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1. Göçmen kuşlar yılda iki defa Kuzey yarım küre ile ve Güney yarım küre arasında göç ederler. Havaların soğumasıyla,
kuşların besin bulması zorlaşır ve aralarında rekabet artar. Bu sebeple Kuzey yarım kürede üreyen göçmen kuşlar, her
sonbaharda Güney yarım küreye doğru göç hareketine girişir.

Bilim insanları göçmen kuşların Kuzey yarım küreden güneye doğru göç ederken izlediği yol güzergâhını belirlemek 
ister.

Buna göre bilim insanları, Dünya hangi konumdayken göç güzergâhının başlangıç noktasını tespit edebilir?

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

2. Türkiye, Kuzey yarım kürede, Yengeç dönencesinin kuzeyinde yer alır. Güneş ışınları Yengeç dönencesinin kuzeyine
hiçbir zaman 90 derecelik açıyla gelmez. Türkiye konum olarak güneşi her zaman güneyden alır ve gölgemiz yıl bo-
yunca kuzeye düşer.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Türkiye’de gerçekleşmesi imkânsızdır?

A) Yaz mevsiminim en uzun gününe denk gelen öğlen saatinde gölgemizin ortadan kaybolması

B) Yosun nemli ve güneş ışığı görmeyen yerleri sevdiğinden, ağaçların kuzey tarafının yosun tutması

C) Bir yıl içerisinde dört mevsimin belirgin halde görülmesi

D) Karıncaların, güneş ışığından faydalanabilmek için yuva girişlerinin güney yönünde yapması

Fen Bilimleri Soruları
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3.  Homolog kromozomlar, şekil ve büyüklük bakımından aynı, biri anneden biri babadan gelen ve aynı karakterlere etki 
eden kromozomlardır.

Bir çocukta bulunan homolog kromozomlar aşağıda verilmiştir

    Homolog kromozomlar

Babadan gelen
kromozom

Anneden gelen
kromozom

Buna göre,

I. Çocukta anne ve babasının genlerine benzeyen genler vardır.

II. Homolog kromozomlardaki DNA’ların organik baz dizilimi farklıdır.

III. Annedeki karakterler çekinik iken, babadakiler baskındır. 

yorumlarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) I, II ve III.
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4.  

KIRMIZI BİYOTEKNOLOJİ

Kırmızı biyoteknoloji; rekombinant aşılar, insanın zarar görmüş veya işlevini yitirmiş organ ve dokuları için 
yapay organ ve doku üretimi gibi sağlık alanındaki pek çok biyoteknolojik gelişmeyi kapsıyor. Günümüzde 
biyoteknolojik çalışmalar sayesinde geleneksel ilaçlar yerine biyoteknolojik ilaçların kullanılması söz konudur. 
Bu çalışmalar yeni ilaç geliştirme, tanı koyma gibi alanlarda önemini her geçen gün artırmaya devam ederken; 
yaygın hastalıkların tedavisinde yeni yöntemler geliştirme açısından da umut vadediyor.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi metinden çıkartılabilecek doğru bir yorumdur?

A) Kırmızı biyoteknoloji, tarımı olumlu yönde etkileyen gelişmelere odaklanmıştır.

B) Biyoteknolojik çalışmalarla sayesinde bazı hastalıkların teşhisi kolaylaşacaktır.

C) Biyoteknolojik gelişmeler alışılmış ilaçların kullanımını artıracaktır.

D) Biyoteknolojik ilaçların kullanımı canlıların genetiğinin değişmesine yol açacaktır.

 

5.  Sürüngenlerin çoğunda cinsiyet kromozomu yoktur. Cinsiyet embriyonik gelişim sırasında kuluçka süresinin ortadaki    
1/3 lük döneminde (60 günlük kuluçka süresinin 20-40 günleri arası gibi) belirlenmektedir. Bu süre zamanındaki 
sıcaklığa göre yavruların cinsiyetleri belirlenmektedir. 32 ºC civarında hepsi dişi, 26 ºC civarı hepsi erkek ve 29 ºC civarı 
ise yarısı dişi yarısı erkek olmaktadır.

Sürüngenlerdeki bu durum ile ilgili olarak,

I. Çevre canlının genetik yapısının değişmesine neden olmuştur.

II. Bu durum genlerin sıcaklığa bağlı gen işleyişinin değişmesiyle ilişkilendirilir.

III. Küresel ısınma bu sürüngenlerin nesillerinin yok olmasına sebep olabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

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



14

6.  Seksek nasıl oynanır?

• Görseldeki seksek oyununda oyuncu, ardışık duran karelerde tek ayak üstünde, yan yana duran karelerde ise çift 
ayak üstünde oynar.

• Tüm kareleri yanmadan geçen kişi, bir kare sahiplenme hakkı elde eder. Sahiplendiği kareye artık diğer oyuncu 
basamaz.

• Bir oyuncu her başarılı geçişte bir kare sahiplenir.

