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Fen Bilimleri Soruları

1. Verilen DNA moleküllerinden

hangileri kendini onarabilir?

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

Aşağıdaki tabloda aynı ve farklı ortamlarda yaşayan canlılar yer almaktadır.

Buna göre ;

I. Farklı ortamlarda aynı türe ait canlılar benzer adaptasyonlar gösterirler.
II. Aynı ortamlarda yaşayan farklı tür canlılar benzer adaptasyonlar gösterirler.
III. Çölde yaşayan bir tilki, kutup bölgesine götürüldüğünde kürk rengi beyaza döner.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

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

2.



15

Akış debisi değişmeyen bir muslukla aşağıdaki kap doldurulmaktadır.

Buna göre A noktasına ait sıvı basıncının zamanla değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?

A)        B)

C)        D)

Zaman

3.

Basınç Basınç

Basınç Basınç

Zaman

Zaman Zaman
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4. Çevre şartları etkisi ile DNA molekülündeki nükleotid dizilimlerinde veya kromozomlarda meydana gelen değişikliklere 
mutasyon adı verilir. Canlının dış görünüşünde, ortam koşullarının etkisiyle ortaya çıkan ve kalıtsal olmayan değişimlere 
ise modifikasyon adı verilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Spor yapan kişilerin kaslarının gelişmesi.
B) Van kedisinin gözlerinin farklı renkte olması.
C) Sirke sineğinin kanadının, 16 0C sıcaklıktaki bir ortamda düz, 20 0C sıcaklıktaki bir ortamda kıvırcık olması.
D) Arı larvaları çiçek tozuyla beslendiğinde işçi arı, arı sütüyle beslendiğinde ise kraliçe arı olması.

Aşağıda bazı maddelerin pH değerleri verilmiştir.

Buna göre bu maddelerin asidik ve bazik özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Domates asidik özellik gösterirken İnsan kanı bazik özellik gösterir.
B) Akü sıvısı asidik özellik gösterirken Sodyum Hidroksit bazik özellik gösterir.
C) Limon suyu asidik özellik gösterirken Mide ilacı bazik özellik gösterir.
D) Kabartma tozu asidik özellik gösterirken Lavabo açıcı bazik özellik gösterir.

5.

Maddeler pH Değeri

Kabartma tozu 8,3

Limon suyu 2,4

Domates 4,5

Akü sıvısı 1,0

Mide ilacı 10,5

Lavabo açıcı 12,0

İnsan kanı 7,4

Sodyum Hidroksit 13,5
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6. Bora’nın dans ederken yapmış olduğu bazı pozisyonlar aşağıda verilmiştir.

1. Pozisyon: Tek ayağının üzerinde ayakta duruyor.
2. Pozisyon: Sırtüstü uzanarak yatıyor.
3. Pozisyon: İki ayağının üzerinde duruyor.
4. Pozisyon: Tek ayağının parmak ucuyla yükselerek duruyor.

Buna göre Bora’nın dans ederken yere uygulamış olduğu basınç aşağıdaki grafiklerden hangisinde doğru 
olarak verilmiştir?

A)        B)

C)        D)
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7.

Dünya’nın Güneş etrafında dolanması sırasında Güneş’ten Dünya’nın farklı bölgelerine gelen ışığın açısı sürekli 
değişir. Güneş ışığının dik açı ile geldiği yarım kürede hava sıcak, mevsim yaz ve gündüzler uzun olur. Güneş ışığının 
eğik geldiği aynı anda diğer yarım kürede ise hava soğuk, mevsim kış ve gündüzler kısa olur.  

