
1.   İklimine Sahip Çık “Erasmus+ projesinin ortakları Türkiye, 
Yeni Zelanda, Kanada ve Arjantin’dir. Proje kapsamında 
karşılıklı öğrenci hareketleri yaşanacaktır. İlk toplantı 30 
Mayıs 2020 tarihinde Türkiye’den başlayacaktır. İkinci 
toplantı tam üç ay sonra 30 Ağustos 2020 tarihinde 
Arjantin’de devam edecektir. 3. toplantı 3 ay sonra 
Kanada’da, 4. toplantı ise 3. toplantıdan 3 ay sonra Yeni 
Zelanda’da yapılacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buna göre toplantıların yapıldığı tarihlerde hangi 
ülkelerde hangi mevsimler yaşanmaktadır?  

Türkiye           Arjantin        Kanada       Yeni Zelanda  
A)    Yaz            Sonbahar            Kış               İlkbahar  
B) İlkbahar            Kış              Sonbahar            Yaz  
C)    Yaz            İlkbahar              Kış              Sonbahar  
D) İlkbahar            Yaz             Sonbahar             Kış  

 
 2.  Fen bilimleri dersinde rüzgâr konusunu anlatan öğretmen 

aşağıdaki resmi öğrencilerine göstermiş ve 
yorumlamalarını istemiştir.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Buna göre,  

I. Denizde yüksek basınç alanı, karada alçak basınç 
alanı oluşmuştur.  

II. Denizde yükseltici hava hareketi, karada alçaltıcı 
hava hareketi oluşmaktadır.  

III. Denizde sıcaklık düşük, karada ise yüksektir.  

yorumlarından hangileri doğrudur?  

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

3.   Anadolu Ajansı’nın 19.08.2009 tarihli haberine göre:  
TÜBİTAK, İstanbul (İÜ) ve Uludağ üniversiteleri iş 
birliğinde yürütülen ‘’Anadolu Yerli Sığırlarının 
Klonlanması’’ projesi kapsamında dünyada ilk defa 
Anadolu yerli sığırlarından biri olan ‘’Boz’’ ırkı klonlandı. 
Boz ırkın daha çok Marmara ve Ege bölgelerinde yarı 
vahşi ortamda yetişen bir cins olduğu anlatıldı.  

Boz ırk sığırın genel özellikleri:  
I. Çevresel koşullara dayanıklıdır.  
II. Hastalıklara karşı dirençlidir.  
III. Süt verimi düşüktür.  
IV. Düşük kalitedeki yemleri değerlendirebilecek 

sindirim sistemine sahiptir.  
V. Çok yüksek düzeyde genetik çeşitlilik içermektedir.  

Buna göre klonlama için bu ırkın seçilmesinde hangi 
faktörler etkili olmuştur?  
A) I ve III.    B) I, II ve III.  

 C) I, II ve IV.    D) I, II, IV ve V.  
 
4.   Tek karakter bakımından genetik çaprazlamalar 

sonucunda en fazla üç farklı genotip ortaya çıkabilir. 
Bunlar; AA: Homozigot Baskın, Aa: Heterozigot Baskın, 
aa: Homozigot Çekinik. Bu genetiplerden ise iki farklı 
fenotip elde edilebilir.  

 
Aşağıda homozigot (saf döl) uzun ve kısa boylu 
bezelyeler ile yapılan iki kuşak çaprazlamalar 
görülmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buna göre 1 den 7 ye kadar numaralandırılmış 
bezelyeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
kesinlikle doğrudur?  
A) 3. 5. ve 6. Bezelyeler aynı genotip ve fenotiptedir.  
B) 1. Bezelye 4. Bezelye ile aynı genotip ve fenotiptedir.  
C) 2. Bezelye 7. Bezelye ile aynı genotip ve fenotiptedir.  
D) 4. 5. ve 6. Bezelyeler aynı genotip ve fenotiptedir. 
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5.  Canlıların kalıtsal özelliklerini değiştirmek, farklı canlılar 
arasında gen birleştirmek, genleri bir canlıdan başka bir 
canlıya aktarmak gibi canlılara yeni işlevler 
kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapan bilim dalına 
“Genetik Mühendisliği” denir.  

