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Fen Bilimleri Soruları

1. Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımını gösteren görsel aşağıdaki gibidir.

Görsele göre,
I. 25 Haziran’da A yaz mevsimini, B kış mevsimini yaşar.
II. 4 konumunda A ülkesinde gündüz süresi B ülkesine göre daha fazladır.
III. 2 konumunda B ülkesine gelen güneş ışınları daha geniş alana düşer.
IV. 21 Mart tarihinde B ülkesinde ilkbahar mevsimi başlar.
açıklamalarından hangileri doğrudur?

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

2. I. Ankara’da ocak ayında kar yağışı görülür.
II. Akdeniz Bölgesinde kış aylarında yağmur yağışı yoğundur.
III. Mersin’de yağan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
IV. Bugün sabah hava güneşli iken öğleden sonra yağmur yağmaya başladı.

Yukarıdaki olayların, bu olayları inceleyen bilim dalına göre gruplandırılması hangi seçenekte doğru olarak 
verilmiştir?

Klimatoloji Meteoroloji
A) II ve III. I ve IV.
B) I ve IV. II ve III.
C) I ve II. III ve IV.
D) III ve IV. I ve II.
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4. Bazı terimlere ait açıklamalar aşağıda verilmiştir.
• DNA molekülünün ve özel proteinlerin oluşturduğu yapıdır. 
• Canlılara ait özelliklerin oluşmasını belirleyen DNA molekülünün görev birimleridir.
• DNA molekülünün yapı birimlerinin adlandırılmasını sağlar.
• DNA molekülünde dört çeşittir.

Seçeneklerdeki terimlerden hangisi bu açıklamalardan hiçbirine ait değildir?

A) Kromozom B) Gen C) Organik baz D) Beş karbonlu şeker

5. Aşağıda “Dna ve Genetik Kod” ünitesine ait görseller verilmiştir.

Verilen görsele göre,
I. 2 numaralı yapı 1 numaralı yapının yönetimini sağlarken hücre bölünmesinden önce 3 numaralı yapının 

eşlenerek iki katına çıkmasını sağlar.
II. 3 numaralı yapının görev birimi 5 numara, yapı birimi ise 4 numaradır. 
III. 4 numaralı yapı tüm canlılarda bulunmaktadır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

3. Herhangi bir bölgede uzun yıllar gözlenen hava olaylarını inceleyen bilim dalına klimatoloji, bu bilimle ilgilenen bilim 
insanlarına klimatolog denir.
Buna göre,
I. Mersin’de ortalama hava sıcaklığı son 30 yılda iki derece arttı.
II. Mersin’de bu haftaki hava sıcaklığı ortalama iki derece artacak.
III. Mersin’de bugün hava sıcaklığı ortalama iki derece artacak.
IV. Mersin’de son 20 yılın en sıcak iki günü yaşanacak.
bilgilerinden hangileri bir klimatolog tarafından verilmiştir?

A) Yalnız I. B) II ve IV. C) I, III ve IV. D) I, II, III ve IV.
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7. Bir bebek dünyaya geldiğinde eşey kromozomlarını anne ve babasından alır. Babada bulunan eşey kromozomları 
XY, annede bulunan eşey kromozomları ise XX’tir. İnsanlarda 46 kromozom bulunur, bunların 2 tanesi cinsiyeti 
belirler ve eşey kromozomu olarak adlandırılır.

Yukarıda verilen bilgiye göre,

I. Erkek bebek Y kromozomunu babasından alır.
II. Cinsiyetin belirlenmesinde babanın kromozomlarının etkisi yoktur.
III. Dişi bebekteki X kromozomlarının ikisi de anneden gelir.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

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

6. Aşağıdaki DNA modeli eşlendiğinde 1. ipliğin karşısına K ipliği, 2. ipliğin karşısına L ipliği geliyor.
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1. iplik 2. iplik
Buna göre,

