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BÖLÜM

FEN BÝLÝMLERÝ TESTÝ
sayısal

VÝP   Yayýnlarý

1. “Dünya’nın kendi ekseni çevresinde dönme ekseni, Güneş etrafında dolanma düzlemine dik değildir. Yaklaşık 23° eğiktir. Bu 
durum mevsimlerin oluşmasına neden olur.”

Aşağıdaki görsellerden hangisi, yukarıda verilen bilgi için doğru bir modeldir?

A) B)

C)

Güneş

Dünya’nın Güneş
etrafında dolanma

ekseni

Dünya’nın kendi
etrafında dönme

ekseni

Dünya’nın kendi
etrafında dönme

ekseni

Dünya’nın kendi
etrafında dönme

ekseni

Dünya’nın kendi
etrafında dönme

ekseni

Dünya’nın Güneş
etrafında dolanma

ekseni

Dünya’nın Güneş
etrafında dolanma

ekseni

Dünya’nın Güneş
etrafında dolanma

ekseni

Dünya

Dünya

Dünya

Dünya
Güneş

Güneş Güneş

D)

2. Fen bilimleri öğretmeni iki öğrenciye bir hafta boyunca havadaki nemi ölçme görevini veriyor. Öğrencilerin yapması gereken-
ler aşağıdaki gibidir.

Kuru termometredeki sıcaklık değeri
Islak ve kuru termometre arasındaki sıcaklık farkı (°C)

N
em

 O
ra

nı
 (

%
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 °C - 14 °C 85 75 60 50 40 30 15 5 0 0

15 °C - 19 °C 90 80 65 60 50 40 30 20 10 5

20 °C - 25 °C 90 80 70 65 55 45 40 30 25 20

1. Cıvalı iki termometrenin uçlarına pamuk bağlanacak 
Kuru

termometre 
(°C)

Islak
termometre 

(°C)

1. gün 15 10

2. gün 16 9

3. gün 12 10

4. gün 13 8

5. gün 21 15

2. Pamuklardan biri ıslatılarak 40 dakika beklenecek

3. İki termometredeki değer ölçülüp kaydedilecek

4. Yukarıdaki tabloya göre nem oranı belirlenecek

Öğrenciler 5 gün boyunca ölçtükleri değerleri yandaki tabloya not ettiklerine gö-
re, ölçüm yaptıkları günlerdeki nem oranları sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gi-
bi olmalıdır? 

       1.gün      2.gün      3.gün      4.gün      5.gün 

A)  %50 %30 %75 %40 %45 

B)  %45 %40 %35 %50 %90

C)  %50 %35 %60 %50 %80

D)  %30 %20 %55 %65 %75

1. Bu testte 20 soru vardýr. Süre 40 dakikadýr.

2. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýna iþaretleyiniz.
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3. Dünya’nın eksen eğikliği, mevsimlerin oluşmasının ve aynı anda Dünya’nın farklı yerlerinde farklı mevsimler yaşanmasının 
en önemli nedenidir. Dünya’mızın Güneş etrafındaki yörüngesi üzerindeki bazı konumları şekildeki gibidir.

Mert ve Pelin bu konumlardan birini seçerek bu konumda hangi mevsimlerin yaşandığını renkler ile belirtiyor. Kış mevsimi 
için kırmızı, yaz mevsimi için yeşil, ilkbahar mevsimi için mavi, sonbahar mevsimi için sarı renk kullandıkları modelleri aşa-
ğıdaki gibidir. 

N

Güneş

Mert’in modeli Pelin’in modeli

M

L

K

Buna göre, Mert ve Pelin Dünya’nın hangi konumlarını modellemiştir?

A)  Mert : K     Pelin : M B)  Mert : M     Pelin : L

C)  Mert : L     Pelin : N D)  Mert : N     Pelin : K

4. Bir şehrin beş günlük hava tahmin raporu aşağıdaki gibidir.
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Çarşamba

Çok bulutlu

Güneyden

Nem (%)

51 - 92

2310 °C4 °C

Rüzgâr (km/sa)

