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Fen Bilimleri Soruları

1. Dünya’nın dönme ekseninin eğik olması,
I. Mevsimlerin oluşumu
II. Güneş ışınlarının geliş açısının değişmesi
III. Güney yarım kürede ilkbahar yaşanırken Kuzey

yarım kürede sonbaharın yaşanması

olaylarından hangilerinin oluşmasına neden 
olur?
A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

2.

Yukarıdaki şemada  ile gösterilen bölüme 
yazılması gereken ifade aşağıdakilerden hangisi 
olabilir?
A) Uzun yıllar devam eden atmosfer olaylarının

ortalamasıdır.
B) Meteorologlar tarafından incelenir.

C) Bulunduğu ortamdaki canlıları etkiler.

D) Dar bir alanda görülen atmosfer olaylarıdır.

3. Özge : İklim özelliklerini inceleyen bilim dalı nedir?
Mert : İklim bilimi dalında çalışan insanlara ne isim
verilir?
Özge ve Mert’in sorularının cevabı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

Özge Mert
A) Klimatoloji Klimatolog
B) Klimatoloji Meteorolog
C) Meteoroloji Meteorolog
D) Meteoroloji Klimatolog

4.

Şekilde I, II, III ve IV ile gösterilen yerlere 
yazılması gereken kavramlar aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I II III IV
A) DNA Kromozom Gen Nükleotid
B) Kromozom DNA Nükleotid Gen
C) DNA Nükleotid Kromozom Gen
D) Kromozom Nükleotid Gen DNA

5. Aşağıda DNA’nın eşlenmesi ile ilgili bir model
verilmiştir.

DNA’nın eşlenmesi ile ilgili aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Oluşan iki DNA’nın nükleotid dizilimi

birbirinden farklıdır.

B) Hücre bölünmeye başlamadan önce
gerçekleşir.

C) Eşlenme sonucunda birbirinin aynısı iki DNA
molekülü oluşur.

D) Oluşan yeni DNA’lara birer zincir ana
DNA’dan gelir.

I IV

II

III
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10. Aşağıda bazı canlılarda meydana gelen
değişiklikler verilmiştir.
I. Van kedisinin gözlerinin farklı renkte olması
II. İnsanda ve bazı hayvanlarda görülen saç, kaş,
kirpik gibi yapıların beyaz olması olarak bilinen
albinoluk durumu
III. 16°C’luk sıcaklıkta duran sirke sineği
larvalarının kanatlarının düz, 25°C’luk sıcaklıkta
kıvrık olması
IV. Bir kovandaki arı larvalarından arı sütü ve bal
ile beslenenlerin kraliçe arı, polenle beslenenlerin
işçi arı olması
Bu örnekler mutasyon ve modifikasyon olarak
sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi
doğru olur?

Mutasyon Modifikasyon
A) I, II III, IV
B) I, III II, IV
C) II, IV I, III
D) II, III I, IV

7. A ve B bezelyelerinin çaprazlanması sonucu oluşan
bezelyelerin tohum rengi fenotipleri aşağıdaki gibidir.

Buna göre A ve B bezelyelerinin genotipleri,
I. Ss X Ss
II. SS X ss
III. ss X ss
çiftlerinden hangileri olabilir? (Bezelyelerde sarı
tohum rengi (S) baskın, yeşil tohum rengi(s) çekinik-
tir.)

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

8. Mendel, yaptığı araştırmalar sonucunda bezelye
bitkisindeki uzun boylu aleli baskın kısa boylu aleli
çekiniktir. Bu özellik bakımından bezelyelerle ilgili
aşağıdaki üç durumdan bahsedebilir.
• AA : homozigot baskın
• Aa : heterozigot baskın
• aa : homozigot çekinik
verilen bilgilerden yola çıkılarak heterezigot
uzun boylu bezelye ile kısa boylu bezelyenin
çaprazlanması isteniyor.
Buna göre yavru bezelyelerin,

I. AA
II. Aa
III. aa
genotiplerinden hangilerine sahip olması
beklenir?
A) I ve II. B) I ve III.
C) II ve III. D) I, II ve III.

9. • Çuha çiçeği bitkisinin çiçeğinin 35°C’ta beyaz,
15°C’ta kırmızı renkli olması
• Yazın güneş altında fazla kalındığında ten
renginin koyulaşması
• Ağırlık kaldırarak antrenman yapan sporcunun kol
kaslarının güçlü olması
Yukarıda verilen örneklerde bazı canlılarda 
meydana gelen değişikliklerle ilgili;

I. Genlerin işleyişinde değişikliğin meydana
gelmesi,

II. Nesilden nesile aktarılması,
III. Çevre etkisiyle gerçekleşmesi
yorumlarından hangileri yapılabilir?

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

11. Sıcak bölgelerde yaşayan bitkilerde,
I. Dar yüzeyli yapraklara sahip olmak
II. Köklerinde su depo edebilme özelliğinin

olması
III. Uzun köklere sahip olmak
adaptasyonlarından hangileri gözlenebilir?

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

6. Aşağıda kalıtım ile ilgili bazı kavramların tanımları
verilmiştir.

I. Bir bireyin genetik yapısı ile ortamın koşullarının
karşılıklı etkilerinin bir sonucu olarak bireyin
görülebilir özellikleridir.

II. Baskın alelle birlikte bulunduğu zaman kendi
özelliğini gösteremeyen alellerdir.

III. Biri anneden biri babadan gelen alellerin farklı
olma durumudur.

Buna göre tanımlara ait kavramlar aşağıdakilerden 
hangisinde doğru verilmiştir?

