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SES YAYINLARI

DENEME ANALİZİ
Mevsimler ve İklim Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.

DNA ve Genetik Kod Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar

DNA ve Genetik Kod Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir.

DNA ve Genetik Kod Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle, uygulamaların insanlık için yarar-
lı-zararlı yönlerini tartışır.

Basınç Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder.

Madde ve Endüstri Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar.

Madde ve Endüstri Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir.

Madde ve Endüstri Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur.

Madde ve Endüstri Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak 
keşfeder

DNA ve Genetik Kod DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder.

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar.Mevsimler ve İklim

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.DNA ve Genetik Kod

Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur.DNA ve Genetik Kod

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfederBasınç

Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler 
verir.Basınç

Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklarMadde ve Endüstri

Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder.Madde ve Endüstri

Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.Madde ve Endüstri

Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir.Madde ve Endüstri

Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar.Madde ve Endüstri
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◆ Bu testte 20 soru vardır.    ◆   Önerilen Süre 40 dakikadır.

Deneme Sınavı: 18. SINIF SARMAL DENEME 
(Kazanım Ölçme ve Değerlendirme Sınavı) 
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1.  

Kadir Yavuz Murat

Henüz çiçeği burnunda bir müzik grubu olan SES, çıkardığı şarkılarla kısa zamanda adından söz ettirmeyi başardı. 
Büyük bir hayran kitlesine sahip olan SES grubu ilk konserleri için şekildeki gibi sahnede yerlerini alıyorlar. Sahne ışığı 
sırasıyla Kadir, Yavuz ve Murat’ı aydınlatıyor.

Buna göre grup üyelerinin gölge boylarını gösteren grafik hangi seçenekteki gibi olabilir? (Grup üyelerinin boy 
uzunlukları eşittir.)

Gölge boyu Gölge boyuA) B)

Gölge boyu Gölge boyuC) D)
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2. Zeynep, verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek D ve Y şeklinde kodluyor.
(   ) İklim belirtilirken kurak, yağışlı, serin gibi ifadeler kullanılır.
(   ) Hava olaylarında değişkenlik fazladır.
(   ) Yüksek basınç alanlarında yükselici hava hareketi görülür.
(   ) Çiy, kırağı, sis gibi olaylar gökyüzüne yakın yerlerde görülür.
(   ) İklimle uğraşan bilim dalına meterolog denir.

Zeynep hangi seçenekteki kodlamayı kullanırsa hata yapmamış olur?

A) D

D

D

Y

Y

 B) D

D

Y

Y

Y

 C) Y

D

Y

Y

D

 D) Y

D

D

Y
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3.  

Fraktallar, büyükten küçüğe birbirine benzeyen birçok geometrik şeklin oluşturduğu, sonsuzluğa doğru giden, karma-
şık ve göz kamaştırıcı şekillerdir.

Nükleotit, gen, DNA ve kromozom arasındaki ilişki düşünüldüğünde bir fraktal oluşturabilmek için hangi üçlü-
yü seçmemiz daha doğru olur?

A) Kromozom-DNA-Gen
B) DNA-Gen-Nükleotit
C) Kromozom-Gen-Nükleotit
D) Nükleotit-DNA-Kromozom
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4.  

?
Bb

Heterozigot yeşil meyve rengine sahip bir bezelye ile fenotip ve genotipi bilinmeyen bir bezelye çaprazlanıyor. Çapraz-
lama sonucu oluşan birinci kuşaktaki tüm bezelyelerin yeşil meyve rengine sahip olduğu gözlemleniyor.

Buna göre hangi seçenekteki ifadenin doğruluğu kesindir? (Bezelyelerde yeşil meyve rengi geni, sarı meyve 
rengi genine baskındır.)

A) ? ile gösterilen bezelyede baskın gen bulunur.
B) Fenotipi bilinmeyen ata bezelye bb genotipine sahiptir.
C) ? ile gösterilen bezelye homozigot baskın genotipe sahiptir.
D) Çaprazlama sonucu oluşan 1. Kuşak bezelyelerde baskın gen bulunur.

5. Genetik mühendisliği, farklı organizmalardaki genleri tek başına bırakmak, değiştirmek, çaprazlamak ve yeniden bir-
leştirmek için uygulanan teknikler kümesidir. Farklı alemlerin doğada asla çiftleşmeyecek olan farklı türleri arasında 
gen transferine olanak sağlamaktadır. Örneğin bir balık veya domuza ait gen domatese insan genleri, bir koyuna veya 
bakteriye; bir bakteri veya virüse ait gen de mısıra transfer edilebilmektedir. Bir canlıya ait gen başka tür bir canlıda 
aynı işlevi gösterebilmekte ıspanak geni taşıyan domuzlar, örümcek ağı üreten keçiler de üretilmektedir.

