
19

Fen Bilimleri Soruları

1. Bir bölgede rüzgârın oluşabilmesi için o bölgede basınç farklılıklarının meydana gelmesi gerekir. Böylece hava yatay 
olarak bir yerden başka bir yere hareket ederek rüzgârı oluşturur. 

Aşağıdaki grafikte, A ve B şehirlerinde farklı günlerde aynı saatte ölçülen sıcaklık değerleri verilmiştir.
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Sadece grafiğe göre A ve B şehirleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Sadece iki gün hava A şehrinden B şehrine doğru yatay olarak hareket eder.
B) Perşembe günü B şehrinde havada bulut gözlenir.
C) İki şehir arasında hangi günlerde en şiddetli rüzgâr olduğu belli değildir.
D) A şehrinde, dört gün alçalıcı hava hareketi görülür.
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2. Bir akrebin doğal ortamında gözlemlenmesi ile elde edilen araştırma sonuçları aşağıdaki gibidir. 

Akrepler�n karınlarında çok sayıda nefes del�ğ� bulunur. Bu nefes
del�kler�nden sadece b�r� b�le açık olsa y�ne de h�ç zorlanmadan
nefes almaya devam ederler.

Vücudunu saran güçlü kabuğu akreb� sadece düşmanlarından
değ�l çevreye yayılan güçlü radyasyondan b�le korur.

Ayaklarında bulunan alıcı moleküller sayes�nde her türlü hareket�,
t�treş�m� ve ses� algılayab�l�rler. Böylece çevreler�ndek� olaylara
karşı önlem alab�l�rler.

Araştırma sonuçları ile ilgili,

I. Elde edilen sonuçlar akrebin yaşadığı ortamdaki yaşama ve üreme şansını artırıyorsa bu durum adaptasyona 
örnek olarak verilebilir.

II. Yüksek sıcaklığın bulunduğu ortamda bekletilen akrep olumsuz çevresel koşullara dayanıklı olduğundan nükleotid 
diziliminde bir değişiklik olmaz.

III. Akrepler ayaklarında bulunan alıcı moleküller avcılara karşı kendini savunma imkanı sağlar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D)  I, II ve III.
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3. Mustafa, maddelerde meydana gelen değişimlerin neler olabileceğini gözlemlemek için aşağıdaki deneyleri yapıyor.

Çek�çle ez�l�yor

1. DENEY

Sıcak suya atılıyor

2. DENEY

Sıcak su

Kap �ç�ne alınarak ısı ver�l�yor

3. DENEY

Küp şeker

Küp şeker

Küp şeker

Deneylerle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Şekerin çekiçle ezilmesi ile şekerin tanecikleri arasındaki bağlar koparak birbirine yaklaşır.
B) Deneylerden birinde meydana gelen fiziksel değişim sonucunda şeker gözle görülemez hale gelir.
C) Şekerin kap içine atılıp ısı verilmesi ile yaprakların sararması aynı değişim türüne örnektir.
D) Sadece bir deneyde maddenin iç yapısı değiştiğinden yeni madde oluşur.

4. Ahmet, arkadaşı Fatih ile konuşurken Karadeniz Bölgesi’nde yaşadığını ve bu bölgenin  her mevsim yağışlı olduğunu  
söylemektedir. Fatih ise Şanlıurfa’da yaşadığını ve yazın gelmesiyle son beş gündür havanın daha sıcak olduğunu 
söylemektedir. Hatta dün sıcaklığın 50 °C’ye kadar çıktığını belirtmektedir.

Ahmet ve Fatih’in konuşmalarına bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ahmet bulunduğu bölgenin ikliminden bahsetmektedir.
B) Fatih Şanlıurfa’nın hava olaylarından bahsetmektedir
C) Fatih’in belirttiği durumu klimatologlar incelemektedir.
D) Ahmet’in gözlemleri uzun zaman diliminde yapılan gözlemler sonucunda ortaya çıkmıştır.
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5. Bazı canlılar haberleşmek için feromon adı verilen bir madde üretir. Ayrıca feromonlar; iz bırakma, düşmandan korun-
ma, bir yerde toplanma ve üreme amaçları için karınca gibi canlılar tarafından çevreye bırakılırlar.

