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1- 

Bir DNA molekülünde tek zincirinde toplam 100 adet 

deoksiriboz şekeri ,20 adenin ,30 guanin,15 timin varsa 

bu DNA zincirindeki toplam hidrojen bağı sayısı kaçtır.? 

 

A) 260         

B)265           

C)270         

D) 280 

 

2- 

Kimyasal tepkimelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

 

A. Asit ve baz tepkimesi sonucu su ve tuz oluşur.  
B. Yanma tepkimesinin gerçekleşmesi için 

ortamda oksijen gazı bulunmalıdır.  
C. Bir kimyasal tepkimede ürünler tepkime 

denkleminin soluna yazılır.  
D. Bir kimyasal tepkimede toplam kütle 

korunur. 

 

3- 

Fabrikalardan otomobillerden,                             

Atmosfere salınırsın.Su buharı ile birleşip, Değişime 

uğrarsın.Yağmurla yeryüzüne iner,Ürünlerimize zarar 

verirsin.Dizelerini söyleyen çiftçinin yakındığı olay 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Toprak kayması       

B) Sel baskını  
C) Asit yağmurları 

D) Tarım ilaçları 

 

 

4- 

X, Y ve Z elementleriyle için aşağıdaki bilgiler veriliyor: 

 X daima elektron vererek katyon oluşturur. 

 Y asla bileşik oluşturmaz. 

 Z elektriği ve ısıyı iyi iletmez. 

Buna göre X, Y ve Z nin sınıflandırılması için 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

     X             Y              Z  

A) Ametal Soygaz  Metal 

B) Metal Ametal  Soygaz 

C) Metal Soygaz  Ametal 

D)Ametal Metal  Soygaz 

 

 

 

 

 

 

 

5- Solunum ve Fotosentez olayları ile ilgili verilen 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

A)Her iki olayda bitkiler tarafından gerçekleşir 

B) Her iki olayda hayvanlar tarafından gerçekleşir 

C)Fotosentez sadece bitkiler solunum hem bitkiler hem 

hayvanlar tarafından gerçekleşir. 

D)Hayvanlar fotosentez gerçekleştiremez. 

6-Işığın izleyeceği yolla ilgili aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A)Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama girerken 

normalden uzaklaşır. 

B)Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken sürati 

azalır. 

C)Bir ortamdan başka ortama dik gönderilen ışının 

doğrultusu değişmez sürati değişir. 

D)Bir ortamdan başka ortama dik gönderilenışının 

doğrultusu değişir sürati değişmez. 

 

7-Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışık 

ışınları nasıl davranır? 

A)Kırılır                

B) Yansır        

C) Soğrulur     

D)  Yoluna devam eder. 

 

8- Aşağıdakilerden hangisinin içeriğinde baz vardır?  

 

A)Diş macunu 

B)Tuzruhu 

C)Elma 

D)Kola 

 

9- 8. sınıf öğrencisi Tayfun, evlerinde bulunan bazı 

maddelerin pH değerlerine bakarak asitlik ve bazlık 

durumlarını karşılaştırmıştır.  Elde ettiği verileri tabloya 

kaydetmiştir. 

ASİT                                 

pH 

BAZ                                  

pH           

Sirke                                

2,9 

Çamaşır suyu                 

12,5 

Tuz ruhu                         

1,08 

Kahve                               5 

 

Tayfun’ un elde ettiği verilere göre aşağıda verilenlerden 

hangisi yanlıştır? 

 

A) Çamaşır suyu  

 

B) Sirke 

 

C) Tuz ruhu 

 

D)Kahve 

 

 



10- Aşağıdakilerden hangisi mat bir görünüme sahiptir? 

 

A) Na             

B) Fe                

C) S            

   D)  Be 

 

 

11- Beden Eğitimi Öğretmeni Bilgehan Bey eşiyle 

yürüyüşe çıktığı bir günde kendilerinden biraz uzakta bir 

bankta oturan arkadaşı Zihni Beyi tanıyamamıştır. Eşi 

Selma Hanımın “ Karşı bankta oturan arkadaşın değil mi 

neden selam vermiyorsun?” sözleri üzerine arkadaşıyla 

sohbet eder ve sonrasında oradan ayrılırlar. 

Bu durum üzerine Bilgehan Bey uzağı net görememe 

sorunu olduğunu fark etmiştir ve göz doktoruna gitmeye 

karar vermiştir. Göz doktorunun reçetede yazacağı en 

uygun gözlük hangisi olmalıdır? 