I II III
A) Genotip Baskın alel Saf döl
B) Fenotip Çekinik alel Melez döl
C) Genotip Çekinik alel Melez döl
D) Fenotip Çekinik alel Saf döl
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14. Beren, aşağıdaki kapları özdeş sıvılarla belirtilen
yüksekliklere kadar dolduruyor.

Buna göre Beren’in hazırladığı kaplardan 
hangilerinin kap tabanındaki sıvı basıncı 
eşittir?

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

13. Deniz, özdeş küpleri birbirine tutturarak aynı
zemin üzerinde aşağıdaki K, L, M ve N cisimlerini
oluşturuyor.

K, L, M, ve N cisimlerinin yüzeye yaptıkları ba-
sınçlar sırasıyla PK, PL, PM ve PN olduğuna göre 
bu basınçlar arasındaki ilişki nasıl olmalıdır?

A) PL = PN  > PK  = PM

B) PM > PN = PL  > PK

C) PL  > PK  > PM > PN

D) PM = PN > PK  = PL

16. Can; aşağıdaki özdeş kapları belirtilen
yüksekliklerde, d ve 2d yoğunluklu sıvılar ile
doldurarak verilen deneyleri yapmak istiyor.

Deney I  : Sıvı basıncının, yoğunluğa bağlı olduğu-
nu ispatlamak istiyor.

Deney II : Sıvı basıncının sıvının yüksekliğine bağlı 
olduğunu ispatlamak istiyor.
Buna göre Can’ın Deney I ve Deney II’de belir-
tilenleri gerçekleştirebilmesi için hangi kapları 
seçmesi gerekir?

Deney I Deney II
A) K ve L K ve M
B) K ve M L ve M
C) K ve M K ve L
D) K ve L L ve M

15. Kemal, sıvıların basıncı iletmesi prensibinin günlük
yaşamdaki uygulamaları ile ilgili bir araştırma
yapıyor.
Buna göre, Kemal’in yaptığı araştırma
sonucunda aşağıdaki örneklerden hangisini
bulması beklenmez?

A) Berber koltuğunun çalışma prensibi
B) Hidrolik fren sistemleri
C) Kışın araçların lastiklerine zincir takılması
D) Bazı itfaiye merdivenlerinin çalışma prensibi

12. Aşağıda bazı biyoteknolojik çalışmalar ve bu
çalışmalar sonucunda oluşması muhtemel
durumlar verilmiştir.
Buna göre, verilenler olumlu ya da olumsuz
olarak sınıflandırılırsa hangisi diğerlerinden
farklı olur?

A) Hayvan türleri ıslah edilerek et ve süt verimi
yüksek hayvanlar elde edilmesi

B) İnsan vücudunun genetiği değiştirilmiş
organizmalara karşı daha kolay alerjik
reaksiyonlar gösterebilmesi

C) Çeşitli hastalıkların tedavi edilmesine yönelik
çalışmaların yapılması

D) Tarımda verimliliğin artırılmasına yönelik
çalışmaların yapılması

17. Aşağıda basınç ile ilgili günlük hayatımızda
karşılaşabileceğimiz bazı örnekler verilmiştir.
Verilen örneklerden hangisindeki amaç
diğerlerinden farklıdır?
A) Bazı araçlarda tekerleklerin paletli yapılması
B) Ağır yük taşıyan kamyonlarda tekerlek sayısının

fazla olması
C) Çivilerin ucunun sivri yapılması
D) Karda geniş tabanlı ayakkabıların giyilmesi

K L M

N

I II III IV
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19.

Periyodik tabloda gösterilen elementlerle ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) L elementi ısı ve elektriği iletir.
B) M elementinin erime ve kaynama noktası

düşüktür.
C) K elementi tel ve levha hâline getirilebilir.
D) N elementi oda sıcaklığında gaz hâlde bulunur.

20.

Yukarıda verilen örneklerin fiziksel değişim ya 
da kimyasal değişim olduğuna karar verilerek 
ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşılır?
A) 1. çıkış B) 2. çıkış
C) 3. çıkış D) 4. çıkış

18. Uğur, fen bilimleri dersinde yüzey üzerine bir masa,
masa üzerine de K ve L kaplarını koyuyor. K ve M
kabı, tamamını su ile doldururken L ve M kaplarını boş
bırakarak aşağıdaki deney düzeneğini hazırlıyor.

Daha sonra sırasıyla aşağıdaki işlemleri 
gerçekleştiriyor.

K kabının içinde bulunan suyun bir miktarını 
başlangıçta boş olan L kabına döküyor.

L kabında bulunan suyun bir miktarını M kabına 
döküyor.

Bu yapılan deneye göre aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

A) I. işlem sonucunda K ve L kaplarının tabanlarındaki
sıvı basıncı değişmezken yüzey üzerindeki basınç
artar.

B) II. işlem sonucunda L kabının tabanındaki sıvı
basıncı ve yüzey üzerindeki basınç azalır.

C) I. işlem sonucunda yüzeyde oluşan basıncın
artmasının nedeni başlangıçta boş olan L kabının
içine bir miktar suyun eklenmesidir.

D) II. işlem sonucunda K ve L kaplarının tabanındaki
sıvı basıncı azalır.

K

L
M

N
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CEVAP ANAHTARI

1. D

2. A

3. A

4. D

5. A

6. B

7. A

8. C

9. B

10. A

11. C

12. B

13. D

14. B

15. C

16. A

17. C

18. B

19. C

20. B

FEN BİLİMLERİ




