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Fen Bilimleri Soruları

1. Fen Bilimleri öğretmeni sınavda öğrencilerden mutasyon ve adaptasyona 3’er örnek vermelerini istemiştir. Sorudaki 
her doğru örnek için öğrenciler 2 puan alacaklardır. Sınıftaki öğrencilerden biri soruya şu cevapları vermiştir:
Mutasyon
1- Kutup ayılarının derilerinin beyaz olması
2- Van kedisinin gözlerinin farklı renklerde olması
3- Bazı insanların el veya ayaklarında 6 parmak olması
Adaptasyon
a- Bukalemunun bulunduğu ortama ve duruma göre renk değiştirmesi.
b- Deve kuşlarının hızlı koşabilmek için uzun ve güçlü bacaklarının olması.
c- Albinoluk
Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?
A) Öğrenci bu sorudan 12 puan almıştır
B) Öğrencinin mutasyona verdiği örnekler doğru iken adaptasyona verdiği örnekler yanlıştır
C) Öğrencinin bu sorudan tam puan alması için 1 ve C’nin yerlerinin değişmesi lazım
D) Öğrencinin adaptasyona verdiği örnekler doğru iken mutasyona verdiği örnekler yanlıştır

2. Fen Bilimleri öğretmeni dağ tırmanışı sırasında içinde bir miktar su bulunan elindeki plastik su şişesinin dağın 
zirvesine çıktıktan sonra şekildeki gibi şiştiğini öğrencilerine aktarıyor.

Dağın zirvesine çıktıktan sonra.

Öğretmen su şişesinin şişme nedeninin tahtaya yazılan olaylardan hangisininki ile benzerlik taşıdığını öğrencilerine 
soruyor. 
Buna göre şişede meydana gelen bu değişikliğin nedeni aşağıdaki olayların hangisiyle benzerlik 
taşımaktadır?
A) Buzluğa konulan içi dolu plastik su şişesinin şişmesi
B) Güneşin önüne bırakılan şişirilmiş balonun hacminin artması
C) Dağa tırmanan dağcıların burunlarının kanaması
D) Fırına konulan hamurun kabarması 
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3. Mevsimler, Dünya’nın dönme ekseni eğikliği ve Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımı sonucu oluşur. 
Şekildeki görselde Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımı gösterilmiştir.

Buna göre Dünya şekildeki konumdayken harflerle ve rakamlarla gösterilen bölgelerde yaşanan mevsimler 
hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

İlkbahar Yaz Sonbahar Kış
A) I-II M-N III-IV K-L

B) K-M I-IV L-N II-III
C) I-IV K-N II-III M-L
D) III-IV K-L I-II M-N

4. Mevsimler, Dünya’nın dönme ekseni eğikliği ve Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımı sonucu oluşur.
Aşağıda Dünya’nın Güneş’e göre konumu verilmiştir.

Şekildeki görsele göre Dünya üzerinde işaretlenmiş noktaların hangisinde yaz akşamı ve kış sabahı aynı 
anda yaşanmaktadır?
A) I ve III. B) I ve IV.
C) II ve III. D) II ve IV.
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5. A ve B bölgelerine ait hava akım yönleri verilmiştir.

A B
Buna göre A ve B bölgeleri ile ilgili olarak,
I. A bölgesinde alçalıcı hava hareketi nedeniyle yüksek basınç hâkimdir.
II. B bölgesinde insanlar yağmur ihtimaline karşı şemsiye bulundurmalıdırlar.
III. A bölgesinde bulutlar yeryüzüne inerek sis oluşumuna neden olur.
çıkarımlarından hangileri doğrudur?
A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III.

