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Fen Bilimleri Soruları

1.  Yaşadığı bölgedeki hava olaylarını öğrenmek isteyen bir araştırmacı, dört gün boyunca aynı saatte hava olaylarını
gözlemleyerek çizelgeye kaydetmiştir.

Güneşli Bulutlu Sağnak Yağış Kar yağışı Rüzgarlı

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Bu araştırmacının oluşturduğu tabloya göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Rüzgar, güneşli günlerde esmektedir.

B) Havanın bulutlu olduğu günlerde sağanak yağış 
görülmüştür.

C) Gün içerisinde farklı hava olayları gözlemlenmiştir.

D) Günlere göre hava olayları değişkenlik göstermez. 

2. Korona virüsü dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Son verilere göre salgın dünyada 200 ülkeyi etkisi altına aldı.
Bunun üzerine farklı ülkelerdeki bilim insanları 22 Haziran tarihinde telekonferans yöntemi ile bir toplantı gerçek- 
leştirdiler. Bilim insanlarının konuşmalarından bir kesit aşağıdaki gibidir.

Benim ülkemde gündüz-
ler kısalmaya geceler 
uzamaya başladı. 
İnsanları bir türlü evlerin-
de tutamıyoruz.

C Ülkesi

Benim ülkemde güneş 
ışınları öğle vakti eğik 
açılarla gelmesine 
rağmen, salgını kontrol 
altına aldık.

B Ülkesi

Benim ülkemde yaz 
mevsimi yaşanıyor, fakat 
salgın halen devam 
ediyor.

A Ülkesi

Buna göre bilim insanlarının yaşadığı ülkelerin Dünya üzerindeki konumu aşağıdakilerden hangisindeki 
gibi olabilir?
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3. Katı basıncı cismin ağırlığı ile doğru, temas yüzeyi alanı ile ters orantılıdır.

Dikdörtgenler prizması şeklindeki koliyi Ahmet, şekildeki gibi dört farklı 
duruma gelecek şekilde yuvarlıyor.

Ahmet 1. konumdan başlayarak;

2. konumda L yüzeyi,

3. konumda K yüzeyi

4. konumda M yüzeyi üstte kalacak şekilde yuvarlıyor.

Buna göre, kolinin belirtilen konumlarda zemine yaptığı basınçların doğru olarak çizildiği grafik aşağıdaki- 
lerden hangisidir?

Konum

BasınçA) B)

1 2 3 4 Konum

Basınç

1 2 3 4

Konum

BasınçC) D)

1 2 3 4 Konum

Basınç

1 2 3 4
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4. Bezelye bitkisinde çiçek rengi, tohum rengi ve tohum şekli karakterlerinin kalıtımını incelemek için yapılan bazı
çaprazlamalar ve bu çaprazlamalar sonucu elde edilen bezelyelerin fenotipleri şekilde verilmiştir.

X X X

Mor çiçekli Beyaz çiçekli

Beyaz 
çiçekli

X

A)

X

B)

X

C)

X

D)

Sarı tohumlu

Yeşil
tohumlu

Sarı tohumlu Buruşuk
tohumlu

Buruşuk
tohumlu

Buruşuk
tohumlu

Yalnızca verilen çaprazlamalarda elde edilen veriler kullanılarak aşağıdaki çaprazlamalardan hangisinde 
oluşabilecek bezelyelerin genotip oranı kesin olarak belirlenir?
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5. Begüm Şekil I’deki gibi çayı fincana dökmeye çalışıyor fakat demlikten çay dökülmüyor. Demliğin kapağını açtığın-
da çay Şekil II’deki gibi rahatlıkla dökülüyor.

Şekil I Şekil II

Begüm’ün gözlemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Şekil I’de açık hava basıncı etkisi gözlenmezken Şekil II’de gözlenir.

B) Çaydanlık içerisindeki basınç açık hava basıncından fazla olduğu için çay dökülmemiştir.

C) Çaydanlığın içerisindeki çayın sıcak olması açık hava basıncını azaltmıştır.