Bu parçaya göre;

I. Genetik mühendisleri gen aktarımı konusunda başarılı olmuşlardır.
II. Bir canlıya ait gen başka bir canlıda da aynı görevi yerine getirebilir.
III. Genetik mühendislerinin yaptığı bu çalışmalar olumsuz sonuçlara da yol açabilir.

hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III
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6.  
ÖRNEK OLAY 1

Ronnie ve Donnie Galyon 1951'de karınlarından 
yapışık olarak doğmuş simetrik ikizlerdir. Çevresel bir 
etki sonucu meydana gelen DNA dizilimindeki 
değişim sonucu dünyaya gelen bu iki birey, 2014 
yılında ölmüş ve 62 yıl, sekiz ay ve sekiz gün boyunca 
yaşayarak en uzun ömürlü yapışık ikizler olmuştur. Bu 
mucizevi bir şey... Çünkü yapışık ikizlerin genel popü-
lasyondan daha düşük sağ kalım şansları vardır. Ne 
yazık ki, bu tür ikizlerin çoğu ölü doğuyor ya da 
doğumdan kısa bir süre sonra ölüyor. Ancak Ronnie 
ve Donnie hayatta kaldılar 

ÖRNEK OLAY 2

Sıcaklığı 15-25°C olan ortamda yetiştirilen çuha 
çiçeğinin rengi kırmızı, 25-35°C sıcaklığa sahip 
ortamlarda yetiştirilen çuha çiçeğinin rengi beyaz olur. 
Ortamın özelliğine bağlı olarak değişim gösteren bu 
bitkinin beyaz renkli olanlarından alınan tohumlar 
15-25°C olan ortamda yetiştirilince kırmızı renkte 
çiçek açar. Aynı şekilde kırmızı renkli olanlarından 
aınan tohumlar 25-35°C olan ortamda yetiştirilince 
beyaz renkte açar.

Buna göre;

I. Çevre şartlarının etkisiyle gerçekleşmeleri.
II. Hem genlerin yapısı hem de işleyişinin değişimi.
III. Nesilden nesile aktarılmaları.

özelliklerinden hangileri her iki örnek içinde ortaktır?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
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7. Serpil öğretmen, biyoteknolojinin olumlu ve olumsuz yönlerini araştırıp sınıfta tartışmaları için öğrencilerini iki gruba 
ayırarak görevlendirmiştir. Beyaz grup olumlu yanlarını, siyah grup ise olumsuz yanlarını savunmuştur. Ayrıca araştır-
ma sonuçlarını birer gazete haberi ile desteklemişlerdir.

BİYOTEKNOLOJİ HAYAT KURTARIYOR
Biyoteknoloji, ilaç endüstrisinin insan sağlığının 
hizmetinde ilerlemesi için kilit öneme sahiptir. Bilinen 
yaklaşık 30 bin hastalıktan ancak 10 bininin tedavisi 
yapılabilmektedir. Biyoteknolojik yöntemler giderek 
kimyasal ve bitkisel formülasyonlardan daha etkili 
olmaktadır. Son yıllarda ruhsatlanan yeni ilaçlar 
arasında biyoteknolojik ilaçların oranı giderek artmak-
tadır. Aralarında kanser, alzheimer, kalp hastalıkları, 
diyabet ve romatoid artriti de içeren 200 hastalığın 
tedavisi için geliştirilen yeni ilaçların büyük bir kısmını 
biyoteknolojik ilaçlar oluşturmaktadır. İnsan sağlığın-
da çığır açan biyoteknolojik ürünler, üretim ve geliştir-
me maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle pahalı 
ürünlerdir. Biyo-ilaçlar, hem hastaların biyoteknolojik 
ilaçlara erişimini artırmakta hem de rekabet yaratarak 
maliyetleri azaltmakta, sağlık sisteminin finansal 
devamlılığına katkıda bulunmaktadır.