Bilim insanları çevresine feromon yayan bir karıncanın DNA yapısını inceleyerek bu feromonun hangi gen tarafın-
dan kontrol edildiğini tespit etmiştir. Daha sonra bu geni, feromon üretme özelliği olmayan başka bir karınca türüne 
aşağıdaki gibi aktarmıştır.

Verilenlere göre,

I. İstenilen özelliğe sahip genin çevresine feromon yayma özelliği olmayan karıncalara aktarılması sonucunda bu 
karıncalar yeni özellik kazanır. 

II. Çevresine feromon yaymayan karıncalara aktarılan genin sonraki nesillere aktarıldığı görülürse bu özelliğin kalıtsal 
olduğu sonucuna ulaşılır.

III. Farklı özelliklere sahip karıncaların gen yapısının değişmesi karıncalar arasında varyasyona neden olur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III.
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6. Belirteçler, bir maddenin asit ve baz olduğuna karar vermek için kullanılır. Kırmızı lahana, ortanca bitkisi gibi bitkiler 
doğada bulunan belirteçlere örnektir.

• Kırmızı lahana suyunun normalde rengi mordur. Kırmızı lahana suyu bazik çözeltide yeşil, asidik çözeltide kırmızı 
renk alır.

• Ortanca bitkisi bazik toprakta pembe, asidik ortamda mavi renkli çiçek açar.

Ertuğrul, doğal belirteçlerden K ve L çözeltileri hazırlıyor. Aşağıdaki kaplarda bulunan T sıvısının üzerine K çözeltisi, Y 
sıvısına L çözeltisi, Z sıvısına ise K ve L çözeltilerini ayrı ayrı damlatıyor.

Z ZT Y

K çözelt�s� L çözelt�s�K çözelt�s� L çözelt�s�

• T sıvısının rengi, damlatma işleminden sonra maviye dönmüştür.
• Z sıvısının baz olduğu biliniyor.

Ertuğrul’un yaptığı bu etkinlik ile ilgili olarak,

I. Ertuğrul, L çözeltisini kırmızı lahanayı kullanarak hazırlamıştır.
II. Z sıvısına K çözeltisi eklendiğinde, Z sıvısının rengi pembeye döner.
III. Damlatma işlemi sonunda Y sıvısının rengi kırmızıya dönmüş ise Y sıvısı güçlü bir bazdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

7. Ezgi Öğretmen’in “Mutasyon, genlerde veya kromozomlarda meydana gelen kalıcı değişimlerdir.” tanımından sonra 
öğrencisi Ayşe kendisine şöyle bir soru yöneltmiştir:

“Öğretmenim biz dört kardeşiz, annemin gözlerinden biri mavi iken diğeri yeşil renkli. Ama kardeşlerimde ve bende 
böyle bir durum yok. Bu durumun sebebi ne olabilir?”

Ezgi Öğretmen’in vereceği cevaplardan hangisi bu durumu açıklar niteliktedir?

A) Mutasyonlar vücut hücrelerinde gerçekleşirse sadece o kişiyi etkiler, kalıtsal olmaz.
B) Annende meydana gelen mutasyon üreme hücrelerinde meydana gelmiştir.
C) Annende meydana gelen mutasyon sonradan gerçekleşmiştir.
D) Annende gerçekleşen mutasyon genlerinde gerçekleşmemiştir.
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8. Bezelyelerde mor çiçek rengi aleli baskın, beyaz çiçek rengi aleli çekiniktir.

M: Mor ç�çek reng� alel�
m: Beyaz ç�çek reng� alel�

MM mm

Mm MmMm Mm

F1 Dölü
b�r�nc� kuşak

Genot�p

Fenot�p

Genot�p

Fenot�p

Yukarıda mor renkli çiçek tohumu ile beyaz renkli çiçek tohumunun çaprazlanmasında oluşan 1. kuşak sonuçları 
verilmiştir.

