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Fen Bilimleri Soruları

Ayşe 8. Sınıf  “DNA” konusu ile ilgili bir oyun tasarlamıştır. Oyunda DNA modelini temsil eden çift iplikten oluşan 
sarmal bir zincir bulunmaktadır. Zincir üzerindeki renkli bloklar DNA’daki nükleotidleri temsil etmektedir. Oyun 
başladığında üzerinde rakam bulunan bloklar uygun renklere boyanarak bölüm sonlandırılır.
 

Sağ              Sol

Buna göre verilen oyun ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Oyunda verilen DNA modelinin tek ipliğinde 22 adet nükleotid vardır.
B) DNA modeli eğer sola doğru devam etseydi, yeşil ve kırmızı nükleotidlerden sonra kesinlikle mavi ve turuncu 
nükleotidler gelirdi. 
C) Oyundaki DNA modelinde mavi ve turuncu nükleotidlerin sayılarının toplamı, yeşil ve kırmızı nükleotidlerin 
toplam sayılarına eşittir.
D) Oyunda verilen DNA modeli üzerindeki rakamlar sırasıyla turuncu-mavi-kırmızı-mavi-kırmızı renklere boyanırsa 
bölüm başarıyla tamamlanmış olur.
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Bir maddenin asit ya da baz olduğuna karar vermek için kullanılan maddelere ayraç denir.

Hangisinde asit hangisinde baz olduğu bilinmeyen beherlere sırasıyla lahana, kiraz ve mor erik suyu dökülmüş, 
renk değişimleri görseldeki gibi olmuştur.

            1. Kap       2. Kap     3. Kap

Öğrenciler tarafından kapların içindeki maddeler ile ilgili aşağıdaki yorumlar yapılmıştır.

Eylül : 1. Kaptaki çözelti CH3COOH olabilir.

Barış : 2. Kaptaki çözelti NH3 olabilir.

Simge : 3. Kaptaki çözelti NaOH olabilir.

Hangi öğrencilerin yapmış olduğu yorum doğrudur?

A) Eylül ve Barış    
B) Eylül ve Simge
C) Barış ve Simge    
D) Eylül, Barış ve Simge

Aşağıda bazı doğal ayraçlar ve oluşturdukları renk değişimleri verilmiştir.2.

 Ayraçlar Asit Baz
 Mor erik  Kahverengi  Siyah
 Kiraz Açık Pembe Sarı
 Lahana Pembe Yeşil 
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4. Fen bilimleri öğretmeni Osman Bey sınıf ortamında kullandığı bilgisayarının öğrenciler tarafından kullanılmasını 
engellemek amacıyla organik bazların sembollerinden yararlanmış ve bilgisayarının şifresini GGTGACTTAAC 
olarak belirlemiştir. Şifreyi unutması ihtimaline karşılık şifre hatırlatma bölümüne bu organik bazların DNA‘daki 
karşılığı olan bazları yazmıştır. Öğrenciler hatırlatma bölümündeki şifreye ulaşsalar bile bilgisayarı bir türlü 
açamamıştır.

Buna göre Osman öğretmenin şifreyi hatırlatmak amacıyla yazdığı baz dizilimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) GGTGACTTAAC

B) CCAAGGTAAGG

C) CCACTGAATTG

D) GGACTGTATAG

3. Ahmet telefonuna hava durumunu öğrenmek için bir uygulama yüklemiştir. Uygulamada güneşin doğuş ve batış 
saatleri, havanın sıcaklığı vb. bilgiler bulunmaktadır. 
 

Uygulamada yazan bilgilere göre,

  I.  Ahmet Kuzey yarım kürede olan bir ülkede yaşamaktadır.

 II.  21 Aralık tarihine kadar bulunduğu ülkede günler uzayacaktır.

III.  Bulunduğu ülkede alışveriş merkezlerinde kışlık ürünler satılmaya başlamıştır. 

çıkarımlardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız II.  B) I ve II.  C) II ve III.  D) I ve III.
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6.

Buna göre Ömer, bu konuyla ilgili aşağıdaki örneklerin hangisini verirse hata yapmış olur?

A) Sirke sineklerinin kanatları 16oC sıcaklıkta düz, 25oC sıcaklıkta kıvrık olması

B) Çuha bitkisi 15oC-25oC sıcaklıkta beyaz çiçek, 25oC-35oC sıcaklıkta kırmızı çiçek açması

C) Van kedisinin gözlerinin farklı renkte olması

D) Açık tenli insanların güneş ışığı altında ten renginin koyulaşması

Ömer Fen Bilimleri dersinde öğretmeni tarafından verilen konuya ilişkin araştırmalar yapmış, konuyu sınıf 
arkadaşlarına sunmuş ve örnekler vermeye başlamıştır. 

5.

Bu gazete haberine göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Küresel iklim değişikliği canlı yaşamını etkileyebilir.

B) Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti‘nin daha etkin korunması amaçlanmıştır.

C) Atmosferde sera gazlarının artması küresel ısınmaya etkendir.

D) Küresel ısınmaya bağlı olarak kuşların göç stratejileri değişmiştir.

Yandaki şekilde görüldüğü gibi 
dişi arılar larva halinden itibaren 
polenle beslenirse İşçi Arı, arı 
sütüyle beslenirse Kraliçe Arı 
haline gelmektedir.
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8. Canlıların beslenme, üreme, barınma, avlanma gibi yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmek ve iklim koşullarına 
uyum sağlamak için bulundukları ortama adapte olmaları gerekir. İşte bu şekilde canlıların yaşadıkları ortama 
uyum sağlamalarına adaptasyon adı verilir.

