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1. Taner Bey, hobi bahçesine ekeceği farklı illere ait bezelye bitkisi tohumlarını tarım marketinden satın 
alıyor.

Tohum poşetlerinin üzerinde tohumların genotipleri yazmaktadır. Taner Bey, yeterli miktarda bezelye 
tohumu kullanarak yaptığı çaprazlamaların sonuçlarını grafikle aşağıda göstermiştir.

													1.	Grafik																										2.	Grafik																						3.	Grafik

Buna	göre,	Taner	Bey’in	çaprazlamaları	sonucu	elde	ettiği	grafiklerle	ilgili;

I. 1. grafik, Manisa tohumlarının kendi aralarında çaprazlanması sonucunda elde edilmiş olabilir.

II. 2. grafik, Çanakkale ve Bursa bezelyelerinin 1. kuşak tohumlarının çaprazlanmasıyla elde edilmiş 
olabilir.

III. 3. grafik, Manisa ve Bursa tohumlarının kendi aralarında  çaprazlanmasıyla elde edilmiş olabilir.

IV. 1. grafik,  Bursa ve Çanakkale bezelyelerinin 2. kuşak tohumlarının çaprazlanmasıyla elde edil-
miş olabilir.

yorumlarından	hangileri	doğrudur? (S: sarı tohum, s: yeşil tohum)

A) I ve III.   B) II ve IV. C) I, II ve III. D) I, III ve IV.
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2
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Fenot p oranı Melez sarı tohum

Ye l tohum

Saf sarı tohum

2.

Balıklar yer değiştirirken vücutları ile dalgalı bir 
şekilde hareket ederler. Bu kalıtsal özellikleri 
sayesinde balıklar su içinde çok hızlı hareket 
edebilirler.

Timsahlar kuşların yumurtlama dönemlerinde dal 
taşımaya başlarlar. Yuva yapmak için dal arayan 
kuşlar dalların altında kamufle olmuş timsahları 
göremez ve onlara av olurlar. Bu özelliğe timsahlar 
doğuştan sahiptirler.

Yukarıda X kavramı ile ilgili bazı canlılardan örnekler verilmiştir. 
Buna	göre	X	kavramı	ile	ilgili	seçeneklerde	verilenlerden	hangisi yanlıştır?

A) Beyaz güve kelebeklerinin hava kirliliği olan yerlerde yaşayamaması X kavramına örnek verilebilir.

B) X sayesinde bir çok canlı türünde yaşama ve üreme şansı artar. 

C) Develerin derilerine Güneş ışınlarının direkt ulaşmasını engelleyen tüy tabakasına sahip olması X 
kavramına örnek olarak verilebilir.

D) X kavramı çevreye uyum için DNA'nın yapısında meydana gelen  kalıcı değişimlerdir.

FEN BİLİMLERİ

FEN BİLİMLERİ
1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı cevap kağıdına işaretleyiniz.
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4. Fen Bilimleri Öğretmeni periyodik cetveli tahtaya 
çizip  üzerine X, Y, Z, T ve N elementlerini 
yazıyor.

Öğretmen daha sonra aşağıdaki soruları 
tahtaya yazarak öğrencilerinin cevaplamalarını 
istiyor.

1. Periyot numarası aynı olan elementlere 
hangi elementler  örnek verilebilir?
Cevap:  ………….......

2. Hangi elementlerin kimyasal özellikleri 
benzerdir?
Cevap:   ……………..

3. Atom numarası en büyük olan element 
hangi element sınıfındadır?
Cevap:  ………………

Tüm	soruları	doğru	cevaplayan	Tuana’nın	
cevabı	aşağıdakilerden	hangisidir?	

1.	cevap 2.	cevap 3.	cevap
A)       X-Y                X-T                 Metal

B)       T-N                X-Y                Ametal

C)       Z-N                T-N             Yarı metal

D)       T-N                Z-N                Ametal

5. Aşağıdakilerden	hangisi	iklim	ile	ilgili	yanlış 
bir	bilgi	içermektedir?

A) İklim, bir yerde uzun yıllar boyunca meyda-
na gelen meteorolojik olayların ortalaması-
dır.  