Buna göre 1. kuşak bireylerinin kendi içinde çaprazlanması sonucu oluşacak döller için,

I. Oluşan tüm bezelye çiçekleri mor renklidir.
II. Oluşan bezelye çiçeklerinin %25’ olasılıkta beyaz renklidir.
III. Oluşan döllerin %50 olasılıkla melezdir.

ifadelerinden hangileri doğru olur?

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

9. Bir DNA molekülü ile üzerinde yer alan ve birbirinden bağımsız olarak çalışan iki gen bölgesel olarak gösterilmiştir.

1 nolu
z�nc�r

2 nolu
z�nc�r

Gen 1 Gen 2

Bu DNA molekülü ile ilgili,

I. DNA’nın kendini eşlemesi sırasında Gen 1 bölgesinin 2 numaralı zinciri üzerinde meydana gelen bir mutasyon 
-Gen 2- bölgesinin aynı zincirini etkiler.

II. DNA’nın kendini eşlemesi sırasında 1 ve 2 numaralı zincirler oluşacak yeni DNA’nın orijinal zincirleri olacaktır.
III. DNA’nın kendini eşlemesi sırasında Gen 2 bölgesinin 2 numaralı zincirinde oluşacak anormallik tek taraflı 

oluşacağı için düzeltilebilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III.
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11. Periyodik sistemde elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır. Aynı grupta bulunan elementler benzer kim-
yasal özelliklere sahiptirler. 

Aşağdaki periyodik tabloda bazı elementler gösterilmiştir.

C

Na

Zr

H

Ca

He
HeHe

Ar
ArAr

Buna göre periyodik sitemde yerleri belirtilen elementler ile ilgili olarak,

I. He ve Ar soygazlar grubunda yer alır.
II. Na, bir metal olduğu için H de bir metaldir.
III. C yarı metallere örnektir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

10. Canlıların özelliklerine ait bazı örnekler aşağıda verilmiştir.

I. Dört boynuzlu keçilerin olması
II. 18°C sıcaklıkta doğan sirke sineklerinin kıvrık kanatlı, 34°C sıcaklıkta doğan sivrisineklerin ise düz kanatlı olması

Bu verilen örneklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. örnek canlılarda meydana gelen kalıtsal değişimlerdir.
B) II. örnek canlıların genlerin işleyişinde meydana gelen bir değişimdir.
C) II. örnekte canlının gen yapısı ve gen işleyişi değişir.
D) I. örnek canlının üreme hücresinde meydana gelirse yavru canlıya da aktarılır.
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12. Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa yol açan koronavirüs, Antarktika hariç tüm kıtalara 
yayıldı.

Hızla yayılan koronavirüs salgınını önlemek için tüm Dünya aşı ve ilacın bulunması için çalışmalar yapmaktadır.

Bu çalışmalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Aşı ve ilacın bulunması için yapılan çalışmalar biyoteknolojik uygulamalardır.
B) İlacın yapımı genetik mühendisliğinin alanıdır.
C) Aşının bulunması kimya mühendislerinin ilgi alanıdır.
D) Aşının ve ilacın bulunması sadece eczacıların uygulama alanıdır.

13. Elif, evde ekmek yapacaktır. Ekmek yapmak için bir bardakta  su, maya ve şekeri karıştırmıştır. Daha sonra hamuru 
yoğuracağı kaba unu ekleyip maya ile yaptığı karışımı üzerine katıp hamuru yoğurmuştur. Hamuru mayalanması için bir 
saat mutfakta beklettikten sonra ekmek şeklini verip fırında pişirmiştir.

