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3FEN BİLİMLERİDENEME SINAVI

Diğer sayfaya geçiniz.

1. Özdeş kaplara ilk sıcaklıkları aynı olan farklı kütlelerde su konuluyor.

 

I. kap

Su

II. kap

Su

Isıtıcı Isıtıcı

Şekildeki kaplar özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıtıldığına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 1. Kaptaki maddenin öz ısısı küçük olduğu için son sıcaklığı daha yüksektir.

B) 2. Kaptaki maddenin kütlesi büyük olduğu için aldığı ısı en fazladır.

C) İki kaptaki suyun sıcaklık artışı eşittir.

D) Son durumda iki kaptaki suyun toplam ısı enerjileri farklıdır.

2. 10 Aralık tarihinde öğrenciler arasında aşağıdaki mesajlaşma gerçekleşmiştir. 

EmreRize’de sabahtan beri yağmur yağıyor, meteorologlar 
sel baskını olabileceği uyarısı yaptı.

Orçun Ağrıda hava çok soğuk, kar yağışı giderek artıyor.

Arda Antalya’da hava çok sıcak, bazı insanlar denize giriyor.

Arkadaşlar
Çevrimiçi

Buna göre;

I. Ağrı kış mevsimine daha girmemiştir.

II. Antalya ve Ağrı’da farklı mevsimler yaşanmaktadır.

III. Aynı ülkede farklı bölgelerde farklı hava koşulları yaşanabilir.

Numaralandırılmış olarak verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III C) Yalnız III  D) I, II ve III
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3FEN BİLİMLERİDENEME SINAVI

Diğer sayfaya geçiniz.

3. Buzun Kütles� (g)

Zaman (dk)
t 2t0

Yandaki grafikte bir miktar buzun ısıtılması sonucu  oluşan küt-
le-zaman grafiği verilmiştir.

Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) 0 - t aralığında buzun sıcaklığı sabittir.

B) 2t anında buzun tamamı erimiştir. 

C) t - 2t aralığında buzun sıcaklığı azalmaktadır.

D) t anında buz erimeye başlar.
 

4. Öğretmen derse bir bölgeyle ilgili azot döngüsü posterini getirmiştir.

 

Azotlu bileşikler

Mantar ve
mikroskobik 
canlılar

Gübre

Yağmur

BulutBulut

1

2 6

4

3 5

Öğrenciler posterde gerçekleşen olaylarla ilgili yorumlar yapmıştır.

Deniz : Azotun canlılarda aktarımı 3 numaralı okla gösterilebilir.

Ahmet : Havadaki azotun toprağa bağlanmasında etkili olan cansız faktör sadece 1 numaralı okla gösterilmiştir. 

Sarp : İnsan faaliyetleri olmasaydı posterdeki 5 ve 6 numaralı oklar silinmeliydi.

Yalnızca poster dikkate alındığında yorumlardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız Deniz B) Deniz ve Ahmet C) Ahmet ve Sarp D) Deniz ve Sarp
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3FEN BİLİMLERİDENEME SINAVI

Diğer sayfaya geçiniz.

5. Bir öğretmen sınıfta aşağıdaki düzeneği kurup, “Kuvvet kazancını arttırmak için neler yapabiliriz?” sorusunu öğren-
cilere yöneltiyor.

h

R

L

F

P

Buna göre, öğrencilerden gelen;

I. L’yi arttırmak.

II. h’yi azaltmak.

III. R’yi arttırmak.

cevaplarından hangileri doğrudur?

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

6.  

Çıkrık

Yük

A

B
Ağırlık

Mancınık topun keşfinden önce özellikle kale duvarlarının yıkılması için kullanılan bir çeşit savaş aletidir. Gerilip bı-
rakılarak, ucundaki taşı ileri fırlatan sopanın çalışma düzeninin aynısı olan mancınığa “katapult” da denir. Mancını-
ğa konan taş, gülle ve büyük oklar, uzak mesafelerden top mermisi gibi düşmanın üzerine atılırdı. Çalışma prensibi 
ise ipe bağlı çıkrığın serbest bırakılması ile  yük, bağlı olduğu ağırlık yardımıyla ileri fırlatılır.