BİYOTEKNOLOJİ ÖLÜM SAÇIYOR
GDO konusunda yayınlanan birçok araştırması olan 
mikrobiyolog ve Amerika'daki Maharishi Yönetim 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. John Fagan, 
GDO'lu ürünlerin solunum bozukluğu, ciltte kızarıklık-
lar, nezle, göz neslesi, baş ağrısı gibi allerjik tepkilere 
neden olduğunu, hatta hatta şok etkisine yol açarak 
ölüme bile neden olduğunu söyledi. Ancak çok uluslu 
şirketlerin GDO'yu yaygınlaştırmak istediğini vurgula-
yan Fragan, biyoteknoloji şirketlerinin tarım ilaçlarını 
pazarlamak için Türkiye, Asya ve Afrika’da ellerinden 
gelen tüm çabayı harcadıklarını ifade etti. Türkiye’de 
GDO’lu ürünlerin önce soya ve mısır sonra tüm tarım-
sal ürünlere dahil edilmek istendiğini belirtti. Bu 
tohumların kullanılmasının hem Türkiye’de hem de 
tüm Dünya’da tarımın tekelleşmesini beraberinde 
getireceğini vurguladı.

BEYAZ GRUP SİYAH GRUP

Sınıfa getirilen haber metinleriyle ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? (GDO: Genetiği değiştirilmiş 
organizma)

A) Biyoteknolojik uygulamalar sağlık alanında 200 den fazla hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır.
B) GDO’lu ürünler solunum bozukluğu, ciltte kızarıklıklar, nezle gibi hastalıklara sebep olabilmektedir.
C) Biyoteknolojinin olumlu yanlarının yanında bazı olumsuz yanları da mevcuttur
D) Genetiği değiştirilmiş tohumların yaygınlaşması tarımın tekelleşmesine ve dışa bağımlılığa yol açacaktır.
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8. Şekilde verilen birim küpler özdeş olup bir küpün yere yaptığı basınç değeri P’dir.

Bir öğrenciden farklı sayıda birim küp kullanarak sırasıyla;
1.düzenekte; başlangıçtaki basınç değerinin iki katını elde etmesi,
2. düzenekte; basınç değerini değiştirmemesi,
3. düzenekte; 2. düzenekteki basınç değerini yarıya indirmesi istenmiştir.

Buna göre verilen birim küpler hangi seçenekteki gibi yerleştirilmelidir? (Başlangıçta sadece bir küp bulunmak-
tadır.)

A)

B)

C)

D)

Başlangıç 1. Düzenek 2. Düzenek 3. Düzenek
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9. Sıvılar içerisinde bulundukların kabın temas ettiği tüm yüzeylerine basınç uygular. Sıvı basıncı derinlik ile doğru, yo-
ğunluk ile ters orantılıdır.
Sıvı basıncıyla ilgili olarak seçeneklerdeki ifadelerden hangisi yanlıştır? (Tuzlu suyun yoğunluğu normal sudan 
daha fazladır.) 
A) Su depolarında sıvı seviyesinin düşmesi evlerimizdeki musluklarda suyun akış hızını etkiler. 
B) Sıvılar konuldukları kabın tabanına, yan yüzeylerine uyguladıklarından daha fazla basınç yapar. 
C) Su seviyesi aynı kalmak koşuluyla suyun tuzluluk oranını artırılırsa basıncı da artar.
D) Baraj duvarlarının alt tarafının kalın yapılmasının sebebi derinlere inildikçe basıncın azalmasıdır.

10.  

Off-road doğa ve motor sporları katagorisine giren bir spor dalıdır. Öncelerde normal arabaların giremediği dağlık 
arazilere ulaşım için kullanılan bu tür araçlar günümüzde çoğu insanın katılım gösterdiği bir spor dalında kullanılmaya 
başlanmıştır. Off-road araçlarında lastik seçimi çok önemlidir.

1 2

Sürücüler asfalt gibi sert zeminler için 1 numaralı lastiği tercih ederken çamurlu arazilerde batmadan daha rahat iler-
lemek için 2 numaralı lastiği tercih etmektedir.
Basınç değişimi ve lastik seçimi ile ilgili hangi seçenekteki ifade doğrudur? (Kullanılan iki lastik türünün de ağır-
lığı eşittir.)
A) İki lastik seçiminde de toplam ağırlık değişmediğinden basınçta değişmez.
B) 2 numaralı lastik zemine uygulanan basıncı azaltacağından çamurlu yollarda tercih edilir.
C) İnce lastik yüzeye uygulanan basıncı azaltacağından asfalt zeminlerde tercih edilir.
D) Kalın lastik yüzeye uygulanan basıncı artıracağından çamurlu zeminlerde tercih edilir.
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11. Bilim insanları yeni elementleri keşfet-
Hidrojen

