
 Bu testte Fen Bilimleri kazanımlarını ölçmeye yönelik 20 soru vardır.
 Cevapları işaretlemeyi unutmayınız.

FEN BİLİMLERİ TESTİ

TÜRKİYE GENELİ 
MERKEZÎ DENEME SINAVI - 2FEN BİLİMLERİ

12 Diğer sayfaya geçiniz.

1. Aşağıdaki görselde, Dünya üzerindeki K, L ve M şehirleri işaretlenerek Dünya'nın Güneş etrafındaki ko-
numu verilmiştir.
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Buna göre, K, L ve M şehirlerindeki düz zeminlerde, aynı boya sahip bir ağacın yıl içinde öğle saat 
12.00'de gölge boylarına ait grafik aşağıdakilerin hangisinde verildiği gibi olabilir?    
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2. Bir araştırmacı, gündüz vakti aynı tarihte kendi saat dilimlerine göre gündüz 12.00'de X, Y ve Z şehirlerine 
düşen güneş ışınlarının yer yüzeyi ile yaptığı açıları görsellerdeki gibi belirtmiştir.

 
X şehrinde Y şehrinde

50 °

Z şehrinde

40 °

Buna göre, görsellerin çizildiği tarihte Dünya'nın Güneş'e göre konumu ve X, Y, Z şehirlerinin Dün-
ya üzerindeki yeri aşağıdakilerin hangisinde verildiği gibi olabilir?
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3. Güney Yarım Küre'de yaz mevsiminin başlangı-
cı olan 21 Aralık'ta en uzun gündüz ve en kısa 
gece yaşanır. Aynı tarihte Kuzey Yarım Küre'de 
kış başlangıcı olduğundan burada en uzun gece 
ve en kısa gündüz yaşanır. Kış mevsiminde dö-
nencelerden kutuplara doğru gidildikçe gece 
süresi uzarken, yaz mevsiminde dönencelerden 
kutuplara doğru gidildikçe gündüz süresi uzar. 
Ekvator'da ise yıl boyunca gece-gündüz süresi 
birbirine eşittir.

Aşağıdaki grafikte K, L, M ve N şehirlerindeki 
gece-gündüz sürelerinin karşılaştırılması veril-
miştir.

Gece - Gündüz Süresi (Saat)

K L M N Şehirler

Gündüz
Gece

Buna göre, grafiğin ait olduğu tarih ve K, L, 
M, N şehirlerinin Dünya üzerindeki konumu 
aşağıdakilerin hangisindeki gibi olabilir?
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4. Meteorolojiden alınan bilgiye göre Antalya ilinin 
bir  haftalık hava tahmin raporu tablodaki gibidir.

Günler Hava 
Durumu

Gündüz
Sıcaklığı

Gece
Sıcaklığı

Pazartesi 20 °C 12 °C

Salı 19 °C 11 °C

Çarşamba 18 °C 12 °C

Perşembe 16 °C 10 °C

Cuma 18 °C 10 °C

Cumartesi 19 °C 13 °C

Pazar 20 °C 13 °C

Bu hava raporuna bakan Aysel, cumartesi gü-
nüne arkadaşları ile piknik planı yapmış fakat o 
gün geldiğinde yağmur yağması nedeniyle pik-
niğe gidememiştir.

Tabloda gösterilen hava tahmin raporuna ve 
Aysel'in yaşadığı duruma göre aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) Havanın bulutlu olduğu günler her zaman 
güneşli olduğu günlerden daha soğuktur.

B) Gündüz sıcaklıkları arttığı durumlarda gece 
sıcaklıkları aynı şekilde artmayabilir.

C) Hava olayları raporları tahminî verilerdir ve 
kesinliği yoktur.

D) Hava sıcaklığının aynı olduğu günlerde farklı 
hava olayları yaşanabilir.
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5. 8. sınıf öğrencileri sınıf içi etkinliklerinde görseldeki DNA molekülünün modelini yapacaklardır.

Öğrenciler, bu etkinlik için sınıfa aşağıdaki malzemeleri getirmişlerdir.

18 adet mavi kart 3 adet sarı boncuk

6 adet pembe boncuk

8 adet siyah boncuk

9 adet beyaz boncuk

16 adet sarı kart

Bu etkinliğin sonunda kalan malzemeler aşağıdakilerden hangisindeki gibi olursa etkinliğin hata-
sız bir şekilde tamamlandığı söylenebilir?

