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1.

Kutup Ayısı

Köpek Balığı

LGS Denemesi

Yaşadığı ortamla mükemmel bir renk uyumuna sahip kutup ayılarının bembeyaz postları, dört mevsim kar ve buzlarla kaplı dünyalarında onlara büyük
avantajlar kazandırır. Kar beyaz renkleri fark edilmeden avlarına yaklaşmalarını sağlar.

Köpek balıklarının sırt ve karın bölgesinin renginin farklı olması, suyun
üst ve alt kısmında görünmesini zorlaştırır ve avlanmayı kolaylaştırır.

Yukarıda köpek balığı ve kutup ayısı ile ilgili adaptasyon örnekleri verilmiştir.
I. Aynı bölgede yaşayan farklı tür canlılar benzer adaptasyonlar gösterebilirler.
II. Farklı bölgelerde yaşayan farklı tür canlılar benzer adaptasyonlar gösterebilirler.
Buna göre yukarıda verilen bilgilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Yalnız I doğrudur.

B) Yalnız II doğrudur.

FEN HAYAT TIR

1.

2.
1

C) Her ikisi de doğrudur.

D) Her ikisi de yanlıştır.

3.
Karadeniz bölgesinde yıl boyu yağış
görülür.
İrem

4

2

Bugün hava genelde açıktı.

Güneş
Sevim

3

Çağrı

Güneş etrafında dolanan Dünya’nın yörüngesi üzerindeki
dönüş yönü ve bazı konumları şekildeki gibi veriliyor.

İki gündür Ankara çok yağışlıydı.

Buna göre Dünya hangi konumda iken Kuzey Yarım
Küre’de Kış mevsimi yaşanır?
A) 1

B) 2

C) 3

Doğu Anadolu Bölgesi’nde kışlar çok
soğuk geçer.

Onur

Yukarıdaki öğrencilerden hangileri hava olayları ile ilgili konulardan bahsetmektedir?

D) 4

A) İrem ve Sevim
B) Sevim ve Çağrı
C) Sevim ve Onur
D) İrem, Sevim ve Onur
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Diğer sayfaya geçiniz.
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4.

-

Yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca
gözlenen tüm hava olaylarının ortalama durumudur.

-

İklimin etkisini açıklamaya ve keşfetmeye çalışan bilim
insanlarına verilen addır.

-

İklim bilimi anlamına gelen ve iklimi meydana getiren
meteorolojik faktörlerin analizi ile uğraşan bilim dalıdır.

6.

Yukarıdaki açıklamalar aşağıdaki kavramlarla eşleştiğinde hangi kavram yalnız kalır?
B) Klimatoloji

C) İklim

D) Meteoroloji

Öğrenciler, sınıftaki bir etkinlikte DNA modeli oluşturacaklardır. Bunun için büyük ve küçük boncukları ve farklı renkteki kartları kullanmaktadırlar. Her bir bazı, farklı renkteki
bir kart ile göstermişlerdir.

Aşağıda DNA’nın bir bölümüne ait baz dizilişi verilmiştir.

Buna göre bu DNA molekülünün 1. zincirinin baz dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) ATG

GCA

ACG

B) TAC

CGT

ACG

C) ATG

GGT

TGC

D) TAC

CGT

TGC

FEN HAYAT TIR

5.

A) İklim Bilimci

2

1. Zincir

7.
2. Zincir

Akraba evliliklerinde, ebeveynler çoğu zaman sağlıklı olduğu halde, çocuklarda bazı kalıtsal hastalıklar ortaya çıkabilmektedir.
Bu durumun oluşmasıyla ilgili öğrenciler aşağıdaki yorumları yapmıştır.

Buna göre, şekildeki gibi oluşturdukları DNA modelinde, 1. zincire karşılık gelen 2. Zincirin eş zincirini
tamamlamak için sırasıyla hangi kartları kullanmaları
gerekir?
A)

Uğur

Doğum ortamının sağlıklı olmaması.

Ferhat

Hastalığı taşıyan genlerin, bir araya
gelme olasılığının artması.

Tuğba

Akrabaların birbirine benzer genler
bulundurması.

B)

Buna göre, öğrencilerin yaptığı yorumlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

C)

A) Uğur ve Ferhat doğru, Tuğba yanlış yorum yapmıştır.
B) Ferhat ve Tuğba doğru, Uğur yanlış yorum yapmıştır.
C) Uğur ve Tuğba doğru, Ferhat yanlış yorum yapmıştır.

D)

D) Her üçü de doğru yorum yapmıştır.
Diğer sayfaya geçiniz.
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8.

10.
GENOTİP

2
1
Mavi K.rengi Mavi K.rengi
Gözlü Gözlü Gözlü Gözlü
Kız
Kız
Erkek Erkek

l.

