
 ●	 Bu	testte	20	soru	vardır.	
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1. Dünya’nın kendi etrafında dönme ekseni, Güneş çevresinde dolanma yörüngesine dik değildir. Bu eğiklik nede-
niyle Kuzey ve Güney Yarım Küre’de birim yüzeye düşen ışık enerjisi miktarı sürekli değişir ve buna bağlı olarak 
birim yüzeye aktarılan ısı enerjisi miktarı da değişim göstermektedir.

Aşağıda dönenceler üzerinde bulunan K ve L bölgelerine ait yıl boyunca birim yüzeye aktarılan ısı enerjisi mik-
tarını gösteren grafikler ve Dünya’nın Güneş etrafında dolanma hareketi sırasında bazı konumları numaralandı-

rılarak verilmiştir.

Isı enerjisi miktarı

Haziran Eylül Aralık Mart

Isı enerjisi miktarı

Haziran Haziran Eylül Aralık Mart Haziran
Aylar Aylar

K Bölgesi L Bölgesi

1.

4.

3.

2. 21 Haziran 21 Aralık

21 Mart

23 Eylül

 

Buna göre;

I. K bölgesinde Dünya 2 numaralı konumdayken birim yüzeye düşen ışık miktarı, Dünya 1 numaralı konumday-
ken birim yüzeye düşen ışık miktarından daha fazladır.

II. L bölgesinde Dünya 4 numaralı konumdayken saat 12 : 00’da ölçülen gölge boyu, Dünya 2 numaralı konum-
dayken saat 12:00’da K bölgesinde ölçülen gölge boyundan daha fazladır.

III. Dünya 1 numaralı konumdayken K ve L bölgelerinde yaşanan mevsimler ile  gece ve gündüz süreleri aynıdır.

yargılarından hangileri doğrudur? (K ve L bölgelerindeki hava olayları ile yeryüzü şekilleri ihmal edilecektir.)

A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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2. Güneş ışınlarının yılda bir defa dik açıyla geldiği, Kuzey Yarım Küre’de yer alan ve ekvatorun 23 derece 27 dakika 

uzağından geçen çembere Yengeç dönencesi adı verilir. Güneş ışınlarının yılda bir defa dik açıyla geldiği, Güney 

Yarım Küre’de yer alan ve ekvatorun 23 derece 27 dakika uzağından geçen çembere ise Oğlak dönencesi adı 

verilir. Güneş ışınları 21 Haziran tarihinde Yengeç dönencesine dik açıyla düşerken, 21 Aralık tarihinde ise Oğlak 

dönencesine dik açıyla düşmektedir.

Biri Yengeç diğeri Oğlak dönencesi üzerinde bulunan X ve Y şehirlerindeki aynı zaman diliminde yapılan gözlem-

lerle Güneş’in doğuş ve batış saatleri aşağıda verilen tabloya kaydedilmiştir.

X şehri

Tarih
Güneş’in 

doğuş saati
Güneş’in 

batış saati

13.01.2020 07.06 16.49

14.01.2020 07.05 16.50

15.01.2020 07.05 16.51

16.01.2020 07.05 16.53

17.01.2020 07.04 16.54

Y şehri

Tarih
Güneş’in 

doğuş saati
Güneş’in 

batış saati

13.01.2020 04.27 19.21

14.01.2020 04.28 19.21

15.01.2020 04.29 19.20

16.01.2020 04.30 19.20

17.01.2020 04.31 19.19

Buna göre;

I. X şehrinde gündüz süresi uzarken gece süresi kısalmakta, Y şehrinde ise gece süresi uzarken gündüz süresi 

kısalmaktadır. Bu nedenle X şehri Kuzey Yarım Küre’de Y şehri Güney Yarım Küre’de yer almaktadır.

II. X şehrinde 21 Aralık tarihinde öğle vakti ölçülen gölge boyu, 21 Haziran tarihinde öğle vakti ölçülen gölge 

boyundan daha uzundur.