1
IA

2
IIA

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18
VIIIA

13
IIIA

14
IVA

15
VA

16
VIA

17
VIIA

Lityum Berilyum

MagnezyumSodyum

Potasyum Kalsiyum Titan Vanadyum

Niobyum Molibden Teknesyum Rutenyum Rodyum Palladyum Gümüş Kadminyum İndiyum Kalay Antimon Tellür İyot Ksenon

Krom Mangan Demir Kobalt Nikel Bakır Çinko Galyum Germanyum Arsenik Selenyum Brom Kripton

Bor

Alüminyum Silisyum Fosfor Kükürt Klor

Karbon Azot Oksijen Flor Neon

Helyum

Skandiyum

ZirkonyumRubidyum Stronsiyum İtriyum

Sezyum Baryum Hafniyum

Lantan

Aktinyum
Toryum Protaktinyum Uranyum Neptunyum Plutonyum Amerikyum Curiyum Berkelyum Kaliformiyum Einsteınyum Fermiyum Mendelevyum Nobelyum Lawrenclyum

Seryum Praseodim Neodim Prometyum Samaryum Europyum Gadolinyum Terbiyum Disprosyum Holmiyum Erbiyum Tulyum İtterbiyum Lutesyum

Rutherlordlum

Tantal

Darmstadtlum Roentgenlum Kopemikyum Fleovyum

Fl Lv

Volfram Renyum Osmiyum İridyum Platin Altın Civa Talyum

(284) (284)

Kurşun Bizmut Polonyum

Livermoryum

Asatatin Radon

RadyumFransiyum

PERİYODİK SİSTEM

Nh
Nihonyum

Mc
Moskovyum

Og
Oganesson

Ts
Tennesine

tikçe bazı elementlerin birbirlerine ben-
zer özellik taşıdıklarını anlamışlardır. 
Elementleri de bu benzer özelliklerine 
göre gruplandırma çalışmaları yapmış-
lardır. 1800'lü yıllarda bazı bilim insanla-
rı tarafından elementler fiziki özellikleri-
ne göre bazıları tarafından ise kimyasal 
özelliklerine göre gruplandırılmıştır. Bu 
gruplandırmalar sonunda bilim insanları 
çok farklı tablolar oluşturmuştur Oluştu-
rulan element tablolarında bazı özellik-
lerin tekrar ediyor olmasından dolayı 
elementlerin periyodik tablosu (periyodik cetvel / periyodik sistem) adı verilmiştir. Tarih boyunca yeni elementlerin 
keşfi ve farklı bilim insanları tarafından farklı periyodik sistemlerin oluşturulması ile günümüzde kullanılan periyodik 
tablo ortaya çıkmıştır. Periyodik tablodaki en son büyük değişiklik, 20. yüzyılın ortalarında ABD'li bilim insanı Glenn 
Seaborg'un çalışmasıyla gerçekleşmiştir. Periyodik tablonun altına iki satır yerleştirerek son şeklini vermiştir ve 1951 
yaptığı bu çalışmaları ile Nobel Ödülünü kazanmıştır.
Periyodik tablonun gelişim süreci ve sağladığı kolaylıklarla ilgili metinden yola çıkarak verilen ifadelerden 
hangisine ulaşılamaz?
A) Elementler benzer ve farklı özelliklerine göre sınıflandırılmıştır.
B) Periyodik tabloyla ilgili son değişik Glenn Seaborg tarafından yapılmıştır.
C) Geçmişten günümüze birçok bilim insanı periyodik tabloyu oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmıştır.
D) 1800'lü yıllarda son şekli verilen periyodik tablo günümüze kadar değişime uğramamıştır.

12. Kral Suyu Nedir?
İlk defa MS 8. yüzyılda Ebu Musa Câbir bin Hayyan adlı bir simyacı tarafından bulunduğu tahmin edilmektedir. Kral 
suyu keşfedilmeden önce altının herhangi bir madde tarafından çözülemeyeceği veya eritilemeyeceği düşüncesi ha-
kimdi. Kral suyu öylesine aşındırıcıdır ki çözemeyeceği metal neredeyse yoktur. Nitrik asitle hidroklorik asidin karışı-
mından elde edilir.
Bu çok tehlikeli ve uçucu karışım, hazırlandıktan birkaç saniye sonra renksizden ateşli bir sarı-turuncuya dönüşür. Bu 
etkileyici rengin yanı sıra, güçlü bir şekilde duman çıkışı olur. Bileşenleri çok uçucu olduğu için, özellikle büyük çaplı 
kullanımlarda yapılacak işlemden hemen önce hazırlanır. Bu yöntemi kullanarak, % 99.999’luk saflığına sahip altın 
üretmek mümkündür.
Metinde verilen bilgilerden hareketle yapılan çıkarımlardan hangisi yanlıştır?
A) İki asitin bir araya gelmesi sonucu açığa çıkan duman kimyasal değişim sonucu oluşur.
B) Altın elementi kolayca kimyasal tepkimeye girebilseydi saflaştırılması daha zor olurdu.
C) Kral suyunun uçucu olması, altını eritmesi ve çözünmesini sağlaması fiziksel değişimdir.
D) Kral suyu hazırlandıktan sonra renk değiştirmesi kesinlikle kimyasal değişime örnektir.
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13. Suyun oluşumu molekül modeli ile gösterilmiştir.

