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Fen Bilimleri Soruları

1. Aynı şartlarda bakılan iki bitkiden biri güneş ışığı alırken diğeri almamaktadır.

Yapılan bu deneydeki değişim ve Güneş ışığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

GÜNEŞ IŞIĞI DEĞİŞİM

Çevresel Faktör Kalıtsal Faktör Mutasyon         Modifikasyon

A)

B)

C)

D)

Bir süre sonra
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3. Mutasyon, DNA kendini eşlerken meydana gelen hatalardır. DNA kendini eşlerken meydana gelen bu hatalar 
canlılarda farklı özelliklerin ortaya çıkmasına hatta bazen farklı türlerin oluşmasına neden olmaktadır. Radyasyon, 
ultraviyole ışınlar, bazı ilaçlar ve kimyasal maddeler mutasyona neden olabilmektedir. Mutasyonlar hem vücut 
hücrelerinde hem de üreme hücrelerinde meydana gelebilmektedir. Vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar 
sadece canlının kendinde görünürken; üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar yavru bireylere 
aktarılmaktadır. Koronavirüsün mutasyona uğraması demek; birçok çeşidinin oluşması demektir. Meydana gelen bu 
mutasyonlar yapılan çalışmalarda korona virüs aşısının geliştirilmesini güçleştirmektedir. 

Sadece bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Mutasyonun birçok farklı nedeni vardır. 

B) Mutasyonlarla birlikte birçok farklı özellik ortaya çıkabilmektedir. 

C) Üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar nesilden nesile aktarılır. 

D) Mutasyonlar canlılar için yararlı da olabilir zararlı da olabilir. 

2. Basınç ve sıcaklık farkından dolayı yatay yönde meydana gelen hava akımına rüzgâr denir. Alçalan hava merkezden 
çevreye doğru hareket ederken yükselen hava çevreden merkeze doğru hareket eder.

Burgaz Ada’daki yazlığında oturan Eda Hanım bahçesindeki ağaç dallarının denize doğru hareket ettiğini görüyor. 

Buna göre Eda Hanım aşağıdaki çıkarımlardan hangisini yapamaz?

A) Deniz alçak basınç alanıyken kara yüksek basınç alanıdır.

B) Denizin sahip olduğu sıcaklık karanın sahip olduğu sıcaklıktan daha fazladır.

C) Denizin olduğu bölgede nem ve yağış olma olasılığı karaya göre daha fazladır.

D) Karada hava hareketi çevreden merkeze doğruyken denizde hareket merkezden çevreye doğrudur.
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4. Farklı iklim koşullarında yaşayan bazı bitki çeşitlerinin özellikleri verilmiştir.

Bitkilerin farklı özelliklerde olmasının sebebi düşünüldüğünde benzer bir örnek hangi seçenekte 
verilmiştir?

A) Çekirdeksiz üzümün yetiştirilmesi

B) Tek yumurta ikizlerinin farklı kilolarda olması

C) Soğuk iklimde yaşayan canlıların kulaklarının küçük olması.

D) Sıcak iklimde yaşayan insanların tenlerinin daha koyu renkli olması.

• Bir su bitkisidir. 
• Yaprakları yuvarlak, geniştir; çiçek-

leri beyaz, sarı, mavi, pembe gibi 
çeşitli renklerde olur.

• Genel olarak durgun sularda, havuz-
larda yetişir.

• Nilüferin kökleri, bulunduğu gölün, 
havuzun dibindeki çamura gömülü-
dür.

• Kaktüs, dikenli yapısıyla bilinen ge-
nellikle çöllerde ve tropik bölgelerde 
yaygın olarak görülen bir bitkidir. 

• Kaktüs, yaprakları ve çiçekleri diken 
şeklini almış bitkilerin ortak ismidir.

• Çok fazla su ve yağış istemeyen bir 
yapıya sahip olan kaktüs, evlerde de 
rahatlıkla yetişebilir. 

5. Yağmur sularının pH değeri 6 civarındadır çünkü havadaki karbondioksit ile su buharı birleşir ve biraz asit etkisi 
göstermesine sebep olur. Fakat günümüzde hava kirliliği sebebiyle bu değer 4 e kadar düşmüştür. Gelişmiş 
ülkelerde ise pH değerinin 2’ye kadar düşebileceği asit yağmurları görülebilmektedir. Fabrika bacalarından ve araba 
egzozlarından çıkan karbondioksit, azot dioksit ve kükürt dioksit gazları havaya karışarak su buharı ile tepkimeye 
girer ve karbonik asit, nitrik asit, sülfürik asit olarak yeryüzüne yağmur olarak yağarak çok büyük zararlar verir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisini yapmak asit yağmurlarının şiddetini arttırır?

A) Fabrikalaşmayı daha da hızlandırmak.

B) Ağaçalandırma çalışmalarını arttırmak.

C) Bireysel araçlarımız yerine toplu taşıma kullanmak.

D) Fosil yakıtlar yerine güneş enerjisi kullanmak.
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7.