III. Y şehrinde verilen tarihlerde aydınlanma alanı daha az olduğu için Y şehrinin yüzeyi X şehrinin yüzeyinden 

daha sıcaktır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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3.  Hava sıcaklığında çeşitli etkiler sonucu oluşan değişimler, yüzeyde alçak veya yüksek basınç alanlarının oluş-

masına neden olur. Isı alarak sıcaklığı artan havanın yoğunluğu azalır. Bu durumda havanın yeryüzüne yaptığı 

basınç da azalır ve alçak basınç alanı oluşur. Isı vererek sıcaklığı azalan havanın yoğunluğu artar. Bu durumda 

ise havanın yeryüzüne yaptığı basınç artar ve yüksek basınç alanı oluşur. Isınma ve soğuma gibi çeşitli etkenler 

sonucunda yeryüzünde oluşan basınç farklılıkları, havanın yer değiştirmesine neden olur. Hava daima basıncın 

yüksek olduğu yerden , basıncın düşük olduğu yere doğru hareket eder. Yatay yönlü yer değiştiren bu hava 

hareketlerine rüzgar denir.

Aşağıda K,L,M ve N bölgelerine ait havanın hareketleri modellerde verilmiştir.

N M K L

Buna göre;

I. K ve M bölgesi yüksek basınç alanı, L ve N bölgesi ise alçak basınç alanıdır.

II. L bölgesindeki hava sıcaklığı K bölgesindeki hava sıcaklığından düşük olduğu için L’den K’ye doğru yatay 

yönlü hava hareketi oluşur.

III. M bölgesindeki havanın yoğunluğu N bölgesindeki havanın yoğunluğundan küçük olduğu için M bölgesinde 

bulut oluşumu gözlenebilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II. B) I ve II. C) I ve III. D) II ve III.
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4. Petrol, kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtların kullanılmasıyla her yıl atmosfere karbondioksit salınımı gerçekleş-

mektedir. Bu ve benzeri olaylara bağlı olarak atmosferde karbondioksit birikmekte ve atmosferin karbondioksit 

oranı her yıl artış göstermektedir. Atmosferde biriken karbondioksit, Güneş ışınlarının yeryüzüne geçişine izin 

verirken atmosfer dışına çıkmasını engellemektedir. Güneş enerjisini taşıyan ışınlar yeryüzünde soğurularak ısı 

enerjisine dönüşür ve buna bağlı olarak sera etkisi denen ısınma olayı gerçekleşir.

Sera etkisi sonucunda Dünya’nın sıcaklık ortalaması artış göstermektedir. Bu artış da küresel ısınmaya neden 

olmaktadır. Küresel ısınma devam ederse kutuplardaki buzullar eriyecek ve denizlerdeki su seviyesi artacaktır. 

Buna bağlı olarak deniz kıyısında yer alan yerleşim yerleri ve tarım arazileri sular altında kalacak ve milyarlarca 

hektarlık arazi yok olacaktır. Kuraklık ve çölleşmeyle birlikte orman yangınlarındaki artış sonucu biyolojik çeşitlilik 

de büyük ölçüde azalacaktır.

Yukarıda verilen parçaya göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

A) Atmosferde yalnızca fosil yakıtların kullanımı ile açığa çıkan karbondioksit gazının artması sonucu Dünya 

üzerinde oluşan sera etkisinde artış gerçekleşir.

B) Sera etkisi Dünya’nın sıcaklık ortalamasını artırarak küresel iklim değişikliklerine neden olabilir.

C) Küresel ısınma sonucu ortaya çıkabilecek sorunlardan biri de kuraklık ve çölleşmeye bağlı olarak gerçekle-

şecek olan kullanılabilir su kaynaklarının azalması olacaktır.

D) Canlıların nesillerinin tükenme tehlikesi altına girmesinin temel nedenlerinden biri de sera gazlarının miktarın-

da artış olmasıdır.
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5. Aşağıdaki görselde hücre çekirdeğinde birbiri ile bağlantılı olan kalıtım yapıları harflerle ifade edilmiştir.

K

L

M

S

N

Yukarıdaki şekilde harflerle ifade edilmiş olan kalıtım yapılarının sahip olduğu özelliklerle ilgili olarak;

I. Kalıtım yapılarının basitten karmaşığa doğru sıralanması K – L – M – S – N şeklindedir.

II. M ile gösterilen yapının görev birimi S ile gösterilirken, yapı birimi ise N ile gösterilmiştir.

III. L ile gösterilen yapı M ile gösterilen yapının ve özel proteinlerin birleşmesiyle meydana gelen şekildeki en 

karmaşık yapıdır.

