
 

1) Karalar, denizlere göre daha çabuk ısınır ve soğur. Buna bağlı olarak gece ve gündüz vakitlerinde 
rüzgar birbirine göre ters yönde eser. 

 

Buna göre, gündüz vakti K ve L bölgeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) K bölgesi yüksek basınç alanında yer alır.  

B) Rüzgar K bölgesinden, L bölgesine doğru eser. 

C) K bölgesindeki hava molekülleri alçalıcı hareket yapar. 

D) L bölgesinde bulutlanma ve yağış olayları görülmez. 

 

 

2) Avustralya’da bulunan Ahmet Bey 21 Haziran günü 06.00’da uçağa biniyor ve 15.00’te Çin’e 
ulaşıyor. 

 

 

 

 

 

Yukarıda verilen bilgi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 

1. Ahmet Bey Avustralya ve Çin’de aynı mevsimin yaşandığını fark eder. 

2. Günün aynı saatinde Güneş ışınları Çin’e daha eğik açıyla gelir. 

3. Çin’deki gündüz süresi, Avustralya’dakine göre daha uzundur. 

A) Yalnız 1  B) Yalnız 3  C) 2 ve 3  D) 1, 2 ve 3 

Ekvator 

Çin 

Avustralya 



 

3) Dünya’da milyarlarca insan yaşamasına rağmen tek yumurta ikizleri hariç tüm sağlıklı bireyler 
birbirinden farklı görünümlere sahiptir. 

Bu duruma aşağıdaki özelliklerden hangilerinin farklı olması neden olur? 

1. Kromozom sayılarının farklı olması 

2. Nükleotid dizilimlerinin farklı olması 

3. Nükleotid çeşitlerinin farklı olması 

A) Yalnız 2   B) 1 ve 3  C) 2 ve 3  D) 1, 2 ve 3 

 

4)  Bazı canlılara ait kromozom sayıları aşağıda verilmiştir. 

 

Bu canlılarla ilgili yapılan değerlendirmelerden hangileri doğrudur?  

1. Bir canlının türünü belirlemek için kromozom sayısına bakılması yeterlidir. 

2. Kromozom sayısı fazla olan canlılar daha gelişmiş yapıdadır. 

3. Soğan ve güvercinin DNA dizilimleri birbirinden farklıdır. 

A) Yalnız 2    B) Yalnız 3   C) 1 ve 2   D) 1 ve 3 

 

5) Bir öğrenci farklı renklerdeki boncukları, nükleotidlerin kısımlarını temsil edecek şekilde kullanarak 
bir DNA modeli oluşturuyor. DNA modelindeki bazı yapılar 1, 2 ve 3 şeklinde numaralandırılıyor. 

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 

1. Sarı boncuk adenin bazı ise yeşil boncuk sitozin bazı olabilir.  

2. Mavi boncuk 2 veya 3 numaralı kısımlarda yer alamaz. 

3. Kırmızı boncuk timin bazı ise 1 numaralı kısım adenin nükleotididir. 

A) Yalnız 2  B) 1 ve 3  C) 2 ve 3  D) 1, 2 ve 3 

 



 

6) Bilgi: Hücre bölünmesi öncesinde DNA kendini kopyalayarak iki katına çıkarır.  

Bu olaya DNA’nın kendini eşlemesi adı verilir. Şekildeki X DNA’sı kendini hatasız 

olarak eşliyor. DNA’lardaki zincirler 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 şeklinde numaralandırılmıştır.  

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) 1 ile 3 numaralı zincirlerin nükleotid dizilimleri birbirinin aynısıdır. 

 B) Y ve Z DNA’ları tamamen aynı nükleotid dizilimine sahiptir. 

 C) 2 ile 4 numaralı zincirlerin nükleotid dizilimleri birbirinden farklıdır. 

 D) X, Y ve Z DNA’larında bulunan nükleotid sayıları birbirine eşittir. 

 

7) Uzun boylu ve kısa boylu iki bezelyenin çaprazlanması sonucunda oluşan bezelyelerin tamamının uzun 
boylu olduğu görülüyor.  

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 

1. K bezelyesinin genotipi homozigot özelliktedir. 

2. L bezelyesinden yavru bezelyelere gen aktarımı olmamıştır. 

3. Oluşan tüm bezelyeler, kısa boy genine sahiptir. 

A) 1 ve 2  B) 1 ve 3  C) 2 ve 3  D) 1, 2 ve 3 

 

8) Bezelyelerde sarı tohum geni (B), yeşil tohum genine (b) baskındır. Aşağıda çaprazlamalarda 
kullanılan ve çaprazlama sonucu oluşan bezelyelerin fenotipleri gösterilmektedir. 