Perşembe

Hafif yağmurlu Yağmurlu Az bulutlu Az bulutlu

Cuma Cumartesi Pazar

3 °C 3 °C 2 °C 0 °C10 °C 11 °C 11 °C7 °C 9 °C

%54 4km/sa 8,7 °C1018hPa

Buna göre,

  I. Perşembe ve cuma günleri yağmur bekleniyor. Şemsiyesiz dışarı çıkılmamalı.

 II. Hafta sonu hava açık gözüküyor. Sahilde yürüyüş yapılabilir.

III. Pazar gecesi yollarda buzlanma görülebilir.

değerlendirmelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III
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5. Etçil bir balık türün olan somonlar, Kuzey Yarım Küre’deki ılıman denizlerde yaşar. Hem tatlı hem de tuz-
lu sularda yaşayabilen bu balıklar göçmen hayvanlardır. Somon balıkları, yumurtlamak amacıyla ilkbahar 
mevsiminde tatlı sulara göçer. Üreme döneminde, balıkların renkleri koyulaşır, yanlarında kırmızı lekeler de 
belirir. İlkbahar geldiğinde, somon balıkları, büyük sürüler halinde nehirlerin kaynağına doğru ilerler. Nehir-
de uygun üreme noktasını bulan dişi somonlar, kumluk ve çakıllık olan sığ alanlardaki kumun içine ve taş 
altına yumurtalarını bırakır. Erkek somonlar zamanı gelince yumurtaların üzerine spermlerini bırakarak, döl-
lenmeyi sağlar. Ardından, yumurtaların üzeri kumla örtülür. Yumurtlama işleminden sonra, yorgun ve yıp-
ranmış haldeki somonların çoğu ölür.

Somon yumurtaları oksijeni bol, serin ve tatlı sularda mart ayından sonra açılmaya başlar. Yumurtadan çı-
kan yavruların dişleri keskin olup kendi başına beslenebilir. Somon yavrularının yaklaşık iki sene boyunca 
ağırlıkları 30 - 40 katı artış gösterir. Büyüme ve gelişme sürecinde boyları 15 - 20 cm kadar büyüklüğe ula-
şır. Somon yavruları ilk yıllarını nehirde geçirir. Büyüme evresini atlatan balıklar, denize ulaşınca hızla bes-
lenerek gelişimlerini sürdürür. Gelişme sürecindeki birkaç yılın sonunda üreme dönemleri gelen balıklar, 
yumurtlayabilmek için doğdukları nehirlerin içlerine doğru gider. 

Yukarıdaki parçada, aşağıda verilen sorulardan hangisinin cevabı bulunmaz?

A) Somon balıklarının denizlerden nehirlere göç etmesinin sebebi nedir?

B) Somonların üremesinde erkek ve dişi balıkların görevi nedir?

C) Somon yavrularının denizlere geçmesinin sebebi nedir?

D) Bir somon balığı üreme mevsiminde kaç yavru oluşturur?

6. Bir canlıdan başka bir canlıya gen aktarılmasıyla genetik kodu değişmiş canlı üretilmesine genetiği değiştirilmiş canlı (GDO) 
adı verilir. Günümüzde bitki ve hayvanlarda GDO’lu olanlar vardır. Özellikle pirinç, mısır, buğday, soya fasulyesi gibi ekono-
mik değeri yüksek olan ürünler GDO’lu bitkilerden üretilmektedir. Bu uygulama ile ilgili olarak, bazı uzmanlar kısa sürede da-
ha çok ve daha besleyici gıdalar üretilebileceğini söylerken bazıları da zararlı sonuçları olabileceğini söylemiştir.

Genetiği değiştirilmiş bitkilerin ekili olduğu alanlardan GDO’lu bitki polenleri rüzgar, yağmur, kuşlar, arılar ve taşıyıcı böcek-
ler tarafından organik ve normal tarımın yapıldığı alanlara taşınmakta ve buradaki bitkilerin DNA’sını kirletmektedir. Araştır-
macılar genetik kirliliğin kontrol edilemeyeceğini çünkü GDO’lu bitkilerin çoğalma, göç etme, mutasyona uğrama durumla-
rının olduğunu söylüyor. Örneğin GDO’lu mısırların polenleri bazı kelebeklerin zehirlenmesine sebep olduğu belirlenmiştir.

Yukarıdaki parçadan “GDO” uygulamasıyla ilgili hangi yorum çıkartılabilir?

A) Tamamen faydalı sonuçları vardır.

B) Tamamen zararlı sonuçları vardır.

C) Canlılara etkisi zamanla anlaşılacaktır.

D) Tüm bitkilere uygulanması çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.
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7. Kalıtsal hastalıklardan birisi de orak hücreli anemidir. Çekinik genler etkisiyle oluşan bu hastalık alyuvarların yapısını bozar. 
Yapısında iki çekinik gen taşıyan bireyler orak hücreli anemi hastası, bir tane taşıyanlar sağlıklı ancak taşıyıcı ve hiç taşı-
mayanlar ise sağlıklı yapıya sahip olur.