Bu bilgilerden yola çıkarak,

I. Su kabarcıklara basınç uygular.
II. Basınç suda yüzeye doğru arttığı için kabarcıklar büyür.
III. Derine indikçe suyun yoğunluğu artacağından kabarcıklar üzerindeki etkisi artar.

çıkarımlardan hangileri doğrudur?

A) Yanlız I. B) I ve II.
         

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

Dalgıçların kendilerine has teknikleriyle su 
altında çıkardıkları hava kabarcıkları görülmeye 
değer.

Bu kabarcıklar yüzeye doğru büyür ve tepeden 
bakınca iç içe geçmiş halkalar olarak görünürler.

6. Katılarda basıncın bağlı olduğu faktörleri araştıran bir öğrenci numaralandırılmış olarak verilen düzenekleri kullana-
rak bir deney yapmış ve elde ettiği sonucu grafikle göstermiştir.

                      DÜZENEKLER

             I.                  II.                III.              IV.

Buna göre bu öğrenci deneyinde sırasıyla hangi düzenekleri kullanmıştır?

A) I ve II. B) I ve III.
         

C) I ve IV. D) III ve IV.

Düzenekler

Basınç
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8. Periyodik cetvel,  elementlerin atom numaralarına göre sıralandığı bir sistemdir. Ve bu sistemde aynı sayıda 
katmana sahip olan elementler aynı periyotta yer alırken; son katmanında eşit sayıda elektron bulunduran 
elementler ise aynı gruplarda yer almaktadır.

Fen bilimleri dersinde Emel öğretmen öğrencilerine periyodik cetvelden birer tane element seçmelerini istemiştir. Üç 
öğrencisi seçtiği elementlerle ilgili aşağıdaki bilgileri vermiştir.

Buna göre öğrencilerin verdiği bilgilerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Kaya’nın seçtiği elementin son katmanındaki elektron sayısı 8 olabilir.

B) Pelin’in seçtiği element katı halde olup 1A grubunda yer alıyor olabilir.

C) Mete’nin seçtiği element periyodik tablonun ikinci periyodunda olabilir.

D) Pelin ve Mete’nin seçtiği elementler 8A grubunda bulunabilir.

   Benim seçtiğim elementin kimyasal özellikleri Pelin’in seçtiği elementin kimyasal özelliklerinden 
farklıdır.

   KAYA

   
   Oda sıcaklığında tek atomlu gaz hâlde bulunurlar.

   PELİN

   Benim seçtiğim element gaz halindedir ve son katmanında 2 elektron bulundurmasına rağmen 2A 
grubunda yer almamaktadır.

   METE

9.  Sıcak hava balonları da denilen seyahat yapılan dev balonların çalışma prensibi sıcak havanın soğuk hava üzerinde 
yükselmesine dayalıdır. Balonda bir ateşleyici sistemi bulunur balon yükseltilmek istendiğinde ateşleyici çalıştırılır. 
Bunun üzerine balon içerisindeki hava ısınır ve balon bu sayede yükselmeye başlar.

Buna göre hangi seçenekte yapılan yorum yanlıştır?

A) Balon içerisinde yüksek basınç alanı oluşur.

B) Balonun tekrar inmesi için içindeki hava soğumalıdır.

C) Balon içerisindeki hava yükseltici hava hareketi yapar.

D) Oluşan basınç farkından dolayı balon içerisine doğru rüzgâr eser.
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10. Kaplarda bulunan maddelerin  asit mi baz mı olduğunu öğrenmeye çalışan bir öğrenci elindeki malzemeler ile bir 
deney yapar. Deneyinde sırası ile L ve M kaplarına mermer parçası, cam parçası, demir çubuk ve porselen parçasını 
daldırır ve maddelerdeki değişimleri not ederek aşağıdaki tabloyu oluşturur. 

Bu tabloya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) M kabındaki madde ele kayganlık hissi verir.

B) M kabındaki maddenin pH değeri 7’den küçüktür.

C) L kabındaki maddenin tadı ekşidir.

D) L kabındaki maddenin sulu çözeltisi içerisinde H+ iyonlarının sayısı fazladır.

L kabı M kabı

Mermer parçası Aşınma var Aşınma yok

Cam parçası Aşınma yok Aşınma var

Demir çubuk Aşınma var Aşınma yok

Porselen parçası Aşınma yok Aşınma var

12. Alfabemizdeki bazı harfler tahta malzeme kullanılarak oluşturulmuş ve  aşağıdaki gibi zemine yerleştirilmiştir.

Buna göre hangi harfler ters çevrilirse zemine yaptıkları basınç azalır ?

A) F,P,T,V,Y B) D,H,I,K,Z C) A,L,Y,F D) F,I,Y,V

11. Dünyamızı etkileyen korona virüs ile ilgili bazı bilim insanlarının bir keşifte bulunduğu belirtiliyor. Bilim insanları  
toplam 737 Covid-19 hastasından alınan örnekler üzerinde derinlemesine inceleme yaptı ve bu vakalarda 40 adet 
mutasyona uğramış korona virüsü tespit edildiğini duyurdu.