 

Buna göre K, L, M, X, Y ve Z bezelyelerinden hangilerinin genotipleri kesin olarak belirlenebilir? 

A) L, M, X ve Y    B) K, M, X ve Y  

C) K, L, X, Y ve Z    D) L, M, X, Y ve Z 

x 

K 

L 



9) Yapılan bir çalışma sonucunda, bir bitki türünün boy genotipine bağlı olarak soğuğa karşı direncinin 
aşağıdaki gibi olduğu belirlenmiştir. 

EE (Saf döl uzun boylu)  : Soğuğa karşı direnci yüksek   

Ee (Melez döl uzun boylu)  : Soğuğa karşı direnci yüksek  

ee (Saf döl kısa boylu)  : Soğuğa karşı direnci düşük 

Buna göre «tamamı soğuğa karşı direnci yüksek bitkiler» elde etmek isteyen bir araştırmacı aşağıdaki 
bezelye çiftlerinden hangilerini çaprazlamada kullanabilir? 

1. EE x ee    2. Ee x ee    3. EE x Ee 

A) 1 ve 3   B) 1 ve 2    C) Yalnız 3   D) Yalnız 1 

 

10) Çöl tilkisinin kulakları ve burnu kutup tilkisine göre daha büyüktür. 

Bu durumla ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangileri doğrudur? 

1. Çöl tilkisinin kulaklarının büyük olması ısı kaybını hızlandırarak vücut  

sıcaklığının dengelenmesini kolaylaştırır.  

2. Farklı bölgelerde yaşayan aynı tür canlılar, farklı adaptasyonlara sahiptir. 

3. Çöl tilkisi ve kutup tilkisi arasında farklılığın oluşmasına kalıtsal yapıyı  etkilemeyen çevresel 
faktörler yol açmıştır. 

A) 1 ve 2   B) 1 ve 3   C) 2 ve 3   D) 1, 2 ve 3 

 

11) Adaptasyonlar canlıların kamufle olma, beslenme ve üreme şansını artıran kalıtsal özellikleridir. 

Buna göre yukarıdaki adaptasyonlardan hangisi diğerlerinden farklı bir alanda yarar sağlamıştır?        
A) 1    B) 2    C) 3    D) 4 



 

12) Aşağıda belli sıcaklıklarda sirke sinekleri üzerinde yapılan bir deneyin aşamaları gösterilmektedir. 

 

Bu deneyle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? 

A) Sıcaklık değişimi sirke sineği larvalarının gen işleyişini değiştirmiştir.  

B) Sıcaklık, modifikasyona yol açmıştır. 

C) Çevresel faktörler canlıların dış yapıla rında değişikliğe neden olmuştur. 

D) Düz kanatlı sirke sineği larvalarının gen yapısı 25 °C’ta değişikliğe uğramıştır.    

 

13) Doğal pirinç bitkisinde A vitamini oluşumunu sağlayan betakaroten bulunmaz. İsveçli bilim insanları, 
nergis bitkisinden aldıkları A vitamini üretiminden sorumlu geni, bir bakteri türü aracılığıyla pirinç 
bitkisine aktararak pirinç bitkisinin A vitamini üretmesini sağlamışlardır. Bu özelliği kazanan pirinç 
«Altın Pirinç» olarak adlandırılmaktadır.  

 

Yalnızca bu çalışmaya bakılarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangileri yapılabilir? 

1. Nergis bitkisinin tüm genetik özellikleri Altın pirinç bitkisinde bulunur. 

2. Bir gen farklı bir canlıda aynı görevi yerine getirebilir. 

3. Aynı gen pirinç dışındaki bitkilere aktarılarak A vitamini üretmeleri sağlanır. 

A) Yalnız 1   B) Yalnız 2   C) 1 ve 3   D) 2 ve 3 



 

14) Yandaki şemada üç farklı koyun kullanılarak Dolly isimli kuzunun  

dünyaya gelmesi gösterilmektedir. 2. Koyunun vücut hücresinden  

alınan çekirdek, 1. Koyunun çekirdeği çıkarılmış yumurta hücresi  

ile kaynaştırılarak 3. Koyunun döl yatağına yerleştiriliyor. Bir 

 süre sonra Dolly doğuyor. 