B) Bir bölgenin iklimi; sıcaklık, yağış, güneş-
lenme süresi ve şiddeti, basınç, rüzgâr gibi 
faktörlerden etkilenir.

C) İklim koşulları bir bölgedeki turizmi, ticareti, 
tarım ve hayvancılığı etkiler.

D) Bir bölgenin iklimi her zaman aynı olup de-
ğişkenlik göstermez.
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3. Çeşitli belirteçlerin asit ve bazlarla oluşturdukları 
renkler tabloda verilmiştir.

Asit, baz veya saf su oldukları bilinen X, Y ve 
Z maddelerinin sulu çözeltileri beherglaslara 
dolduruluyor.

Kaplarda hangi maddelerin olduğunu belirlemek 
için aşağıdaki işlemler yapılıyor.

1.	İşlem:  Aynı kırmızı turnusol kağıdı sırasıyla 
X,Y ve Z kaplarına daldırılıyor.
Sonuç		:	 X kabında kırmızı,  Y kabında mavi, 
Z kabında rengi değişmiyor.

2.	 işlem:  Sırasıyla tüm kaplara metil oranj 
damlatılıyor.
Sonuç	:  X kabı kırmızı, Z kabında renk deği-
şimi olmuyor.

Buna	göre;

I. Z saf su, X tuz ruhu, Y çamaşır suyu olabilir.

II.

X, Y ve Z maddeleri pH ölçeğine yukarıdaki 
gibi yerleştirilebilir.

III. X maddesi Y maddesinin üzerine dökülürse 
kaptaki pH değeri grafikteki gibi olabilir.

yargılarından	hangisi	ya	da	hangileri	doğru-
dur? 

A) Yalnız II.   B) I ve II.

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

Turnusol kağıdı

Met�l oranj

Fenolftale�n

As�t Baz

Kırmızı Mav�

Sarı

Renks�z Pembe

Kırmızı

X Y Z

0 147

X YZ

Zaman

7

pH

X Y

Z

T N

FEN BİLİMLERİ
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6. Ahmet, Mendel’in çaprazlamalarını inceleyip iki
adet çaprazlama yapmıştır.
1. Çaprazlama

Düz Meyve Şekline                                                       
Sahip Bezelye        

1. Ata

Dalgalı Meyve Şekline 
Sahip Bezelye

2. Ata
Oluşan bezelyeler

2. Çaprazlama

Oluşabilecek bezelyelerin fenotip oranları:

Mor %50

Beyaz %50

Buna	göre	Ahmet’in	yapmış	olduğu	çapraz-
lamalarla	 ilgili	 seçeneklerde	 verilenlerden	
hangisi	doğrudur?	
(D: düz meyveli, d: dalgalı meyveli, M: mor çi-
çek, m: beyaz çiçek )

A) 1. çaprazlamada hata vardır. Çünkü olu-
şacak yavruların birisinin kesinlikle dalgalı
meyve şekline sahip olması gerekir.

B) 1. çaprazlamada kullanılan 1. atanın geno-
tipi  melez ise oluşabilecek yavruların tü-
münün genotipinde düz meyve şekilli olma
geni bulunur.

C) 2. çaprazlamada kullanılan ata bezelyele-
rin her ikisinin genotipinde beyaz çiçek geni
bulunur.

D) 2. çaprazlamada oluşan bezelyelerden her-
hangi ikisi çaprazlanırsa 2. kuşakta kesin-
likle beyaz çiçekli bezelyeler oluşmaz.

Mor ç�çekl� Beyaz ç�çekl�
1. Ata 2. Ata

7. K, L, M  ve N hücre çekirdeğinde bulunan kalıt-
sal materyallerdir.

Grafikteki kalıtsal materyaller ile ilgili aşağıdaki 
bilgiler veriliyor.

	:Aynı türün sağlıklı bireylerinde sayıları 
kesinlikle eşittir. 

	:	Sayısı, sırası, dizilişi tüm canlıların 
birbirinden farklı olmasını sağlar.

	:Solunum, sindirim boşaltım gibi yaşamsal 
olayları yönetir.

	:Göz rengi, saç şekli, boy uzunluğu, kan 
grubu gibi kalıtsal özellikler bu yapıyla 
taşınır.