Elif’in yaptığı işlemler göz önünde bulundurulduğunda,

I. Hamura ekmek şeklini vermek fiziksel değişimdir.
II. Hamurun mayalanması kimyasal bir değişimdir.
III. Hamurun pişmesi maddenin iç yapısını değiştirmediği için fiziksel bir değişimdir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

14. Katı cisimlerde basınç konusunu işlerken aşağıdaki ayakkabıları gösteren öğretmen öğrencilerine bu ayakkabılardan 
hangisi giyildiğinde çamurlu yüzeyde daha fazla batarız diye sorarak nedenini de açıklamalarını istemiştir.

İnce topuklu ayakkabı Spor ayakkabı

Öğretmenin sorduğu soruya verilen aşağıdaki cevaplardan hangisi doğrudur?

A) Topuklu ayakkabı daha çok batar çünkü yüzey alanı daha küçüktür.
B) Spor ayakkabı daha çok batar çünkü temas ettiği yüzey alanı daha fazladır.
C) Topuklu ayakkabı daha çok batar çünkü yüzey alanı daha büyüktür.
D) Spor ayakkabı daha çok batar çünkü yüzey alanı daha küçüktür.
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15. Sıvı basıncı, sıvının yoğunluğuna ve derinliğine bağlıdır.

İçinde belirli bir miktar sıvı bulunan kaba, akış hızı sabit bir musluktan aynı yoğunlukta sıvı doldurulmaktadır.

Musluğun açıldığı andan kabın tamamen dolduğu sürece kabın tabanında oluşan sıvı basıncına ait 
basınç - zaman grafiği nasıl olmalıdır?

A)

 

Sıvı basıncı

Zaman

B)

 

Sıvı basıncı

Zaman

C)

 

Sıvı basıncı

Zaman

D)
Sıvı basıncı

Zaman  
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16. Bazı ülkelerin Dünya üzerindeki konumları Görsel 1’de verilmiştir.

1

4

3

2

5

Ekvator

Görsel 1

Kuzey yarım kürede gündüz süresinin gece süresinden uzun olmaya başladığı tarihte hangi ülkelerde sonbahar 
mevsimi yaşanır?

A) 1 ve 2. B) 2 ve 3. C) 3 ve 4. D) 4 ve 5.

17. Verilen periyodik tabloda bazı elementler mavi ve turuncu renk ile gösterilmiştir.

Zr

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Glenn Seaborg’un bulduğu kısım gösterilmemiştir.
B) Turuncu ile gösterilen elementlerin tamamı metaldir.
C) Soygazlar maviye boyanmıştır.
D) Mavi ile gösterilmiş grupta bir tane farklı sınıfa ait element bulunur.
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18. Esra Öğretmen, öğrencilerine mevsimlerin oluşumu ile ilgili bazı sorular sormuştur. Öğrencilerin verdiği cevaplar şu 
şekildedir.

• Elif: Mevsimlerin oluşma sebebi sadece Dünya’nın Güneş etrafında dönmesidir.
• Kübra: Mevsimlerin oluşumunda Dünya’nın Güneş’e karşı eksen eğikliği etkilidir.
• Ali: Mevsimlerin oluşumunda Dünya’nın Güneş’e uzaklığı etkilidir.

Doğru cevap veren öğrenciler +5 puan almıştır, yanlış verilen cevaplar ise değerlendirmemiştir.

Öğrencilerin mevsimlerin oluşumu ile ilgili vermiş oldukları bilgilerin puanlandırılması hangisi gibi olmalıdır?

Elif Kübra Ali
A) 5 5 5
B) - 5 -
C) - - 5
D) 5 5 -

19. Ali, su dolu bir kovanın üç farklı noktasından aynı anda delikler açıyor. Bu deliklerden fışkıran suların aldıkları yollar 
aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

LKM
Noktalar

Alınan Yol

Verilen bilgiye göre bu noktalara etki eden sıvı basınçlarının karşılaştırılması hangi seçenekte doğru 
verilmiştir?

A) K > L > M B) M > K > L C) L > M > K D) K > M > L
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20. Kübra Öğretmen; metal, yarı metal ve ametalleri temsil eden sarı,mavi ve turuncu renkte üç kartonu tahtaya asıyor. 
Kartonlar ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.

