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1. Aşağıda yapılan iki farklı deney düzeneği verilmiştir.

Deney - 2

x

Deney - 1

K sıvısı

M

Deney-1’de K sıvısı ısıtıcı yardımıyla ısıtıldığında kaptan buharlaşan sıvılar M kabında toplanıyor. Deney-2’de ise M 
kabında toplanan sıvı içine x cismi atıldığında kaptaki sıvının renginin değiştiği ve gaz çıkışı olduğu gözlemleniyor.
Yapılan deneylere göre;

I. Deney-1’de fiziksel bir değişim meydana gelmiştir.

II. Deney-2’de maddenin renginin değişmesi ve gaz çıkışı gözlemlenmesi kimyasal değişimin olduğunu gösterir.

III. Her iki deneyde de maddenin iç yapısında değişim meydana gelmiştir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

2. 1913 yılında Henry Moseley (Henri Mozeli), elementlerin doğru atom numaralarını tespit etmiş ve elementleri artan 
atom numaralarına göre sınıflandırarak günümüzde kullandığımız periyodik tablonun oluşmasını sağlamıştır.

Aşağıda günümüzde kullandığımız periyodik sistem verilmiştir.

1A

2A 3A 4A 5A 6A 7A

8A

B grubu

Verilen periyodik sistem için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Periyodik sistemin sol tarafında bulunan metallerin tamamı oda sıcaklığında katı hâlde bulunur.

B) Periyodik sistemde 10 tane B grubu 8 tane A grubu olmak üzere toplam 18 grup vardır.

C) Periyodik sistemde 8A grubunda bulunan elementlerin tamamının son katmanında 8 elektron bulunur.

D) Periyodik sistemde bulunan tüm gruplardaki elementler benzer fiziksel ve kimyasal özellik gösterir.

FEN BİLİMLERİ
Bu Testte 20 soru vardır. Cevaplarınızı cevap kağıdının FEN BİLİMLERİ TESTİ için ayrılan 
kısmına işaretleyiniz.
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3. Periyodik sistemde bulunan bazı elementler için aşağıdaki bilgiler veriliyor.

 • K elementinin elektron dağılımı yapıldığında 3 katmana sahip olduğu ve son katmanında 7 elektron bulunduğu 
görülüyor.

 • L elementini K elementinin ile aynı katmana sahip olup alkali metaller sınıfında yer almaktadır.

 • M elementinin elektron dağılımı yapıldığında son katmanında 2 elektron bulunduğu ve tek katmana sahip 
olduğu görülüyor.

 • N elementinin dünya rezervlerinin %71’i ülkemizde bulunan yarı metal bir element olduğu bilinmektedir.

Özellikleri verilen K, L, M ve N elementlerinin periyodik sistemdeki yerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru 
olarak gösterilmiştir?

M
KL

N
M

KL

N

M
KL N

M

KL
N

A) B)

C) D)

4. Bir cismin yüzeye uyguladığı basınç cismin ağırlığına ve yüzey alanına bağlı olarak değişir. Katı basıncı cismin 
ağırlığı ile doğru, yüzey alanı ile ters orantılı olarak değişir. Bir öğrenci özdeş küpleri kullanarak katı basıncının 
nelere bağlı olduğunu araştırmak için aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlıyor.

Deney - 1 Deney - 2

Öğrencinin hazırladığı deney düzenekleri için;

I. Deney-1’de “Katı basıncı cismin yüzeye uyguladığı kuvvetin büyüklüğüne bağlı mıdır?” hipotezini test etmek 
için kullanılabilir.

II. Deney-2’de “Katı basıncı cismin yüzey alanı azaldıkça artar mı?” hipotezini test etmek için kullanılabilir.

III. Her iki deney kullanılarak katı basıncının bağlı olduğu etmenler araştırılabilir.

ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
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5. Katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye kuvvet uygular ve bu kuvvetin etkisiyle basınç oluşur. Bu 
basıncın büyüklüğü zemine uygulanan kuvvete ve temas eden yüzey alanına bağlı olarak değişir. Tüm sıvılar içinde 
bulundukları kabın her tarafına yoğunlukları ve yükseklikleri ile doğru orantılı olarak basınç uygular.
Şekilde boş ağırlıkları birbirine eşit olan kaplara aşağıda belirtilen miktarlarda sıvılar doldurulmuştur.