Taşıyıcı baba Taşıyıcı anne

Oluşan döller

Orak hücre
anemi hastası

olur.

Sağlıklı
vücuda

sahip olur.

Sağlıklı olurlar ancak
genotiplerinde hastalık

geni vardır (taşıyıcı).

Buna göre, kalıtsal hastalıklarla ilgili olarak;

  I. Taşıyıcı bireylere sahip aileler arasında akraba evliliği yapanların çocuklarında görülme olasılığı daha fazladır.

 II. Hasta olmayan anne ve babadan sağlıklı ve hasta çocuklar oluşabilir.

III. Orak hücreli anemi karakteri bakımından taşıyıcı olan kişiler heterozigot genotipe sahip olur.

yorumlarından hangileri söylenebilir?

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

8. Aşağıda dört farklı özelliğinin genotip ve fenotipi verilmiş olan iki bezelye bitkisi çaprazlanıyor. Bezelyelerde uzun boy geni, 
mor çiçek geni, sarı tohum geni ve yuvarlak tohum geni baskındır.

X

?Birinci kuşakta
oluşan döller

Homozigot uzun boylu

Heterozigot mor çiçekli

Heterozigot sarı tohumlu

Homozigot yuvarlak tohumlu

Heterozigot uzun boylu

Homozigot beyaz çiçekli

Homozigot yeşil tohumlu

Homozigot buruşuk tohumlu

Bu çaprazlama sonucunda oluşan birinci kuşak döllerindeki bitkilerde aşağıda verilen fenotiplerden hangisine sa-
hip döller olamaz?

A) Uzun boylu bezelye B) Buruşuk tohumlu bezelye

C) Sarı tohumlu bezelye D) Beyaz çiçekli bezelye
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11. Bilim insanları, fareler üzerinde yaptıkları deneyde farelerin kuyrukları-
nı 20 nesil boyunca keserek üremelerini sağlamıştır. Sonuçta elde edi-
len her yeni nesil farelerin de kuyruklu oldukları görülmüştür.

Üreme sonucu oluşan yeni nesildeki farelerin kuyruklu olmasının 
sebebi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Vücutta sonradan oluşan değişmeler DNA ve genetik kodda değiş-
meye sebep olmaz.

B) Vücut hücrelerinde mutasyon oluştuğu için kalıtsal olmamıştır.

C) Farelerin kuyruklu olması çevreye uyumla ilgili bir özelliktir ve her farede bulunur.

D) Kuyruğun kesilmesi halinde DNA da oluşan değişme zamanla tamir edilmiştir.

9. Ahmet, aşağıda gösterilen DNA modelini defterine çizerek bazı kısımlarını rakamlarla işaretlemiştir.

1
2 3 4

5 6

Hazırladığı DNA modeliyle ilgili olarak Ahmet'in söylediği;

  I. Fosfat ve deoksiriboz moleküllerini göstermek için 1 ve 2 nolu şekilleri çizdim.

 II. 3 ile adenin, 4 ile timin moleküllerini gösterdim.

III. 5 ile guanin, 6 ile sitozin moleküllerini gösterdim.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

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

10. Fen bilimleri öğretmeni, masaya bıraktığı üç çözeltiye ayrı ayrı kırmızı Kırmızı turnusol
kâğıdı

X
çözeltisi

1. kap

Kırmızı turnusol
kâğıdı

2. kap

Y
çözeltisi

Kırmızı turnusol
kâğıdı

3. kap

Z
çözeltisi

 
turnusol kağıdı batırıyor. X ve Z çözeltilerinde kağıt renginde bir deği-
şiklik olmuyor. Y çözeltisine batırılan ise mavi renge dönüyor. 

Öğretmen, öğrencilerinden bu deney ile ilgili yorum yapmalarını is-
temiştir.

Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yorumu kesinlik-
le yanlıştır?

Y çözeltisinin ambalajının üzerinde 
tehlikeli, aşındırıcı gibi uyarı işaret-
leri bulunmalıdır.

Y çözeltisi yakıcı ve tahriş edi-
cidir.

Z çözeltisi cilde kayganlık his-
si verir. 

X çözeltisinin tadı ekşidir.
A)

C)

B)

D)
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12. Hayvan hücrelerinde DNA kromozomun yapısında, kromozom da çekirdeğin yapısında yer almaktadır.

Aşağıda koyunlarda gerçekleştirilen klonlama işleminin bazı aşamaları şematik olarak verilmiştir.