A) 

2 adet 1 adet 3 adet

 B) 

2 adet 4 adet 3 adet3 adet
C) 

10 adet 8 adet 5 adet 5 adet2 adet

 D) 

10 adet 8 adet 3 adet 6 adet 1 adet

6. Aralarında kan bağı olan kişiler arasında yapılan evliliğe akraba evliliği denir. 

Hastalık geni (çekinik)

Sağlıklı gen (baskın)

Akrabalar arasındaki genetik benzerliğin fazla olması, akraba evliliğinden do-
ğacak çocukların genetik hastalığa sahip olma olasılığını arttırır. Genetik has-
talıkların büyük bir bölümünün çekinik alellerle taşınması bu durumda etkilidir.

Görselde, sağlıklı olan fakat aynı hastalık bakımından çekinik alel bulunduran 
ve akraba olan anne - babanın dünyaya gelen dört çocuğunda bu hastalığın 
ortaya çıkma durumu verilmiştir.

Görselde verilen durum ile ilgili olarak,

I. Kız çocuklarından biri bu hastalığa sahip olarak dünyaya gelmiştir.

II. Hastalığın çekinik alellerle taşınması fenotipte ortaya çıkmasını her du-
rumda engellemiştir

III. Erkek çocuklarından bir tanesi hem anneden hem de babadan sağlıklı gen almıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III.
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7. Tabloda bezelye bitkisine ait bazı karakterlerin çekinik ve baskın olma durumları verilmiştir.

    
Tohum 
şekli 

Çiçek 
rengi

Çiçeğin
durumu

Baskın 
karakter Düz Mor

Yanda

Çekinik 
karakter Buruşuk Beyaz

Uçta

Bir araştırmacı aşağıdaki I, II ve III numaralı çaprazlamaları yapıyor.

I.

X

Düz tohumlu Buruşuk tohumlu

Sadece düz tohumlu bezelye-
ler meydana geliyor.

II.

X

Mor çiçekli Mor çiçekli

Hem mor hem de beyaz çiçekli 
bezelyeler meydana geliyor.

III.

X

Çiçeği yanda Çiçeği uçta

Hem çiçeği uçta hem de çiçeği yan-
da bezelyeler meydana geliyor

Bu çaprazlamalar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) I. çaprazlamada çaprazlanan düz tohumlu bezelyenin genotipi kesinlikle homozigot baskındır.

B) II. çaprazlamada çaprazlanan belzeyelerden birinin genotipi heterozigot baskın, diğerinin genotipi ho-
mozigot baskındır.

C) III. çaprazlamada meydana gelen bezelyelere bakılarak çaprazlanan bezelyelerin her ikisinin de geno-
tipi kesinlikle bilinir.

D) Çaprazlamaların tamamında oluşan bezelyelerin genotipi kesinlikle bilinir.
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8. Kalıtımda çekinik özelliğin fenotipte ortaya çıkabilmesi için canlının bu karakter bakımından homozigot 
çekinik genotipe sahip olması gerekir. Genotipte yer alan baskın özellik ise her durumda fenotipte görülür.

Öğretmen öğrencilerinin çözmesi için aşağıdaki soruyu tahtaya yazmıştır.

Soru:
Boy uzunluğu bakımından homozigot baskın genotipe sahip bir bezelye ile kısa boylu bezelye 
çaprazlanıyor. Bu çaprazlama sonucunda oluşacak bezelyelerin genotip ve fenotip olasılıkları 
nedir? (Bezelyelerde uzun boyluluk aleli, kısa boyluluk aleline baskındır.)

Melis, sorunun çözümünü aşağıdaki gibi yapmıştır.

  

Uzun boylu bezelye Kısa boylu bezelye
I. Aşama: XAA

AA x aa

Genotip olasılığı: %50 Aa, %50 AA
Fenotip olasılığı: %100 Uzun boylu bezelye

Aa

aa

II. Aşama:

III. Aşama:

Melis'in çözümü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tüm aşamaları hatasız bir şekilde tamamlamıştır.

B) I. aşamada uzun boylu bezelyenin genotipini yanlış yazmıştır.

C) II. aşamada çaprazlama sonucu oluşabilecek genotip çeşitlerini eksik yazmıştır.

D) III. aşamada genotip olasılıklarını yanlış yazmıştır.