Aşağıda verilenlerden hangisi genetik 
mühendisliğinin uygulama alanlarından biri değildir?  
A) Türlerin ıslahı    B) Klonlama  
C) İlaç üretimi    D) Gen tedavisi  
 

6.    Moleküler Biyoloji dergisinde yayımlanan araştırmada yer 
alan bilgilere göre: “Grönland’da yaşayan İnuitler, yılın en 
az yarısında donma değerinin altındaki sıcaklıklarda 
yaşıyor. Buradaki insanlar için soğuk aylarda -30 0C ve     
-40 0C oldukça normal. Grönland’da yaşayan İnuitler’in, 
ısı üreten vücut yağını teşvik ederek soğuğa dayanıklı 
olmalarını sağlıyor olabilecek gen varyasyonları 
tanımlanmıştır. Bu gen varyasyonların kökeni 
muhtemelen, modern insandan yaklaşık yarım milyon yıl 
önce ayrılan insan topluluklarına uzanmaktadır.” 
denilmektedir.  

 
 
 
 
 

 
 
Buna göre bu araştırmada anlatılmak istenen kavram 
aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Adaptasyon    B) Mutasyon  
C) Doğal seçilim   D) Varyasyon 

 
 
 
 
 
 
 
7.    Ormanda otlanan bir grup ceylan aslanların saldırısına 

uğrar. Saldırı sonucu her bir ceylan bir tarafa kaçışır. 
Hızlı koşan ceylanlar kendini kurtarırken yavaş olanlar 
aslanlara yem olur.  

Anlatılan bu olay aşağıda verilen kavramlardan 
hangisini ifade eder? 
A) Adaptasyon   B) Doğal seleksiyon  
C) Modifikasyon   D) Varyasyon  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.    Genetik mühendisliğinin çeşitli teknikler kullanarak 
yaptığı müdahalelerle kalıtımsal değişikliğe uğrattığı 
organizmalar günümüzde, GDO (genetiği değiştirilmiş 
organizmalar) kısaltılmış adıyla ifade ediliyor. Bazı bilim 
adamları yayınladıkları bir makalede, GDO’lu gıda ve 
yemlerin kanıtlanmış zararlarını ortaya koydular. 
Makaleye göre GDO’ların bilimsel deneylerle kanıtlanmış 
12 zararı vardır. Bunlardan biri de erken ölümdür. 2005 
ve 2006 yılları arasında bilim adamları genetiği 
değiştirilmiş soya ile fareleri beslediklerinde bu farelerin 
aşırı derecede küçük yavrular doğurduğu yavruların 
yarısından fazlasının da en fazla 3 hafta yaşayabildiği 
görülmüştür.  
Buna göre GDO’lar için yapılan açıklamalardan 
hangisi parçada anlatılmak istenen bir düşünce 
değildir?  
A) GDO’lu mısır ile beslenen civcivlerin 38 günde normal 

mısır ile beslenenlerin 90 günde ulaştığı ağırlık ve 
büyüklüğe ulaşması  

B) GDO’lu soya fasulyesine Brezilya fındığından 
aktarılan genlerin insanlarda alerjik hastalıklara yol 
açması  

C) GDO’lu bal kabaklarındaki parazitlere karşı koruyan 
böcek öldürücü proteinlerin hamile kadınların ve 
embriyolarının kanında tespit edilmesi  

D) GDO’lu patateslerin yapraklarında yumurtalarını 
bırakan kral kelebek türlerini son yıllarda %50 
oranında yok etmesi 
 