K koyunundan
vücut hücresi

çıkartılır.

Çekirdeği çıkartılır.

Uygun ortamda
çoğaltılan hücrelerden

embriyo oluşur.

Çekirdek yumurta
hücresine eklenir.

Hücredeki çekirdek
çıkartılır.

Embriyo taşıyıcı bir koyunun
döl yatağına eklenir.

Büyüme ve gelişme sonucunda
yavru koyun meydana gelir.

L koyunundan
yumurta hücresi

çıkartılır.

K

M P

L

Buna göre klonlamada kullanılan koyunlar ve oluşan yavru koyunla ilgili hangi açıklama doğrudur?

A) K ve M koyununun DNA ve genetik kodu aynıdır.

B) L ve M koyununun DNA ve genetik kodu aynıdır.

C) K ve P koyununun DNA ve genetik kodu aynıdır.

D) M ve P koyununun DNA ve genetik kodu aynıdır.

13. Özdeş küp şeklinde bölmelerden oluşan kabın 6 bölmesi su ile doludur. Kap, sırasıyla Şekil - I ve Şekil - II’deki yüzeyleri üze-
rine oturtuluyor.

İlk durum Şekil - I Şekil - II

Buna göre, yapılan değişiklikler sonunda ilk duruma göre, kap tabanındaki sıvı basıncı ve kabın yere uyguladığı ka-
tı basıncı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kap tabanındaki sıvı basıncı Şekil - I’de azalmış, Şekil - II’de artmıştır.

B) Kap tabanındaki sıvı basıncı iki durumda da artmıştır.

C) Katı basıncı Şekil - I’de azalmış, Şekil - II’de artmıştır.

D) Kap tabanındaki sıvı basıncı iki durumda da azalmıştır.
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14. Basınç kavramını pekiştirmek için aşağıdaki eşleştirme etkinliği hazırlanmıştır. Etkinlikte basınç ile ilgili bir durum ifade edil-
miş ve buna bir örnek verilmiştir.

Kolay yürüyebilmek için 
leken giymek

Tekerleklere zincir 
takmak

Raptiyenin baş kısmını 
geniş yapmak

Temas yüzey alanı artarsa 
basınç azalır.

Temas yüzey alanı azalırsa 
basınç artar.

Buna göre, ifade edilen durum ve verilen örnekler arasındaki doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?

A) B) C) D) 

15. Rıza ve arkadaşları periyodik sistemdeki elementlerin özelliklerini söyleyerek karşısındaki arkadaşının elementin sembolünü 
bulmasını sağlama oyunu oynamaktadır. Örneğin, Rıza “periyodik sistemin ilk üyesidir.” şeklinde ipucu verdiğinde arkadaşı 
H sembolünü tahtaya yazmalıdır.

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sr Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr

Yukarıdaki periyodik sistemde gösterilen elementler ile ilgili, Rıza şu ipuçlarını arkadaşlarına vermiştir.

Yeşim’in ipucu  :  2. periyodun soy gazıdır.

Kader’in ipucu  :  13. gruptaki atom numarası en küçük olan metaldir.

Hakan’ın ipucu  :  Demir elementinin bulunduğu periyodun ilk üyesidir.

Deniz’in ipucu  :  Elektrik akımını iyi ileten en küçük atom numaralı elementtir.

Arkadaşları her ip ucunu doğru şekilde değerlendirdiğine göre, yazdıkları semboller aşağıdakilerden hangisindeki 
gibidir?

 Yeşim   Kader   Hakan   Deniz 

A)  Ne  Al K Li

B)  He  B Li Na

C)  Ne  Al Na Al

D)  Ar  Ge K Li
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16. Bir çivi, bir balonu kolayca patlatabilir. Görseldeki denemede birçok çividen oluşan düzenekte balon, çiviler arasında sıkıştı-
rılmasına rağmen balonun patlamadığı gözlenmiştir.

Deney yapıldıktan sonra fen bilimleri öğretmeni öğrencilerinden bu durumu açıklamalarını ister.

Buna göre, aşağıdaki öğrenci açıklamalarından hangisi doğrudur?

A) Yüzey temas alanının artması basıncı azaltır. Çivi sayısının artması bunu sağladığı için balon patlamaz.

B) Kuvvet uygulandığında balonun iç basıncı artar. Bu nedenle balon patlamaz.

C) Yüzey temas alanının artması balonun esnekliğini artırdığı için balon patlamaz.