Bu çalışmayla ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangileri doğrudur? 

1. Dolly, 1. Koyun ile aynı genetik özelliklere sahiptir.  

2. Dolly ile genetik benzerliği en fazla olan koyun 3. Koyundur. 

3. Dolly adlı kuzunun dünyaya gelmesi klonlanma sayesinde gerçekleşmiştir. 

A) Yalnız 3   B) 1 ve 2   C) 1 ve 3   D) 2 ve 3 

 

 

 

15) Özdeş cisimler kullanılarak yapılan deneyin 1. aşamasında dört cisim şekildeki gibi diziliyor.  

2. aşamada kırmızı cisim, 3. aşamada ise mavi cisim düzenekten çıkarılıyor.  

 

Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı aşamalarda zeminlerde oluşan basınçlar arasındaki ilişki hangi grafikteki 
gibi olur? 

 

 



 

16) Bir öğrenci aynı ağırlıktaki iki farklı cismi kullanarak hazırladığı düzeneklerde cisimlerin kum zeminde 
oluşturduğu izlerin derinliklerini karşılaştırıyor. 

 

Buna göre öğrencinin yaptığı deneylerle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangileri doğrudur?  

I. 1. deney kuvvetin basınca etkisinin incelenmesi amacıyla kullanılabilir. 

II. 2. deney, yüzey alanının basınca etkisinin belirlenmesi açısından doğru hazırlanmıştır. 

III. 2. deneyde cisimlerin kum zeminde oluşturduğu izlerin derinliği aynı olabilir. 

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

 

 

 

17) Aynı ağırlıktaki kaplar eşit bölmelere ayrılmıştır. Her bir bölme 1 litre su ile tamamen dolmaktadır. 
12 litre su, aşağıdaki kaplara eşit şekilde paylaştırılıyor. 

 

                                                                                       K                                                  L                                                         M 
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 

1. Kapların tabanlarında oluşan sıvı basınçları arasındaki ilişki L > M > K  şeklinde olur. 

2. M kabının zemine uyguladığı basınç değeri diğer kaplara göre daha büyük olur.  

3. L ve M kaplarında sıvı yükseklikleri eşit olur.  

A) Yalnız 1    B) 1 ve 2   C) 2 ve 3   D) 1, 2 ve 3 

 



 

18) Bir araştırmacı şekildeki kapları aynı yükseklikte su ile dolduruyor. Kaplarda açtığı X, Y, Z ve T 
deliklerinden fışkıran suların yatayda aldığı yolları ölçüyor. 

 

Buna göre araştırmacı, yaptığı deney sonucunda aşağıdaki yargılardan hangilerine ulaşabilir? 

1. Sıvının yoğunluğu, sıvı basıncını etkileyen faktörlerden biridir. 

2. Sıvı basıncı kabın şekline bağlı değildir. 

3. Sıvı basıncı, sıvının derinliği ile doğru orantılıdır. 

A) Yalnız 2   B) 1 ve 2   C) 1 ve 3   D) 2 ve 3 

 

 

 

 

19) Torricelli, 0°C sıcaklıkta ve deniz seviyesinde yaptığı deneyde 1 m uzunluğundaki cam boruyu 
tamamen cıva ile dolduruyor. Ters çevirip cıva dolu kaba daldırdığında cıva yüksekliğini 76 cm olarak 
ölçüyor. 

Bu deneyle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangileri doğrudur? 

1. Cam borudaki cıva seviyesinin 76 cm değerine kadar azalmasının nedeni 
ilk durumda cıva basıncının açık hava basıncından daha büyük olmasıdır. 

2. Cam boru ters çevrildiğinde X ile gösterilen bölümde, açık  hava 
basıncıyla aynı büyüklükte gaz basıncı oluşur.  

3. Deney aynı şartlarda su kullanılarak yapılsaydı, cam boruda ölçülen sıvı 
yüksekliği daha küçük olurdu. 

A) Yalnız 1   B) 1 ve 3   C) 2 ve 3   D) 1, 2 ve 3 

 



 

20) Esnek bir top, cam şişenin ağzından geçememektedir. Cam şişe içerisinde birkaç parça kağıt 
yakılarak top, şişenin ağzına bırakılıyor. Bir süre sonra topun kendiliğinden şişenin içine girdiği 
görülüyor. 

 

Bu deneyle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangileri doğrudur?  