Buna	 göre	 K,	 L,	 M	 ve	 N	 ile	 sembollerin	
eşleştirilmesi	 hangi	 seçenekte	 doğru	
verilmiştir?

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

Büyüklük

Kalıtsal
materyal

K L M N

8. Aşağıda verilen üç maddeye çeşitli işlemler
uygulandıktan sonra gerçekleşen olaylar 
verilmiştir.
1. madde :  Sıvı hâle geçtiği gözleniyor.
2. madde :  Duman çıktığı gözleniyor.
3. madde :  Tadının değiştiği gözleniyor.
Verilen	maddelerin	geçirdiği	fiziksel	veya
kimyasal	değişimler,	sırasıyla	hangi	seçe-
nekte	doğru	verilmiştir?

A) Fiziksel - Fiziksel - Kimyasal
B) Kimyasal - Fiziksel - Fiziksel
C) Kimyasal - Kimyasal - Fiziksel
D) Fiziksel - Kimyasal - Kimyasal

FEN BİLİMLERİ
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Ahmet ve Ali şekildeki gibi kaplarda bulunan X, Y ve Z sıvılarının asit mi, baz mı olduğunu, hatta kuv-
vetli asit mi, kuvvetli baz mı olduklarını anlamak istiyor. Bunun için aşağıda belirtilen işlemleri sırasıyla 
gerçekleştiriyorlar.
1.Aşama
Y sıvısının içine mavi turnusol kağıdını daldırıp çıkarıyorlar.

Y

turnusol
kağıdı

turnusol
kağıdı

2.Aşama
X ve Z sıvılarına ayrı ayrı kırmızı turnusol kağıtlarını daldırıp çıkarıyorlar.

X

Kırmızı turnusol
kağıdı

Kırmızı turnusol
kağıdı

Z

Kırmızı turnusol

kağıdı

Mav�turnusol

kağıdı

3.Aşama
Mor lahana suyu ile karıştırılan maddelerin son durumdaki renklerini pH cetveline bakarak kontrol 
ediyorlar.

Kırmızı
Mor lahana

suyu YX Sarı
Mor lahana

suyu Z Mav�
Mor lahana

suyu

       Yapılan	işlemlere	göre		X,	Y	ve	Z	sıvıları	için	yapılan	yorumlardan	hangisi	doğrudur?

A) Ahmet ile Ali’nin 3. aşama’yı yapmalarına gerek yoktu. Çünkü 1. ve 2. aşama ile amaçlarına ulaş-
mışlardır.

B) Y maddesi cilde temas ederse tahriş eder ve bu maddenin tahriş edici etkisini azaltmak için üze-
rine su dökülebilir.

C) X ve Y maddeleri turnusol kağıtlarının rengini değiştirmedikleri için bu maddelerin pH değeri 7 
olabilir.

D) X ve Y maddeleri kuvvetli asit olup mermeri aşındırma özelliğine sahipken Z maddesi ise zayıf baz  
olup mermeri aşındırma özelliği yoktur.

X Y Z

Kırmızı Açık
pembe

Koyu
pembe

Mor Turkuaz Ye l Sarı

pH:    0            2            4           6            8          10          12         14
Mor lahana

FEN BİLİMLERİ
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10. Fen Bilimleri Öğretmeni, DNA ile ilgili üç görseli tahtaya çizip öğrencilerinden görsellerdeki olayların 
ne olduğunu ve bununla ilgili örnek vermelerini istiyor.

I.	olay II.	olay III.	olay

Sercan
I. olay mutasyondur. Buna örnek olarak, Van 
kedisinin göz renkleri birbirinden farklı olması 
verilebilir.
II. olay mutasyondur. Albinoluk, Down sendro-
mu, Altıparmaklılık örnek verilebilir.
III. olay modifikasyondur.  İnsanlarda göz rengi-
nin, saç şeklinin farklı olması örnek verilebilir.

Fatmanur
I. olay mutasyondur. Renk körlüğü, 4 boynuzluluk 
örnek verilebilir.
II. olay doğal seçilimdir. Kısa boylu zürafaların ye-
rine uzun boylu zürafaların hayatta kalması örnek 
verilebilir.
III. olay modifikasyondur. Çuha çiçeğinin 15°C kır-
mızı, 35°C de beyaz renkli olması örnek verilebilir.