9.   Aşağıda bir DNA molekülünün DNA’nın eşlenmesi ile 
oluşan I. ve II. numaralı DNA molekülleri verilmiştir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         I Numaralı DNA Molekülü             II Numaralı DNA Molekülü 

 
Bu iki DNA üzerindeki eksik kısımlar 
tamamlandığında, H, J, U, V, Y, ve Z ile gösterilen 
hangi bölümlerin nükleotid dizilişleri aynı olacaktır? 
A) U ile J ve Y ile H   B) U ile H ve Y ile J  
C) U ile V ve Y ile J   D) U ile J ve Y ile Z  

 
10.  Özdeş düzgün altıgen ve küplerle aşağıdaki şekiller 

oluşturulmuştur. (Küp ve altıgenlerin ağırlıkları eşittir.)  
 
 
 
 
 
          x                       y                       z                          t 

Buna göre oluşturulan şekillerin zemine yaptıkları 
basınçlar arasındaki ilişki aşağıda verilenlerden 
hangisi gibi olur?  
A) x > y > z > t    B) t = y > x = z  
C) t > y > z > x    D) t = z > x = y 



11.  Katıların basıncı ile aşağıda iki hipotez verilmiştir.  
I. Hipotez: Katı basıncı ağırlıkla doğru orantılı,  
II. Hipotez: Katı basıncı yüzey alanı ile ters orantılıdır. 

 
 
 
 
 
 
           I   II  III  IV 
 

Özdeş küplerden oluşturulan sistemler kum zemine 
bırakıldığında hipotezleri test etmek için hangi iki 
sistemin karşılaştırılması yeterli olur? 

I. Hipotez   II. Hipotez  
A)   I ve III     II ve IV  
B)   I ve IV     II ve III  
C)   II ve III      I ve III  
D)   III ve IV      I ve II  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.  Gülsemin; yüzey alanları verilen farklı şekillerdeki kapları 

h yüksekliğine kadar su ile dolduruyor.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Buna göre kapların tabanına etki eden sıvı basınçları 
arasındaki ilişki nasıldır?  
A) Pıı > Pı = Pıv > Pııı  B) Pııı > Pı = Pıv > Pıv  
C) Pııı > Pı > Pıv > Pıı  D) Pı = Pı = Pııı = Pıv  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

13.  Şekilde eşit bölümlendirilmiş bir kap verilmiştir. Sabit 
akan bir muslukla bu kabın bir bölmesi t sürede 
dolmaktadır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buna göre bu kabın tabanındaki K noktasına etki 
eden sıvı basıncının zamanla değişim grafiği hangi 
seçenekte doğru olarak verilmiştir? 

 
 A)           B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C)          D)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.  Yeri çevreleyen atmosfer insanlar için en önemli gaz 

basıncı kaynağıdır. Biz ve çevremizdekiler önemli bir 
basınç uygulayan hava denizinin içinde genellikle dibine 
yakın yaşıyoruz. Atmosferdeki gazlar yerçekiminden 
dolayı aşağı yönlü bir kuvvet ve dolayısıyla açık hava 
basıncı ya da atmosfer basıncı olarak tanımlanan bir 
basınç uygular.  
Atmosfer basıncı atmosferin kalınlığına bağlı olarak yer 
yüzeyine yakın olan kısımlarda daha fazla yükseklerde 
daha az olur.  

Ticari uçaklar genellikle yaklaşık 10,6 km yükseklikte, 
ortalama 10.600 km/saat hızla uçar.  

Bu şekilde ticari uçuşunu yapan bir uçakta oluşan bir 
arızadan dolayı kapılarından biri açılırsa uçakta 
aşağıdaki oluşan olaylardan hangisinin oluşması 
beklenmez?  
 
A) Uçağın içindeki hava boşalır.  
B) Uçağın içinde oksijen miktarı artar.  
C) Kulak be burunda kanamalar görülür.  
D) Uçağın içindeki her şey dışarı doğru çekilir.  