Anne ve babanın genotipi heterozigot kahverengi
gözlü olabilir.

ll.

Anne homozigot kahverengi gözlü, baba mavi
gözlü olabilir.

lll.

Anne ve babanın her ikisinde de mavi göz rengi
geni kesinlikle bulunmaktadır.

Mor çiçekli bezelye

Mm

Mor çiçekli bezelye

mm

Beyaz çiçekli bezelye

Tabloda 3 farklı gen yapısı ve 2 farklı dış görünüş
bulunmaktadır.
Tabloda 2 saf döl, 1 melez döl bulunmaktadır.
Mor çiçekli bezelye geni dış görünüşte her zaman etkisini göstermeyebilir.
Buna göre yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi yanlıştır?
A) 1

B) I ve II

C) II ve III

D) I ve III

Fen Bilimleri dersinde Nilay (Çerkez) öğretmen,
öğrencilerine aşa-ğıdaki genetik özellikteki bezelyeleri
vererek bazı sorular sormuştur.
l

ll

lll

Melez döl
yuvarlak
tohumlu
bezelye

Saf döl
yuvarlak
tohumlu
bezelye

Buruşuk
tohumlu
bezelye

B) 2

C) 3

D) 4

FEN HAYAT TIR

A) I,II ve III

11.

Soru-1: %100 yuvarlak tohumlu bezelye elde etmek için
hangi bezelyeleri çaprazlamalıyız.
Soru-2: %50 yuvarlak tohumlu bezelye, %50 buruşuk tohumlu bezelye elde etmek için hangi bezelyeleri çaprazlamalıyız.
Buna göre, aşağıdaki öğrencilerden hangisi iki soruya
da doğru yanıt vermiştir?
Soru-1

MM

Mor çiçekli bezelye geni, beyaz çiçekli bezelye genine
baskındır.

Buna göre, yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
(Kahverengi göz geni, mavi göz genine baskındır.)

Öğrenci

FENOTİP

Yukarıdaki tabloda bezelyelerde çiçek rengine ait gen yapısı ve dış görünüşleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.

Yukarıdaki tabloda 6 çocuklu bir ailenin göz rengi karakteriyle ilgili fenotipleri gösterilmiştir.

9.

2

Çevre şartlarının etkisiyle canlılarda ortaya çıkan ve kalıtsal olmayan değişikliklere modifikasyon denir.
l.

Afrika’da yaşayan insanların siyah ten rengine
sahip olması.

ll.

Tek yumurta ikizlerinin farklı yerlerde yaşaması
sonucu aralarında boy kilo gibi bazı farklılıkların
meydana gelmesi

lll.

Bir kavak bitkisinin iki fidesinden biri düşük rakımlı
(yükseklik) diğeri yüksek rakımlı (yükseklik) bir
yere dikilip yetiştirildiğinde; düşük rakımda yetişen
bitkinin geniş yapraklı ve uzun boylu, yüksek
rakımda yetişen bitkinin küçük yapraklı ve bodur
gövdeli olduğu görülmüştür.

Buna göre, yukarıda verilen bilgilerle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru-2

A)

Tuğçe

ll ve lll

l ve ll

A) Yalnız I modifikasyona örnektir.

B)

Begüm

l ve lll

l ve ll

C)

Serdar

l ve lll

ll ve lll

B) II ve III modifikasyona örnektir.

D)

Turan

l ve ll

l ve lll

C) Hepsi modifikasyona örnektir.
D) Hiçbiri modifikasyona örnek değildir.
3

Diğer sayfaya geçiniz.
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Tarım alanlarında sayısız böcek bulunur. Bunların bir kısmı tarım ürünleri için faydalı, bir kısmı ise
zararlıdır.
Üretilen DDT gibi meşhur kimyasallar, genellikle bir tür böceğin, sadece genel özelliklerine göre belirlenir ve uygulanır.DDT gibi ilaçlar ortama sıkıldığında, türlerin içerisindeki ortalama özelliklere sahip
bütün böcekler gerçekten de ölür ve ziraatçiler, böceklerden kurtulduklarını sanırlar. Halbuki aradan
birkaç ay geçtikten sonra, aynı veya benzer böceklerin sayısı birden artar; çünkü eski türün içerisindeki
her birey DDT’nin içerisindeki kimyasallara aynı derecede dirençsiz değildir ve genetik yapılarındaki
değişimlerle hayatta kalma oranlarını arttırılar. Bunların üremesi ve diğerlerinin ölmesi sonucu, bunlardaki DDT direncini sağlayan genler böcek topluluğu içerisinde hızla yayılır.
İşte bu sebeple, bir sonraki dönem DDT sıkıldığında, neredeyse hiçbir böceğin ölmediği ya da bir önceki duruma göre çok daha azının öldüğü görülür.
Fen bilimleri öğretmeni Ayhan (Bulut) Öğretmen yukarıdaki olayı derste anlatarak öğrencilerinden bu olayla ilgili yorum yapmalarını istemiştir.
Ceren

DDT kimyasalına karşı direnç geliştiren böceklerin genetik değişimleri gelecek nesillere aktarılmıştır.