IV. N ile gösterilen yapı deoksiriboz şekeri, fosfat ve azotlu organik bazın bir araya gelmesiyle oluşur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III.  B) II ve IV. C) II, III ve IV.  D) I, II, III ve IV.
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6. Bezelyelerde kısa boylu ve uzun boylu olmak üzere iki boy karakteri vardır. Uzun boy geni, kısa boy genine 

baskındır. 

X Yx

Uzun boylu döller Kısa boylu döller

36 bezelye bitkisi 12 bezelye bitkisi

Bir araştırmacı X ve Y bezelye bitkilerinin çaprazlanması sonucunda oluşan 48 bezelye bitkisinin 36 tanesinin 

uzun boylu 12 tanesinin ise kısa boylu olduğunu gözlemliyor.

Buna göre çaprazlanan ve oluşan bezelye bitkileri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

(Bezelyeler çaprazlama kuralına bağlı kalarak oluşmuştur.)

A) Çaprazlama sonucu kısa boylu fenotipe sahip bireylerin oluşması, başlangıçta çaprazlanan X ve Y bezelye 

bitkilerinin genotiplerinde çekinik gen bulunduğunu göstermektedir.

B) Oluşan 36 uzun boylu bezelye bitkisinin 12 tanesi saf baskın genotipe sahipken 24 tanesi melez baskın ge-

notipe sahiptir.

C) Başlangıçta çaprazlanan X ve Y bezelye bitkilerinden X bezelye bitkisinin genotipi Aa, Y bezelye bitkisinin 

genotipi aa şeklinde olabilir.

D) X bezelye bitkisi ile oluşan kısa boylu bezelye bitkilerinden birinin çaprazlanması sonucu oluşacak bezelye 

bitkilerinin tamamının genotipinde çekinik gen bulunmaktadır. 
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7. Bir araştırmacı bezelye bitkisinin çiçek renginin kalıtımı ile ilgili aşağıdaki çaprazlamaları yapmıştır.

x
Mor çiçekli bezelye bitkisi ile beyaz
çiçekli bezelye bitkisini çaprazlamış
ve sonuçları gözlemlemiştir.

Mor Çiçek Beyaz Çiçek

1. ÇAPRAZLAMA

x

Birinci kuşakta elde etmiş
olduğu mor çiçekli bezelyeleri
kendi aralarında çaprazlamış ve
sonuçları gözlemlemiştir.

1. ÇAPRAZLAMA

Bezelyelerde mor çiçek geni beyaz çiçek genine baskın olduğuna göre;

I. İlk çaprazlamada kullanılan mor çiçekli bezelye ile birinci çaprazlama sonucu oluşan mor çiçekli bezelyelerin 

genotipleri birbirinden farklıdır.

II. İkinci çaprazlamada oluşan bezelye bitkilerinden % 75 inde beyaz çiçek geni, ilk çaprazlamada oluşan be-

zelye bitkilerinin ise tamamında beyaz çiçek geni bulunmaktadır.

III. İkinci çaprazlamada oluşan saf döl genotipe sahip bezelye bitkilerinin melez döl genotipe sahip bezelye 

bitkilerine oranı 1’ dir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.  B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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8. Aşağıda bazı canlılar ve bu canlılar  ile ilgili bazı özellikler verilmiştir.

Gebelik döneminde radyas-
yona maruz kalan annenin down 
sendromlu çocuğu olmuştur.

Su bitkileri terleme ile su kaybını 
sağlayan geniş yüzeyli yaprakla-
ra sahiptir ve bu yapraklar üze-
rinde hava boşlukları bulunur.

Himalaya tavşanlarında tüyle-
rin beyaz renkli olmasını sağla-
yan enzimler vardır ve enzimler 
sıcak ortamda daha hızlı ve iyi 
çalışırlar. Tavşanların vücudun-
da soğuk olan kısımlarda bulu-
nan enzimler beyaz tüy oluştu-
ramazlar.

1 2 3

Verilen bilgilere göre;

I. 2 numaralı olay DNA’daki nükleotid dizilimi ya da kromozomlarda çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelmiş 

değişimlerden birisidir.

II. 1 numaralı olay çevresel faktörlerin etkisiyle canlının genotipinin aynı kalıp fenotipinde kalıcı olmayan deği-

şimlerin meydana gelmesidir.