+

Hidrojen
molekülleri

Oksijen
molekülleri Su molekülleri

Buna göre;

I. Su, oksijen ve hidrojen elementlerinden oluşur.
II. Toplam atom sayısı korunmuştur.
III. Sadece bağ oluşumunun gerçekleştiği bir kimyasal değişimdir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

14. Suda çözündüğünde ortama H+ iyonu veren maddelere asit, suda çözündüklerinde ortama OH– iyonu veren madde-
lere baz denir. Turnusol kâğıdı asit ve bazları ayırt etmek için kullanılan bir belirteçtir. Asit özelliği gösteren çözeltilere 
mavi turnusol kâğıdı batırıldığında rengi kırmızıya döner. Baz özelliği gösteren çözeltilere kırmızı turnusol kâğıdı batı-
rıldığında ise rengi maviye döner.

MLK

Limonlu su
çözeltisi

Turşu suyu Sabunlu su
çözeltisi

K ve L kaplarındaki sıvılara mavi turnusol kağıdı, M kabındaki sıvıya ise kırmızı turnusol kağıdı batırılıyor. K ve L kap-
larındaki sıvılarda turnusol kağıdının rengi kırmızıya dönüşürken, M kabındaki sıvıda turnusol kağıdının rengi maviye 
dönüşüyor.

K,L ve M kaplarında bulunan sıvılar ile ilgili;

I. Sabunlu su bazik özellik gösterir.
II. Limon suda çözündüğünde ortama OH– iyonu verir.
III. K ve L kaplarındaki maddelerin pH değeri, M kabındaki maddenin pH değerinden büyüktür.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
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15. Bir maddenin asit veya baz değerini anlamak için kullandığımız ölçüye pH (potansiyel hidrojen) denir. Maddenin için-
deki asit nitelikli hidrojen iyonlarının yoğunluğuna göre ölçüm yapar. Ölçüm aralığı 0-14 arasındadır.

ASİDİK BAZİKNÖTR

Görselde verilen maddelerin birbiri ile karıştırılması sonucu oluşacak pH değerleri ile ilgili yapılan yorumlar-
dan hangisi doğrudur?

A) Asite su katılırsa karışımın pH değeri azalır, baza su katılırsa karışımın pH değeri yükselir
B) Mide asidi ile mide ilacının bir araya gelmesinde amaç midenin pH değerini düşürmektir
C) Amonyağa çamaşır suyu katılırsa karışımın aşındırıcılık özelliği lavabo açıcıdan fazla olur
D) Kahve ve gazlı içeceklerin gün içinde sıklıkla tüketilmesi kan değerlerimizi etkileyecektir

16.  

Kuvvetli asit ya da bazların zarar verici etkileri olabilir. Bu nedenle asit ve bazlarla deney yaparken çok dikkatli olunma-
lıdır. Deney yaparken mutlaka önlük giyilmeli ve koruyucu gözlük takılmalıdır. Kuvvetli asit ve bazların tadına bakılma-
malı ve koklanmamalıdır. Kuvvetli asit ya da bazlar cilde temas ettiğinde, temas eden bölge bol su ile yıkanmalı ve en 
yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Temizlik yaparken asit ve baz özelliği gösteren maddeler karıştırılmamalıdır. 
Asit ve bazlar karıştırıldığında zehirli gazlar açığa çıkabilir. Kuvvetli asitler cam kaplara konularak çocukların ulaşa-
mayacağı yerlerde saklanmalıdır.

Buna göre,
I. Asitler camdan yapılan maddeleri aşındırır.
II. Kuvvetli asit ve bazlar cilde zarar verebilir.
III. Kuvvetli asit ve bazların tadına bakarak türü tespit edilebilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
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17. Hipotez 1: Sıcaklık artışı madde miktarına bağlıdır.
Hipotez 2: Sıcaklık artışı maddenin cinsine bağlıdır.
Hipotez 3: Sıcaklık artışı verilen ısıya bağlıdır.