Nazlıcan

DDT kullanıldığı bir sonraki dönemde kimyasala karşı direnç gösteren böcekler, DDT kullanımadığında bir süre sonra eski genetik yapılarına geri dönebilirler.

Buna göre, öğrencilerin yorumları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Yalnız Ceren doğru yorum yapmıştır.
B) Yalnız Nazlıcan doğru yorum yapmıştır.
C) Her ikisi de doğru yorum yapmıştır.

13.

Fen Bilimleri dersinde Şule öğretmen öğrencilerinden biyoteknolojik uygulamalara örnekler vermelerini istemiştir.
Beren

Kutuplarda yaşayan bir tür balıktan alınan genin domates ve çileğe aktarılmasıyla bu bitkilerin soğukta yetiştirilebilmesini sağlama.

Kenan

Yapısında A vitamini bulunmayan beyaz pirince, bir bakteri ve nergis bitkilerinden gen
aktarılması ile pirincin A vitamini üretmesini
sağlama.

Murat

Keçilerin genlerine, örümcek genleri aktarılarak keçi sütünden ipek elde etmek.

Hülya

Plastik, tahta ve petrol ile beslenen mikroorganizmalardan yararlanılarak tanker kazalarında denize dökülen petrolün temizlenmesini
sağlama.

FEN HAYAT TIR

D) Her ikisi de yanlış yorum yapmıştır.

14.

a

l

lll

Betül yukarıda verilen özdeş cisimlerden oluşmuş sistemleri kullanarak katı basıncını etkileyen özellikleri araştırmak istemektedir.
Betül yaptığı çalışmada aşağıda ki tabloda verilen değişkenleri kullanmıştır.

Buna göre hangi öğrenciler biyoteknolojik uygulamalara doğru örnek vermiştir?

Bağımsız
Değişken

Bağımlı
Değişken

Sabit Tutulan
Değişken

1. deney

Yüzey alanı

Basınç

Ağırlık

2. deney

Ağırlık

Basınç

Yüzey Alanı

Buna göre Betül hangi deney düzeneklerini
kullanmalıdır? (l ve lll numlaralı cisimlerden özdeş a
parçası kesilerek çıkarılmıştır.)

A) Beren-Murat-Hülya
B) Kenan-Hülya

1. Deney

2. Deney

A)

l ve ll

ll ve lll

B)

l ve lll

l ve ll

C)

ll ve lll

l ve ll

D)

l ve ll

l ve lll

C) Beren-Kenan
D) Beren-Kenan-Murat-Hülya

Diğer sayfaya geçiniz.

a

ll
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Fen Bilimleri Öğretmeni Didem (Sığan), sınıfta öğrencileriyle beraber aşağıdaki etkinliği yapmaktadır.
Araç ve gereçler : Döküm ayak, güç kaynağı, bağlama parçası, Dünya modeli, ışık kaynağı
Etkinliğin Yapılışı
•

Yanda görülen düzeneği kurunuz.

•

Işık kaynağını paralel ışın demeti verecek şekilde ayarlayınız.

Dünya modelinin üzerindeki yarım çemberi yavaş yavaş döndürerek
ışık kaynağından çıkan ışınların kutupları ve Ekvator’u aydınlatma durumuna dikkat ediniz.
Çemberin döndürülüğü sırada Kuzey ve Güney Kutup noktasının ışık
alıp almadığını gözleyiniz.
Etkinlik bitiminde, Didem Öğretmen sınıftaki öğrencilere, etkinlikle ilgili
bazı sorular yöneltmiştir.
Etkinlik Soruları
1. Işık kaynağından çıkan ışınlar Dünya’nın her yerine aynı diklikte mi geliyor?
2. Işık kaynağından çıkan ışınlar Ekvator bölgesine ve Kutup bölgelerine hangi açılarla geliyor?
3. Dünya’nın ışık almayan bölgeleri günn hangi saatlerini yaşıyor olabilir?
Didem (Sığan) Öğretmenin sorularına, Furkan, Sıla ve Feyza aşağıdaki cevapları vermiştir.
SORU-1

SORU-2

SORU-3

Furkan

Hayır, aynı diklikte gelmez.