III. 3 numaralı olayda canlının yaşadığı çevreye göre kalıtsal olarak yapı ve davranış açısından yaşam ortamına 

uyum sağlamasıdır.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız III. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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9. Canlıların belirli ortam koşullarında yaşama ve üreme şanslarını arttıran fiziksel yapılar, davranışlar gibi kalıtsal 

özelliklere sahip olmalarına adaptasyon adı verilir. Adaptasyonların tamamı kalıtsaldır.

Bukalemunların bulunduğu yere göre renk 
değiştirerek düşmanlarından korunur.

Köpek balıklarının sırt ve karın bölgesinin renginin 
farklı olması, suyun üst ve alt kısmında 

görünmesini zorlaştırır ve bu özellik onlara av 
konusunda üstünlük sağlar.

1 2

Penguenler deri altlarında kalın yağ tabakası 
bulundurur.

Sıcak bölgelerde yaşayan tilki, fare ve tavşanların 
kulak ve kuyrukları uzun, vücut yüzeyleri geniştir.

3 4

Korunma Vücut sıcaklığını koruma Kamuflaj

AVANTAJLAR
Avlanma

Yukarıda bazı adaptasyonlar ve bu adaptasyonların canlıya sağladığı avantajlar verilmiştir.

Buna göre;

I. Sarı ve yeşil renk ile belirtilmiş olan avantaj durumu 2 numaralı canlıda vardır.

II. Mavi renk ile belirtilen avantaj durumu 4 numaralı canlıya aittir.

III. 3 numaralı canlının göstermiş olduğu adaptasyonun aynısını kutup ayıları da göstermektedir ve bu canlılar 

kırmızı renk ile ifade edilen avantaja sahiptir.

IV. Yeşil renk ile belirtilmiş olan avantaj durumu 1 numaralı canlının genlerinin işleyişinin değişmesiyle ortaya 

çıkmaktadır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) I ve III. C) II, III ve IV. D) I, II, III ve IV.
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10. Bir öğrenci biyoteknoloji konusu ile ilgili hazırlamış olduğu postere çeşitli gazete ve dergilerden almış olduğu 

bazı bilgileri aşağıdaki gibi kesip yapıştırmıştır.

Bazı ürünlerin genleriyle oynandığı 

için insanlardaki alerjik reaksiyonlar 

artış göstermiştir.

Klonlanmış koyun Dolly`den sonra insan klonlama konusu tüm dünyada çok büyük 
tepkilere yol açmıştır. İnsan klonlamanın ikinci sınıf vatandaşlar oluşmasına hatta 
köleliğe neden olabileceği düşünülmektedir.

Bir bakteri türünden böceklerin ölümüneneden olan bir protein üretilmektedir. Buproteinin domates, pamuk, tütün, mısırbitkilerine aktarılması sonucunda bu bit-kilerde böceklere karşı dayanıklılık sağ-lanmıştır.

Sebze ve meyvelerde raf ömrünün uzatılması, özellikle domateste başarılmış olup benzer çalışmalar çeşitli meyvelerde sürdürülmektedir.

Şeker hastalığının tedavisi için

kullanılan insülini artık bakteriler

üretmektedir.

Yukarıda verilen posterden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

A) Biyoteknolojik uygulamalardan gıda, sağlık, tarım gibi birçok alanda yararlanılmıştır.

B) Biyoteknolojik uygulamalarının yararlı yönlerinin yanı sıra zararlı yönleri de bulunmaktadır.

C) Genetiği değiştirilmiş ürünlerin alerjik reaksiyonlara neden olması, tarım alanındaki çalışmalara etki etmemiş-

tir.

D) Pankreasta üretilen ve kan şekerinin düşmesini sağlayan insülin hormonunun bakteriler tarafından üretilebi-

lirliği biyoteknolojinin sağlık alanındaki olumlu yönlerinden birisidir.
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11.  Katı maddelerin basıncı ağırlık ile doğru orantılıdır ve bu nedenle ağırlık arttıkça basınç artmaktadır. Yüzey alanı 

ile ters orantılıdır ve bu nedenle yüzey alanı arttıkça basınç azalır.

Bir öğrenci aşağıdaki X cismine sırasıyla verilen işlemleri uyguluyor.

N

K L

M

SAĞSOL İŞLEMLER

1. İşlem: X cismi kum zemin üzerine M  kısmı yere gele-

cek şekilde bırakılıyor.