Yukarıdaki görsel ve bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kuzey yarım küreye 21 Haziran tarihinde güneş ışınları dik geldiğinden mevsim yaz ve gündüzler uzun olur.
B) Güney yarım kürede 21 Aralık tarihinde güneş ışınları dik geldiğinden mevsim yaz ve gündüzler uzun olur.
C) Kuzey yarım küreye 21 Aralık tarihinde güneş ışınları eğik geldiğinden mevsim kış ve gündüzler kısadır.
D) Güney yarım kürede 21 Haziran tarihinde güneş ışınları eğik geldiğinden mevsim yaz ve gündüzler uzun olur.
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8. Beyza hazırlamış olduğu aşağıdaki postere bilgi metinleri yazmak istiyor.

Buna göre Beyza hazırladığı postere aşağıdakilerden hangisini yazarsa hata yapmış olur?

A) Alçak basınç alanında yükselici hava hareketi oluşur.
B) Soğuk havanın bulunduğu alanda hava yoğunluğu fazladır, yüksek basınç alanı meydana gelir.
C) Rüzgâr alçak basınç alanından yüksek basınç alanına doğru oluşur.
D) Sıcak havanın bulunduğu alanda hava yoğunluğu azdır, alçak basınç alanı meydana gelir.

Yüksek Basınç Alçak Basınç
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Hücre bölüneceği zaman DNA kendini eşler. DNA eşleneceği zaman DNA’nın sarmal yapısı bir ucundan açılmaya 
başlar. Sarmal yapının çözülmesi ve yeni zincirlerin oluşması DNA’nın tamamı eşleninceye kadar devam eder. Sonuç-
ta aynı nükleotid dizilimine sahip iki DNA molekülü oluşur. 

DNA’nın kendini eşlemesi sırasında verilen görselden ve bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) Eşlenme sonrasında her bir DNA molekülünde 14 nükleotid bulunmaktadır.
B) Eşlenme öncesi DNA da Guanin nükleotidi sayısı Timin nükleotid sayısından bir fazladır.
C) Eşlenme öncesi DNA molekülünde 7 nükleotid bulunmaktadır.
D) a zinciri ile 1 ve 3 numaralı zincirler, b zinciri ile 2 ve 4 numaralı zincirler birbirinin aynısıdır.

9.

 Neslihan Fiziksel ve kimyasal değişimler konusu ile ilgili olarak sirkenin, mermerin renginde değişikliğe sebep olduğu 
örneğini veriyor. 

Neslihan’ın verdiği değişim türüne örnek olarak aşağıdakilerden hangisi verilemez?

A) Yumurtanın pişmesi
B) Suyun buharlaşması
C) Demirin paslanması
D) Elmanın çürümesi

10.  

a b

1 2 3 4
Eşlenme öncesi DNA molekülü Eşlenme sonrası DNA molekülü
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11.  Öğretmen ve öğrenci arasında aşağıdaki diyalog geçiyor. Öğrenci tüm sorulara doğru cevap veriyor.

Öğretmen : Çevre etkisiyle meydana gelen kalıtsal olmayan değişikliklere ne ad verilir?
Öğrenci : ………………………………………..
Öğretmen : Bukalemunun renk değiştirmesini hangi kavrama örnek verebiliriz.
Öğrenci : ………………………………………..
Öğretmen : Altı parmaklılık kanser gibi durumlar hangi kavrama örnektir
Öğrenci : ………………………………………..

Aşağıdakilerden hangisi öğrencinin vermiş olduğu doğru cevaplardan biri olamaz?

A) Mutasyon
B) Adaptasyon
C) Modifikasyon
D) Varyasyon

 Periyodik sistem ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Helyum elementi 2A grubundadır.
B) Hidrojen elementi 1A grubunda bulunan bir metaldir.
C) Aynı grupta yer alan elementlerin kimyasal özellikleri genellikle benzerdir.
D) Periyodik sistemde 7 grup 18 periyot vardır.

