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 FenHocanlar
Liselere Hazırlık

LGS Denemeleri - 6

Adı      : ...........................

Soyadı : ...........................

Sınıfı    : ...........................

8. Sınıf

2020-2021

SEZONU

1. 8. sınıf öğrencisi Serkan tetris oynarken oyunun bir aşamasında babası oyunu durdurmuş, oyundaki parçaların günlük hayatta zemine 
bırakılan cisimler olarak hayal etmesini istemiştir.

Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3 Şekil 4

Baba, yandaki görselde duran dikdörtgen şeklin zemine uyguladığı basıncın P 
olduğunu kabul ettiğini söylemiştir. Baba, Serkan'a yukarıdaki şekillerin ayrı ayrı 
dikdörtgenin yanına indirildiğinde oluşan yeni şekillerin basınçlarının ne kadar 
olabileceğini sormuştur.

Serkan, babanın sorusuna doğru cevap verdiğine göre, aşağıdakilerden hangisi Serkan'ın cevabıdır?

A) 
Şekil 1 P'ye eşit

Şekil 2 P'den küçük

Şekil 3 P'den büyük

Şekil 4 P'ye eşit

   B) 
Şekil 1 P'ye eşit

Şekil 2 P'ye eşit

Şekil 3 P'den büyük

Şekil 4 P'den küçük

   C) 
Şekil 1 P'ye eşit

Şekil 2 P'ye eşit

Şekil 3 P'den küçük

Şekil 4 P'den büyük

   D) 
Şekil 1 P'den büyük

Şekil 2 P'den büyük

Şekil 3 P'den küçük

Şekil 4 P'den büyük

2. DNA'nın kendini eşlemesi sırasında bazı hatalar meydana gelebilir. Bu hatalardan bazıları onarılabilirken, bazıları onarılamaz.

Fen Bilimleri öğretmeni DNA'da meydana gelen hangi hataların onarılıp hangi hataların onarılamayacağını öğrencilerine oyun 
oynatarak anlatmak istemektedir. Bunun için ilk olarak sınıfa getirdiği renkli lolipop şekerleri ile bir DNA modeli oluşturmaktadır. 
Oluşturulan DNA modelinin bir bölümü aşağıdaki görselde verilmiştir.

Öğretmen daha sonra lolipop şekerlerinden bazılarını yerlerinden almaktadır.

Buna göre öğretmenin aldığı lolipop şekerleri aşağıdakilerden hangisindeki gibi olursa DNA modeli kesinlikle onarılır?

A)  B)  C)  D) 
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5. Aşağıdaki grafikte 5 gram K maddesinin sıcaklık - ısı grafiği 
verilmiştir.

Isı (cal)
32

Sıcaklık (oC)

59,5

34

70

102

292,5 402,5

Buna göre, K maddesi ile ilgili aşağıda yapılan,

I. 1 gram K maddesinin erimesi için gerekli olan ısı miktarı, 
buharlaşması için gerekli olan ısı miktarından 16,5 kalori 
(cal) daha fazladır.

II. K maddesinin erime sıcaklığı, kaynama sıcaklığından 32 
oC düşük bir değere sahiptir.

III. 2 gram K maddesinin tamamen buharlaşması için gerekli 
ısı miktarı 44 kalori (cal)'dir.

yorumlarından hangileri doğrudur?

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

6. Bezelyelerde yuvarlak tohumluluk, buruşuk tohumluluğa 
baskındır. Aşağıdaki tabloda bezelyelerin genotip ve fenotip 
durumları verilmiştir.

Genotip Durumu Fenotip Durumu

Bezelye BB Yuvarlak

Bezelye Bb Yuvarlak

Bezeyle bb Buruşuk

• X ve Y bezelyeleri kendi aralarında çaprazlandığında iki 
farklı genotipe sahip yavrular oluşuyor.

• Y ve Z bezelyeleri kendi aralarında çaprazlandığında, 
oluşan yavruların tamamı yuvarlak tohumlu olmaktadır.

• X ve Z bezelyeleri kendi aralarında çaprazlandığında 
oluşan yavrularda iki farklı fenotip ve iki farklı genotip 
durumları olmaktadır.

Buna göre çaprazlanan bezelyelerin genotip yapıları 
aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?