2. İşlem: Cisim sağa doğru 2 defa çevriliyor.

3. İşlem: Cisim 1 defa sola çevrilip L yüzeyi üzerinde 

durdurulduktan sonra tekrar 1 defa sağa çev-

riliyor.

4. İşlem: Son olarak cisim K yüzeyi yere gelecek şekil-

de bırakılıyor.

Buna göre;

I. Cisim tek tek K,L,M ve N yüzeyleri yere gelecek şekilde kum zemin üzerine konulduklarında kumda batma 

miktarları arasındaki ilişki K > M = N > L şeklindedir.

II. 2. işlem sırasında X cisminin zemine uyguladığı basınç önce azalmış daha sonra artmıştır.

III. 3. işlem uygulanırken X cisminin zemine uyguladığı basınç değişimi sırasıyla önce azalır daha sonra artar.

IV. 4. işlem uygulandıktan sonra X cisminin zemine temas eden yüzey alanı ilk durumda zemine temas eden 

yüzey alanından daha az olduğu için cismin zemine uyguladığı basınç ilk duruma göre artmıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız III. B) Yalnız IV. C) I, II ve IV. D) I, III ve IV
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12. Sıvı basıncı; sıvının derinliğine ve cinsine bağlıdır. Birbirine karışmayan eşit hacimdeki K, L ve M sıvıları Şekil – I 

deki gibi dengededir. Daha sonra bu sıvılar numaralı kaplara ayrı ayrı boşaltılıyor.

K

L

M

1 2 3Şekil - I

1 numaralı kaba K sıvısı

2 numaralı kaba M sıvısı

3 numaralı kaba L sıvısı boşaltılıyor.

Buna göre;

I. Sıvılar kaplara boşaltıldıktan sonra kap tabanlarında oluşan sıvı basınçları arasındaki ilişki 2 > 3 > 1 şeklinde-

dir. 

II. Sıvılar kaplara boşaltıldıktan sonra kaplar ters çevrildiğinde kap oluşan sıvı basınçları değişimi sırasıyla de-

ğişmez – değişmez – artar şeklinde olacaktır.

III. M sıvısı 1 numaralı kaba L sıvısı ise 2 numaralı kaba boşaltılsaydı bu kapların tabanında oluşan sıvı basınçları 

eşit olabilirdi.

ifadelerinden hangileri doğrudur? (Tüm kaplar özdeş bölmelere ayrılmıştır.)

A) Yalnız II. B) I ve II. C) I ve III. D) II ve III.
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13. Katı basıncı cismin ağırlığı ile doğru orantılı iken temas yüzeyi ile ters orantılıdır. Sıvı basıncı ise sıvının yoğunlu-

ğu ve derinliği ile doğru orantılıdır. Katı basıncı cismin şekline bağlı olarak değişirken sıvı basıncı kabın şekline 

bağlı değildir.

İçerisinde yarı yüksekliğine kadar su bulunan özdeş X, Y, Z ve T kapları aşağıdaki gibi verilmiştir.

X Y Z T

Kaplar ile ilgili aşağıdaki işlemler sırasıyla yapılıyor.

• Kaplar verilen konumdayken kap tabanlarında oluşan sıvı basınçları ve kapların zemine uyguladıkları ba-

sınçlar ölçülerek not alınıyor.

• X, Y ve T kapları ters çevrilirken Z kabı işaretli yüzeyi üzerine konuluyor ve kap tabanlarında oluşan sıvı 

basınçları ve kapların zemine uyguladıkları basınçlar tekrar ölçülerek not alınıyor.

Buna göre;

I. Kaplar ters çevrildikten sonra X kabındaki sıvı basıncı T kabındaki sıvı basıncından daha fazla olur.

II. Kaplarda belirtilen değişiklikler yapıldıktan sonra Y kabında hem içerisindeki sıvının uyguladığı basınç hem 

de kabın zemine uyguladığı basınç değişmez.

III. Kaplar tamamen su ile doldurulup verilen işlemler yapıldığında sıvı basınçları ve kapların zemine uyguladık-

ları basınçlar ilk duruma göre değişir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) I, II ve III.
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14. Aşağıda damacana pompasının çalışma prensibi gösterilmiştir.