Esra
I. olay mutasyondur. Down sendromu, albinoluk 
örnek verilebilir.
II. olay mutasyondur. Kanser hücrelerinin oluş-
ması örnek verilebilir.
III. olay adaptasyondur. Kaktüslerin su depo et-
mesi örnek verilebilir.

 Naciye
I. olay modifikasyondur. Arıların besinlere göre cinsi-
yetinin oluşması örnek verilebilir.
II. olay varyasyondur. Güve kelebeklerinin renkleri-
nin birbirinden farklı olması örnek verilebilir.
III. olay adaptasyondur. Develerin hörgücünde su 
depo etmesi örnek verilebilir.

Cevaplarını	 kartlardaki	 gibi	 hazırlayan	 hangi	 öğrencinin	 vermiş	 olduğu	 bilgiler	 tümüyle	
doğrudur?

A) Naciye B) Sercan C) Esra D) Fatmanur

A

TG C

T A

TG

TAC

AT

X ışınları

G TA C

T A

TG

TAC

AT

C G A G

C

12 C0 85 C0

A

TG C

T T C G

A A

A

TG C

T G

A

C G

C

Uzun kulaklı

kutup t�lk�s�

Kısa kulaklı

kutup t�lk�s�

11. Akraba evliliklerinin ortaya çıkardığı en önemli olumsuzlukların başında bu tür evliliklerden doğan ço-
cukların ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşma durumudur. Akraba evliliklerinden kaynaklı hastalıkların 
tamamına yakını kalıtsal nitelikli olup kuşaklar arası geçiş özelliği gösterir. Bu hastalıkların pek çoğu-
nun tedavisi bulunmamakta ancak hastalık erken teşhisle minimum düzeye geriletilebilmekte ya da 
hastalığın seyri durdurulabilmektedir. (TIBBİ ANTROPOLOJİ: AKRABA EVLİLİKLERİNİN PATOLOJİK 
ETKİLERİ, Mehmet Şükrü NAR)
Makaledeki	bilgiden	yola	çıkarak	akraba	evliliği	ile	ilgili	aşağıdakilerden	hangisi	söylenebilir?

A) Akraba evliliği sonucunda oluşan genetik hastalıkların pek çoğunun tedavisi yoktur. 

B) Akraba evliliği sonucunda oluşan hastalıkların tümü genetik bozukluk içerir.

C) Akraba evliliği sonucunda her zaman sağlıksız bireyler dünyaya gelir.

D) Akraba evliliği sonucunda  oluşan mutasyonlar yalnızca vücut hücrelerinde görülür.

FEN BİLİMLERİ
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12. Aşağıdaki görselde Dünya’nın Güneş etrafında 
dolanımı esnasında bulunduğu X, Y, Z ve T 
konumları ve Dünya’daki A, B, C şehirlerinin 
yerleri gösterilmiştir.

Görseli inceleyen Sevgi, Barış ve Seda 
aşağıdaki grafikleri çizmiş ve bazı bilgiler 
vermişlerdir.

Barış	 :	 Dünya X konumundan Z konumuna 
ulaşana kadar A ve C şehirlerine öğle vaktinde 
Güneş ışınlarının geldiği açı değişimleri 
aşağıdaki grafikteki gibi olabilir.

Seda	: Dünya T ve Y konumlarında iken A ve 
C şehirlerine güneş ışınlarının geliş açısı aynı 
olabilir.

Buna	 göre	 hangi	 öğrencilerin	 verdikleri	
bilgiler	 ve/veya	 çizdikleri	 grafikler	
doğrudur?

A) Yalnız Sevgi B) Sevgi ve Barış

C) Barış ve Seda D) Sevgi, Barış ve Seda

A

X

Y

Z

T

B C

Gölge boyu

Şeh�r
A B C

Zaman

Güneş ışınlarının
yüzey �le yaptığı açı

C şehr

A şehr

13. Öğretmen kimyasal tepkime konusunda bir 
etkinlik yapmak için mavi, kırmızı ve sarı oyun 
hamurlarından aşağıdaki grafikte belirtilen 
miktarlarda küreler hazırlamıştır. Ayrıca bu 
küreleri kullanarak bir kimyasal tepkime modeli 
yapmıştır.