6. Mutasyonlar daha çok çevreden gelen kimyasal ya da fiziksel etkiler nedeniyle olur. Bir dış etkinin mutasyona yol 
açabilmesi için hücre içine girip etkinliğini gösterebilmesi gerekir.
Farelerle deney yapan bir bilim insanı fareleri üç gruba ayırarak birinci gruba yüksek yoğunlukta, ikinci gruba düşük 
yoğunlukta X ışını gönderirken üçüncü gruba hiç X ışını göndermiyor.
Birinci gruptaki farelerin birçoğunun hem kendilerinde hem de yavrularında hastalıklar görülürken ikinci gruptaki 
farelerin bir kısmında hastalıklar görülüyor. Üçüncü gruptaki farelerden ise sadece bir tanesinde hastalık görülüyor.
Buna göre bu deneyden,
I. X ışınlarının yoğunluğu arttıkça olumsuz etkileri de artar.
II. Mutasyonların oluşumunu sadece X ışınları tetikler.
III. Hasta doğan yavru farelerin ileride doğacak yavruları da kesinlikle hasta doğar.
sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?
A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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7. DNA canlının genetik bilgilerini taşıyan bölümüdür. Bu yapı hem genetik bilgileri taşır hem de hücrenin görevi ile ilgili 
bilgileri de barındırır. 
Şekil 1’deki DNA’da yaşanabilecek bazı bozulmalar şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 1

Şekil 2
Farklı biçimlerde gerçekleşen bu mutasyonlar DNA’daki gen bilgisinin değişmesine sebep olur. Genlerdeki bu 
değişiklikler vücut hücrelerinde gerçekleştiğinde sonraki kuşaklara aktarılmaz
Fakat çocukların genlerini anne ve babalarının üreme hücrelerindeki DNA’larından almaları, bu hücrelerdeki 
değişikliklerin kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlar.
Bu açıklamaları dinleyen öğrencilerin verdiği örneklerden hangisi kendinden sonraki kuşaklara aktarılan 
türde bir DNA bozulma örneği değildir?
A) Altıparmaklılık B) Albinoluk
C) Orak hücreli anemi D) Mide kanseri 
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9. Çevre etkisiyle oluşan, genlerin yapısını değiştirmeyen ve sonraki kuşaklara aktarılmayan bu tür değişimlere 
modifikasyon denir. 
Metinde verilen açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi modifikasyon örneği olarak verilemez?
A) Çuha çiçeği bitkisi 15 ile 25 °C sıcaklık aralığında yetiştirilirse bitki 

kırmızı renk çiçek açar. Eğer bu bitki 25 ile 35 °C sıcaklık aralığında 
yetiştirilirse çiçekleri beyaz olur.

B) Karasineklerinin embriyoları radyasyonsuz ortamda geliştiğinde yavru 
sinek normal kanatlı, çok yüksek radyasyonda geliştiğinde yavru sinek 
kanatları uçmasını engelleyecek şekilde olur.

C) Arılarda yumurtadan çıkan larvalarda, beslenme şekillerine 
göre farklı gelişimler gözlemlenir. Arı sütüyle beslenen arı 
larvalarından kraliçe arı, çiçek tozuyla beslenenlerden ise işçi 
arılar oluşur.

D) Himalaya tavşanlarının ayak, kulak, kuyruk ve burun 
bölgesi siyah; diğer bölgeleri ise beyaz renkli kıllar ile 
kaplıdır. Beyaz kıllar kesilip bu bölgeye buz torbası konur 
ve yeni kılların çıkması beklenirse yeni kıllar siyah çıkar.

8. Aşağıda, bir canlıya ait, belirli bir özelliği taşıyan DNA parçası verilmiştir. Meydana gelen bir dış etken sonucu bu 
DNA’da bozulmalar oluşmuş ve bozulan yerlere numaralar verilmiştir.
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Bu olay ile ilgili olarak Bilge şu ifadeleri not ediyor;
I. Bu sorun DNA’nın yapısının tamamen bozulmasına neden olur ve düzeltilemez.
II. Meydana gelen olaya radyasyon neden olmuş olabilir.
III. DNA’nın bu sorunu düzeltmesi için ihtiyacı olan; 2 timin,2 guanin,1 adenin nükleotidir.
IV. DNA’nın düzgün şekilde onarılması için numaralı yerlere sırası ile Timin, Guanin, Adenin, Timin, Guanin 

gelmelidir.
V. Bu oluşan olay sadece hayvan hücrelerinde görülür.
Öğretmeni Bilge’nin notlarını kontrol ettiğinde hangilerinin yanlış olduğunu ifade eder?
A) I ve III. B) III ve V. C) I ve V. D) II ve IV.
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10. Mevsimler, Dünya’nın dönme ekseni eğikliği ve Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımı sonucu oluşur.
Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımı sonucunda Dünya’nın Güneş’e yönelen kısmında değişmeler olur. Bu 
değişmelerle birlikte Güneş’ten gelen ışınların farklı yarım kürelere gelme açılarında farklılıklar yaşanır.
Dünya’nın Güneş’e göre konumları aşağıdaki görselde verilmiştir.