• Turuncu kartonda yer alan elementler elektrik akımını iletirler.
• Mavi kartonda yer alan elementler tel ve levha haline getirilemezler.
• Sarı kartonda yer alan elementler parlak veya mat olabilir.

Bu bilgiler göre H, Al, Na, Si, F, N, B, Mg elementleri hangi kartonlara yerleştirilmelidir?

Turuncu Mavi Sarı
A) Al, Na, Mg B, F, Si H, N
B) Al, Mg B, F, Na H, N, Si
C) Al, B, F Na, N H, Mg, Si
D) Al, Na, Mg H, F, N B, Si

21. Aşağıda Türkiye’deki herhangi bir ilin yıllık sıcaklık ve yağış miktarını gösteren grafik verilmiştir.
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Bu grafik incelendiğinde verilenlerden hangisi söylenemez?

A) Haziran ayı yılın en az yağış alan ayıdır.
B) Ortalama 120 mm yağış ile yılın en fazla yağışı Mart ayında yağmaktadır.
C) Temmuz - Ağustos ayları yılın en sıcak aylarıdır.
D) Şehrin yıllık sıcaklık ortalaması 20 oC’ nin üzerindedir.
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22. Aşağıda DNA ve genetik kod ile ilgili bazı bilgiler ve bu bilgilerin doğru ya da yanlış olma durumuna göre boyanacak bir 
tablo verilmiştir. İlgili numaradaki kutu, bilgi doğru ise kırmızıya, yanlış ise maviye boyanacaktır.

7 8 9

654

2 31

Bilgiler:

1. DNA çift zincirli ve sarmal bir yapıya sahiptir.
2. DNA’da dört çeşit nükleotid bulunmaktadır.
3. Canlıların birbirlerinden farklı olmasının sebebi nükleotid çeşitlerinin farklı ol-

masıdır.
4. DNA’daki fosfat sayısı, nükleotid sayısının yarısı kadardır.
5. DNA üzerindeki görev birimlerine gen denir.
6. Kromozom sayısı fazla olan canlı daha gelişmiş canlıdır.
7. DNA kendini eşlerken sitoplazmadaki nükleotid miktarı artar.
8. Kromozom sayısı farklı canlı türlerinde farklı sayıda olabilir.
9. Farklı türlerin DNA dizilimleri aynı olabilir.

Verilen bilgiler doğrultusunda tablonun boyanmış halinin son görünümü nasıl olur?

A)

7 8 9

654

2 31

 

B)

 
7 8 9

654

2 31

C)

7 8 9

654

2 31
D)

7 8 9

654

2 31
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23. Nem, sıcaklık ve beslenme gibi çevre etkisiyle oluşan gen işleyişindeki değişikliklere modifikasyon denir. 
Modifikasyonlar, canlının dış görünüşünü etkileyen ve kalıtsal olmayan değişikliklerdir.

I. Yaz aylarında uzun süre Güneş altında kalan birinin bronzlaşması
II. Sirke sineklerinin 16 oC’de düz kanatlı 25 oC’de ise kıvrık kanatlı olması
III. Arı larvalarının arı sütü ile beslenmesi sonucu kraliçe arılar oluşması, polen ile beslenmesi sonucu işçi arıların 

oluşması

Verilen örneklerde modifikasyona sebep olan etkenler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

I II III
A) Besin Işık Sıcaklık
B) Işık Besin Sıcaklık
C) Işık Sıcaklık Besin
D) Sıcaklık Işık Besin

24.

Yukarıdaki fotoğrafta verilen tırpana balığının diğer ismi de “rina”dır. Sığ yerlerde ve kuma gömülü olarak yaşar-
lar. Rinalar yumurtlayarak çoğalırlar ve uzun kuyruklarında elektrik üreten yapılar bulunmaktadır. Bu özellikle-
ri onları düşmanlarına karşı savunmayı sağlar. Ayrıca yapılan araştırmalar sonucunda kuyruklarında ürettikleri bu 
elektriği, üreme dönemlerinde karşı cinsin ilgisini çekmek için kullandıkları anlaşılmıştır. Rinaların üretmiş oldukları elektrik 
kendilerine zarar vermez. Çünkü akımın geçtiği yapılar yalıtkan hücreler ile kaplıdır.