S
uHava

Damacana
Pompası

Damacananın pompasına basıldığı zaman damacana içerisine hava basılmış olur. İçerisine basılan hava sıvı ile 

etkileştiği için iç basınç ile dış basıncın dengesi bozulur, damacana içerisindeki basınç fazla olduğu için su boru 

içerisinden yükselerek dışarıya çıkar.

Buna göre;

I. Yapılan bu deney açık hava basıncının varlığını kanıtlar.

II. Damacana içerisine basılan hava basıncı, açık hava basıncından büyük olduğu için su borudan yükselerek 

dışarıya doğru çıkmaktadır.

III. Damacana pompasına basılarak damacanadan su çıkışı sağlanırken, damacananın yere uyguladığı katı ba-

sıncı önce artar sonra azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III
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15.  Bilim insanları yeni elementleri keşfettikçe bazı elementlerin birbirlerine benzer özellikler taşıdıklarını anlamışlar-

dır. Elementleri benzer özelliklerine göre gruplandırma çalışmaları yapmışlardır. Bazı bilim insanları fiziki özellik-

lerine bazıları da kimyasal özelliklerine göre gruplandırdığı için farklı tablolar ortaya çıkmıştır. 

Günümüz periyodik tablosunda atomlar proton sayılarına göre çizelgeye yerleştirildiğinde elementlerin özellik-

leri belirli aralıklarla tekrar etmektedir. Periyodik tabloda elementler, düşey ve yatay sıralara yerleştirilmiştir. Bu 

düşey sıralara grup, yatay sıralara periyot adı verilir.

Yukarıda verilen periyodik tablo ve bilgilerden hareketle;

I. He, Ne, Ar, Kr, Xe sembolleriyle gösterilen elementler benzer kimyasal özellik gösterir.

II. Oksijen elementinin bulunduğu periyotta 6 element bulunmaktadır.

III. H, Li, Na, K elementleri aynı grupta yer aldığı için aynı element sınıfında yer alırlar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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16. Elementler metal, yarı metal, ametal ve soygazlar olarak sınıflandırılabilir.

Yukarıda elementlerin yer aldığı periyodik tablo ve bu tablo üzerinde yapılan işlemler ile ilgili bazı bilgiler veril-
miştir.

• Her bir element sınıfı bir renk ile temsil edilmiştir.

• En fazla elementin bulunduğu element sınıfı mavi renkle boyanmıştır.

• Kırmızı renk ile boyalı alan iki farklı renk arasında yer almaktadır.

• Kararlı yapıda olan elementlerin bulunduğu kısım yeşile boyanmıştır.

• 2.periyot 3A grubu elementi sarı renkle boyanmıştır.

Buna göre;

I. Mavi renkle boyalı alanda bulunan elementlerin tümü oda sıcaklığında katı haldedir.

II. Isı ve elektrik iletkenliği metallere göre az ametallere göre fazla olan element sınıfı sarı renkle boyanmıştır.

III. Canlıların solunumu için gerekli olan temel gazın bulunduğu element sınıfının boyandığı renk kırmızıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

17. İki veya daha fazla maddenin birbiri ile etkileşmesi

K

L

sonucu kendi özelliklerini kaybederek yeni özellikte 

maddeler oluşturmasına kimyasal tepkime denir.

Fen bilimleri öğretmeni konu ile alakalı laboratuvar 

ortamında yanda verilen deney düzeneğini kurmuş-

tur.

Fen bilimleri öğretmeni K sıvısının bulunduğu kabın 

musluğunu açarak yavaş yavaş L sıvısı üzerine dö-

külmesini sağlıyor. Bir süre sonra kapta tuz ve su 

oluştuğunu gözlemliyor.

Buna göre tepkimede;

I. Atom sayısı ve cinsi, proton sayısı korunmuştur.

II. K ve L maddelerinin toplam kütlesi son durumda oluşan tuz ve suyun toplam kütlesine eşittir.

III. K ve L maddelerinin iç yapısı değişmiş, yeni atomlar oluşmuştur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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18. Maddeler fiziksel ve kimyasal işlemler sonucunda farklı özellikler kazanır. Bu değişimlerden bazıları maddenin 

sadece dış görünüşünü etkilerken bazıları maddenin iç yapısını da değiştirir.

Fiziksel değişim sonucunda maddelerin renk, şekil, büyüklük gibi özellikleri değişebilir. Ancak yeni maddeler 

oluşmaz.