D) Çivi sayısının artması sürtünmeyi artırır. Bu nedenle balon patlamaz.

17. Aşağıdaki oyunda üç sütun hâlinde bazı değişimler verilmiştir. Girişten başlanarak her satırda sadece bir tane kutuya bası-
lıp sonraki satıra ilerlenecektir. Kutulardan sadece kimyasal değişim kutusuna basılabilmektedir. Çıkışa ulaşmak için kullanı-
labilecek farklı yol sayısı çıkıştaki çözeltinin pH değerini göstermektedir.

Çözelti

Odunun yanması

Gümüşün kararması

Ekmeğin küflenmesi

Sütün bozulması Solunum

Suyun kaynaması Şekerin toz hâle gelmesi

Suyun donması Yoğurdun ekşimesi

Buna göre çıkıştaki çözelti aşağıdaki maddelerden hangisine ait olabilir?

A) Yemek tuzu B) Turşu suyu C) Amonyak D) Sud kostik
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18. Asit ya da baz çözeltisine su eklendiğinde çözeltinin asidik ya da bazik özelliğinde azalma meydana gelir. Ayrıca asit ve baz 
çözeltileri birbirine karıştırıldığında nötrleşme tepkimesi oluşur ve tuz ile su açığa çıkar.

İçlerinde NaOH, HCl ve NH3 çözeltileri bulunan kaplara aşağıda şekilde verildiği gibi X, Y ve Z sıvıları ekleniyor.

1. kapNaOH
çözeltisi

HCI
çözeltisi

HN3
çözeltisi

2. kap 3. kap

Z
sıvısı

Y
sıvısı

X
sıvısı

Kaplardaki sıvılar ile ilgili,

1. kapta pH değerinde 
azalma olmuştur.

2. kapta oluşan son çözelti kırmızı 
turnusolün rengini mavi yapmıştır.

3. kapta tuz oluşmuştur.

şeklinde sonuçlar elde edildiğine göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) X sıvısı sudur.

B) Y sıvısı elde kayganlık hissi oluşturur.

C) Z sıvısının pH değeri 7 den küçüktür.

D) Y ve Z sıvıları karıştırıldığında nötrleşme meydana gelmez.

19. 

Fulya, bir tabağa koyduğu mumları yakarak bir terazi üzerine koyuyor. Mumların üzerini cam fanus ile kapatarak terazideki 
kütle değerini not ediyor. Bir süre sonra mumların söndüğünü gözlemliyor. Son durumda bir tartım daha yapıyor. 

Fulya yaptığı bu deney ile aşağıdaki sorulardan hangisine bir cevap bulamaz?

A) 

Fulya

Mumu oluşturan bileşiğin mole-
külünde hangi elementler vardır?

 B)  

Fulya

Kimyasal tepkimelerde toplam 
kütle korunur mu?

C) 

Fulya

Yanma tepkimesi neden mum-
lar bitmeden sona erdi?

 D)  

Fulya

Kimyasal tepkimeler sonucunda 
maddelerin fiziksel özelliği de de-
ğişir mi?
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20.  Metaller günlük yaşamda pek çok alanda karşımıza çıkar. Tencere, kaşık, çatal, elektrik telleri, elektronik cihazlar, inşaat 

malzemeleri ve daha birçok alanda metaller kullanılır. Periyodik sistemdeki elementlerin büyük kısmını metaller oluşturur. 

 Ametaller katı, sıvı ve gaz hâlinde bulunabilir. Ametallerden kükürt, kauçuk üretiminde ve tarım ilacı yapımında kullanılır. 

Klordan, suların dezenfekte edilmesinde ve temizlik malzemesi yapımında yararlanılır.

  Periyodik tabloda metaller ve ametaller arasında olan bazı elementler vardır. Bunlar yarı metal olarak adlandırılır. 

  Soy gazlar kararlı elementlerdir. Bileşik oluşturmazlar. Helyum uçan balonların içinde ve neon bazı lambalarda kullanılır. 

Çok hızlı hareket eden cisimlerin fotoğraflarını çekebilmek için bazı soy gazlardan yararlanılır. Ayrıca, elektrik ampulleri-

nin doldurulmasında da soy gazlar kullanılır.

Periyodik sistemde metal, ametal, yarı metal ve soy gaz elementlerinin bulunduğu bölgeler renklendirilmiş kutular ile 
gösterildiğine göre, aşağıdakilerden hangisinde bir hata vardır?

A) 

Metaller

B) 

Ametaller

C) 

Yarı metaller

D) 

Soy gazlar
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