Ekvator’a dik, Kutup bölgelerine eğik açı ile…

Gece

Sıla

Evet, aynı diklikte gelir.

Ekvator’a dik, Kutup bölgelerine eğik açı ile…

Gece

Feyza

Hayır, aynı diklikte gelmez.

Ekvator’a eğik, Kutup bölgelerine dik açı ile…

Gündüz

R

Öğrenci

HA

Buna göre, Furkan, Sıla ve Feyza’nın sorulara verdikleri cevapların doğru ve yanlış sayıları aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
FURKAN

SILA

FEYZA

A) 3 DOĞRU/0 YANLIŞ

2 DOĞRU/1 YANLIŞ

1 DOĞRU/2 YANLIŞ

B) 1 DOĞRU/2 YANLIŞ

3 DOĞRU/0 YANLIŞ

2 DOĞRU/1 YANLIŞ

C) 2 DOĞRU/1 YANLIŞ

1 DOĞRU/2 YANLIŞ

3 DOĞRU/0 YANLIŞ

D)  DOĞRU/3 YANLIŞ

3 DOĞRU/ YANLIŞ

1 DOĞRU/2 YANLIŞ

16. l. Serdar, Serkan'ı sırtına aldığında yere uyguladıkları basınç P1 olmaktadır.

17.
L

ll. Serkan, Serdar'ı sırtına aldığında yere uyguladıkları basınç P2 olmaktadır.

K

P1 ve P2 basınçlarının birbirine eşit olmadığı bulunuyor.
Buna göre, bu durumun nedeni aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

M

Su

N

Şekildeki cam boru içerisinde bulunan suyun K, L, M
ve N deliklerinden akış hızlarının karşılaştırılması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Serdar'ın ağırlığının Serkan’ın ağırlığından fazla olması
B) Serdar’ın ağırlığının Serkan'ın ağırlığından fazla olması
C) Serdar ve Serkan'ın ayak taban alanlarının eşit olmaması

A) K > L > M > N

B) N > M > K > L

C) L > K > M > N

D) N > M > L > K

D) Serdar ve Serkan'ın ayak taban alanlarının eşit olması
5

Diğer sayfaya geçiniz.
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18.

2

Fen Bilimleri Dersinde Hakan (Arabacı) Öğretmen, Katıların Basıncı konusunu işlerken aşağıdaki etkinliği yapmaktadır.

KIRMIZI KUTU

MAVİ KUTU

TURUNCU KUTU

Etkinlikte öğrencilere üç farklı renkte ve ağırlıkta, enleri ve boyları eşit kutular vermiştir. Öğrencilerden istedikleri renkte ve sayıda
kutular kullanarak şekiller oluşturmalarını ve oluşturdukları şekillerin zemine uyguladıkları basınçların eşit olmasını istemiştir.
Selen’in Modeli

Şekil-1

Göksu’nun Modeli

Şekil-2

Şekil-1

Şekil-2

Efe’nin Modeli

Şekil-1

Şekil-2

Bu kurallara göre Selen, Göksu ve Efe kutuları kullanarak aşağıdaki gibi şekiller oluşturmuşlardır.
Kutuların ağırlıkları arasındaki ilişki Kırmızı>Turuncu>Mavi olduğuna göre, hangi öğrencilerin yaptığı modellerdeki şekillerin basınçları birbirine eşit olabilir?
B) Sadece Efe

C) Göksu ve Efe
FEN HAYAT TIR

A) Selen ve Efe

19.
l.

D) Selen ve Göksu

20.

K

ll.
a

Bir öğrenci elindeki üç özdeş kübik cisim yardımıyla yukarıdaki gibi iki deney gerçekleştiriyor.
I numaralı deneyde kübik cisimleri yan yana, II numaralı
deneyde ise üst üste koyarak basınç değişimini gözlemliyor.
Buna göre, öğrencinin deneylerde elde ettiği sonuç
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
l numaralı deney
Basınç değişmez.

Basınç azalır.

B)

Basınç azalır.

Basınç artar.

C)

Basınç artar.

Basınç değişmez.

D)

Basınç değişmez.

Basınç artar.

c

Yukarıdaki birleşik kap sisteminin c nolu ağzından kaba bir
miktar su dolduruluyor.
Kabın a, b ve c kollarında su yükseklikleri sırasıyla h1,
h2, h3 olduğuna göre, h1, h2, h3 arasında nasıl bir büyüklük sıralaması vardır?

ll numaralı deney

A)

b

A) h3 < h1 < h2

B) h1 = h2 = h3

C) h2 < h3 < h1

D) h1 < h2 < h3

CEVAP ANAHTARI
Fen Hayattır
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