Yükün yakın mesafeye veya uzak mesafeye fırlatılması ile ilgili;

I. Uzak mesafeye fırlatmak için ağırlıklar A noktasına getirilmelidir.

II. Kısa mesafeye fırlatmak için çıkrığın bağlı olduğu ip B noktasına getirilmelidir.

III. Uzak mesafeye fırlatmak için destek B noktasına getirilmelidir.

ifadelerin hangisi doğrudur? 

A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III D) I, II ve III
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3FEN BİLİMLERİDENEME SINAVI

Diğer sayfaya geçiniz.

7. K, L, M ve N canlılarının oluşturduğu enerji piramidi aşağıdaki gibidir.

N

%10

%10

%10
M

L

K

Enerj� pram�d�

Öğrencilerden verilen enerji piramidini inceleyip Biyolojik birikim, Canlı büyüklüğü, Birey sayısı ve Biokütle piramit-
leri yapmaları istenmiştir.

K

L
M
N

Canlı büyüklüğü

K

L
M
N

B�yoloj�k b�r�k�m

Selen

K

L
M
N

B�rey sayısı

K

L
M
N

Canlı büyüklüğü

Metehan

K

L
M
N

B�okütle

N

M
L
K

B�rey sayısı

Ek�n

Buna göre, hangi öğrencilerin piramitleri doğru olabilir?

A) Yalnız Selen B) Selen ve Metehan C) Yalnız Metehan D) Selen ve Ekin

8. Aşağıda sarı tohum zarflı bezelye ile yeşil tohum zarflı bezelyenin çaprazlanması verilmiştir.

Sarı zarf
(I)

Yeş�l zarf
(II)

Sarı zarf
(III)

Yeş�l zarf
(IV)

Yeş�l zarf
(V)

Yeşil tohum zarf geni, sarı tohum zarf genine baskın olduğuna göre numaranmış bireylerden hangileri zarf 
geni bakımından kesinlikle melez döldür?

A) I ve III B) II ve V C) IV ve V D) II, IV ve V
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3FEN BİLİMLERİDENEME SINAVI

Diğer sayfaya geçiniz.

9. Çevremizde bulunan bazı maddeler asitler ve bazlar olarak iki farklı şekilde ele alınır. Bu maddeler farklı maddeler 
üzerinde farklı etkiler bırakır.

Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemlemek için aşağıdaki deney düzenekleri hazırlanmıştır.  
Deney düzeneklerinde kullanılan sıvıların asit ya da baz olduğu bilinmektedir.

 

Mermer

K sıvısı L sıvısı M sıvısı

Musluk Musluk Musluk

Metal Cam

Musluklar açıldığında deney düzeneklerindeki maddelerin kütle değişimi aşağıdaki tablodaki gibi olmuştur.

Madde Başlangıç kütlesi(g) Son Kütlesi (g)
Mermer 100 80 
Metal 100 100
Cam 100 100

Buna göre, K, L ve M sıvıları ile ilgili olarak;

I. L ile M sıvıları nötrleşme tepkimesi verir.

II. M sıvısı araba kaportasına zarar verir.

III. K maddesi karbondioksit tutucu olarak kullanılabilir.

Numaralandırılmış olarak verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

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

 

10. Çarpık büyük boynuzları nedeniyle vida boynuz ceylanı olarak adlan-
dırılan Addaks Antilopları çöllerde yaşarlar. Hem dişisinde, hem de 
erkeğinde sarmal halkalı vida biçiminde uzun boynuzlar vardır. Kürk-
leri yazın kahverenginden açık bej rengi veya beyaza dönüşerek çöl 
sıcağından korunurlar. Addaks Antiloplarının kısa, kalın bacakları ve 
kumda batmalarını önleyen düztaban geniş, düz tırnakları vardır. Ad-
dakslar suyu, yedikleri bitkilerden alırlar. Bulduklarında ise hiç içmez-

ler. Öbür antiloplar kadar hızlı koşamadıklarından, aşırı avlanma sonucunda soyları tükenmeye yüz tutmuştur. 

Buna göre, Addaks Antilopları için;

I.  Kürklerin yazın ve kışın farklı renkte olması kürk rengi ile ilgili genin işleyişinin değişimi ile ilgilidir.

II. Doğal seçilim nedeniyle soyları tükenme tehlikesi altındadır.

III. Çöl ekosistemine karşı yaşama sansını artıran adaptasyonlar gerçekleştirmişlerdir.

Numaralandırılmış olarak verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I, II ve III 
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3FEN BİLİMLERİDENEME SINAVI

Diğer sayfaya geçiniz.

