileri  yorumlarından hangileri yanlıştıryanlıştır??

R

3R

2R

Özdeş
çubuklar

K

L

M
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16. 16. 

 Bir araştırmacı esmer baykuşların farklı ortamlarda uyum yeteneklerini araştırmaktadır. Bunun için iki fark-
lı kapalı bahçe hazırlıyor. Bahçelerin özellikleri aşağıda verilmiştir.

 Araştırmacı her iki bahçeye de 20’şer adet esmer baykuş ekliyor. 
 Araştırmacı yeterli süre bekledikten sonra bahçelerdeki örümcek ve esmer baykuş sayılarını sayarak tab-

lo halinde kaydediyor.
 Buna göre araştırmacının oluşturduğu tablo aşağıdakilerden hangisi olabilir? Buna göre araştırmacının oluşturduğu tablo aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 A)                 B) A)                 B)

  

 C)                 D) C)                 D)

 Esmer baykuş ya da bir diğer adı ile kurbağa ağızlı baykuş 
eşine az rastlanan bir kamuflaj yeteneğine sahiptir. Otur 
ve bekle avcıları olarak, bir ağaca tünemiş olarak hareket-
siz kalırlar, sonra avlarını yakalamak için saldırırlar. Bu 
yüzden yaşayabilmek ve nesillerini devam ettirmek için 
ağaçlı alanlarda ağaç gövdesinin bir parçasıymış gibi gö-
rünmelerinin büyük önemi vardır.

Bahçe Bitki örtüsü Eklenen avlar

1. bahçe

* Kısa boylu, yeşil otsu bitkiler *Örümcek (200 adet)

2. bahçe

* Uzun ağaçlardan oluşan 
odunsu bitkiler.

*Örümcek (200 adet)

Esmer baykuş 
sayısı

Örümcek
sayısı

1. bahçe 22 220

2. bahçe 22 210

Esmer baykuş 
sayısı

Örümcek
sayısı

1. bahçe 15 230

2. bahçe 23 130

Esmer baykuş 
sayısı

Örümcek
sayısı

1. bahçe 24 125

2. bahçe 16 245

Esmer baykuş 
sayısı

Örümcek
sayısı

1. bahçe 16 145

2. bahçe 22 235
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17. 17. Besin zincirindeki tüketiciler tek bir besin çeşidi ile beslenmedikleri için besin zincirleri birbirleri ile yakın ilişki-
dedir. Bu nedenle besin zincirleri iç içe geçmiş hatta birbiriyle çakışık hâldedir. Bu şekilde iç içe geçmiş besin 
zincirlerine besin ağı denir.

 Öğretmen sınıfın akıllı tahtasında canlılardaki beslenme ilişkileri ile ilgili aşağıdaki besin ağı şemasını açmış-
tır.

  Şema ile ilgili olarak,Şema ile ilgili olarak,

 I. Tilkilerin avcılar tarafından avlanması şemadaki diğer tüm canlıları olumlu etkiler.
 II. Otlardan fareye aktarılan enerji  miktarı, farelerden tilkiye aktarılan enerji miktarından daha fazladır.
 III. Ortamdaki ışık miktarının azalması sadece mısır, buğday ve otu olumsuz şekilde etkiler.
 ifadelerinden hangileri  ifadelerinden hangileri yanlıştıryanlıştır??

Tilki

Tilki

Fare

Yılan

Kurbağa

Çekirge
Mısır

Buğday

Işık

Ot

Serçe

A) A) Yalnız I. B) B) Yalnız II. C) C) I ve III. D) D) I, II ve III.
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18. 18. Doğada bulunan elementlerin bir kısmı, canlı ve cansız çevre arasında sürekli hareket hâlindedir. Canlılar, 
kendileri için gerekli elementleri çeşitli şekillerde ortamdan alır ve bu elementleri kullanıp çeşitli şekillerde or-
tama geri verir. Canlıların yapısında bulunan elementlerin doğada tekrar tekrar kullanılmasına madde döngü-
sü denir. Karbon elementi de bu döngüsel düzenin bir parçasıdır.

 Doğada gerçekleşen karbon döngüsünün şematik olarak gösterimi aşağıda verilmiştir.

 Verilen madde döngüsünden yola çıkarak çizilen,

 grafiklerinden hangileri doğrudur? grafiklerinden hangileri doğrudur?