Buna göre Ali’nin kuracağı cümlelerden hangisi yanlış bir ifade içerir?
A) Kuzey yarım kürede kış mevsiminin başladığı gün, Güney yarım kürede en kısa gece yaşanır.
B) Güney yarım kürede oğlak dönencesine Güneş ışınları dik olarak düştüğünde Kuzey yarım kürede en uzun 

gece yaşanır.
C) Kuzey yarım kürede ilkbaharın başladığı gün Dünya üzerindeki tüm noktalarda gece gündüz süresi eşit olur.
D) Güney yarım kürede sonbaharın başladı gün Kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşanır.

11. Periyodik tablo elementlerin artan atom numaralarına göre hazırlanmış, 7 periyot ve 18 gruptan oluşan bir tablodur. 
Periyodik tabloda;
1.Bilgi: Aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özelliklere sahiptirler.
2.Bilgi: Bir elementin son katmanındaki elektron sayısı onun grup numarasını verir.
Aşağıda, periyodik tablodaki bazı elementlerin katman sayıları ve son katmanlarındaki elektron sayıları verilmiştir.

Katman sayısı Son katmandaki elektron sayısı
K 1 2
L 3 1
M 1 1
N 2 8

Tablodaki elementlerle ilgili yapılan,
I. L ve M elementleri 2. bilgideki kurala uyarken 1. bilgideki kurala uymazlar.
II. Atom numarası en büyük element N elementidir.
III. K ve N elementleri 1. bilgideki kurala uyarken 2. bilgideki kurala uymazlar.
yorumlardan hangileri doğrudur?
A) I ve II. B) I ve III. C) II  ve III. D) I, II ve III.
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12. Fen Bilimleri öğretmeni, öğrencilerinin periyodik tablo konusunda bilgilerini pekiştirmek ve öğrencilerin elementler 
hakkında daha fazla bilgi sahibi olması için bir oyun geliştiriyor.
Oyun Kuralları:
-2 oyuncu ile oynanır
-Basılan her tuş, oyuncuyu o yönde basılan tuş sayısı kadar ilerletiyor.
-Son sütundaki oyuncu → tuşuna 1 defa basarsa ilk sütunun bir alt satırına ilerler.
-İlk sütundaki oyuncu ← tuşuna 1 defa basarsa son sütunun bir üst satırına ilerler.

PERİYODİK TABLO

1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A

1

2 ☻
3 ☻
4

5

6

7

Oyuncuların yaptıkları hamlelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru olur?
A) Kırmızı oyuncu ↓ tuşuna defa basarsa mavi oyuncu ile aynı kimyasal özelliklere sahip olur.
B) Mavi oyuncu ↑ tuşuna 2 defa basarsa kimyasal özelliği değişmez.
C) Kırmızı oyuncu ↑ tuşuna 1 defa basarsa son katmandaki elektron sayısı değişmez.
D) Mavi oyuncu ← tuşuna 1 defa basarsa kırmızı oyuncu ile aynı atom numarasına sahip olur.
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13. Aşağıda ekmeğin soframıza gelene kadar geçtiği aşamalar verilmiştir. 
I. Her insanın beslenmesinde önemli bir yeri olan ekmeğin hikâyesi, tarlaya ekilen buğday tohumlarının filizlenip 

büyümesi ile başlar. 
II. Buğdaylar yeterince geliştikten sonra sararır ve toplanmaya hazır hâle gelir. 
III. Toplanan başaklardaki buğday taneleri savrularak ayrılır. 
IV. Ayrılan buğday taneleri değirmenlerde öğütülür ve buğday, un hâline gelir. 
V. Elde edilen un mayalanır, pişirilir ve soframızın bereketi olan ekmek elde edilmiş olur. 
Bu aşamalarda gerçekleşen fiziksel ve kimyasal değişim ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? 
A) I ve II. aşamalarda kimyasal değişim gözlenir.
B) III. aşamada fiziksel değişim gözlenmektedir. 
C) IV. aşamada kimyasal değişim gözlenmektedir.
D) V. aşamada kimyasal değişim gözlenmektedir.