X Bezelyesi Y Bezelyesi Z Bezelyesi
A) Bb bb BB

B) bb Bb BB

C) Bb BB bb

D) BB Bb Bb

3.  pH çizelgesi

70 14
Bilgi: pH ölçeği maddelerin asidik, bazik ya da nötr olup olmadıklarını anlamamıza yarayan çizelgedir.

Hidayet'in hazırladığı bilgisayar programı seçilen iki maddenin pH'larını toplayıp 2'ye bölüyor ve çıkan sonucu pH çizelgesi ile 
karşılaştırıyor. Sonuç asidik ise ekran kırmızı, bazik ise mavi, nötr ise beyaz renk ile kod veriyor.

Programı açan Hidayet, M, R, T maddelerinden M ile R'yi seçince mavi, M ile T'yi seçince kırmızı, R ile T'yi seçince beyaz kod veriyor.

Buna göre, M, R, T maddelerinin pH'ları arasındaki ilişki nedir?

A) R > M > T B) R > T > M C) M > R > T D) M > T > R

4. Aşağıda geçmişten günümüze bazı periyodik tablo çeşitleri gösterilmektedir.

K L M N

K, L, M ve N periyodik tabloları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) N periyodik tablosu, diğer periyodik tablolardan daha sonra geliştirilmiştir.

B) M periyodik tablosunda benzer fiziksel özelliğe sahip elementler alt alta gelmekte olup, oluşturulan ilk üç boyutlu çizelgedir.

C) L periyodik tablosu Mendeleyev tarafından artan atom ağırlıklarına göre sıralanmıştır.

D) K periyodik tablosu John Newlands ortaya koyduğu "oktav kuralı" teoremiyle elementleri proton sayılarına göre sıralamıştır.
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8. Bir bilim insanı açık hava basıncının etkisini incelemek için 
büzüştürülerek ağzı kapatılmış pet şişeyi 5 km yürüyerek 
dağın zirvesine çıkarmıştır. Bilim insanı dağın zirvesine 
ulaştıktan sonra elinde bulunan ağzı açık başka bir pet şişeyi 
dağın zirvesinde bir süre bekledikten sonra ağzını kapatarak 
başlangıç yerine doğru iniş gerçekleştirmiştir.

K

L

Başlangıç noktası

Dağ zirvesi

Bilim insanın yaptığı bu çalışma ilgili olarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisi söylenemez?

A) K pet şişesinin hacmi dağın zirvesine doğru artmıştır.

B) L pet şişesinin hacmi başlangıç noktasına doğru azalmıştır.

C) L pet şişesi ağzı kapatılmadan başlangıç noktasına doğru 
hareket ettirilirse hava yoğunluğu artar ancak pet şişesinin 
hacmi değişmez.

D) K pet şişesi ağzı kapatılmadan dağın zirvesine doğru 
çıkarılırsa hava yoğunluğu değişmeyeceğinden pet şişenin 
hacmi değişmez.

9.  

b

a

A

B

c

    Manuel el tipi toprak 
burgu aleti topraktan 
delik açmamızı sağ-
lar. Yandaki şekilde 
gösterilen el tipi bur-
gu aleti A ve B nokta-
larından tutularak 
döndürülür ve dön-
dürme miktarına 
bağlı olarak toprakta 
delik açar. Hem vida 
hem de çıkrık siste-
mine göre çalışan 

alet kuvvet kazancı sağlayarak toprağın daha kolay delinmesi-
ni sağlar.

Yukarıda verilen bilgiler ve şekil dikkate alındığında;

I. b uzunluğunun artması kuvveti azaltır.

II. Alet bir tam tur attığında a kadar ilerler.

III. c uzunluğunun artması kuvveti kazancını arttırır.

yargılarından hangileri doğru olur?

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

7.  

G

F

F

G

1 metre

SABİT MAKARA

• Uygulanan kuvvet (F), yüke 
(G) eşittir.

• İp 1 metre çekilirse yük 1 
metre yükselir.

HAREKETLİ MAKARA

• (F),kuvvetUygulanan
yükün (G) yarısına eşittir.

• İp 1 metre çekilirse yük 0,5 
metre yükselir.