1. Deney, açık hava basıncının varlığını kanıtlamak amacıyla yapılmıştır. 

2. Topun şişenin içine girmesi, açık hava basıncının şişenin içindeki gaz basıncından daha büyük olduğunu  
gösterir. 

3. Kağıdın yanması sırasında şişe içerisindeki gaz basıncı zamanla artar. 

A) Yalnız 1   B) Yalnız 3   C) 1 ve 2   D) 2 ve 3 

 

 

21) Aşağıda X, Y, Z, T ve R elementleriyle ilgili bazı bilgiler yer almaktadır.  

• X ve R elementleri aynı periyotta bulunmaktadır.  

• Y ve Z elementleri aynı gruptadır. 

• T elementinin atom numarası diğerlerine göre daha büyüktür. 

Buna göre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde elementlerin yerleri doğru gösterilmiştir? 

 

 



22) Bir mühendis üretmek istediği aracın yapımında kullanacağı elementin özelliklerini aşağıdaki gibi 
sıralıyor. 

• İşlenebilir olmalı 

• Erime noktası yüksek olmalı 

• Isı ve elektriği çok iyi iletmeli 

• Yüzeyi parlak olmalı 

Buna göre mühendis tasarımında periyodik tabloda belirtilen elementlerden hangisini kullanabilir?  

A) I    B) II    C) III    D) IV 

 

23) Periyodik tablodaki bazı elementler K, L ve M harfleriyle temsil edilmiştir. 

Buna göre K, L ve M elementleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur? 

1. K, L ve M elementlerinin son katmanlarında aynı sayıda elektron bulunur. 

2. K, L ve M elementleri benzer kimyasal özellik gösterir.  

3. L elementinin atom numarası K’den büyük, M’den küçüktür. 

A) Yalnız 1    B) Yalnız 3 

C) 1 ve 2    D) 1, 2 ve 3 

 

24) Bir deneyde su üzerinde üç farklı uygulama yapılıyor.  

• I. uygulamada suyun bir kısmı ocakta ısıtılarak tamamen buharlaşması sağlanıyor. 

• II. uygulamada su elektroliz edilerek hidrojen ve oksijene ayrıştırılıyor. 

• III. uygulamada ise suya tuz katılarak çözünmesi sağlanıyor. 

Bu deneyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) I. ve III. uygulamalarda suda hem fiziksel hem de kimyasal değişim gerçekleşmiştir. 

B) II. uygulama sonucunda yeni atomlar oluşmuştur. 

C) III. uygulamada tuz kimyasal özelliğini kaybetmiştir. 

D) II. uygulamada atomlar arasındaki bağlar kırılmıştır. 



25) Aşağıda kapalı kaplarda gerçekleşen olaylar tanecik modeli ile gösterilmektedir. 

 

Buna göre 1. ve 2. olaylarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) 1. olayda maddelerin kimyasal özelliklerinde herhangi bir değişim olmamıştır. 

B) Gümüşün kararması, 2. olaydaki değişim ile benzerlik gösterir. 

C) 2. olayda bağ oluşumu gerçekleştiği halde bağ kırılımı gerçekleşmemiştir. 

D) Her iki olayda toplam kütle korunmuştur. 

 

26) Kapalı bir kapta gerçekleşen kimyasal tepkime olayı tanecik modeli şeklinde gösterilmektedir. 

 

Bu tepkime ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangileri doğrudur?  

1. Hidrojen ve klor atomları, HCl bileşiğinde kendi özelliklerini gösterir.  

2. H ve Cl atomları arasında yeni bağlar kurulmuştur. 

3. Tepkime sonunda atom sayısı ve atom türü değişmemiştir. 

A) Yalnız 1   B) Yalnız 2    C) 2 ve 3   D) 1, 2 ve 3 

 

27) Kapalı bir kapta gerçekleşen kimyasal bir tepkime sonucunda X, Y ve Z maddelerinin kütlelerindeki 
değişim yandaki grafikte gösterilmektedir.  

Bu grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden hangileri söylenebilir? 

1. Tepkimeye giren Y ve Z maddelerinin kütleleri azalırken, oluşan                        
X maddesinin kütlesi zamanla artmıştır. 