12.
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      “ŞU AYAKLARA BAKIN”
Ayaklardaki perdeler ayağın yüzey alanının daha geniş olmasını sağlar. Perde ayaklı hayvanlar suda yüzerken par-
maklarının arasını iyice açarak ayaklarını önden geriye doğru hareket ettirir. Bu biçimde ayağın yüzey alanı iyice 
genişlediğinden suyu çok daha fazla bir kuvvetle geriye doğru iterler. Bu da vücutlarının öne itilmesini kolaylaştırır. Bu 
sayede perde ayaklı hayvanlar hem daha hızlı hem de daha kolay bir biçimde yüzerler.   

Öğretmen yukarıdaki makaleyi okuyarak öğrencilere “Bu perdeli ayaklar acaba bu kuşa ne gibi faydalar sağlar?” diye 
sorar. 

Buna göre öğrencilerin verdiği cevaplardan hangisi yanlıştır?

A) Daha hızlı ve daha rahat yüzmesini sağlar.
B) Çamur yüzeylere basıldığında daha az batmasını sağlar.
C) Çamur yüzeye daha fazla basınç uygulanmasını sağlar.
D) Suda yüzerken vücutlarının öne itilmesini kolaylaştırır.

13.  

14.   Ayşe, sınıfta küçük ve büyük şırınga, lastik, 2 tane ayakkabı kutusu kullanarak aşağıdaki düzeneği kurar. 

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Pascal prensibinden faydalanılarak düzenek kurulmuştur.
B) Sıvılar, üzerlerine uygulanan kuvveti ve basıncı aynen iletirler.
C) Uygulanan kuvvet sonucunda oluşan basınç sıvının her tarafına aynen iletilmiştir.
D) Arabalarda kullanılan hidrolik fren sistemleri bu prensiple çalışır.
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15.  Aşağıda bir kimyasal tepkime grafiği verilmiştir. Tepkimeye 60 gr maddenin katıldığı ve 35 gr M maddesinin oluştuğu 
bilinmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılamaz?

A) Tepkimeye giren maddeler N ve L dir.
B) Tepkime sonrası 25 gr K oluşmuştur.
C) Tepkimenin denklemi N + L → M + K olarak yazılabilir.
D) Tepkimeye 35 gr N ve 25 gr L maddesi katılmamıştır.
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16.  

 Asit yağmuru, içeriğinde asidik maddeler bulunan yağmurları ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Asit yağmurları 
hem doğal süreçler sonucunda hem de insan etkinlikleri sonucunda meydana gelebilir. Doğal süreçlerin başında 
volkanlar gelir. Volkanlardan yayılan gaz ve toz bulutlarındaki maddeler, atmosferde asidik gazların oluşmasına sebep 
olur. Ayrıca fosil yakıtları yandığında CO2, NO2, SO2  gibi gazlar havaya karışır. Bu gazlar havadaki su buharı ile tep-
kimeye girerek karbonik asit (H2CO3), nitrik asit (HNO3) ve sülfürik asit (H2SO4) gibi asitleri oluşturur. Dolayısıyla fosil 
yakıtlarının çok fazla yakıldığı sanayi bölgelerindeki yağmurlar, asidik özellik gösterir. Temiz yağmur sularının pH’ı 5,7 
ile 7,0 arasındayken asit yağmurlarının pH’ı ise 5,7’den daha düşüktür. 

Yalnızca yukarıdaki paragrafa bakarak hangi bilgiye ulaşılamaz?

A) Fosil yakıtlarının çok fazla yakıldığı bölgelerde yağmurlar asitlik özellik gösterebilir. 
B) Asit yağmurlarına sebep olan gazların neler olduğu bilinmektedir.
C) Asit yağmurlarının pH değerinin 5,7 ‘den büyük olmalıdır.
D) Asit yağmurları oluşumunda doğal süreçlere örnek volkanlar verilebilir.
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CEVAP ANAHTARI

FEN BİLİMLERİ
1. B
2. A
3. B
4. B
5. D
6. A
7. D
8. C
9. C
10. B
11. D
12. C
13. C
14. B
15. D
16. C