 

 

 

 
uygulanan kuvvetin yarısı kadardır.
G yükünü hareketli makarada belli yüksekliğe çıkartmak için uygulanan kuvvet, sabit makarada belli yüksekliğe çıkartmak için D)

G yükünü 5 metre yukarı çıkarabilmek için sabit makarada geçen süre hareketli makarada geçen süreden kısadır.C)

yapılan işten büyüktür.
G yükünün 100 N olduğu biliniyorsa, bu yükü 10 metre yükseğe çıkartabilmek için hareketli makarada yapılan iş, sabit makarada B)

metredir.
G yükünü sabit makarada 1 metre yukarı kaldırmak için uygulanan kuvvet G ağırlığına eşit, çekilmesi gereken ip miktarı da 1A)

hangisi yanlıştır?
Buna göre, F kuvveti uygulanan makaralarda birim zamanda eşit miktarda ip çekildiğine göre aşağıda yapılan yorumlardan 

Yukarıda sabit ve hareketli makara ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
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10. Fen Bilimleri öğretmeni derste öğrencilerine bazı görseller vermiş ve bu görsellerle ilgili sorular sormuştur. Her doğru yanıt için 25 
puan, her yanlış yanıt için ise -10 puan vererek değerlendirme yapmıştır.

a cb d

Sirke sineklerinin sıcaklığa 
bağlı olarak kanat yapısının 

değişmesi

Bukalemunun bulun-
duğu zemine göre renk 

değiştirebilmesi

Pigment eksikliğinden 
kaynaklanan Albinoluk

Güneş ışığının etkisiyle 
oluşan tenin bronzlaşması

1. b ve c örneklerinde canlılarda DNA'nın işleyişi değişmiştir.

2. a ve d örneklerinde meydana gelen değişimler kalıtsal değildir.

3. a örneği kalıtsal değilken c örneği kalıtsaldır.

4. b örneği bir adaptasyon iken, c örneği vücut hücresinde gerçekleşen bir mutasyondur.

Yukarıdaki sorulara verdiği yanıtlara göre 65 puan alan Gülsüm'ün yanıtları aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 1. Y

2. D

3. D

4. D

 B) 1. Y

2. D

3. Y

4. Y

 C) 1. D

2. D

3. D

4. Y

 D) 1. Y

2. D

3. D

4. Y

11.  

F enHocanlar
Bilgi Küpü

Fotosentez: Su + Karbondioksit   
Klorofil

Işık
   Besin + Oksijen

Oksijenli Solunum: Besin + Oksijen      Karbondioksit + Su + Enerji

Yukarıda FenHocanlar bilgi küpünde fotosentez ve oksijenli solunum denklemleri verilmiştir.

Bir bitkinin belirli bir zaman içerisinde fotosentez ve oksijenli solunum sonucu oluşturduğu ürünler aşağıdaki gibi renkler ile sembolize 
edilmiştir.

K M

S T
Fotosentez sonucu

oluşan ürünler

Oksijenli Solunum
sonucu

oluşan ürünler

Bu bitki aşağıda verilen tabloya göre fotosentez ve oksijenli solunum sonucu ürünler oluşturmuştur.

I II III IV

M M

K K K K
S S S S

T T

K K S S
M M T T

M M M M
T T T T K K

M M M M S S S
T T T T S S S

K KK K

Yukarıda verilen bilgiler ve tablo dikkate alındığında;

I. I. ve IV. zaman aralığında mavi ve turuncu renkle sembolize edilen maddeler çok kullanılmıştır.

II. II. ve III. zaman aralığı gece olabilir.

III. Kırmızı renkle sembolize edilen maddenin en çok kullanıldığı zaman III. aralık, mavi renkle sembolize edilen maddenin en çok 
kullanıldığı zaman IV. aralıktır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III
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13.            Üç taş oyunu her bir grubun sırasıyla 
birer taş koyarak oynadığı bir 
oyundur. Oyunu kazanmak için 
yanyana veya çapraz olarak üç taşı 
sıralamak gerekir. Örneğin 
yukarıdaki oyunu "O" grubu 
kazanmıştır.

Hacı Mustafa öğretmen de bu oyundan yararlanarak 
öğrencilerine "mutasyon ve modifikasyon" arasındaki farkları 
öğretmek istemiştir. Bunun için sınıfı "O" ve "X" grubu olarak 
ikiye ayırır. Mutasyon ve modifikasyon ile ilgili örnekler vererek 
her doğru cevap için öğrencilerine bir taş verir. 