9. Bir grup bilim insanı bir araştırma için gerekli güvenlik önlemlerini alarak domates fidelerinin ekili olduğu 
toprağa bir tür radyoaktif madde ekliyorlar. Bu işlemin sonunda fidelerden bazılarının yapraklarında şekil 
değişikliği olmazken bazılarında şekil değişikliği oluştuğunu gözlemliyorlar. Yaprağında şekil değişikliği 
olan ve olmayan bitkilerden aldıkları domates tohumlarını ayrı yerlere ektiklerinde her iki ekili alanda da 
hem sağlıklı görünüme hem de şekil değişikliği oluşmuş yapraklara sahip fidelerin yetiştiğini gözlemliyor-
lar.

Buna göre radyoaktif maddelerin fidelerdeki etkisi ile ilgili olarak,

 I. Genlerin yapısında değişikliğe neden olmuştur.
 II. Kalıtsal bir mutasyona neden olmuştur.
 III. Sebep olduğu mutasyonlardan bazıları genler tarafından taşınırken dış görünüşte ortaya çıkmamıştır.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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10. Aşağıda genetik mühendisliği çalışmalarından iki örnek verilmiştir.

 1. Bilim insanları örümceğin ağ üreten genlerini alarak bir keçiye aktarmışlardır ve keçinin sütünden 
örümcek ağı üretebilmişlerdir.

 2. Bazı kanser türleri hücre büyümesini uyaran genin aşırı etkinliği sonucu oluşur. Bu durumda bu geni 
engelleyici başka bir gen canlıya aktarılarak bu genin işlevi baskılanır ve hücre büyümesi engellene-
rek kanserin ilerleyişi durdurulabilir.

Buna göre, 1 ve 2 numaralı örneklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gen tedavisi ve gen aktarımının genetik mühendisliğinin farklı çalışma alanları olduğunu kabul ettiği-
mizde örneklerin her ikisi de aynı çalışma alanına aittir diyebiliriz.

B) İnsandaki insülin üretimini sağlayan genin bakteriye aktarılarak bakterinin insülin üretmesini sağlama 
çalışması 1. örnekteki çalışma ile benzerlik gösterir.

C) 1. örnekte, geni aktarılan canlıya ait özellikler diğer canlıda ortaya çıkmıştır.

D) 2. örnekteki çalışmada amaç aşırı etkin genleri etkisiz hâle getirmektir.

11. Bir grup öğrenci özdeş metal blokları kum üzerindeki özdeş masalar üzerine aşağıdaki gibi bırakıyor.

1

3S
S

S S

2 3

Tüm masalar özdeş kum zeminlere oturtulmuş ve masa ile tek bir metal bloğun kütlesi eşit oldu-
ğuna göre masaların kumda bıraktıkları izlerin derinlikleri ile ilgili olarak aşağıdaki grafiklerden 
hangisi çizilebilir?

A) İzlerin derinlikleri (cm)

Masalar10

9

3

2 3

  B) İzlerin derinlikleri (cm)

Masalar10

10

5

2 3
C) İzlerin derinlikleri (cm)

Masalar10

10

5

2 3

 D) İzlerin derinlikleri (cm)

Masalar10

9

3

2 3
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12. Duru ve arkadaşları balon ve tahta parçaları kullanarak balonları patlatmadan dengede kalmaya çalıştık-
ları bir oyun oynuyorlar.

Aşağıda oyun sırasında oluşan durumlar gösterilmiştir.
50 kg 50 kg50 kg 50 kg

Tahta parçasının altına 6 adet 
balon konulup bir öğrenci üstüne 
çıkıyor ve balonlar patlamıyor.

Tahta parçasının altına 2 balon 
konulup bir öğrenci üstüne çıkı-
yor ve balonlar patlıyor.

Tahta parçasının altına 6 adet 
balon konulup iki öğrenci üstüne 
çıkıyor ve balonlar patlamıyor.

Bu durumlara bakılarak,

 I. Katıların basıncı, katı cismin zemine dokunan yüzey alanına bağlıdır.
 II. Katıların basıncı, yere temas eden cismin ağırlığına bağlıdır.
 III. Son durumda tahta parçasının altına 2 yerine 3 balon konsaydı balonlar patlamazdı.

sonuçlardan hangilerine ulaşılabilir?

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

13. Görseldeki özdeş depolardan 1.si su  ile dolu, 2.si ise sudan daha fazla yoğunluğa sahip bir sıvı ile do-
ludur. Su depolarındaki özdeş vanaların önüne boyları dışında tüm özellikleri aynı olan X, Y, Z ve T su 
değirmenleri şekildeki gibi yerleştiriliyor.