14. Fen Bilimleri öğretmeni Mevsimler ve İklim ünitesinde öğrencilerinin konuyu pekiştirmesi için tahtada Türkiye 
haritasını açıyor ve harita üzerinde bazı illeri seçiyor.

. S�nop

. Ankara
. İzm�r

. Hatay

Öğretmen öğrencilere belirtilen illere havanın açık olduğu belli 
tarih ve saatlerde özdeş çubukların dikildiğini ve öğrencilerinden 
çubukların gölge boyunu tahmin etmelerini istiyor.

Öğrenciler en kısa gölge boyunu elde etmek için aşağıda verilen seçeneklerden hangisini seçmelidirler?
A) 23 Eylül tarihinde saat 13.00 İzmir B) 21 Mart tarihinde saat 12.00 Ankara
C) 21 Haziran tarihinde saat 12.00 Hatay D) 21 Aralık tarihinde saat 14.00 Sinop
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15. İngiliz kimyager John Newlands, yaşadığı dönemde bilinen elementleri atom ağırlıklarına göre sıralamıştır.Buna göre 
bir element kendisinden sonraki sekizinci element ile benzer özellik göstermektedir. Müzikte sekiz notadan oluşan 
diziye oktav denir. Newlands, müzikten esinlenerek keşfettiği bu kurala oktavlar (sekizliler) adını vermiştir.

Buna göre aşağıda verilen element gruplarından hangisi Newlands’a göre benzer kimyasal özellik gösterir.
A) H-O B) O-Ar C) Li-Na D) He-Mg

16. Katı maddelerin zemine uyguladığı basınç, cisimlerin ağırlığına ve yüzey alanına bağlıdır.
Ağırlıkları aynı, yüzey alanları farklı olan kalaslar üst üste konarak, kalasların zemine uyguladıkları basınçlar 
hesaplanıyor.

I. II. III.

Her seferinde üst üste konulan kalaslardan bir renk grubu kalas yerine konmamak şartıyla alınarak, yeni durumda 
zemine uyguladıkları basınçların sıralanması isteniyor.
1.İşlem: Turuncu kalaslar alınır.
2.İşlem: Mavi kalaslar alınır.
(Yüzey Alanları: Turuncu>Yeşil>Mavi>Kırmızı)
Yapılan doğru işlemler sonucunda I,II ve III numaralı grupların zemine uyguladıkları basınçların sıralaması 
hangi seçenekte verilmiştir?

1. İŞLEM 2. İŞLEM
A) Pıı > Pı > Pııı Pı > Pıı = Pııı
B) Pı = Pıı > Pııı Pıı > Pııı > Pı
C) Pıı > Pı > Pııı Pı = Pıı > Pııı
D) Pı > Pııı > Pıı Pıı > Pı > Pııı
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17. Aşağıda bazı canlıların geçirdikleri adaptasyonlar verilmiştir.

I. Deve kuşlarının hızlı 
koşabilmek için uzun ve güçlü 
bacaklarının olması

II. Yaprakların üzerinde 
yaşayan böceklerin aynı renkte 
olması

III. Aslanların keskin dişlerinin 
ve pençelerinin olması

Verilen durumlardan hangileri canlıların av olmamak için geçirdikleri adaptasyonlardan olabilir?
A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.

18.

Kağıt

Berk içi su ile dolu olan cam bardağın ağzı su emmeyen bir 
kâğıt ile kapatılıyor ve cam bardak şekildeki gibi ters çevrilip 
bardak baş aşağı bir şekilde tutuluyor. Kâğıdın yere düşmediği 
ve bardaktaki suyun yere akmadığı gözleniyor.

Yapılan bu deneye göre,
I. Bu olayda sadece sıvıların basıncı etkili olmuştur.
II. Sudan daha yoğun bir sıvı kullanılırsa bardaktan sıvı aşağı akabilir.
III. Suyun akmamasının nedeni kâğıda etki eden kâğıdın katı basıncıdır.
IV. Bardağın içindeki boşluğa hava girmesi halinde bardaktan su aşağı boşalabilir.
çıkarımlarından hangileri doğrudur?
A) I ve II. B) I ve III. C) II ve IV. D) III ve IV.
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CEVAP ANAHTARI

FEN BİLİMLERİ

1.C 11.B

2.C 12.D

3.C 13.C

4.B 14.C

5.A 15.C

6.A 16.C

7.D 17.B

8.C 18.C

9.B

10.D