I. K ipliğinin nükleotid dizilimi, L ipliği ile aynıdır.
II. K ipliğinde iki Adenin nükleotidi, üç Guanin nükleotidi bulunur.
III. L ipliğindeki Timin sayısı, Guanin sayısına eşittir.
IV. K ipliğinin nükleotid dizilimi TTTGGSSTSAAG şeklindedir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III. B) II ve IV. C) III ve IV. D) I, II ve III.
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9. Az gelişmiş ülkelerde halk sağlığı problemleri çok sık yaşanmaktadır.  Bu problemlerden biri de A vitamini eksikliği 
nedeni ile çocuklarda görme bozukluğunun yaşanması ve görme yetisinin kaybıdır.  Yapılan araştırmalara göre dün-
ya üzerinde, okul öncesi dönemdeki 3 milyon kadar çocuğun A vitamini eksikliğinden kaynaklanan görme bozukluğu 
vardır. Her yıl bunların, 250 000 ile 500 000 kadarı görme yetisini kaybetmektedir. Biyoteknoloji çalışmaları sonucun-
da A vitamini yönünden zenginleştirilmiş GDO’lu pirinçler, diğer pirinçlere göre daha çok tercih edilmiştir. Ayrıca bu 
teknoloji ile besin miktarının artırılması hedeflenmiştir.

Verilen metinden yola çıkarak,

I. Biyoteknolojinin olumlu etkilerinden bahsedilmiştir.
II. Biyoteknoloji çalışmaları ile A vitamini yönünden zenginleştirilerek pirinçlerin önemi artırılmıştır.
III. Gelecekte tüm hastalıkların tedavisinde biyoteknoloji çalışmalarından yararlanılacaktır.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

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

8. Efe, çekinik genle taşınan Z hastalığına sahiptir. Efe’nin, kardeş olan dedelerinin ise kesinlikle hasta olmadığı bilin-
mektedir.

Buna göre Efe ve ailesi ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Bütün akrabaları Z hastalık genini taşıyor olabilir.
B) Annesi Z hastalığı bakımından homozigot çekinik genotipte olabilir.
C) Babası Z hastalığı bakımından homozigot sağlıklı genotipte olabilir.
D) Anne ve babası Z hastalığı bakımından aynı fenotipte olabilir.
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10. Şeker hastalarında kullanılan insülin hormonunun bakteriler tarafından üretilme aşamaları aşağıda verilmiştir.

                           

Yapılan çalışmayla ilgili olarak,

I. Gen aktarımı sırasında genetik mühendisliği çalışma alanından yararlanılmıştır.
II.  Bir canlıdan alınan gen, başka bir canlıya aktarıldığında genin özelliği aynı şekilde çalışmaya devam etmektedir.
III. Yapılan çalışma biyoteknolojinin tıp ve eczalık alanındaki uygulamalarına örnektir.

ifadelerden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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11. Aşağıda bilim insanlarının yaptığı bir çalışmanın basamakları gösterilmiştir.

 

yavru kuzu 

Buna göre verilen çalışma, genetik mühendisliği uygulamalarından hangisine örnektir?

A) Gen aktarımı B) Aşılama C) Klonlama D) Gen tedavisi

12. Asuman, sünger üzerine şekillerdeki gibi özdeş tuğlalar koyarak süngerdeki değişimleri gözlemliyor.

Buna göre Asuman bu deneyden,

I. Yüzey alanı katı basıncını etkiler.
II. Katıların basıncı ağırlığa bağlıdır.
III. Özdeş cisimlerin uyguladıkları basınçlar eşittir.

yargılarından hangilerine ulaşabilir?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III.
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13. Asmin’in evde yaptığı deneyin aşamaları şekildeki gibidir.

                        

               

Meyve suyu

Bardak

P

Sadece bu deneyden yola çıkarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

A) 1. aşamada sıvı basıncı açık hava basıncından daha fazladır.
B) 2. aşamada açık hava basıncı sıvı basıncıdan daha fazladır.
C) 3. aşamada sıvı basıncı açık hava basıncından daha fazladır.   
D) Bu deney meyve suyunun basıncının hava basıncına eşit olduğunu gösterir.

1. aşama
Meyve suyu 
dolu bardağa 
pipeti daldırıp 
ucuna 
bastırmıştır.

2. aşama
Pipetin ucuna 
basılı tutularak 
meyve suyunu 
dökmeden 
taşımıştır.

3. aşama
Pipet ucundan 
parmağını çekerek 
boş bardağa 
pipetten meyve 
suyunun boşalmasını 
sağlamıştır.
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14.