Adaptasyon örnekleri:

• Kaktüs, suyun az bulunduğu ortamda yaşayabilen bir bitkidir. Kalın ve dar yüzeyli yaprakları sayesinde   
 kaktüs bu ortama uyum sağlamıştır.

• Genellikle karasal bölgelerde yaşayan canlıların kürk rengi kahverengi, kutupta yaşayan canlıların kürk rengi 

beyazdır.

• Ördek ve kazların ayakları suda daha kolay ilerleyebilmek için perdelidir. 

• Çölde yaşayan tilkilerin kulak ve kuyrukları uzun, kutupta yaşayan tilkilerin kulak ve kuyruklarının kısadır.

Adaptasyonla ilgili verilen tanım ve örnekler incelendiğinde aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

A) Adaptasyon sonucunda farklı türe ait canlılar aynı ekosistemde benzer özelliklere sahip olurlar.

B) Adaptasyon sonucu canlılarda meydana gelen değişmeler uzun zamanda oluşur 

C)  Adaptasyonlar tür içerisinde biyolojik çeşitliliğe (varyasyona) neden olur.

D) Adaptasyon sonucunda aynı türe ait canlılar farklı ekosistemlerde farklı özellikler kazanırlar.

Osman, ‘Tübitak Bilim ve Teknik’ dergisini okurken bir makaleye rastlamış ve ilgisini çekmiştir.

          

Bu makale ile ilgili Osman’ın yapmış olduğu aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlış olur?

A) Akraba evliliği sonucunda hastalıklı çocuk doğma olasılığı yüksektir.

B) Metinde geçen hastalığa sebep olan allel çekiniktir.

C) Çocuk hastalık genini anne ve babasından aldığında hasta olur.

D) Hastalık genini taşıyan bireyler mutlaka hasta olur.

7.

AKRABA EVLİLİĞİ NEDEN SAKINCALIDIR?
Aynı kökenden gelen insanların nasıl dış görünüşleri benzerse, genleri de aynı şekilde ortak noktalar 
taşır. Yıllar içerisinde mutasyona uğramış (değişime uğrayarak işlevini kaybetmiş) genler de kuşaktan 
kuşağa aktarılır. Bu nedenle bir ailenin herhangi bir geninde yıllar içinde oluşmuş ve kuşaktan kuşağa 
sessizce taşınarak tüm fertlerin paylaşır hâle geldiği hastalıklı bir gen, aynı aileden bir bireyle evlenilmesi 
durumunda yeni oluşacak bireyin hasta olmasına neden olabilir. Anne ve babadan gelen birer allel 
birbirleri üzerine baskınlık gösterir. Bir çocukta bu genin görevini yapamaması için hem anneden hem 
babadan gelen alellerin anormal olması gerekir. Eğer alelin birisi normal, diğeri anormalse çocuk 
sağlıklıdır. Kişinin kendisi sağlıklı olmakla birlikte, ileride çocuklarına mutasyonlu bu geni aktarabilir.
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9.

Aşamalar şeklinde verilen Dolly’nin oluşum serüveninden yola çıkarak aşağıdaki yorumlardan hangisi 

doğrudur? 

A) Dolly gelişimini C koyununun vücudunda tamamladığı için, C koyunu ile benzer özellikler gösterir.

B) A koyunun vücut hücresinin çekirdeği kullanıldığı için Dolly kalıtsal olarak A koyununun aynısıdır.

C) B koyununun üreme hücresinin sitoplazması kullanıldığı için Dolly’nin fenotipi B koyunu ile aynıdır.

D) Klonlama sonunda oluşan Dolly fenotip olarak kopyalanan koyunun aynısı fakat genotip olarak farklıdır.

KLON DOLLY’ N N OLU UM SERÜVEN 
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Böreğin uygulama aşamalarında, malzemelerde meydana gelen değişimlerle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Soğanlar doğrandığında fiziksel değişime uğramıştır.

B) Yarım bardak süt ve yağ karıştırıldığında, malzemeler fiziksel değişime uğrar.

C) Soğan ve kıyma yağ ile kavrulduğunda kimyasal değişime uğrar.

D) Yufkaya kıymalı harç koyulup, rulo şeklinde sarıldığında kimyasal değişime uğrar.

10.

GÜL BÖREĞİ TARİFİ

1. Soğanı yemeklik doğrayın.

2. Kıyma ve soğanı sıvıyağ da kavurduktan sonra üzerine tuzunu 

ve karabiberini ilave edin.

3. Yufkalara sürmek için bir kâsede yarım bardak süt ve yarım 

bardak sıvı yağı karıştırın.

4. Bir yufkayı tezgâhın üzerine yayın. Üzerine yağlı- sütlü 

karışımdan sürün.

5. Yufkayı bıçakla dörde bölün.

6. Üçgen parçanın geniş kısmına kıymalı harçtan koyup, rulo 

şeklinde sarın.

7. Sonra ruloyu kendi etrafında döndürerek gül şekli verin.
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CEVAP ANAHTARI

FEN BİLİMLERİ

1. D

2. A

3. A

4. C

5. C

6. C

7. D

8. B

9. B

10. D