Buna göre, virüsün mutasyona uğramasının korkutucu özelliği hangi sebebe göre açıklanabilir?

A) Genlerde meydana gelmesi sonucu nesilden nesile aktarılması. 

B) Genetik değişikliğe neden olduğu için tanıma ve teşhiste zorluk yaşanması.

C) Genetik değişikliğe neden olduğu için zararının ortadan kalkması.

D) Virüsün insanların genetik yapılarında değişiklik meydana getirmesi
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13.

Verilen parçada bahsedilen bakterilerin insana sağladığı katkı aşağıdakilerden hangisi ile  benzerlik gös-
terir?

A) Canlılarda görülen albinoluk B) Sporcuların kas yapması

C) Çekirdeksiz üzümlerin yetiştirilmesi D)Kutup ayılarının kalın postlarının olması

‘Bakteri’ ismini duyduğumuzda çoğumuzun aklına mikroplar, hastalıklar ve uzak durulması gere-
ken küçük yaratıklar gelir. Ancak bakterilerin çoğu hastalıklara sebep olan zararlı mikroorganiz-
malar değil, bizi hastalıklardan koruyan vücudumuza faydalı bakterilerdir. İnsan vücudunun çeşitli 
bölgelerinde bulunurlar. En çok da bağırsaklarda bulunur. İnsana zarar vermeksizin bazı yararlar 
sağlayan bu mikroorganizma toplulukları bağışıklık sistemimizi oluşturur.

14. Sıvı basıncı konusunu bitiren Fen bilimleri öğretmeni 2 kabı yarısına kadar su ile doldurarak sınıfa getirir.

1.Kap                                                    2. Kap

Her bir kabın masaya ve suyun kabın tabanına yaptığı basınç, kaplar ters çevrilirse nasıl değişir?

Kabın masaya yaptığı basınç Suyun kabın tabanına yaptığı basınç

1.Kap 2.Kap 1.Kap 2.Kap

A) Değişmez Değişmez Değişmez Artar 

B) Artar Artar Artar Değişmez 

C) Artar Değişmez Artar Değişmez 

D) Değişmez Artar Değişmez Artar 

h h

2S

S

2S

2S

1. KAP 2. KAP
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15. Mert KYK ve GYK bölgelerinin her ikisine de güneş ışınları dik 
gelmediği bir tarihte gündüzlerin gecelerden daha uzun yaşandığı
bir bölgede yaşamaktadır. 

Buna göre, Mert aşağıda verilen noktaların hangilerinde
 hangi tarihlerde yaşıyor olabilir?

       V                                       Y                                 Z     

A) Bulunamaz                         6 Nisan                     28 Eylül

B)  20 Nisan                           21 Aralık.                  Bulunamaz

C)  18 Kasım                          Bulunamaz               21 Haziran

D) Bulunamaz                          8 Kasım                  16 Nisan 

YY

ZZ

VV

16. Bezelyelerde bir karaktere ait çaprazlamalar şekillerle gösterilmiştir.

Bu bilgilerden yola çıkarak, 

I.  Çekinik bir özelliği temsil eder.

II.  Baskın bir özelliktir.

III.  Baskın veya çekinik bir özellik olabilir.   

çıkarımlarından hangileri doğrudur?             

A) Yanlız I. B) I ve II. C) I ve III. D) I, II ve III.
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17. Tekin ve Kaçar aileleri Dünya modelinde işaretlenen şehirlerde yaşamaktadırlar. 

• Her iki ailenin de evlerinin çatısındaki güneş panellerinden yararlandıkları ve ihtiyaç duydukları elektrik enerjisi 
miktarlarının da aynı olduğu bilinmektedir.

• Bu şehirlerde yaşayan ailelerin, enerji ihtiyaçlarının bir kısmını şehir elektriğinden karşılayıp ödedikleri fatura 
tutarları grafikte verilmiştir.

Buna göre, bu ailelerin yaşadıkları M ve N şehirleri ile ilgili ne söylenebilir?

M Şehri N Şehri

A) Yıl boyunca gündüz ve gece süresi birbirine eşittir. Yıl boyunca gündüz ve gece süresi değişir. 

B) Yıl boyunca Güneş ışınlarının düşme açısı değişir. Yıl boyunca Güneş ışınlarının düşme açısı çok değişmez.

C) Hava koşulları daima sıcaktır. Dört mevsimde görülür.

D) Birim yüzeye düşen güneş ışığı miktarı çok fazladır. Birim yüzeye düşen güneş ışığı miktarı azdır.

Şehirler
M N

Tutar (TL)

20
40

60

80

100

120
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CEVAP ANAHTARI

FEN BİLİMLERİ
11. B

12. A

13. C

14. C

15. A

16. C

17. B

1. C

2. D

3. D

4. C

5. A

6. B

7. A

8. D

9. A

10. B