      

                         

Jenga oyunu oynayan arkadaşların hamleleri sonrasında yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Ali’nin yaptığı hamleyle zemine yapılan basınç değişmemiştir.
B) Pınar’ın yaptığı hamleyle zemine yapılan basınç değişmemiştir.
C) Çiğdem’in yaptığı hamleyle zemine yapılan basınç artmıştır.
D) İlk durumda zemine yapılan basınç en büyüktür.   

  DENGE OYUNU JENGA
  54 parçadan oluşur ve bütün par-

çaların boyutları ve ağırlıkları eşit-
tir. Ahşap jenganın kuralı bellidir; 
yükseltebildiğiniz kadar yükseltin, kim 
devirirse kaybeder. Tahta kulemizi 
yıkmadan yükseltebildiğimiz kadar 
yükseltmeliyiz. Bunun için boşta du-
ran kuleyi yıkmayacak olan tahtaları 
alıp üst kısma dizmelisiniz. Arkadaşı-
nız ile de oynayabileceğiniz güzel bir 
oyun.
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16. Özdeş küplerle A, B ve C cisimleri oluşturularak zemin üzerine yerleştirilmiştir.

A           B           C

A, B ve C cisimlerinin zeminde oluşturacakları basınç ile ilgili öğretmenin sorduğu “Cisimlerin zemine yaptığı basıncı 
yorumlayınız.” sorusuna öğrencilerin cevabı aşağıdaki gibidir:

Yasin: Cisimlerin basınçları C > B > A olarak sıralanır.
Gonca: Cisimlerin yüzey ve ağırlıkları aynı oranda arttığından basınç değişmez ve A > B > C olur.
Defne: Cisimler özdeş olduğu için ağırlık ve yüzey aynı oranda arttığından basınçları eşittir.
Duru: Gonca’nın yorumu doğru karşılaştırması yanlıştır.

Öğrencilerin cevapları ile ilgili,

I. Yasin yüzey basınç ilişkisini biliyor.
II. Duru’nun yorumları doğrudur.
III. Defne katıların basıncını bilmektedir.
IV. Gonca’nın yaptığı karşılaştırma doğrudur.

yapılan yorumlardan hangileri doğrudur?

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

15. Sınıfta arkadaşlarına sunum yapan Atahan, tahtaya çivi çakarken çivinin sivri ucunu daha kolay çaktığını göster-
miştir.
Yapılan etkinlikten sonra arkadaşları da aşağıdaki örnekleri vermişlerdir.

Ekin: Topuklu ayakkabı ile yumuşak zeminde yürümek, düz tabanlı ayakkabıya göre daha zordur.
Toprak: Kurban Bayramı öncesinde bıçak ve satır gibi aletlerin bileylenmesi işimizi kolaylaştırır.
Beril: Ağır iş makinelerinin toprağa batmasını engellemek için geniş tekerler ya da paletler kullanılır.

Buna göre verilen örneklerden hangileri Atahan’ın yaptığı sunumdaki basınç ilkesi ile aynıdır?

A) Ekin ve Beril B) Ekin ve Toprak 
C) Beril ve Toprak D) Beril, Ekin ve Toprak
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18. Tabloda, elmada gerçekleşen çeşitli değişimler görülmektedir.

Elmanın 
dilimlenmesi

Elmadan sirke 
yapılması

Elmanın 
rendelenmesi

Elmanın 
kararması

1 2 3 4

Elmada gerçekleşen değişimlerin yazıldığı kutucuğun altındaki boş kutucuğa üstteki değişim türüyle aynı olmayan 
bir değişim örneği yazılacaktır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) 1. kutucuk - Sütten yoğurt yapılması B) 2. kutucuk - Kağıdın yırtılması

C) 3. kutucuk - Patatesin kızartılması D) 4. kutucuk - Şekerin karamelize edilmesi           

17. Aşağıdaki düzenek kurularak bir deney yapılmaktadır.

Musluk

Musluklu huni

Erlenmayer

Bu deneyin yapılışı ve gözlenen olaylar aşağıdaki gibidir.

1. aşamasında; B maddesinin üzerine musluklu huniden yavaş yavaş A maddesi damlatılmaktadır.
2. aşamasında; B maddesinin bulunduğu erlenmayerde kabarcık çıktığı gözlemlenmektedir.
3. aşamasında; A maddesinin tamamı alttaki erlenmayere geçince tamamen renk değişiminin olduğu gözlenmekte-
dir.