Kimyasal değişim sonucunda maddelerin renk, şekil ve büyüklük gibi özelliklerinin yanında iç yapısı da değişir. 

Yani maddelerin kimliği değişir ve yeni maddeler oluşur. Maddelerin kimliğinin değişmesinin sebebi atomlar 

arasındaki bağların kırılması ve yeni bağların oluşmasıdır.

Aşağıda bazı öğrenciler fiziksel ve kimyasal değişimler ile ilgili örnekler vermişlerdir.

Müge Burhan Aydın Sena

Akşamları gökyüzünün 
renginin maviden kızıla 
dönüşmesi

Kumdan cam 
yapılması

Etten kıyma 
yapılması

Ateş böceğinin 
ışık üretmesi

Buna göre öğrencilerin verdikleri örneklerin fiziksel ve kimyasal değişim olarak sınıflandırılması aşağı-

daki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Müge Burhan Aydın Sena

A) Kimyasal Fiziksel Fiziksel Kimyasal

B) Kimyasal Fiziksel Kimyasal Fiziksel

C) Fiziksel Kimyasal Fiziksel Kimyasal

D) Fiziksel Kimyasal Kimyasal Fiziksel
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19. Bir çözeltinin asidik ya da bazik olduğunu belirtmek için pH cetveli kullanılır. pH değerleri 0 – 7 arasında olan 

çözeltiler asidik, 7 olan çözeltiler nötr, 7 – 14 arasında olan çözeltiler ise baziktir. Kuvvetli asitlerin pH değerleri 

düşükken, kuvvetli bazların ise pH değerleri yüksektir.
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ASİT BAZ

Aşağıda içlerinde asidik, bazik ve nötr oldukları bilinen çözeltilerin bulunduğu K, L, M ve N kapları ve kaplar ile 

ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

K L M N

• K kabındaki çözeltiye mavi turnusol kağıdı batırıldığında turnusol kağıdı kırmızıya dönmüştür.

• L ve N kabındaki çözeltiler bir kapta karıştırıldığında M maddesiyle aynı pH değerine sahip yeni maddeler 

oluşmuştur.

• N kabındaki çözeltinin pH değeri 7 den küçüktür.

Buna göre;

I. K kabındaki çözelti domates suyu veya gazoz olabilir.

II. L kabındaki çözeltinin H+ iyonu sayısı OH– iyonu sayısından azdır.

III. M kabında bulunan çözelti çamaşır suyu olabilir.

IV. Tüm kaplara kırmızı turnusol kağıdı batırıldığında kâğıt yalnızca bir kapta renk değiştirirken, mavi turnusol 

kağıdı batırıldığında ise kâğıdın iki kapta renk değiştirdiği gözlenir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III. B) II ve IV. C) I, II ve IV. D) I, II, III ve IV.
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20. Asit yağmurları fosil yakıtların yakılması sonucu ortaya çıkan yağışlardır. Özellikle sanayileşmenin yoğun olduğu 

ve fosil yakıtların enerji tüketimi olarak kullanıldığı bölgelerde azot ve kükürt gazları açığa çıkmaktadır. Oluşan 

bu gazlar bulutlardaki su buharıyla tepkimeye girerek sülfürik ve nitrik asitleri ortaya çıkarmakta ve oluşan bu 

asitler kar, yağmur, çiy ve sis gibi doğal olaylar sonucunda yeryüzüne ulaşmaktadır. Normal koşullar altında 

oluşan yağmurların pH değeri 5,6’dır. Bu değerin altında bir değere sahip olan yağış asit yağmuru olarak ad-

landırılmaktadır. Asit yağmurları, özellikle sanayi devriminden sonra kükürt ve azot gazlarının atmosferde hızla 

birikmesiyle etkisini hissettirmeye başlamıştır.

Yukarıda verilen bilgiler ve görselden yararlanarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

A) Asit yağmurlarının büyük bir kısmına insan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan azot ve kükürt gazları neden ol-

maktadır.

B) Asit yağmurları karada yaşayan canlıları olumsuz etkilerken suda şayayan canlıları olumlu etkiler.

C) Fabrikalarda kullanılan fosil yakıtlar sonucu oluşan asit yağmurlarındaki artış, sanayi devriminden sonra 

hızlanmıştır.

D) pH değeri 5,5 ve altında olan yağış türleri asit yağmurları olarak kabul edilmektedir.