I IIIII IV

50 mL su 100 mL su 100 mL
alkol 50 mL su

İlk sıcaklıkları eşit olan özdeş kaplardaki sıvılar özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıtılıyor ve son sıcaklıkları ölçülüyor. (Hal 
değişimi gerçekleşmemiştir.)
Buna göre verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Hipotez-1, I ve II. kaplar kullanılarak test edilebilir.
B) Verilen düzenekler hipotezlerin tamamını test etmek için yeterlidir.
C) 1. kaptaki ısıtıcı sayısı 2 ye çıkarılırsa I ve III. Kaplar kullanılarak Hipotez-2 test edilebilir.
D) Verilen düzenekler ile Hipotez-1 test edilemez ancak 2 ve 3 test edilebilir.

18. EV ÖDEVİ: Boşluk Tamamlama Etkinliği

ETKİNLİK 1
Asitlerin genel özellikleri;
• Tatları ekşidir.
• Sulu çözeltilerine H+ iyonu verirler.
• Bazlarla tepkimeye girerek tuz ve su oluştururlar.
• Turnusol kâğıdının rengini kırmızıya çevirirler.
• Yakıcı özellik gösterirler.
• Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
Günlük hayattan örnekler; Sirke, Tuz ruhu (HCI), Li-
mon suyu, Kola, Elma asidi
➤ ………………………………….

ETKİNLİK 2
Bazların genel özellikleri;
• Sulu çözeltilerine OH- iyonu verirler.
• Asitlerle tepkimeye girerek tuz ve su oluştururlar.
• Turnusol kağıdının rengini maviye çevirirler.
• pH değerleri 7 ile 14 arasındadır.
• Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.

Günlük hayattan örnekler; Sabun, Sodyum Hidroksit 
(NaOH), Deniz suyu, Mayonez, Kan
➤ ………………………………….

Fen Bilimleri Öğretmeni Ses yayınlarının Konu Anlatım Föy kitabında yer alan bir etkinliği öğrencilerine ev ödevi olarak 
veriyor. Öğrencilerinden boşlukları etkinliğin konusuyla ilgili olacak şekilde doldurmalarını istiyor.
Ahmet, seçeneklerde verilen ifadelerden hangisini yazarsa sadece bir hata yaparak etkinliği tamamlamış olur?

ETKİNLİK 1 ETKİNLİK 2
A) pH değerleri 0 ile 7 arasındadır. Tatları acıdır.
B) Çamaşır suyu örnek olarak verilebilir. Üzüm suyu örnek olarak verilebilir.
C) Metal ve mermeri aşındırırlar Cam ve porseleni aşındırırlar.
D) Metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı açı-

ğa çıkarırlar
Mide ilacı, diş macunu, çay, kahve ve turşu ör-
nek olarak verilebilir
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19. DNA, genetik bilginin yeni hücrelere aktarılması gerekliliğinden kendini eşler. DNA’nın kendini eşlemesi birçok aşama-
nın arka arkaya sıralanması sonucu gerçekleşir. Hücre bölünmesinde önce gerçekleşen bu süreç hücrenin bölünece-
ğinin en önemli belirtisidir. Bu yolla DNA miktarı iki katına çıkarak genetik bilginin yeni hücrelere aktarılması sağlanmış 
olur.

DNA eşlenirken gerçekleşen olayların;

I. Kalıtım materyalleri sitoplazmadan çekirdeğe taşınır.
II. Sitoplazmadan gelen nükleotidler, açılan zincirlerin karşısına geçerek yeni zincirleri oluşturur.
III. DNA’nın iki zinciri arasında bulunan bağlar kopar ve zincirler uç kısımlarından açılır.
IV. Birbirinin aynısı bir zinciri eski diğer zinciri yeni iki DNA molekülü oluşur.

gerçekleşme önceliğine göre sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

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

20. Fosil yakıtların yoğun olarak kullanıldığı bölgelerde yanma olayları sonucu azot ve kükürt gazları açığa çıkmaktadır. 
Oluşan bu gazlar bulutlardaki su buharıyla tepkimeye girerek sülfürik asit ve nitrik asitleri ortaya çıkarmaktadır. Olu-
şan bu asitler ise kar, yağmur, çiy ve sis gibi doğal olaylar sonucunda yeryüzüne ulaşmaktadır. Asit yağmurları birçok 
olumsuz durumu ve çevre kirliliğini de beraberinde getirmektedir.