D) Şekil II’de yapılan işlem çayın açık hava basıncı etkisi ile akmasını sağlamıştır.
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6. Fen Bilimleri öğretmeni DNA konusunu anlatırken öğrencilere verdiği farklı renk legolar ile bir DNA modelini oluştur-
malarını istemiştir. Legoların temsil ettiği nükleotitler aşağıda verilmiştir.

Adenin Guanin Sitozin Timin

Etkinlik için sınıfı iki gruba ayırıp gruplara aşağıda belirtilen sayı ve renkte lego vermiştir.

6 tane 4 tane

1. Grup 2. Grup

8 tane5 tane 3 tane 7 tane 4 tane8 tane

1. grubun DNA’nın birinci zincirini, 2. grubun ise DNA’nın ikinci zincirini oluşturmasını istiyor. Öğrenciler ellerindeki 
legoları kullanarak en çok nükleotit içeren DNA modelini oluşturuyorlar.

Buna göre, DNA modeli oluşturulduktan sonra gruplarda kalan legolar ve sayıları aşağıdakilerden 
hangisinde doğru verilmiştir?

1. Grup 2. Grup

A) 2 tane 5 tane 4 tane 2 tane

C) 3 tane 4 tane 3 tane 3 tane

B) 4 tane 2 tane 2 tane 5 tane

D) 3 tane 3 tane 3 tane 4 tane

7.   Çay içmeyi çok seven Ebru Hanım’ın vazgeçemediği diğer alışkanlık çayına limon katmasıdır. Ceyda, annesi ne            
zaman çayına limon katsa çayın renginin değişip daha açık bir renk aldığını gözlemlemiştir.

Şekil I Şekil II

Çay bir asit-baz ayıracı olarak düşünülürse,  Ceyda aşağıdaki maddelerden hangisini çaya katarsa limonlu 
çay örneğinden farklı bir durum gözlemler?

A) Elma suyu B) Portakal suyu C) Karbonat D) Yoğurt suyu
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8. Selin ve babası pizza yapmaya karar verdi ve önce hamuru mayaladılar. Ardından malzemeleri soydular. Mantarları
doğradılar ve suda biraz haşladılar. Salamı ve sucuğu dilimlediler. Hamuru açarak oval şekilde kestiler, 
malzemeleri sırası ile hamurun üzerine dizdiler. Son olarak da rendeledikleri kaşar peyniri üzerine serpiştirip fırına 
pişmeye verdiler. 10 dk sonra pizzayı dilimleyerek tabaklarına aldılar.

Yukarıda verilen pizza tarifinde gerçekleşen olaylar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Mayalanan hamurun hem iç yapısı hem de dış görünüşü değişir.

B) Salam ve sucuğun dilimlenmesi fiziksel değişime örnektir.

C) Dilimlenen kaşar peynirin kimliği değişmez.

D) Fırında pişen hamurun sadece dış görünüşü değişmiştir.

9. Ali ve Ahmet’in yaşadığı bölgeye ait görsel şekilde verilmiştir.

Ali’nin yaşadığı yerAhmet’in yaşadığı yer

Belirtilen konumlarda yaşayan Ahmet  ve Ali arasında geçen telefon konuşmasında aşağıdaki ifadeleri söylüyorlar.

Ahmet : Hava burada çok bulutlu, galiba birazdan yağmur yağacak.

Ali        : Burada hava açık olmasına rağmen soğuk bir hava var.

Ali ve Ahmet’in yaşadığı bölgeler ile ilgili,

I. Ali’nin yaşadığı bölge yüksek basıncın etkisi altındadır.

II. Ahmet’in yaşadığı bölgede hava hareketi çevreden merkeze doğrudur.

III. Ali ve Ahmet'in yaşadığı şehirler arasında görülecek yatay hava hareketi Ahmet’in yaşadığı bölgeden Ali’nin 
yaşadığı bölgeye doğrudur. 

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

FEN BİLİMLERİ

1. C

2. C

3. B

4. C

5. D

6. A

7. C

8. D

9. B