Rinalar ile ilgili verilen bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

A) Uzun kuyruklarında elektrik üretmeleri avcılarından korunma amaçlı bir adaptasyondur.
B) Kuyruklarında ürettikleri elektrik aynı zamanda üreme şansını artıran bir adaptasyondur.
C) Sığ sularda ve kuma gömülerek yaşaması yaşama şanslarını arttıran bir modifikasyondur.
D) Vücutlarında bulunan yalıtkan hücreler sayesinde ürettikleri elektriğin kendilerine zarar vermemesi kalıtsal olan bir 
adaptasyondur.
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25. Fen Bilimleri dersinde canlandırma tekniği ile ders işleyen Emre Öğretmen, 4 farklı kâğıda periyodik sistemin gelişme-
sine katkı sağlayan insanların isimleri yazmıştır. 

Lothar Meyer Johann
Döbera�ner

D�m�tr� Ivanov�c
MendeleyevHenry Moseley

Damla üstte bulunan kâğıtlardan bir tanesini seçerek kâğıtta yazan bilim insanının isimi söylemeden neler yaptığını 
anlatmaya başlamıştır.

• Elementleri kütle numaralarına göre sıraladığını,
• Periyodik sistemde boşluklar bırakarak daha bulunmamış elementleri tahmin ettiğini söylemiştir.

Buna göre Damla’nın seçmiş olduğu kartta hangi bilim insanının ismi yazmaktadır?

A) Lothar Meyer B) Dimitri İvanovic Mendeleyev C) Johann Döbereiner D) Henry Moseley

26. Sıvı basıncı, sıvının yoğunluğuna ve derinliğine bağlıdır ve suyun yoğunluğunun yağın yoğunluğundan büyük olduğu 
bilinmektedir.

Sıvı basıncıyla ilgili aşağıdaki deney yapılmaktadır.

Su Yağ

Şek�l - 1

Su Su

Şek�l - 2

h1 h2 h3 h4

• 1. Deney: Şekil-1’ de birinin içinde su diğerinin içinde yağ bulunan özdeş kaplar verilmiştir. Huniler bu kaplar 
içerisinde aynı derinliklere daldırılmış ve U borusundaki sıvı yükseklikleri ölçülmüştür.

• 2. Deney: Şekil-2’ de özdeş kaplara eşit miktarlarda doldurulan suların içine huniler farklı derinliklere batırılmış ve 
U borusundaki sıvı yükseklikleri ölçülmüştür.

Buna göre h yükseklikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Şekil - 1 Şekil - 2
A) h1 > h2 h3 = h4
B) h2 > h1 h4 > h3
C) h1 > h2 h4 > h3
D) h1 = h2 h4 > h3
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27. 1 2 3 4

8765

9 10

Yukarıdaki soyağacında  dişi bireyleri,   erkek bireyleri temsil etmektedir.

I. 4 ile 10 numara arasında akrabalık ilişkisi bulunmamaktadır.
II. 10 numaralı birey çekinik gen ile taşınan bir özelliği gösteriyorsa bu özelliğin genini 2 numara taşıyor olabilir.
III. 8 numaralı birey çekinik genin özelliği gösteriyor ise 3 ve 4 numaralı bireylerden sadece biri çekinik geni 

taşımaktadır.

Buna göre bui soyağacı ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

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

FEN BİLİMLERİ
1. B

2. B

3. A

4. C

5. D

6. B

7. A

8. C

9. C

10. C

11. A

12. A

13. B

14. A

15. D

16. D

17. C

18. B

19. A

20. D

21. D

22. C

23. C

24. C

25. B

26. C

27. D