I
2A 2A2A

2A

Su
3 bardak

Zeytinyağı
4 bardak

Su
2 bardak

Zemin

A3A

II III

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (Suyun yoğunluğu, zeytinyağın yoğunluğundan fazladır.) 

A) Kapların tabanına yapılan katı basınçları birbirinden farklıdır.

B) I ve III. kabın tabanına etki eden sıvı basıncı eşit ve II numaralı kabın tabanına yapılan sıvı basıncından fazladır.

C) Her kaba içinde bulunan sıvıdan birer bardak eklenince tabana etki eden sıvı basınçları birbirine eşit olur.

D) Her kaptan eşit miktarda sıvı alınırsa II ve III. kabın tabanına etki eden sıvı basıncı eşit olabilir.

6. Bir öğrenci çeşitli malzemeler kullanarak aşağıdaki deney düzeneğini hazırlıyor.

Kuvvet Oyuncak araba

Plastik boru

Su

Enjektör

Yukarı

Aşağı

Öğrenci hazırladığı düzenekte enjektöre şekildeki gibi aşağı yönde kuvvet uyguladığı zaman oyuncak araba yu-
karı doğru hareket etmektedir.

Öğrencinin hazırladığı düzenek için;

I. Sistemin çalışması Paskal Prensi'bine dayanır.

II. Enjektöre etki eden kuvvet su sayesinde oyuncak arabayı kaldıran pistona iletilmiştir.

III. Uygulanan kuvvet, oyuncak arabanın ağırlığından küçüktür.

ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
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7. Açık hava basıncı üzerine yaptığı deneyleriyle bilinen İtalyan fizik ve matematik bilgini Evangelista Torricelli 
(İvancelista Toriçelli), deniz seviyesinde 0 °C’ta açık hava basıncını 76 cm-cıva olarak ölçmüştür.

Bu durumu test etmek isteyen bir grup araştırmacı aşağıdaki deneyleri yapıyorlar.

1. Deney: Deniz seviyesinde 0 °C’ta cıva kullanarak yaptığı deneyde cam boru içindeki sıvı seviyesini 76 cm olarak 
ölçüyor. Daha sonra su kullanarak yapılan deneyde en az 10,5 metrelik cam boruya ihtiyaç olduğunu gözlemli-
yorlar.

10, 33 m

Su

76 cm

cıva

2. Deney: Deniz seviyesinde cıva kullanılarak yapılan deney düzeneğini belli yüksekliklerde tekrarlıyorlar. Yap-
tıkları ölçüm sonuçlarına göre deniz seviyesinden yükseklik arttıkça cam borudaki cıva seviyesinin düştüğünü 
gözlemliyorlar.

73 cm

75 cm

76 cm

Deniz Dağ

Araştırmacıların yaptığı deneyler için;

I. Açık hava basıncı cam borudaki sıvının yaptığı basınca eşittir.

II. Açık hava basıncını ölçmek için kullanılan borudaki sıvı yüksekliği sıvının cinsine bağlıdır.

III. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı azalır.

IV. Cam boru içinde bulunan gaz miktarı cam borudaki sıvı yüksekliğini azaltır.

ifadelerinden hangilerine ulaşılır?

A) II ve III B) I, III ve IV C) II, III ve IV D) I, II ve III
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8. Bir öğrenci bisikletinin tekerinin havasının indiğini görüyor. Bunun üzerine pompa yardımıyla tekeri tekrar eski 
hâline getiriyor.

Öğrenci tekeri şişirirken tekerin her yerinin aynı anda şiştiğini ve düzgün göründüğünü fark ediyor. 