Asit yağmurlarını önlemeye yönelik;

1-Tarihi eserlerin korunması,
2-Hava kirliliğinin azaltılması,
3-Kirli suların arıtılması,

tedbirlerinden hangileri daha öncelikli olarak yapılmalıdır?

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

SES YAYINLARI

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

TEST BİTTİ. Cevaplarınızı Kontrol Ediniz.



SES YAYINLARI

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

Bireysel değerlendirme için 
"Dijitalim Öğrenci" uygulaması-
nı indirerek okutma yapabilir-
siniz.

Toplu değerlendirme için "Diji-
talim Öğretmen" uygulamasını 
indirerek okutma yapabilirsi-
niz.

Soruyu yanlış yaptıysanız Ses Koro Serisi Fen Bilimleri kitabının KÖF 1. Föyü tekrar edip ÜDF 1. Föyü çözmenizi tavsiye ederiz. 

Soruyu yanlış yaptıysanız Ses Koro Serisi Fen Bilimleri kitabının KÖF 5. Föyü tekrar edip ÜDF 2. Föyü çözmenizi tavsiye ederiz. 

Soruyu yanlış yaptıysanız Ses Koro Serisi Fen Bilimleri kitabının KÖF 9. Föyü tekrar edip ÜDF 2. Föyü çözmenizi tavsiye ederiz. 

Soruyu yanlış yaptıysanız Ses Koro Serisi Fen Bilimleri kitabının KÖF 9. Föyü tekrar edip ÜDF 2. Föyü çözmenizi tavsiye ederiz. 

Soruyu yanlış yaptıysanız Ses Koro Serisi Fen Bilimleri kitabının KÖF 12. Föyü tekrar edip ÜDF 3. Föyü çözmenizi tavsiye ederiz. 

Soruyu yanlış yaptıysanız Ses Koro Serisi Fen Bilimleri kitabının KÖF 15. Föyü tekrar edip ÜDF 4. Föyü çözmenizi tavsiye ederiz. 

Soruyu yanlış yaptıysanız Ses Koro Serisi Fen Bilimleri kitabının KÖF 17. Föyü tekrar edip ÜDF 4. Föyü çözmenizi tavsiye ederiz. 

Soruyu yanlış yaptıysanız Ses Koro Serisi Fen Bilimleri kitabının KÖF 18. Föyü tekrar edip ÜDF 4. Föyü çözmenizi tavsiye ederiz. 

Soruyu yanlış yaptıysanız Ses Koro Serisi Fen Bilimleri kitabının KÖF 20. Föyü tekrar edip ÜDF 4. Föyü çözmenizi tavsiye ederiz. 

Soruyu yanlış yaptıysanız Ses Koro Serisi Fen Bilimleri kitabının KÖF 5. Föyü tekrar edip ÜDF 2. Föyü çözmenizi tavsiye ederiz. 
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Soruyu yanlış yaptıysanız Ses Koro Serisi Fen Bilimleri kitabının KÖF 4. Föyü tekrar edip ÜDF 1. Föyü çözmenizi tavsiye ederiz. 

Soruyu yanlış yaptıysanız Ses Koro Serisi Fen Bilimleri kitabının KÖF 6. Föyü tekrar edip ÜDF 2. Föyü çözmenizi tavsiye ederiz. 

Soruyu yanlış yaptıysanız Ses Koro Serisi Fen Bilimleri kitabının KÖF 7ve8. Föyü tekrar edip ÜDF 2. Föyü çözmenizi tavsiye ederiz. 

Soruyu yanlış yaptıysanız Ses Koro Serisi Fen Bilimleri kitabının KÖF 10. Föyü tekrar edip ÜDF 3. Föyü çözmenizi tavsiye ederiz. 

Soruyu yanlış yaptıysanız Ses Koro Serisi Fen Bilimleri kitabının KÖF 11. Föyü tekrar edip ÜDF 3. Föyü çözmenizi tavsiye ederiz. 

Soruyu yanlış yaptıysanız Ses Koro Serisi Fen Bilimleri kitabının KÖF 17. Föyü tekrar edip ÜDF 4. Föyü çözmenizi tavsiye ederiz. 

Soruyu yanlış yaptıysanız Ses Koro Serisi Fen Bilimleri kitabının KÖF 18. Föyü tekrar edip ÜDF 4. Föyü çözmenizi tavsiye ederiz. 

Soruyu yanlış yaptıysanız Ses Koro Serisi Fen Bilimleri kitabının KÖF 18. Föyü tekrar edip ÜDF 4. Föyü çözmenizi tavsiye ederiz. 
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SES YAYINLARI

DENEME ANALİZİ
Mevsimler ve İklim İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar.