Bu deney düzeneğine bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Erlenmayer içinde kimyasal tepkime gerçekleşmiştir.
B) Erlenmayer içinde gaz halde yeni bir madde oluşmuştur.
C) Kimyasal tepkimede kütle korunmuştur.
D) Erlenmayerde oluşan madde, A ve B maddesinden farklı kimyasal özelliğe sahiptir.
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20. Aşağıdaki periyodik tabloda bazı elementler gösterilmektedir. 

Zeynep: I numaralı element son yörüngesinde 1 elektron taşır ve grup içinde diğer elementler ile aynı kimyasal 
özelliklere sahiptir.
Yusuf: II ve IV numaralı elementlerin katman sayıları aynı olup metaldirler.
Selim: V ve VI numaralı elementlerin fiziksel özellikleri aynı olup son yörüngede elektron sayıları aynıdır.

Hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar doğrudur?

A) Zeynep B) Yusuf
C) Yusuf ve Selim D) Zeynep ve Selim

19. Aşağıda K, L ve M elementlerine ait katman ve son katmandaki elektron sayılarını gösteren grafik verilmiştir.

1    2    3   4    5   6    7   8

4

5

3
2

1

M

L

K

Bu grafiğe göre,

I. K elementi, 1A grubunda olup metalik özellik gösterir.
II. L elementinin atom numarası en büyüktür.
III. M elementi, ısı ve elektriği iyi iletir.

yorumlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız III. B) I ve II. C) I ve III. D) I, II ve III.
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21. Hangi takımı tuttuğunu merak eden öğrencilerine asit ve bazların özellikleri ile ilgili aşağıdaki oyunu tasarlayan 
öğretmen soruların cevabına göre tuttuğu takımın kuruluş tarihinin ortaya çıktığını belirtiyor.

Sulu çözeltilerine H+ iyonu verirler. 

Ele kayganlık hissi veririler.

Tadına bakabildiklerimiz ekşi tada sahiptir.

pH değerleri 7 ile 14 arasındadır. 

Asit

Asit

Asit

Asit

Baz

Baz

Baz

Baz

1

0

1

0

2

9

0

4

Buna göre öğretmenin taraftarı olduğu takımın kuruluş yılı aşağıdakilerden hangidir?

A) 1900 B) 2004 
C) 1914 D) 2014 
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22. Belirteç: Bir maddenin asit mi baz mı olduğuna karar verebilmek için kullanılan maddelere belirteç (indikatör) denir.

Belirteç Asit ile Renk Değişimi Baz ile Renk Değişimi

Turnusol kağıdı (1) Kırmızı (4) Mavi
Fenolftalein (2) Renk değişimi olmaz. (5) Pembe
Metil oranj (1) Kırmızı (3) Sarı
Brom timol mavisi (3) Sarı (4) Mavi

Ahu deneyde kutular içerisine listesi verilen maddeleri yerleştirerek her madde üzerine farklı belirteçler damlatıyor 
ve renk değişimleri sonucu aşağıdaki gibi oluyor.

Kutulara Yerleştirilecek Maddeler

Limon Sabun Küllü su
Mide sıvısı Sud kostik Deterjan
Kola Akü sıvısı Mide ilacı

1 3 2

4 5 1

3 4 5

Sonuçlara göre Ahu deneyinde listesi verilen maddeleri kutulara nasıl yerleştirmiş olabilir? (Kutucuklardaki 
numaralar, kutucuk renklerini ifade etmektedir.)

A)
Akü sıvısı Kola Küllü su

Sud kostik Mide sıvısı Mide ilacı

Sabun Limon Deterjan

B)
Limon Küllü su Kola

Sabun Sud kostik Akü sıvısı

Mide sıvısı Deterjan Mide ilacı

C)
Akü sıvısı Mide sıvısı Mide ilacı

Deterjan Sud kostik Limon

Küllü su Sabun Kola

D)
Küllü su Sabun Kola

Limon Akü sıvısı Mide sıvısı

Mide ilacı Deterjan Sud kostik
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CEVAP ANAHTARI

FEN BİLİMLERİ

1. B

10. D

19. A

2. C

11. C

20. B

3. A

12. A

21. C

4. D

13. B

22. B

5. D

14. D

6. B

15. B

7. A

16. B

8. C

17. C

9. B

18. D