Öğrencinin gözlemlediği durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Gazların sıkıştırılabilir olması

B) Gaz basıncının her yerde eşit olması

C) Gaz miktarı arttıkça basıncın artması

D) Gazların sıkışma sonucu sıvılaşması

9. Öğrenciler bilimsel bir dergide yer alan aşağıdaki metni okuyorlar.

  

İskorpitgiller takımında yer alan uçan kırlangıç balığı dünyada tuzlu, sıcak ve ılıman denizlerde yaşar. Türkiye’de 
ise Marmara, Akdeniz ve Ege sularında görülür. Diğer balıklardan farklı olarak bu balıkların yan yüzgeçleri kuş 
kanadına benzer. Normalde hayli yavaştırlar. Fakat tehlike anında yüzgeçlerini geniş bir biçimde açarak çok 
hızlı hareket edebilirler. Renk değiştirme özellikleri düşmanlarından saklanmalarını, korunmalarını ve avlarını 
kolayca yakalayabilmelerini sağlar. Bu türün genç bireyleri koyu kahverengi tonlarında olurken ergin bireylerin 
rengi daha açık kahverengidir. Ergin bireylerin sırt kısımlarında açık mavi ve koyu kahverengi benekler bulunur. 

Öğrencilerin bu metinden hareketle yapmış olduğu aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır?

A) Kırlangıç balıkları sadece Türkiye’de yaşamaktadır.

B) Ortam şartlarına göre renk değiştirmesi hayatta kalma şansını artırmaktadır.

C) Genç ve ergin bireylerinde farklı renkler gözlemlenebilmektedir.

D) Yavaş hareket eden bu balıklar tehlike anında yüzgeçlerini geniş bir biçimde açarak hızlı hareket edebilmektedir.
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10. Tarlaya ektiği domateslere özenle bakan Selda, domateslerin böcekler tarafından yendiğini görüyor.

İlk Durum

Bahçesini incelediğinde başka türden bitkilerin bu böcekler tarafından yenmediğini fark ediyor. Bu durumu baba-
sına anlatıyor. Babası böceklerin yemediği bitkideki uygun geni domatesin genine aktarıyor. Oluşturulan tohumu 
Selda’ya vererek ekmesini istiyor. Selda tohumu ekip büyüttüğünde babasının verdiği domates tohumundan olu-
şan fideleri böceklerin yemediğini ancak diğer domateslerin böcekler tarafından yendiğini görüyor.

Son Durum

Yapılan işlem için;

I. Yapılan bu çalışma biyoteknolojik uygulamalara örnektir.

II. Oluşan yeni domates fidelerinin besin üretme süresi değişmiştir.

III. Gen aktarımı ile domates ortam şartlarına daha dayanıklı hâle gelmiştir.

ifadelerden hangileri doğrudur?

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

11. Aşağıda bazı canlılarda görülen farklı durumlar gösterilmiştir.

Çuha çiçeği

25-35°C’lik sıcaklıkta beyaz çiçek,
15-25°C’lik sıcaklıkta kırmızı 

çiçek açması

Dişi larvaların arı sütüyle beslenmesi
sonucu kraliçe arının oluşması, polenle

beslenmesi sonucunda işçi arıların oluşması

Bal arısı

Karahindiba bitkisinin dağda yetişeninin
kısa boylu, ovada yetişeninin ise uzun boylu

olması

Karahindiba bitkisi

Canlılarda görülen durumlar için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Çevresel faktörler sonucunda canlıların genlerinin işleyişi değişmiştir.

B) Çuha ve karahindiba bitkisinde görülen durumlar üreme hücrelerinde gerçekleşirse nesilden nesile aktarılır.

C) Çevresel faktörler canlının dış görünüşünde değişikliğe yol açmıştır.

D) Bal arasındaki işçi ve kraliçe arının genetik yapısı birbiri ile aynıdır.
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12. Akif ile Yiğit'in bezelyeler üzerine yaptığı çaprazlamalar ve elde ettikleri sonuçlar aşağıda gösterilmiştir.