11. Çinko ve hidroklorik asitin kimyasal tepkimesi aşağıda gösterilmiştir.  Tepkime sonucunda kapta çinko klorür, hidro-
jen gazı ve çinko parçacıkları tespit edilip kaptaki maddelerin toplam kütlesi 120 gram olarak ölçülüyor.

Mantar tapa

H2 (g) h�drojen gazı

Zn (Ç�nko)

HCl
(H�droklor�k as�t) Zn (Ç�nko)ZnCl2

(ç�nko klorür)

Buna göre; 

I. Kimyasal tepkimede girdiler; çinko ve hidroklorik asit, ürünler; hidrojen, çinko klorür ve çinkodur.

II. Tepkimeye giren maddelerin kütle değişim grafiği aşağıdaki gibi olur.

 

70

Ç�nkonun Kütles�

50

10

50

H�droklor�k As�d�n Kütles�

50

III. Tepkimedeki ürünlerin kütle değişim grafiği aşağıdaki gibi olur.

 

80

Ç�nkoklorürün Kütles�

50

40

50

H�drojen Gazının Kütles�

Numaralandırılmış olarak verilen yorumlardan hangisi doğru olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III
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3FEN BİLİMLERİDENEME SINAVI

Diğer sayfaya geçiniz.

12. Bitki, hayvan veya mikroorganizmaların tamamı ya da bir parçası kullanılarak yeni bir organizma (bitki, hayvan ya 
da mikroorganizma) elde etmek veya var olan bir organizmanın genetik yapısında arzu edilen yönde değişiklikler 
meydana getirmek amacı ile kullanılan yöntemlerin tamamına biyoteknoloji denmektedir.

Aşağıdaki haberde biyoteknolojik yöntemlerle üretilmiş mRNA aşısının işleyiş mekanizması yer verilmiştir.

https://tr.wikipedia.org/wiki/RNA_a%C5%9F%C4%B1s%C4%B1

mRNA Aşısının İşleyiş Mekanizması

Geleneksel aşılar, kişiye zayıflatılmış ya da ölmüş bir mikrop vererek vücudun antikor üretmesini sağlıyor. Bu 
aşıların içeriği insan vücudunun dışında hazırlanıp üretiliyor, bu da zaman kaybına neden oluyor. Bu tür aşılar 
insana enjekte edilip kan dolaşımına karışıyor ama insan hücresinin içine girmiyorlar.

mRNA aşıları geleneksel aşılardan çok farklı bir işleyişe sahiptir. RNA aşısı, sentetik RNA moleküllerini in-
san hücrelerine transfer eden yeni bir aşı türüdür. Burada genetik malzemenin nakli söz konusudur. mRNA 
aşıları, virüse ait RNA dizisinin sentetik olarak oluşturulmuş bir parçasını doğrudan insan hücresinin içine 
yerleştiriyor, bu parça insan hücresini yeniden programlayarak kendi viral antijenlerini üretmelerini sağlıyor. 
Hücrenin normalde patojen (örneğin virüs) veya kanser hücreleri tarafından üretilen yabancı proteini üretme-
sini sağlar. Ardından bu protein molekülleri vücudun uyumlayıcı bağışıklık tepkisini harekete geçirir, böylece 
vücut, proteinin içindeki patojenleri ya da kanser hücrelerini yok etmeyi öğrenir.

Sentet�k
mRNA

Aşı uygulaması
İnsan hücres�Yağ damlacıkları

(Sentet�k mRNA’yı hücre
�ç�ne almasını sağlar.) Bağışıklık

oluşturma

Yukarıda verilen haberden yola çıkarak mRNA aşısının biyoteknoloji ile ilişkisi için;

I. mRNA aşında gen tedavisi tekniği kullanılmıştır.

II. Ölmüş virüsün genetik kodu alınarak aşı yoluyla insanlara enjekte edilmiştir.

III. Salgınların kısa sürede ortadan kaldırılması için önemli bir yere sahip olacaktır.

Numaralandırılmış olarak verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III D) I, II ve III
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3FEN BİLİMLERİDENEME SINAVI

Diğer sayfaya geçiniz.

13.  

Saatlerde akrep, yelkovan ve saniye çubuğu olmak üzere 3 farklı çubuk saatin 
içerisinde dişlilerin hareketleri ile aynı yöne farklı tur sayılarında dönerek bizlere 
zamanla ilgili bilgi verir. Akrep bir günde 2 tam tur atarken, yelkovan 24 ve sa-
niye çubuğu ise 1440 tam tur atar.