 

   

1

X Z

TY

2

Buna göre, vanalar aynı anda açıldığında su değirmenlerinin dönüşleri ile ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır? (Tüm değirmenlerin önünde durdukları musluğa olan mesafeleri eşittir.)

A) X'in dönme hızı diğerlerinden daha düşüktür.

B) Y ve Z'nin dönme hızı aynı olabilir.

C) Y'nin dönme hızını arttırmak için T ile yer değiştirilebilir.

D) X ve T'nin dönme hızı aynı olabilir.
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14. Fen bilimleri öğretmeni öğrencilerine sıvı basıncına etki eden değişkenleri göstermek için görseldeki dü-
zenekleri oluşturuyor.
Bu düzeneklerin özellikleri aşağıdaki gibidir:

 • Cam kaplar eşit ölçeklendirilmiştir.
 • Tüm düzeneklerdeki cam kapların şekli aynıdır.
 • Tüm düzeneklerdeki U boruları ve U borularının içindeki sıvılar özdeştir.
 • I. ve II. düzenekteki cam kaplarda bulunan sıvıların yoğunluğu aynı, III. düzenekteki sıvının yoğunluğu 

farklıdır.
  

Cam KapCam Kap

h
2h2h

Lastik hortum

I. düzenek II. düzenek III. düzenek

U Borusu

Lastik hortum

Cam Kap

Lastik hortum

U Borusu U Borusu

Öğretmen bu düzeneklerde lastik hortumun ucunu aşağı yukarı hareket ettirerek U borularındaki sıvı se-
viyelerinde meydana gelen değişimleri gözlemliyor.

Buna göre, öğretmen bu deneyle,

 I. Sıvı basıncı, sıvının yoğunluğuna bağlı olarak değişir.
 II. Kabın şekli sıvı basıncını etkilemez.
 III. Sıvı basıncı, sıvının derinliğine bağlı olarak değişir.

hipotezlerinden hangilerini kanıtlayabilir?

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

 

15. Bir öğrenci bir kaptan şişelere su dolduracaktır. Öğrenci şişenin ağzını kaba Şekil-I'deki gibi dik olarak 
daldırdığında şişenin dibinde hava kalmakta ve şişeye çok az su dolmaktadır. Şişeyi Şekil-II'deki gibi hafif 
yan çevirip ağzının bir kısmını su yüzeyinin dışında tuttuğunda şişenin içinden hava kabarcıkları çıkarak 
içine su dolmaktadır.

 

Şekil - I Şekil - II

Öğrencinin yaşadığı bu durumla ilgili olarak,
 I. Şekil-I'de şişenin içindeki hava basıncı açık hava basıncından daha fazladır.
 II. Şekil-II'de, Şekil-I'e göre açık hava basıncı azaldığından şişenin içine su dolmuştur.
 III. Şekil-II'de çıkan hava kabarcıkları, şişe içindeki hava ile dışarıdaki suyun yer değiştirdiğini gösterir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D) I, II ve III.
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16. Aşağıdaki grafikte X, Y, Z, T ve Q element atomlarının katman sayıları ve son katmanlarındaki elektron 
sayıları verilmiştir.

   

1    2    3    4    5    6    7    8  
Son katmandaki elektron sayısı

Q

T

X

Y

Z

Katman sayısı

3

2

1

  
 

Verilen grafiğe göre, aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır?

A) Q ve Z elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir.  

B) Grafikte, T elementine ait veriler kesinlikle yanlış gösterilmiştir. 

C) X elementinin atom numarası Q'dan az, Y'den fazladır. 

D) Y ve Z elementleri periyodik cetvelde aynı dikey sırada bulunur.

17. Fiziksel değişimler maddelerin sadece dış görünümünü değiştirirken, kimyasal değişimler tanecik yapısını  
da değiştirir.

Aşağıda evde ekmek yapımı tarifi verilmiştir.

1. 2,5 su bardağı ılık suyun bulunduğu kaba 1,5 yemek kaşığı kuru maya ve 1 tatlı kaşığı şeker ilave edilip 
karıştırılır.

2. Ardından bu karışıma aldığı kadar un, 2 tatlı kaşığı tuz ve yarım çay bardağı sıvı yağ eklenir ve hamu-
run görünümü homojen olana kadar karıştırılır.