Akif’in çaprazlanma sonuçları

×

×

Ata bezelyeler

1. kuşak

Ata bezelyeler

Yiğit’in çaprazlanma sonuçları

×

×

1. kuşak

2. kuşak2. kuşak

Akif ve Yiğit’in yaptığı çaprazlamalar ve sonuçlarına göre;

I. Çaprazlanan sarı tohumlu ata bezelyelerin genotipi her ikisinin de heterozigottur.

II. Birinci kuşakta oluşan sarı tohumlu bezelyelerin genotipleri her ikisinde de aynıdır.

III. İkinci kuşağın oluşmasını sağlamak için çaprazlanan bezelyelerin genotipleri her ikisinde de aynıdır.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? (Sarı tohum rengi, yeşil tohum rengine baskındır.)

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

13. Bezelyelerde çiçek renginde mor çiçek beyaz çiçeğe, tohum renginde sarı tohum yeşil tohuma, çiçek durumunda 
ise çiçek yanda çiçek tepede olma durumuna baskındır. 

Bir araştırmacı bezelyeler üzerine yaptığı çaprazlama sonuçlarını aşağıdaki grafiklerdeki gibi gözlemliyor.

I. grafik

Fenotip olasılığı %

Çiçek rengi

Mor
100

II. grafik

Fenotip olasılığı %

Tohum rengi

Sa
rı

Ye
şi

l

50

III. grafik

Fenotip olasılığı %

Çiçek durumu

25

75 Yanda

Tepede

Araştırmacının yaptığı çaprazlama sonuçlarına göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

A) I. grafiğin oluşmasında çaprazlanan iki bezelye de homozigot özellikte olabilir.

B) II. grafiğin oluşmasında çaprazlanan bezelyeler heterozigot baskın özelliktedir.

C) III. grafikte oluşan bezelyelerin tamamında çekinik gen bulunmaktadır.

D) III. grafiğin oluşmasında çaprazlanan bezelyeler heterozigot çekinik özelliktedir. 
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14. Aşağıda bakteri ve hayvan hücresinde bulunan kalıtım maddesinin (DNA) bulunduğu yerler gösterilmiştir.

DNA

Hayvan hücresi

DNA

Bakteri

Verilen canlılara göre; 

I. DNA’nın hücre bölünme öncesi kendini eşlemesi,

II. DNA’nın hücrede bulunduğu yer,

III. Hücredeki tüm işleri yönetme ve organize etme

durumlarından hangileri her iki canlının DNA’sında ortaktır?

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

15. Yağmur'un bezelye bitkisi üzerine yaptığı işlem aşağıdaki gibidir.

Mor çiçek renkli bezelye ile beyaz çiçek renkli bezelye bitkisini tozlaştırıyor. 

Oluşan tohumları tekrar toprağa ekiyor ve oluşan bezelye bitkilerinin çiçek renklerini gözlemliyor. 

Buna göre oluşan bezelyelerin çiçek renkleri;

I. AA,

II. Aa,

III. aa

genotiplerinden hangileri gibi olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I, II ve III
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16. Aşağıda bir DNA molekülünün eşlenmesi gösterilmiştir.

K

L

2. zincir

1. zincir

Verilen DNA molekülünün eşleme olayı için aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Eşleme bittiğinde birbirinin tıpatıp aynısı olan iki yeni DNA molekülü oluşur.

B) Oluşan K zincirinin nükleotid sıralaması 2. zincirin nükleotid sıralaması ile aynıdır.

C) DNA molekülünün eşlemesi tüm hücrelerde gerçekleşir.

D) Oluşan L zincirinin nükleotid sıralaması 2. zincirin nükleotid sıralamasından farklıdır. 