Sarp analog saat modelindeki akrep, yelkovan ve saniye çubuğunun tur sayıları ve yönlerini basit bir dişli düzeneği 
ile modellemiştir. Akrep’i A dişlisinin merkezine, yelkovanı B dişlisinin merkezine, Saniye çubuğunu ise D dişlisinin 
merkezine yapıştırmıştır.

8 tur

A B DZ�nc�r

C E

A B C D E
Diş sayıları 80 80 20 80 10

Akrep, yelkovan ve saniye çubuğu şekildeki gibi iken D dişlisi ok yönünde 8 tur döndürülürse Sarp’ın saati 
kaçı gösterir?

A) B) C) D)
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3FEN BİLİMLERİDENEME SINAVI

Diğer sayfaya geçiniz.

14. Anadolu’nun dört bir yanında birbirinden lezzetli tarhana çeşitlerini görmek mümkündür. Şüphesiz bunlardan biri de 
coğrafi işaret tescilli Muğla Tarhanasıdır. 

Aşağıda Muğla tarhanasının lezzetli bir çorba olarak sofralarımıza gelmeden önce geçirdiği işlemler anlatılmıştır.

Muğla
Tarhanası

 Suyun içine tuz ilave edip, oluşan tuzlu suyu kaynatın,
 5 dakika sonra kaynayan suya buğday atıp karıştırın,
 Pişen buğdayı tepsilerin üzerine serin,
  Buğdaylar soğurken ayrı bir yerde sütü mayalayarak oluşturduğunuz yoğur-

du ince delikli keselerde süzerek kese yoğurduna dönüştürün,
 Soğuyan buğdaylara kese yoğurdunu ilave edip yoğurun,
 Yoğurdun ekşimesi için 2-3 gün güneşte bekletin,
 Tarhanalara yuvarlak şekli verdikten sonra gölgede kurutun,
 Kurumuş tarhanaları küflenmemesi için ağzı kapalı kavanozlarda saklayın.

Verilen tarif ve altı çizili ifadeler dikkate alınarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

I. Altı çizili değişikliklerden 4 tanesinde maddenin tanecik modeli değişmiştir.

II. İşlem basamaklarının en az birinde fiziksel ve kimyasal değişiklik birlikte gerçekleşmiştir.

III. Başlangıçta kullanılan yoğurt, su ve tuz kimliğini korurken buğday korumamıştır.

IV. Altı çizili değişikliklerden 8 tanesinde maddelerin kimliği değişmez.

Buna göre, numaralandırılmış olarak verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

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

15. Sıcaklık ile basınç arasında sıkı bir ilişki vardır. Sıcaklığın artması ile gaz moleküllerinin hareketliliği artar ve yoğun-
luğu azalır. Bu da basıncın azalmasına neden olur. Bunun tersi durumda ise, sıcaklık azaldıkça yoğunluk artaca-
ğından hava basıncı da artar. Hava basınçlarının farkından dolayı rüzgarlar oluşur.

Hava akımını gözlemlemek için aşağıdaki düzenek kuruluyor. Duşa kabinin kapısı kapalıyken kovaya sıcak su 
dolduruluyor. bir süre sonra Sıcak su dolduğunda duşa kabinin kapısı açılıyor.

Duşakab�n kapısı kapalı

Kova

Sıcak su

Duşakab�n kapısı açık

Kova

Sıcak suL N

K M

Buna göre, duşakabinin kapısı açıldığında duşakabinin alt ve üst kısımlarında havanın hangi yöne hareket 
etmesi beklenir?

A) K ve N B)  M ve L C) M ve N D) K ve L
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3FEN BİLİMLERİDENEME SINAVI

Diğer sayfaya geçiniz.

16. Aynı ortamda ve eşit sıcaklıkta özdeş elodea bitkileri ile aşağıdaki deney düzenekleri hazırlanıyor. Düzeneklerde 
fotosentez ile oksijen gaz çıkışı gözlemleniyor.

I. düzenek II. düzenek

O2 kabarcığı var Gazoz

Işık kaynağı

Elodea

GAZ
OZ

O2 kabarcığı var Gazoz

Elodea

GAZ
OZ

III. düzenek

O2 kabarcığı var Gazoz

Elodea

GAZ
OZ

GA
ZO

Z

Düzenekler sonucu oluşan veriler aşağıdaki tablodaki gibidir.