Atmosferdeki karbondioksit gazı

Hayvanlar

SolunumFotosentez Solunum

Ölü canlılar ve atıklar

Ayrıştırıcılar

BitkilerÇürüme

Yanma

Fosil yakıtlar

Atmosferdeki karbondioksit
 miktarı

Fotosentez

I.

Atmosferdeki karbondioksit
 miktarı

Çürüme

II.

Atmosferdeki karbondioksit
 miktarı

Yanma

III.

A) A) Yalnız I. B) B) Yalnız II. C) C) I ve III. D) D) II ve III.
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nİsan- örnek denemesİ

19. 19. Hava, hem yeryüzüne hem de içerisinde bulunan bütün cisimlere ağırlığı nedeni ile bir kuvvet uygular.
 Bu durum ile ilgili bir öğretmen sınıfta aşağıdaki deneyi hazırlıyor.

 Deney malzemeleri:
 * Bir adet ağzı açık cam şişe
 * Çocuk balonu
 * Boş kova
 * Isıtıcı
 * Çakmak
 * Soğuk su

 Deneyin yapılış aşamaları:

  Buna göre deney ile ilgili,Buna göre deney ile ilgili,

 I. 1. adımda şişenin içerisindeki suyun ısıtılması sırasında şişedeki gaz basıncı azalmıştır.
 II. 2. adımda balon geçirildikten sonra soğumaya bırakıldığında balon şişe içine doğru şişmeye başlayacak-

tır.
 III. 3. adımda dıştan dökülen soğuk su, açık hava basıncını iyice arttırmış ve balonun şişmesi hızlanmıştır.
 yorumlarından hangileri doğrudur? yorumlarından hangileri doğrudur?

 1. adım:
 İçerisine çok az su koyduğumuz 

ağzı açık şişeyi ısıtıcımızın üze-
rine koyarak su kaynayana ka-
dar 5-10 dk ısıttık.

 2. adım:
 Şişedeki su kaynamaya başladı-

ğında şişeyi ocağın üzerinden alıp 
çocuk balonunu içine katarak şi-
şenin ağzına şekildeki gibi geçir-
dik.

 3. adım:
 Daha sonra şişenin içindeki hava-

nın  daha çabuk soğumasını sağla-
mak amacıyla dışından biraz so-
ğuk su döktük ve balonun şişe içe-
risinde şişmeye başladığını göz-
lemledik.

A) A) Yalnız I. B) B) I ve II. C) C) II ve III. D) D) I, II ve III.
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nİsan- örnek denemesİ

Sınavınız bitmiştir.
Cevaplarınızı kontrol ediniz.

20. 20. Oksijensiz solunumda olduğu gibi besinlerin oksijen kullanılmadan enzimler yardımı ile parçalanıp enerji elde 
edilmesine fermantasyon denir. Laktik asit ve etil alkol fermantasyonu olmak üzere iki çeşittir. Fermantasyon-
sonucu oluşan ürünler, fermantasyon çeşidine göre farklılık gösterir.

 K ve L canlıları ayrı ayrı aşağıda denklemleri verilen fermantasyon olaylarından sadece birini gerçekleşti-
rebilmektedir. 

 Yaşamları için uygun şartların sağlandığı erlenlerin birincisine K canlısı, ikincisine ise L canlısı koyularak 
ağızları şekildeki gibi balon ile kapatılıyor. Bir süre sonra I. erlenin ağzındaki balonun şiştiği II. erlenin ağı-
zındaki balonda ise herhangi bir değişiklik olmadığı gözleniyor.

 

  Bu etkinliklerle ilgili,Bu etkinliklerle ilgili,

 I. K ve L canlıları, aynı ortama konulduklarında karşılıklı olarak gaz alışverişi yaparlar.
 II. I. erlenmayerdeki balonun şişmesine neden olan gazı, yeşil bitkiler fotosentez esnasında kullanır.
 III. Fermantasyon olayları sırasında K canlısı karbondioksit, L canlısı ise etil alkol oluşturur. 
 yorumlarından hangileri  yorumlarından hangileri yapılamazyapılamaz??  (K ve L canlıları erlenmayerlerde yaşamlarını sürdürebilmektedir.)

Besin                                   Karbondioksit + Etil alkol + Enerji (ATP)

Besin                                    Laktik asit + Enerji (ATP)

II. erlenmayer

L canlısı

I. erlenmayer

K canlısı

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