Buna	göre	öğretmenin	oluşturduğu	modelin	
temsil	ettiği	kimyasal	tepkime	ile	ilgili;

I. Girenler kısmında toplam 9 adet atom 
bulunur.

II. Ürünler kısmındaki renk çeşidi ile girenler 
kısmındaki renk çeşidi aynıdır.

III. Ürünler kısmında kırmızı, sarı ve mavi 
kürelerin temsil ettiği atomlar bulunur.

ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

A) Yalnız I.   B) I ve II.

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

Adet

Küre reng�
Kırmızı Sarı Mav�

2

8

14. Fen Bilimleri dersinde Ali özdeş kaplara aşağı-
daki gibi 500 ml su ve zeytinyağı koymuştur.

Deneyde Ali, kap tabanlarında bulunan A ve 
B noktalarına etki eden basıncın büyüklüğünü 
göstermek istemektedir.
Buna	göre	deneydeki	bağımlı	ve	bağımsız	
değişken	aşağıdakilerden	hangisidir?

Bağımlı	Değişken    Bağımsız	Değişken
A) A ve B noktaları Sıvı miktarı

B) Sıvı basıncı Sıvı cinsi

C) Sıvı miktarı A ve B noktaları

D) Sıvı yoğunluğu Sıvı basıncı

Su Yağ

A B

FEN BİLİMLERİ

Sevgi : Dünya Z konumunda iken bir 
cismin öğle vaktinde gölge boyu A, B ve C 
şehirlerinde aşağıdaki grafikteki gibi olabilir.
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15. Geniş bir alanda görülür.               II Uzun zaman aralığındaki sıcaklık orta-
lamalarıdır.

                                                                      Görsel	1

Bu alanda çalışan bilim adamlarına lll	denir.              Kısa süreli tahminler yapılabilir.

                                                                Görsel	2
Yukarıda iki kavramla ilgili görseller ve görsellerin etrafında oklarla bazı bilgiler verilmiştir. 
Görsel 1’deki  X ve Y aralarında düz bir alan bulunan komşu iki şehirdir. 
Görsel 2 ‘de X şehrinde 18.01.2015 pazartesi tarihindeki hava durumu ve sonraki 7 gün içindeki hava 
durumu bilgileri verilmiştir.
Buna	göre;
1. lll yerine "meteoroloji" yazılabilir.

2. l yerine "İklim" yazılabilir.

3. I yerine iklim yazılırsa, ll yerine "Kısa süreli değişimler çoktur." yazılabilir.

4. "Konya yazları sıcak ve kuraktır.” cümlesi l kavramına örnek olarak verilebilir.

5. 24.01.2015 tarihinde Y şehrinin sıcaklığı 18 °C olursa X şehrinden Y şehrine doğru rüzgâr oluşa-
bilir.

verilen	bilgilerden	kaç	tanesi	doğrudur?

A) 5                                      B) 4                                      C) 3                                    D) 2

XY

........I........
Har�tası

Pazartes� Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartes� Pazar Pazartes�

12 C/3 C
0 0

13 C/3 C
0 0

15 C/2 C
0 0

13 C/2 C
0 0

9 C/1 C
0 0

11 C/1 C
0 0

13 C/1 C
0 0

14 C/2 C
0 0

11:00 14:00 17:00 20:00 23:00 02:00 05:00 08:00

7

12
9

4 3

9
7

4

X şehr� 18.01.2015
Pazartes�
Parçalı Bulutlu 12

0 0
C/ F

Yağış :%10
Nem     : %67
Rüzgar : 10 km/s

SICAKLIK

FEN BİLİMLERİ
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16. Musa Öğretmen, ‘Mevsimlerin oluşumunu etkileyen faktörler nelerdir?’ sorusunu sorarak öğrencile-
rine beyin fırtınası yaptırıyor. Daha sonra sınıfı iki gruba ayırıyor. Bu iki grubun kendi aralarındaki 
tartışmaları sonucunda  aşağıdaki fikirler ortaya çıkıyor.
1.	grubun	fikri: Dünya, Güneş etrafında dolanırken Güneş’e yaklaşır ve birim yüzeye düşen enerji 
artar, uzaklaşırken ise birim yüzeye düşen enerji azalır. Böylece mevsimler oluşur.
2.	grubun	 fikri:	Dünya’nın eksen eğikliği nedeniyle Güneş etrafında dolanırken Güneş ışınlarının 
geliş açısı değişir. Böylelikle birim yüzeye düşen enerji miktarı değişerek mevsimleri oluşturur.
Musa Öğretmen grupların fikirlerini ispatlamaları için kontrollü deney yapmalarını ister. 

                              	1.	Grup																																																												2.	Grup	

Buna	göre	deneyler	ve	sonuçları	hakkında	yapılan;

I. 1. ve 2. grubun kendi fikirlerine yönelik oluşturduğu düzenekler doğrudur. 

II. 2. grubun  düzeneğindeki bağımsız değişken eksen eğikliğidir.

III. 1. grubun düzeneğindeki bağımsız değişken sıcaklık değişimidir.

yorumlarından	hangileri	doğrudur? 

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

20 cm 40 cm

Y Y

20 cm 20 cm

X X

20 cm 20 cm

X X

17. Özdeş oyun hamurları yere sabitlenmiş şekil 1 deki kalemlerin üzerine eşit yükseklikten  bırakılıyor.

																																																																					Şekil	1																																	Şekil	2
Oyun hamurlarının son durumu şekil 2’deki gibi oluyor.

Yapılan	deneyden	aşağıdaki	sonuçlardan	hangisi	çıkarılabilir?

A) Yüzey alanı azalırsa basınç azalır.                       B) Yüzey alanı artarsa basınç azalır.
C) Kuvvet artarsa basınç artar.                                  D) Kuvvet azalırsa basınç artar.

Oyun hamuru

FEN BİLİMLERİ



LGS
HAZIRLIK

16

1
DENEME

N
C

E
L

i
K

y
a

y
ın

l
a

r
ı

A A

Sınavınız bitmiştir. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

19. Saf bir katı olan K maddesinin sıcaklığı 20°C
arttırılıyor.

Bu	 sırada	 hal	 değişimi	 olmadığına	 göre	 K
maddesine	 ait	 grafiklerden	hangisi	 çizilebi-
lir?

A) Sıcaklık (°C)

Zaman

B) Isı

Zaman

C) Öz ısı D) Kütle

20. Palangalarla kurulmuş iki düzenek aşağıdaki
gibidir.

KK

1. düzenek 2. düzenek

F
1

F
2

Düzeneklerle ilgili aşağıdaki hipotezler 
kuruluyor.

I. Palangalarda taşınan ağırlık arttıkça uygula-
nan kuvvet azalır.

18. Isı, sıcaklıkları farklı maddeler arasında akta-
rılan enerjidir. Saf bir maddenin alacağı ya da
vereceği ısı miktarı madde hal değiştirmiyorsa
o maddenin kütlesine, sıcaklık değişimine ve öz
ısısına (cinsine) bağlıdır.

Verilen	bilgiye	göre	aşağıdaki	önermelerden	
hangisi	yanlıştır?

A) Kaptaki suları kaynatmak istediğimizde  küt-
lesi fazla olana daha fazla ısı vermek gerekir.

10 g

Su

20 g

Su

10 °C 10 °C

B) Kaplardaki sıvıların sıcaklığını 1°C arttırmak
için gereken ısılar birbirinden farklıdır.

(csu> ccıva)

10 g

Su

10 g

Cıva

10 °C 10 °C

C) Kaplar 5°C'lik kapalı bir ortama konulduğun-
da  miktarı çok olan sudan az olana doğru ısı
alışverişi gerçekleşir.

10 g

Su

20 g

Su

10 °C 10 °C

D) Kaplardaki cıvalar 5°C ye kadar soğutuldu-
ğunda sıcaklığı fazla olan ortama daha çok
ısı verir.

10 g 10 g

10 °C 20 °C

CıvaCıva


