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Fen Bilimleri Soruları

1. Bir Afrika atasözü derki;

"Afrika'da her sabah bir ceylan uyanır,
en hızlı aslandan daha hızlı koşması gerektiğini yoksa öleceğini bilir.
Afrika’da her sabah bir aslan uyanır,
en yavaş ceylandan daha hızlı koşması gerektiğini yoksa aç kalacağını bilir."

Verilen bu Afrika atasözü aşağıda verilenlerden hangisini örnekler?

A) Modifikasyon B) Doğal Seçilim C) Varyasyon D) Mutasyon

2. Aşağıda periyodik tablonun bir bölümü ve elementlere ait bazı soruların bulunduğu bir tablo verilmiştir.
Nötr haldeki 4 numaralı atomun son yörüngesinde 3 elektron bulunmaktadır.
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1 3 4 5B grubu

D Y Yorumlar 

5 numaralı atomun grup numarası 4 numaralı atomun grup 
numarasından 1 fazladır

4 numaralı elementin atom numarası 12 olabilir.

1 ve 2 numaralı atomların kimyasal özellikleri benzerdir.

4 numaralı elementin periyot numarası en küçüktür.

Doğru Yanlış

Verilen periyodik tablo ile ilgili Doğru / Yanlış etkinliği ve öğrencinin bu etkinliği tamamladığı çizelge yukarıda verilmiştir. 
Etkinlikte doğru işaretlemeler öğrencilere 5 puan kazandıracak, yanlış işaretlemeler ise 2 puan kaybettirecektir.

Buna göre öğrenci etkinlikten kaç puan almıştır?

A) 6 B) 11 C) 13 D) 20
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3. Selda öğretmen DNA’nın yapısı konusunu anlatmak için öğrencilerine bir oyun oynatmıştır. Oyunda her öğrenciye 5 
farklı renk kağıt bardak dağıtmış ve öğrencilerin her bir bardağın üzerine Organik Baz, Nükleotit, Gen, DNA ve Kromo-
zom isimlerinden birini yazmalarını istemiştir.

Sarı bardak: Organik baz
Mavi bardak: DNA
Yeşil bardak: Nükleotit
Kırmızı bardak: Kromozom
Siyah bardak: Gen 

Öğrenciler bardakları yukarıdaki gibi hazırlamışlardır.
Öğretmenin ilk kartında yazan soru: Bu kavramları küçük olandan büyüğe doğru sıralayınız?

Buna göre hangi  öğrencinin dizdiği bardaklar doğrudur?

A) sarı - yeşil - siyah - mavi - kırmızı B) kırmızı - mavi - siyah - yeşil - sarı

C) sarı - yeşil - mavi - siyah - kırmızı D) kırmızı - mavi - sarı - yeşil - siyah

4. Bir DNA’da karşılıklı bağlanan M ve N nükleotidlerinin yapısını oluşturan kısımlar sembollerle aşağıdaki gibi 
gösterilmiştir.

M nükleotiti

N nükleotiti

Buna göre verilen seçeneklerdeki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)   ve    sembolleri şeker ve fosfatı göstermektedir.

B)   sembolü timin bazını gösteriyorsa M nükleotiti timin nükleotitir.

C)   ,    ,    ve    sembolleri DNA’nın yapısındaki 4 organik bazı temsil eder.

D) M nükleotiti guanin nükleotiti ise N nükleotiti sitozin nükleotitini temsil eder.
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5.      Fosil yakıtlar yandığında CO2, NO2, SO2 gibi gazlar havaya karışır. Bu gazlar havadaki su buharı ile tepkimeye 
girerek karbonik asit (H2CO3), nitrik asit (HNO3) ve sülfürik asit (H2SO4) gibi asitleri de oluşturur. Bu asitlerin yağışlarla 
yeryüzüne inmesi sonucu asit yağmurları ortaya çıkar.
     Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan, salgın hastalığa sebep olan, pek çok ülkeyi olumsuz etkileyen koronavirüsün yayıl-
masını engellemek için alınan önlemlere bağlı olarak atmosferde CO2, NO2, SO2 gibi gazların oranında bazı değişimler 
tespit edilmiştir. Örneğin Çin’de uygulanan, fabrikaların geçici olarak kapatılması ve insanların gerekmedikçe dışarı 
çıkmaması gibi önlemler fosil yakıtların tüketiminin önemli ölçüde azalmasına neden olmuştur. Aşağıda Çin’de tropos-
ferde (atmosferin yere temas eden en alt katıdır) 2019 ve 2020 yıllarında bazı aylara ait NO2 yoğunluğu harita üzerinde 
verilmiştir.

Yukarıda verilenlere göre,

I. Koronavirüsün zararlı etkileri olmasına rağmen yayılmasını engellemek için alınan önlemler doğada olumlu sonuç-
lar ortaya çıkarabilir.

II. Çin’de atmosferdeki NO2 gazının yoğunluğu 2020 Ocak ve Şubat aylarında 2019 yılındakine göre oldukça azal-
mıştır.

III. Haritada Dünya genelinde yağmur sularındaki HNO3 yoğunluğu gösterilmiştir.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız II. B) Yalnız III. C) I ve II. D) I, II ve III.
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6. Meteoroloji genel müdürlüğünün renk kodlu meteorolojik uyarı haritası na ait renk kodları ve anlamları aşağıda 
verilmiştir.

RENK KODU METEOROLOJİK UYARI

YEŞİL Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin 
edilmemektedir.

SARI Hava durumu potansiyel tehlikelidir.

TURUNCU Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir.

KIRMIZI Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmek-
tedir.

Verilen bir uyarı haritasına göre; Mustafa’nın bulunduğu bölgede hava durumunun potansiyel tehlikeli, Mehmet’in bu-
lunduğu bölgede ise son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise olacağı tahmin edilmektedir.

Buna göre Mustafa ile Mehmet’in bulundukları konumlar dikkate alındığında, renk kodlarıyla yapılan meteoro-
lojik uyarı haritası aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) B)

C) D)
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7. Bir sıvıya batan cisimler hacmi kadar hacimde sıvının yerini değiştirir.
Sıvı basıncı ile ilgili denemeler yapan Arif, suda battığı bilinen 1, 2 ve 3 numaralı cisimleri ayrı ayrı denemelerde tek 
başlarına su dolu kaba bırakmıştır.

2

3

1

Buna göre kabın tabanında oluşan sıvı basınçlarının değişimi hangi grafikteki gibi olabilir?
* Bölmelerin özdeş olduğu ve kaptan sıvı taşmadığı bilinmektedir

A)

Ba
sı
nç

Cisimler1 2 3

B)
Ba

sı
nç

Cisimler1 2 3

C)

Ba
sı
nç

Cisimler1 2 3

D)

Ba
sı
nç

Cisimler1 2 3
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CEVAP ANAHTARI

1. B
2. C
3. A
4. C
5. C
6. A
7. D

FEN BİLİMLERİ