     Dört örnek sonunda şekildeki gibi olan 
üç taş oyunu beşinci örnek sonunda 
bitmiştir. Hacı Mustafa öğretmenin 
son örneği olan "Dağda yetişen 
Karahindiba bitkisi kısa, ovada 
yetişeni ise uzun boylu olur" örneğine 
X grubu "Mutasyon" "O" grubu ise 

"modifikasyon" cevabını vermişlerdir.

Doğru cevabı veren grup oyunu da kazandığına göre 
oyunun sonucu aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

A)   B) 

C)   D) 

14. Zana öğretmen kalıtım konusunu işlerken öğrencilerine 
"Kahverengi bir anne ile yine kahverengi gözlü bir babanın 
çocukları mavi gözlü olabilir." ifadesini kullanmıştır. 

Zana öğretmen bu ifadeyi ispatlamak için aşağıdaki tabloyu 
hazırlamıştır.

A a

A AA Aa

a Aa aa
Mavi gözlü

%25
ihtimalle

ANNEBABA

Zana öğretmen tabloyu hazırladıktan sonra bir torbaya 
annenin genotipine ait 10 adet A, 10 adet de a harfini 1. 
torbaya, babanın genotipine ait aynı sayıda A ve a harfini 2. 
torbaya koymuştur. Öğrencilerinden önce 1. torbadan, sonra 
da 2. torbadan birer harf çekerek oluşan genotipleri tahtaya 
yazmalarını istemiştir. Dört öğrencisine harfIeri çektirdikten 
sonra:

CEYLİN EYÜP MUSA FATMA NAZ

Aa Aa Aa AA

sonuçlarını elde etmiştir.

Zana öğretmen, sonucun böyle olmaması gerektiğini 
söyleyen öğrencilerine hangi açıklamayı yapmalıdır?

A) Melez kahverengi gözlü anne ve babadan mavi gözlü 
çocuk doğması imkansızdır.

B) Melez kahverengi gözlü anne ve babadan mavi gözlü 
çocuklar doğabilir. Çünkü ilk işlemler ihtimallerdir ve her 
zaman mavi gözlü çocuklar doğabilir.

C) Kesinlikle mavi gözlü çocuk olmalıydı. Etkinliği yapan 
çocuklar hata yapmıştır.

D) Bu etkinlik bu bilgiyi doğrulamaz başka etkinlik yapılmalıdır.

12. Bir öğrenci maddenin sıcaklık değişiminin öz ısıya bağlı olup olmadığı ile ilgili bir deney yapmak istiyor.

Özdeş kaplara ilk sıcaklıkları aynı olan sıvılar dolduran bu öğrenci, daha sonra bu sıvıları özdeş ısıtıcılar ile eşit sürede ısıtarak son 
sıcaklıklarını kaydediyor.

100 gr X

1

100 gr X

3

200 gr X

2

200 gr X

4

Verilen düzenekler ile ilgili hangi düzenekler bu öğrencinin yapacağı deneyin doğru sonuca ulaşmasını sağlar?

A) 1 ve 2 ya da 3 ve 4      B) 1 ve 3 ya da 2 ve 4

C) 2 ve 3 ya da 1 ve 2      D) 1 ve 4 ya da 2 ve 3
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16. Kapalı bir kapta gerçekleşen kimyasal tepkime ile ilgili 
aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

• C, tepkime sonucu oluşan üründür.

• A'nın tamamı tepkimeye girmiştir.

• B'nin 8 gramı tepkimeye girmemiştir.

• Tepkime sonucu kapta 60 gr madde bulunmaktadır.

Buna göre tepkimeye giren ve tepkime sonucu oluşan 
ürünlerin kütlelerinin zamana bağlı değişimini gösteren 
grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 

Zaman

65
45
20

8

Kütle

C

B
A

 B) 

Zaman

60
40
20

Kütle

C

B A

C) 

Zaman

52
42
18

8

Kütle

C

B
A

 D) 

Zaman

60
44
24

8

Kütle

C

B
A

17. Ekoloji piramidinde aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe 
biyokütle ve aktarılan enerji azalırken biyolojik birikim ve toksik 
madde miktarı artar.