1 2 3
4

5
6

7

8

Şekil: Seksek Oyunu 

Seksek oyunu oynayan Elif ve Tuğba’nın ayakkabı numaraları aynıdır. Elif’in ağırlığı Tuğba’nın ağırlığının yarısı 
kadardır. Elif ve Tuğba oyun sonunda sahiplendiği karenin her birine sadece bir ayağını koyduğunda Elifin yere yaptığı 
basınç Tuğba’nın yere yaptığı basınca eşit olur.

Buna göre Elif ve Tuğba’nın sahiplendikleri kareler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? (Sahiplenilen tüm 
karelere basılmıştır.)

       Elif  Tuğba
A) 4 - 5  6 - 7   

B) 7 - 8  3 

C) 1 - 2  6

D) 8  4 - 5
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7.  Su roketi yapmak için bir miktar su doldurulmuş pet şişeyle görseldeki düzenek hazırlanır. Ardından, pet şişe içerisine 
bir pompa yardımı ile hava basılır. Artık pet şişe ayaklarıyla bir rokettir. Roket serbest bırakılınca içindeki su, atmosfer 
basıncı ile roketin içindeki hava basıncı eşit oluncaya kadar yüksek hızda dışarı çıkar. Suyun dışarıya itilmesi ile oluşan 
tepki kuvveti roketi yukarı doğru fırlatır.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? (Pet şişe, esnek olmayan kalın plastikten üretilmiştir.)

A) Deney aynı miktar hava basılarak öncekinden daha yüksek bir tepede yapılırsa roket daha az yükselir.

B) Açık hava basıncı şişedeki gaz basıncından büyük olduğu için, su yüksek basınçla şişeden dışarı çıkar.

C) Deneyde pet şişeye su yerine farklı bir sıvı konulursa bu sıvı da roketin yukarı doğru fırlamasını sağlar.

D) Roketin en yüksek seviyeye çıkması için şişeyi tamamen su ile doldurulduktan sonra hava basmalıdır.
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8.  Aynur Öğretmen; katı basıncına etki eden faktörleri gözlemlemek için aşağıdaki hipotezleri kuruyor.

I. hipotez : Katı maddelerde basıncın büyüklüğü, yüzeye uygulanan ağırlık ile doğru orantılıdır.

II. hipotez : Katı maddelerde basıncın büyüklüğü, kuvvet uyguladıkları yüzeyin alanı ile ters orantılıdır.

Aynur Öğretmen bu hipotezleri test etmek için aşağıdaki deneyleri yapıyor:

I. deney : Kurşun kalemin sivri ucuna ve arkasına aynı kuvveti uyguluyor ve parmağında hissettiği acıları kıyaslıyor.

II. deney : Sünger üzerine aynı katı sabunu dik ve yatay şekilde koyuyor ve sabunun süngerde batma miktarlarını   
    ölçüyor.

Bu deneylerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) I. hipotez ile II. deney, II. hipotez ile I. deney ile test edilir.

B) Her iki deneyle de sadece II. hipotez test edebilir.

C) I. hipotez ile I. deney,  II. hipotez ile II. deney test edilir.

D) Her iki deneyle de sadece I. hipotezi test edebilir.

9.  Periyodik tabloda bazı elementler A, B, C ve D harfleri ile sembolize edilmiştir.

        

Bu elementlerin özellikleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) A, parlak bir görünüme sahiptir.

B) B, oda sıcaklığında ısı ve elektriği iyi iletir.

C) C, işlendiğinde tel ve levha haline getirilebilir.

D) D, doğada katı halde bulunur.
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10.  Aşağıda bir kimyasal tepkime modeli verilmiştir.

 

Bu tepkime ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Tepkime sonunda kütle değişmiştir.

B) Atom çeşidi aynı kalmıştır.

C) Tepkime sonucunda yeni bileşik oluşmuştur.

D) İki farklı madde tepkimeye girmiştir.

11.  A, B, C, D ve E kartonlarının her birine fiziksel veya kimyasal değişim yazılıdır. Ela, sınıfta bu kartonlarla fiziksel ve 
kimyasal değişim panoları yapmak ister.

A
Bakır

çubuğun 
erimesi

B
Bakır ile

kalayın 

karışım 

oluşturması

C
Bakırmetalinin elektriği iletmesi

D
Açık havada 

kalan bakırın

üstünün 

yeşillenmesi

E
Bakırınoksijen ile bileşikoluşturması

FİZİKSEL DEĞİŞİM
PANOSU

A

C

KİMYASAL DEĞİŞİM
PANOSU

B

D

E

Kartonları yukarıdaki gibi panolara yerleştirir.  Fen Bilimleri öğretmeni geldiğinde sınıflandırmanın doğru yapılmadığını 
söyler.

Ela, hangilerini sökerek diğer panoya yapıştırırsa hata düzelir?

A) Yalnız A kartonunu      B) Yalnız B kartonunu

C) C ve D kartonlarını      D) D ve E kartonlarını
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CEVAP ANAHTARI

FEN BİLİMLERİ

1. C

2. A

3. C

4. B

5. C

6. D

7. C

8. B

9. A

10. A

11. B