 

A) İnce kenarlı mercek çünkü ışığı bir noktada 

toplayacak şekilde kırar. 

B) Kalın kenarlı mercek çünküışığı dağıtarak kırar. 

C) İnce kenarlı mercek çünkü ışığı dağıtarak kırar. 

      D)Kalın kenarlı mercek çünkü ışığı bir noktada 

toplayacak şekilde kırar. 

 

12- Hava ortamından su ortamına geçen  ışık ile ilgili 

hangisi doğrudur? 

 

A) Hızı artar. 

B) Hızı değişmez. 

C) Açılı geliyorsa normale yaklaşarak kırılır. 

D) Dik geliyorsa normalden uzaklaşarak kırılır. 

 

13- Ses ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangileri 

doğrudur? 

 

I – Ses bir enerjidir. 

II – Sesin hızı ortamın yoğunluğu değişse bile değişmez. 

III- Ses ışıktan yavaş yayılır. 

 

 

A) Yalnız I 

B) Yalnız III 

C) I – III 

D) I- II - III 

 

14-Fotosentez sonucu açığa çıkan maddeler 

aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir. 

 

A) Oksijen – Karbondioksit 

B) Karbondioksit – Besin 

C) Besin – Işık 

D) Oksijen - Besin 

 

 

 

 

15- Ece ojelerini temizlerken yanlışlıkla 40 g asetonu 

yere dökmüştür.Yerdeki aseton buharlaşırken ortamdan 

20816j enerji aldığına göre asetonun buharlaşma ısısı 

kaç j/g'dır? 

A)1040,2  

B)2257,2  

C)270,4  

D)520,4 

 

16-Herhangi bir maddeye ait sıcaklık- zaman grafiği 

aşağıdaki gibi verilmiştir. 

 
Buna göre aşağıda yazılanlardan  hangileri doğrudur? 

 

1. Bu grafik saf bir maddeye aittir. 

2. Bu madde başlangıçta sıvı haldedir. 

3. Madde -15  ve 20   hal değiştirmiştir. 

4. Maddenin kaynama sıcaklığı bu grafiğe 

bakılarak bulunabilir. 

 

A) 1 ve 2 

B) 1 ve4 

C) 3 ve 4 

D) 2 ve 3 

 

17-  
 

Öğretmen Ünsal'a Kromozomlarda kalıtsal özellikleri 

belirleyen yapıları soruyor.Ünsal soruya doğru cevap 

veriyor.Ünsal'ın verdiği cevap aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A)Gen  

B)Genotip  

C)Nükleotit  

D)Genetik 

 

 

 

 

 

 



18- 

 

 
 

Yukarıda verilen canlılardaki beslenme ilişkisi 

doğrultusunda aşağıdaki yorumlardan hangisi 

yapılamaz? 

 

 

A) Bu şema bir besin ağını göstermektedir. 

B) Şemaya göre yılanların sayısının azaltılması 

sonucunda atmacaların sayısı da azalır. 

C) Buğday , inek  ve çekirge kendi besinin kendisi 

üretir. 

      D)Bu şemadan en fazla beş türden oluşan bir besin 

ağı oluşturulabilir. 

 

 

 

19- 

 
Şekildeki merceğe gönderilen bir ışık ışının izlediği yol 

gösterilmiştir.  

1. Iraksak (kalın kenarlı) mercek kullanılmıştır. 

2. Merceğin odak noktası B noktasıdır. 

3. Hipermetrop göz kusuru olan kişilerin 

gözlüklerinde kullanılan bir mercek türüdür. 

4. Bir cismin görüntüsüne bu tür bir mercekle 

bakıldığına cisim olduğundan küçük görülür. 

 

Buna göre yukarıdakilerden hangileri yanlıştır? 

 

A) 1 ve2 

B) 1 ve 3 

C) 2 ve 3 

D) 2 ve 4 

 

 

 

 

20- 

I- Havanın sıcaklığı artınca sesin hızıda artar 

II- Ses boşlukta yayılmaz 

III- Ses bir enerjidir 

IV- Sesin hava ortamındaki hızı katı ortama göre daha 
hızlıdır 

Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? 

 

A) I ve II                                         

B) I, II ve III                                    

C) II ve IV  

D) I, II, III ve IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali DAĞDEVĠREN 

Fen Bilimleri Öğretmeni 

                             www.fendosyasi.com 