Ancak besin zincirinde bulunan bazı canlı türlerinde hem 
biyolojik birikim artışı olmaz hem de toksik madde miktarı artışı 
olmaz.

Aslan

Sırtlan

Keçi

Bakteriler

Bitki

Bunun sebebi üzerine okulun kantininde tartışan 
öğrencilerden hangisinin yorumu doğrudur?

A) Goncagül
Bu canlılar hem üretici hem de tüketici ol-
dukları için biyolojik birikimleri sınırlı kalıyor.

B) Rahime
Bunlar ayrıştırıcıdır. Bitki ve hayvan atıkla-
rından beslendikleri için biyolojik birikimle-
rinde artış olmaz.

C) Serap
Sözünü ettiğimiz canlılar kısmen de olsa bi-
yolojik birikim yapar. Bir mantarın yenilebi-
lecek düzeyde büyük olması buna örnektir.

D) Yasemin
Toprağı ve bitkiyi besledikleri için büyüye-
miyorlar.

15.  

23 Eylül

21 Mart

3 4

2 1

21 Haziran21 Aralık

Dünyamızın konumları şekildeki gibi olduğuna göre ülkemizde bu konumlardaki mevsimler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

1 2 3 4

A) Yaz Sonbahar Kış İlkbahar

B) Kış İlkbahar Yaz Sonbahar

C) Kış Sonbahar Yaz İlkbahar

D) Yaz İlkbahar Kış Sonbahar
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18. Madde döngüleri ile doğada belirli oranda bulunan karbon, su, oksijen ile azot, canlı ve cansız çevre arasında korunur.

Doğadaki azot döngüsü şemada gösterilmiştir.

Buna göre;

I. Hayvanlar azotu havadan solunum sırasında direkt alır.

II. Toprakta bulunan azot bağlayıcı bakteriler sayesinde havadaki serbest azot toprağa bağlanır.

III. Yıldırım, şimşek gibi doğa olayları toprağa azot bağlanmasında etkilidir.

ifadelerinden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?

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

19.  

A
Deposu

Su dökülüyor

1. Deney 2. Deney

Vana Vana

Yağ dökülüyor

d n
X Y

c m

b l

a k

B
Deposu

1. Deney: Vana açıldıktan sonra A deposu taşma seviyesine kadar su ile dolduruluyor.

2. Deney: Vana açıldıktan sonra B deposu taşma seviyesine kadar yağ ile dolduruluyor.

Verilenler incelendiğinde;

I. Depolar taşma seviyesine kadar doldurulduğunda X noktasının bulunduğu kap tamamen su ile dolarken, Y noktasının bulunduğu 
kap m seviyesine kadar yağ ile dolar.

II. A ve B depoları aynı sıvılar ile taşma seviyesine kadar doldurulsaydı a ve k seviyelerindeki noktalara sıvı tarafından uygulanan 
basınçlar birbirine eşit olurdu.

III. A ve B depolarının şeklinin sıvı basıncına herhangi bir etkisi olmadığı için depolar tam dolu iken X ve Y noktalarına sıvıların 
uyguladığı basınçlar birbirine eşittir.

yargılarından hangileri yanlıştır?  (Atmosfer basıncı ihmal edilmiştir.)

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
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20.  

İçtiğimiz kahvede ne kadar su var?

Bir tarımsal ürün için Üretimin Su Ayak İzi, o ürünün yetiştirilmesi için kullanılan ve kirletilen suyun tamamıdır.

Çiftçi PerakendeciÜretici Tüketici

Örneğin; bir fincan sade kahvenin Su Ayak İzi; 140 litredir. Bu miktar kahve bitkisinin yetiştirilmesinde, hasadında, rafine edilme-
sinde nakliyesinden ve kahve çekirdeklerinin paketlenmesinde son olarak fincana konulmasında kullanılan sudur. Fakat kâğıt 
bardaktaki sütlü kahvenin Su Ayak İzi yaklaşık olarak 200 litredir.

Buna göre;

I. Çikolatalı bir fincan kahvenin Su Ayak İzi'nin 140 litreden fazla olması beklenir.

II. Su Ayak İzi maddelerin üretiminden tüketimine kadar birçok faktör baz alınarak hesaplanmaktadır.

III. Birçok tarımsal ürünün Su Ayak İzi 140'dan daha azdır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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