3. 1 saat kadar dinlenmeye bırakılan hamur kabarır.
4. Hamurdan yaklaşık elma büyüklüğünde parçalar koparılıp tepsiye dizilerek bu parçaların üzerine bıçak 

yardımıyla çizikler atılır.
5. 200 °C ayarlanan önceden ısıtılmış fırında kızarıncaya kadar pişirilir.
Buna göre, ekmek yapımındaki olaylar fiziksel ve kimyasal olarak gruplandırıldığında aşağıdaki-
lerden hangisi doğru olur? (Mayalanma olayının sadece 3. basamakta gerçekleştiği kabul edilecektir.)

Fiziksel Değişim Kimyasal Değişim
A) 1 - 4 2 - 3 - 5
B) 1 - 2 - 4 3 - 5
C) 2 - 3 - 4 1- 5 
D) 1- 5 2 - 3 - 4
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18. Çağan Öğretmen, Şekil-I'deki düzeneği kurarak X sıvısı üzerine Y sıvısının  tamamını ekliyor ve görsel-
deki kimyasal tepkime meydana geliyor. Tepkime sırasında L katı maddesi, K sıvısı ve  Z gazı oluşuyor. 
Öğretmen Şekil-II'de tepkime sonrasında erlenmayer içindeki maddeleri gösteriyor ve erlenmayer içindeki 
maddelerin kütlelerini gösteren grafiği de aşağıdaki gibi çiziyor.

Kütle (g)

10

7

3
2

Madde
L K Z Y

erlenmayer

Y

X

Şekil-I

K sıvısı

L katısı
Y sıvısı

Şekil-II
Z gazı

Deney ile ilgili yapılan açıklamalara, görsele ve grafiğe göre,

 I. Tepkimede iki cins sıvı maddeden sıvı, katı ve gaz hâldeki yeni maddeler oluşmuştur.
 II. Erlenmayere eklenen Y sıvısının tamamı tepkimeye girmemiştir.
 III. Tepkimeye toplam 22 g madde girmiştir.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

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

19. Ahmet Bey son yıllarda bahçesindeki toprak veriminin düştüğünü fark etmiştir. Bu konu ile ilgili olarak bir 
ziraat mühendisine danıştığında toprağının asidesinin artmış olabileceği yanıtını almıştır. Toprağın aside-
sinin artmasını da pH değerinin düşmesi olarak açıklayan mühendis bu konu ile ilgili şöyle bir açıklama 
yapmıştır.

"Çoğu bahçe bitkisi 6-7,5 pH arasında gelişir. Çünkü pH değeri 6-7,5 arasındayken toprakta fosfor çö-
zünür olur ve fosforun çözünmesi bitkiyi geliştirir. Toprağı asidik hâle getiren birçok neden yanında en 
yaygın sebeplerden biri aşırı yağış ve sulamadır. Aşırı yağış ve sulama sonunda toprağın asidik olmasını 
önleyen potasyum, magnezyum ve kalsiyum elementleri su ile yıkanarak süzülürler. Bu durum toprağın 
pH'sini düşürür."

Yukarıda verilen durum ve açıklamaya göre Ahmet Bey'in bahçesindeki toprağın asitlik özelliğini 
azaltmak için;

 I. bahçesini daha çok sulama,
 II. içeriğinde potasyum, magnezyum ve kalsiyum bulunan katkıları toprağa verme,
 III. çözünmemiş fosfor ekleme

işlemlerinden hangilerini yapması uygundur?

A) Yalnız II. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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23 Test bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

20. Bir öğretmen öğrencilerine asit ve bazlarla ilgili olarak aşağıdaki bilgileri vermiş ve görseldeki deneyi 
yapmıştır.

• Asitlerin pH değeri 0-7 arasında, bazların pH değeri 7-14 arasında değişir.

• Asitler metalleri, mermeri ve canlı dokuyu aşındırır.

• Bazlar camı ve canlı dokuyu aşındırır. Ayrıca  bazı bazlar da metalleri aşındırabilir.

X çözeltisi Y çözeltisi Z çözeltisi T çözeltisi

Cam parçası 

Cam parçası
aşındı

Mermer parçası 

Mermer parçası
aşındı

Kemik parçası 

Kemik parçası
aşındı

Metal 
parçası 

Metal parçası
aşındı

   

Buna göre X, Y, Z ve T çözeltilerinin pH'leri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olabilir?

X Y Z T

A) 1 2 3 3

B) 11 9 5 6

C) 12 3 13 9

D) 13 10 3 2