DNA ve Genetik Kod DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir.

DNA ve Genetik Kod Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.

DNA ve Genetik Kod Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar.

DNA ve Genetik Kod Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği hakkında tah-
minde bulunur.

Basınç Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler 
verir.

Madde ve Endüstri Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir.

Madde ve Endüstri Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir.

Madde ve Endüstri Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder.

DNA ve Genetik Kod Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.Mevsimler ve İklim

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlarDNA ve Genetik Kod

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar.DNA ve Genetik Kod

Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir.DNA ve Genetik Kod

Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder.Basınç

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırırMadde ve Endüstri

Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur.Madde ve Endüstri

Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır.Madde ve Endüstri

Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak 
keşfederMadde ve Endüstri

Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır.DNA ve Genetik Kod

KONU ADI
SORU 

NO KAZANIM
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◆ Bu testte 20 soru vardır.    ◆   Önerilen Süre 40 dakikadır.

Deneme Sınavı: 28. SINIF SARMAL DENEME 
(Kazanım Ölçme ve Değerlendirme Sınavı) 

FEN BİLİMLERİ

Diğer sayfaya geçiniz.  ➪ ➪ ➪
3

1. Bir bölgede uzun yıllar gözlemlenen hava olaylarının ortalamasına iklim denir. İklim özellikleri ile ilgilenen bilim dalına 
iklim bilimi(klimatoloji) denir. İklim bilimi ile ilgilenen uzman kişilere ise iklim bilimci(klimatolog) denir.

Muğla’da
kışlar ılık ve

yağışlı geçer. Kayseri’de kışlar
soğuk ve kar
yağışlı geçer.

Samsun’da bugün yağan
yağmurun son 20 yılda

görülen en fazla yağış miktarı
olduğu belirtildi. Erzurum’da yazlar

sıcak ve kurak
geçer.

Buna göre hangi şehir için belirtilen ifade iklim özellikleri ile ilgili değildir?

A) Erzurum B) Samsun C) Muğla D) Kayseri

2. Serkan, Enes ve Selim çay sohbeti yaparken havanın serinlemeye başladı-

Serkan Selim

Enes

ğını ve üşüdüklerini fark ederler. Isınmak için elektrikli ısıtıcıyı açar ve kar-
şısına şekildeki gibi dururlar.
Isıtıcı belli bir süre açık kaldıktan sonra Selim çok sıcak olduğunu ve sobayı 
kapatmalarını gerektiğini söyler Serkan buna itiraz eder ve hala üşüdüğünü 
dile getirir. Enes ise ısıtıcıdan yayılan ışık sayesinde arkalarında oluşan 
gölge boylarının neden farklı olduğunu düşünmektedir.

Buna göre verilen olaylar ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Selimin çok sıcak olduğunu belirtmesi birim yüzeye düşen enerjinin çok olmasıyla ilgilidir.
B) Serkan’a ulaşan ışınlar eğik açıyla geldiği için Selim'den daha az ısınmıştır.
C) Üç arkadaşa ulaşan ışınların yüzey ile yaptığı açı Serkan > Enes > Selim şeklindedir.
D) Üç arkadaşın arkalarında oluşan gölge boyları Serkan > Enes > Selim şeklindedir.



Diğer sayfaya geçiniz.  ➪ ➪ ➪
4

8. Sınıf Fen Bilimleri Deneme Sınavı2

3. Görselde DNA molekülünün bir kesiti verilmiştir.

M

L

K

Buna göre;

I. L ile gösterilen kısım guanin organik bazı olabilir.
II. M ile gösterilen yapılar tüm nükleotidlerde ortak bulunur.
III. K ile gösterilen DNA'nın yapı birimidir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

4. Ahmet, Ayşe ve Ali’nin sahip olduğu çeşitli özelliklere ait genotipler, kalıtım biliminin temel kavramlarını belirten sütun-
lar altında gösterilmiştir.

Kişi Fenotip Allel gen Saf döl Melez döl Baskın gen Çekinik gen
Ahmet Siyah göz rengi Aa – Aa A a
Ayşe Düz saç şekli bb bb – – b
Ali Dil yuvarlama CC CC – C c

Tablodaki veriler ile ilgili;

1- Ahmet’in göz renginin anne ya da babası ile aynı olduğu,
2- Ayşe’nin düz saçlı olmasını çekinik genlerin belirlediği,
3- Ali’nin dil yuvarlayabilme özelliğini sonradan kazandığı,

çıkarımlarından hangisi doğrudur?

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