 
 
 

h 



15.  Laboratuvarda kimyager olarak çalışan Zeynep Hanım 
yanlışlıkla eline karbonik asit (H2CO3) dökmüştür. Canı 
yanan Zeynep Hanım'ın yapması gerekenler aşağıda 
verilmiştir.  

1 - Asidi nötrleştiren bir madde uygulamalıdır.  

2 - Hemen bol su ile yıkamalıdır.  

3 - En kısa zamanda sağlık kuruluşuna gitmelidir.  

Buna göre verilen bu işlemler hangi sırayla yapılırsa 
asit dökülmesine karşı en uygun davranış yapılmış 
olur?  
A) 1-2-3       B) 3-2-1      C) 1-3-2  D) 2-3-1 

 
 
 
16.  Fen bilimleri dersinde “elementimi bul” oyunu oynayan 

öğrenciler periyodik tablo üzerinde bazı elementleri 
işaretlemişlerdir. Daha sonra öğrencilerden biri bu işaretli 
elementlerden birini seçerek, diğer öğrencilere elementi 
ile ilgili bilgiler verir ve seçtiği elementin bulunmasını 
ister.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ali seçtiği elementin özelliklerini aşağıdaki gibi 
tanımlamıştır.  

• Y ile aynı periyotta bulunur.  

• Oda koşullarında katı halde bulunur.  

• İşlenip tel ya da levha haline getirilemez.  

Buna göre Ali tarafından seçilen element 
aşağıdakilerden hangisidir?  
 
A) S  B) T   C) U   D) Z  

 
 
17.  Bilgi: pH, bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini tarif 

eden ölçü birimidir. Bir maddenin pH değeri 7’den düşük 
ise asit, 7’den büyük ise bazdır.  

 
Vücudun bir pH değeri vardır. Bu değer dengeli 
beslenerek ve yeterli derecede sıvı tüketerek dengede 
kalır. Ancak stres, enfeksiyon ve hastalık gibi faktörler 
vücutta gereksiz asidik bir ortam yaratır. Kanın uzun 
süreli olarak asidik kalması hücreleri, dokuları ve 
organları zayıflatır. Ayrıca vücutta asit oranının artması 
yaşlanma sürecini hızlandırır ve hastalıklara da davetiye 
çıkarır.  

Buna göre böyle olumsuz durumlarda içtiğimiz 
içeceklerin pH değeri nasıl olmalıdır?  
A) 2,5-3,5     B) 5,5-6,5  
C) 7     D) 7,5-8,5 
 

18.  Özdeş kapların içerisinde kimliği bilinmeyen sıvılar vardır.  
 

 
 
 
 

K sıvısına kırmızı turnusol kâğıdı batırıldığında rengi 
maviye dönüştürüyor.  

L sıvısına küçük metal parçalar atıldığında aşınma olayı 
gözlemleniyor.  

M sıvısına kırmızı ve mavi turnusol kâğıtları batırıldığında 
her iki turnusol kâğıdında da renk değişimi gözlenmiyor.  

Buna göre K, L, M sıvılarının içindekiler 
aşağıdakilerden hangisi olabilir?  
   K       L            M  
A) Süt   Saf su   Çamaşır suyu  
B) Sabun   Limon   Saf su  
C) Limon   Sabun   Tuz  
D) Tuz   Zeytinyağı  Çikolata  

 
 
 
 
19.  Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin pH değeri verilmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verilen bu tabloya göre aşağıdaki çıkarımlardan 
hangisi yanlıştır?  
A) Mide ilacı baziktir.  
B) Çamaşır suyu baziktir.  
C) Soğan ve limon elektrik akımını iletir  
D) Ekmek ıslatıldığında elektrik akımını iletmez.  
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CEVAP ANAHTARI

FEN BİLİMLERİ
1. B

2. B

3. D

4. C

5. C

6. A

7. B

8. A

9. A

10. C

11. C

12. D

13. A

14. B

15. D

16. C

17. D

18. B

19. D