Düzenekler Geçen süre (s) Oksijen kabarcık sayısı
I. Düzenek 60 s 10
II. Düzenek 60 s 15
III. Düzenek 60 s 20

Yukarıdaki deney düzenekleri ve sonuçlarına göre;

Ayça : Fotosentez için ışık gereklidir.

Ayşe : Fotosentez sonucu bitki oksijen gazı üretir.

Alp : CO2 miktarı artıkça fotosentez hızı artar.

Ali : Fotosentez sonucu bitki besin üretir.

öğrencilerin kurmuş olduğu hipotezlerin hangilerine ulaşılır?

A) Yalnız Ayşe B) Ayça ve Ali C) Ayşe ve Alp D)  Ayça, Ayşe ve Alp

17. Doğal ışığın azaldığı durumlarda azalan ışık miktarının yapay yoldan karşılanmasına “ya-
pay ışıklandırma” denir. Gündüz süresinin az olduğu zamanlarda doğal ışık miktarının 
azalmasından dolayı tarımsal ürün miktarı azalır. Işığın fotosentez üzerindeki etkisinden 
dolayı tarımsal ürün miktarını artırmada yapay ışık kullanımı son yıllarda artmıştır. 

Buna göre, Kuzey Yarım Küre’de tarımsal verimi artırmak için yapay ışıklandırmanın en fazla olduğu zaman 
aralığı aşağıdaki tarihlerden hangisi olabilir?

A) 21 Aralık - 21 Ocak zaman aralığı

B) 5 Haziran - 5 Temmuz zaman aralığı

C) 21 Haziran - 21 Temmuz zaman aralığı

D) 5 Aralık - 5 Ocak zaman aralığı
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3FEN BİLİMLERİDENEME SINAVI

Diğer sayfaya geçiniz.

18. Fotosentez hızını etkileyen bir çok faktör vardır. Bu faktörlerden bazıları ışık şiddeti, karbondioksit miktarı, sıcaklık, 
su miktarıdır. Bu değişkenlerin hepsi optimum düzeyde olursa fotosentez hızı en fazla olur. 

M

L

K

Işık M�ktarı

Zaman

Z

Y

X

Sıcaklık

Opt�mum Opt�mum

Zaman

Grafikte verilen ışık ve sıcaklığın optimum değerleri dikkate alındığıda aşağıdaki seçeneklerden hangisi 
yanlıştır?

A) Sıcaklık Y durumundayken ışık miktarı L den M ye getirilirse fotosentez hızı değişmez.

B) Sıcaklık Y durumundayken ışık miktarı K den L ye getirilirse fotosentez hızı artar.

C) Işık miktarı L durumundayken sıcaklık Y den Z ye getirilirse fotosentez hızı değişmez.

D) Işık miktarı M durumundayken sıcaklık Z den Y ye getirilirse fotosentez hızı artar.

19. A, B, C ve D kapları şekildeki gibi birbirlerine borularla bağlıdır. 

 

Su

A kabı B kabı D kabı

C kabı

K musluğu L musluğu

Mantar tapa

Düzenekte K ve L muslukları anda açılıp su diğer kaplara aktarılıyor.

Sıvı geçişi tamamlandığında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle eşit olur?

A) A, C ve D kaplarındaki sıvı derinlikleri

B) Kap tabanlarına etki eden sıvı basınçları

C) Bütün kaplardaki sıvı miktarları

D) A, B ve C kaplarındaki sıvı seviyeleri
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20. Basınçla ilgili bir deneyde sızdırmaz hareketli piston ve ona bağlı yayla şekildeki gibi bir düzenek hazırlanmıştır. 
Pistonun üzerine önce 1 adet sonra 2 adet özdeş tuğla konularak yayın sıkışma miktarı gözlenmiştir.

 

Hareketl�
p�ston

Yay

Hava

Bu deneyden yararlanarak aşağıdaki hipotezlerden hangisi test edilebilir?

A) Yüzey alanı arttıkça basınç azalır.

B) Katı cisimler üzerine uygulanan basıncı aynen iletir.

C) Ağırlık arttıkça basınç artar.

D) Ağırlık ve yüzey alanı aynı oranda artarsa basınç değişmez.

Test bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

Ad:
Soyad:
Sınıf:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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17
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19
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A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D
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