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Dersler

Fen Bilimleri Soruları

1. “Bazı değişiklikler canlıların çevreye uyum sağlamasına yardımcı olur ve canlı türlerinde kalıtsal bir çeşitliliğe 
neden olur.”

Aşağıdakilerden hangisi verilen açıklamaya örnek olarak verilebilir?
A) Yaz aylarında bronzlaşma
B) Çöl tilkisinin kürk rengi
C) Sirke sineklerinin kıvrık kanatlı olması
D) Albino hastalığı

2. Bezelyeler için aşağıda verilen fenotiplere göre 2 çeşit çiçek rengi vardır. 

Mor çiçek alelinin baskın beyaz çiçek alelinin çekinik olduğu bilinmektedir. 

Buna göre bu çiçeklerin genotipleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Beyaz çiçeklerde genotip mm olmalıdır.

B) Mor çiçekli bezelye ve beyaz çiçekli bezelye çaprazlandığında her zaman beyaz çiçek oluşur.

C) Mor çiçekli tüm bezelyelerin genotipi MM olmalıdır.

D) İki melez mor çiçek çaprazlanırsa tüm çiçekler mor olur.
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3. Sınıf arkadaşları ile sahip oldukları kalıtsal özellikleri listeleyen Mert her birinin birbirinden farklı özellikleri olduğunu 
görüyor.

Saç Rengi Saç Şekli Göz rengi
SENA Siyah Düz Kahverengi
EREN Kahverengi Kıvırcık Ela
ARDA Siyah Kıvırcık Mavi
MERT Siyah Düz Ela

Mert bu durumun nedenini araştırdığında aşağıdakilerden hangisine ulaşır?

A) Canlıların sahip olduğu gen sayısı

B) Canlıların sahip olduğu kromozom sayısının farklı olması

C) Canlıların sahip olduğu nükleotid dizilişinin farklı olması

D) Canlıların sahip olduğu nükleotid çeşitlerinin farklı olması 

4.

4.

“Katı maddelerin zemine uyguladığı basınç; katının ağırlığı ile doğru, yüzey alanı ile ters orantılıdır.”

Öğrenciler gruplar halinde katı basıncını etkileyen faktörleri inceleyeceklerdir. Hazırlayacakları düzenekte tabloda 
özellikleri verilen K, L, M ve N tuğlalarından 2 tanesini seçerek kum yüzeyde batma miktarlarını ölçeceklerdir.

Yapacakları deneyler;

I. Katı basıncının temas yüzey alanı ile ilişkisini test etmek.
II. Katı basıncının katının ağırlığı ile ilişkisini test etmek.

Bu iki deneyin tamamlanabilmesi için hangi harflerle temsil edilen tuğlalar kullanılmalıdır?

I II

A) K-L K-M

B) K-M M-N

C) L-M K-N

D) K-N K-L
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5.

Yukarıda verilen gazete haberine göre aşağıdaki ifadelerinden hangisi söylenemez?

A) Karpuzdaki değişim insan etkisi ile oluşmuştur.

B) Genlerde meydana gelen bir değişim sonucu oluşmuştur.

C) Karpuzun çekirdeksiz olması zararlı bir mutasyondur.

D) Bu karpuzlar satıldığı sürece üretimi devam edecektir.

6.

Bir grup öğrenciye mesleğini tanıtmak amacı ile sunum yapan bir bilim insanı yukarıda verilen açıklamayı 
yapıyor. Bu bilim insanının branşı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Klimatolog

B) Meteorolog

C) Astronot

D) Zoolog
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7. Bilim insanları, yeni tip coronavirus (covid -19) pandemisinin (salgın) seyri ile ilgili birçok öngörü sunmaktadır. Daha 
önce görülen Sars ve Mers virüsleri ile aynı aileden gelen covid-19’un mutasyon sonucu oluşarak hayvandan insana 
bulaştığı söylenmektedir. Bilim insanları yine aynı virüsün mutasyona uğrayarak insandan insana bulaşma özelliğini 
kaybedebileceğini ifade etmektedirler.

Yukarıda bahsedilen durum mutasyonun en çok hangi özelliği ile ilgilidir?

A) Mutasyon canlıların gelişmişlik düzeyine katkı sağlar.

B) Mutasyonlar birdenbire veya uzun yıllar sonra ortaya çıkabilir.

C) Mutasyon canlının genetik bilgisinin değişmesidir.

D) Mutasyon canlıların tür içi çeşitliliğine katkı sağlar.

8. Aşağıda I, II, III ve IV numara ile gösterilmiş yerlerinden zarar görmüş bir DNA zinciri verilmiştir. 

Buna göre DNA’da zarar gören yerlere hangi nükleotitler gelirse genetik bilgi değişmemiş olur?

I II III IV

A) A T S A

B) T A S A

C) S G T G

D) G S A S
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9. Damla, aşağıdaki özdeş küplerden oluşan cismi 1. konumdan 2. konuma getiriyor.

Buna göre cismin, bu konumlarda yüzeye etki eden basıncını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi gibi 
olabilir?
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10.

11.

Hücre çekirdeğinin içinde bulunan yapılar aşağıdaki resimde gösterilmiştir.

Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) DNA bölümleri birleşerek genleri oluşturur.

B) Genler DNA üzerindeki bölümlerdir.

C) Canlıların sahip olduğu genler tamamen aynıdır.

D) Genler kromozomlardan oluşur.

Kutup Ayısı Kutup Tilkisi                                                   

Yukarıda verilen görsellere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Aynı ortamda yaşayan farklı canlılar benzer adaptasyonlara sahip olabilir.

B) Farklı ortamlarda yaşayan aynı türdeki canlılar farklı adaptasyonlara sahip olabilir.

C) Adaptasyon canlının yaşadığı yere göre değişir.

D) Adaptasyonlar canlının yaşama ve üreme şansını azaltır.

Çöl Tilkisi
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Kutup Ayısı Kutup Tilkisi                                                   

Yukarıda verilen görsellere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Aynı ortamda yaşayan farklı canlılar benzer adaptasyonlara sahip olabilir.

B) Farklı ortamlarda yaşayan aynı türdeki canlılar farklı adaptasyonlara sahip olabilir.

C) Adaptasyon canlının yaşadığı yere göre değişir.

D) Adaptasyonlar canlının yaşama ve üreme şansını azaltır.

12.

13.

Hüseyin öğretmen yaz ve kış mevsimlerinin nasıl oluştuğunu öğrencilerine soruyor.

Buna göre öğrencilerin verdiği,

   I. Güneş ışınlarının Dünya’nın bir bölgesine en dik geldiği dönemde o bölge için kış mevsimi yaşanır.
  II. Dünya’nın Kuzey yarım küresi yaz mevsimini yaşarken Güney yarım küresi kış mevsimini yaşar.
 III. Kışın Güneş ışınları yaz mevsimine göre daha dik bir açı ile Dünya’ya gelmektedir. 
 IV. Dünya’nın dönme ekseninin eğik olması yaz ve kış mevsimlerinin oluşmasını sağlar.

cevaplarından hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) II ve III

C) II ve IV

D) III ve IV

Aşağıdaki cisim birbirinden bağımsız olarak 1, 2, ve 3 no’lu çizgilerin olduğu yerlerden kesiliyor.

Bu durumda her işlem sonunda katının basıncı ilk duruma göre nasıl değişir?  

1. İşlem 2. İşlem 3.İşlem

A) Artar Azalır Değişmez

B) Değişmez Azalır Azalır

C) Azalır Azalır Azalır

D) Azalır Değişmez Artar
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Aşağıda günlük hayatta katı basıncını artıran ve azaltan uygulamalar ile ilgili örnekler verilmiştir.

Verilen örneklerin basıncı arttıran ve basıncı azaltan uygulamalar olarak gruplandırılması aşağıdakilerden 
hangisi gibi olur?
  

Basıncı Artıran Basıncı Azaltan

A) 1,2,3,4 5,6,7,8

B) 1,3,7,8 2,4,5,6

C) 2,3,6,8 1,4,5,7

D) 3,6,7,8 1,2,4,5

14.

15.

Aşağıda iklim ve hava olayları ile ilgili bazı sorular verilmiştir.
 

Bu soruların doğru cevapları izlendiğinde kaç numaralı çıkışa ulaşılır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

1 : Bıçakların ucunun sivri yapılması
2 : Kar ayakkabılarının yüzeyinin geniş olması
3 : Yırtıcı hayvanların diş ve pençelerinin sivri olması
4 : Traktörlerin tekerlerinin büyük olması
5 : Ördeklerin ayaklarının perdeli olması
6 : Fil ve devenin ayak tabanlarının geniş olması
7 : Buz patenin altının sivri olması
8 : Kışın araçların tekerlerine zincir takılması
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16.

17.

“Sıvı basıncı sıvının cinsine ve sıvının derinliğine bağlıdır.”

Aşağıda içlerinde aynı yükseklikte su bulunan K, L, M kapları bulunmaktır.

Bu kapların tabanında oluşan sıvı basınçları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) K˃L˃M
B) L˃M=K
C) K=L=M
D) L=K˃M      

 “Magdeburg Deneyi” olarak adlandırılan deneyde metal küreler birleştirilip içindeki 
hava vakumlanarak boşaltılır. Daha sonra metal küreleri ayırmak için her iki tarafında 
atlara bağlanan halatlarla çekilir, ancak küreler birbirinden ayrılmaz.

Bu deneye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kürenin dışındaki basınç, içindeki basınçtan büyüktür. 

B) Kürenim içindeki basınç, dışındaki basınçtan büyüktür.

C) Deney açık hava basıncını kanıtlayan örneklerdendir.

D) Açık hava basıncının cisimlere uyguladığı kuvveti gösterir.
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Sadece 1. musluk açıldığında şekildeki L kabı 10 dakikada doluyor.

Her iki musluk 10 dk. boyunca açık bırakılıyor.
Bu süre içerisinde M noktasındaki sıvı basıncının değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

18.
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CEVAP ANAHTARI

FEN BİLİMLERİ

1 B 

2 A

3 C

4 A

5 C

6 B

7 C

8 B

9 B

10 B

11 D 

12 C 

13 B

14 A

15 B

16 C 

17 B 

18 B