2. X maddesinin kütlesi, başlangıçtaki Y ve Z maddelerinin kütlelerinin toplamına eşittir. 

3. Tepkime sonucunda 22 g X maddesi oluşmuş ve 6 g Y maddesi artmıştır.                                                 
A) Yalnız 1   B) 1 ve 3   C) 2 ve 3   D) 1, 2 ve 3 



 

28) Bir miktar sülfürik asit ve çinko parçası tartıldığında 300 gram değeri okunuyor. Daha sonra çinko 
parçası, sülfürik asidin içine atılıyor. Bir süre sonra kabın ısındığı ve gaz çıkışı olduğu fark ediliyor. 

 

Bu deney ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangileri doğrudur?  

1. Deney, "kimyasal tepkimelerde toplam kütle değişmez" yargısını kanıtlamak amacıyla kullanılabilir. 

2. Deney bittiğinde tartıda okunan değer 300 gramdan daha küçük olur. 

3. Tepkime sonunda yeni özellikte atomlar oluşur. 

A) Yalnız 2   B) Yalnız 3    C) 1 ve 2   D) 2 ve 3 

 

 

 

29) Aşağıda bazı çözeltilerle ilgili bilgiler yer almaktadır. 

P: Elde kayganlık hissi oluşturur.  

R: S çözeltisi ile karıştırıldığında tuz ve su oluşmaktadır. 

S: Metal kaplarda saklanmamalıdır. 

Buna göre P, R ve S çözeltileri aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki gibi olabilir? 

   P          R       S    

A) NH3    NaOH    HCl 

B)  HNO3    NaCl    H2O 

C)  KOH    HCl    H2SO4 

D)  NaCl     KOH     NH3 



 

30) Bromtimol mavisi asidik ortamda sarı, bazik ortamda mavi ve nötr ortamda yeşil renktedir. X 
çözeltisinden bir miktar alınıp üstüne bromtimol mavisi damlatıldığında renginin sarıya döndüğü 
görülüyor. Kalan X çözeltisi, Y çözeltisinin üstüne döküldükten sonra bromtimol mavisi damlatıldığında 
ise rengin yeşile döndüğü gözlemleniyor. 

 

Bu göre X ve Y çözeltileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) X’in pH değeri 0-7 arasındadır.  B) Y çözeltisine bromtimol damlatılırsa rengi maviye döner. 

C) Y çözeltisi elektrik akımını iletir. D) X çözeltisi cam ve porselene etki eder. 

 

 

 

 

31) Bir araştırmacı X, Y ve Z kaplarını asit, baz ve tuz çözeltileri ile dolduruyor. Fakat bir süre sonra 
hangi kapta hangi çözelti olduğunu unutuyor. Bu çözeltilerin tamamını doğru bir şekilde belirlemek için 
bazı deneyler yapıyor. 

 

 

Bu göre aşağıdaki deneylerden hangileri tek başına kaplardaki çözeltilerin belirlenmesi için yeterlidir?  

1.  X ve Y kaplarındaki çözeltilere kırmızı turnusol kağıdı batırmak 

2. Mavi ve kırmızı turnusol kağıtlarını tüm kaplardaki çözeltilere batırmak 

3. Tüm kaplardaki çözeltilere mavi turnusol kağıdı batırmak  

A) Yalnız 1   B) Yalnız 2    C) 1 ve 3   D) 2 ve 3 

 

 

X Y Z 



 

32) Kapalı bir kapta artansız olarak HCl + NaOH  NaCl + H2O tepkimesi gerçekleşiyor.  

 

Bu tepkimeyle ilgili aşağıdaki grafiklerden hangileri doğru çizilmiştir?  

A) 1 ve 2   B) 2 ve 4   C) 1, 2 ve 4      D) 1, 2, 3 ve 4 

 

 

33) K kabında bulunan çözeltinin üstüne yavaş yavaş L kabındaki çözelti dökülüyor. K kabındaki 
çözeltinin pH değerinin zamana bağlı değişimi grafikte gösterilmektedir. 

 

Bu göre K ve L çözeltileriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?  

1.  Başlangıçta K kabındaki çözelti asidik, L kabındaki çözelti nötr özellikte olabilir. 

2. L kabındaki madde, suda çözündüğünde H+ iyonu verir. 

3. Son durumda K kabındaki çözelti mavi turnusol kağıdına etki etmez. 

A) Yalnız 1   B) Yalnız 2    C) 2 ve 3   D) 1, 2 ve 3 

 

Sorular LGS hazırlık sürecindeki öğrencilere katkı sağlamak amacıyla  

Derslike tarafından hazırlanmıştır. 

Ticari amaçla kullanılması yasaktır. 

 