17. Adana iline ait 1981-2010 yılları arası iklim periyodu aşağıdaki gibi gösterilmiştir.

Adana
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık

Son İklim Periyodu (1981 - 2010)

Ortalama Sıcaklık (°C) 9.6 10.3 13.5 17.7 21.9 25.8 28.3 28.8 26.3 21.8 15.2 11.0 19.2

Ortalama En Yüksek Sı-

caklık (°C)

15.1 16.1 19.5 23.8 28.2 31.7 33.7 34.6 33.2 29.2 22.0 16.8 25.3

Ortalama En Düşük Sı-

caklık (°C)

5,5 5.9 8.5 12.3 16.2 20.4 23.9 24.2 21.0 16.4 10.7 7.0 14.3

Ortalama Güneşlenme 

Süresi (saat)

4,4 5.1 5.5 6.5 8.5 10.2 10.2 9.6 8.3 7.1 5.3 4.2 84.9

Ortalama Yağışlı Gün 

Sayısı

9.4 9.6 9.3 9.3 6.5 2.9 1.1 0.8 2.8 5.8 7.8 9.7 75.0

Aylık Toplam Yağış Mik-

tarı Ortalaması (mm)

105.1 85.1 60.4 50.3 42.8 19.3 9.4 7.0 15.1 47.9 82.6 120.7 645.7

Tabloda verilen bilgilere göre;

I. Adana ilinin yıllık sıcaklık ortalaması,

II. En yüksek sıcaklığın hangi gün yaşandığı,

III. İklim özellikleri

bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
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18. Bir öğrenci, odasındaki pencerenin önüne yatay durumda olacak şekilde bir ayna bırakıyor. Günün öğle vaktinde bir 
ay boyunca aynaya düşen Güneş ışığının aynadan yansıdıktan sonra odasının tavanına değdiği noktaları işaretliyor.

Ayna

Öğrenci yaptığı deneyde aynadan yansıyan Güneş ışığının ok yönünde hareket ettiğini gözlemlediğine göre;

I. Öğrenci Kuzey Yarım Küre’de ise ölçüm yaptığı zaman, 23 Eylül ile 21 Aralık tarihleri arasındadır.

II. Öğrenci Güney Yarım Küre ise ölçüm yaptığı zaman, 21 Aralık ile 23 Eylül tarihleri arasındadır.

III. Öğrenci Ekvator üzerinde ise ölçüm yaptığı zaman, 21 Aralık ile 21 Mart tarihleri arasındadır.

ifadelerden hangisi doğrudur?

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

19. Bir öğrenci özdeş pet şişelerle aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlıyor.

Şekil - 1 Şekil - 2 Şekil - 3 Şekil - 4

Şekil-1 ve Şekil-4’te bulunan pet şişelere aynı hizada, Şekil-3’teki pet şişeye ise daha yukarıdan özdeş delikler 
açılıyor. Şekil-1 ve şekil-3’teki şişeye su, şekil-4’teki şişeye yağ konuyor ve delikler açılınca deliklerden fışkıran 
sıvının farklı uzaklıklara gittiği gözlemleniyor. Şekil-2’deki pet şişenin kapağı açıkken suyun aktığı, kapak kapalı 
iken su akışının olmadığı gözlemleniyor.

Öğrencinin yaptığı deneylere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Sıvı basıncının sıvının yoğunluğuna bağlı olduğunu gözlemlemek için Şekil-1 ve Şekil-4’ki şişeler kullanılmalı-
dır.

B) Sıvı basıncının sıvının derinliğine bağlı olduğunu gözlemlemek için Şekil-1 ve Şekil-3’teki şişeler kullanılmalı-
dır.

C) Şekil-1 ve Şekil-2’deki şişeler kullanılarak açık hava basıncının etkisi gözlemlenebilir.

D) Şekil-3 ve Şekil-4’teki şişeler kullanılarak sıvı basıncın yer çekimi ivmesine bağlı olduğu gözlemlenebilir. 
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20. Aşağıda aynı bölgede yaşayan üç farklı kuş türü ve bu kuşların gaga ve pençe yapıları verilmiştir.

Bu kuşların özelliklerine bakılarak

I. Kuşların beslenme türleri birbirinden farklıdır.

II. Aynı bölgede yaşayan canlılarda benzer adaptasyonlar görülür.

III. Kuşlar farklı ortamlarda yaşarlarsa gaga ve pençe yapılarında değişiklik olabilir.

ifadelerden hangilerine ulaşılır?

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

TESTİ BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.


