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Fen Bilimleri Soruları

Yanda periyodik tablonun bir kısmı verilmiştir. Sağdaki sütun 8A grubudur. 
Buna göre,
I.  K, L, M elementlerinin son yörüngelerinde eşit sayıda elektron bulunur.
II.  N ve L elementlerinin elektron bulunduran katman sayıları eşittir.
III. N ve R elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

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

Balon zamanla şiştiğine göre,
I.   Kimyasal bir tepkime gerçekleşmiştir.
II.  Demir parçalarının miktarı zamanla azalmıştır.
III. A sıvısının miktarı zamanla artmıştır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?  

A sıvısına aşağıdaki şekilde olduğu gibi demir parçaları atılıp hemen ardından sönük bir balon kabın ağzına 
takılıyor. 

1.

2.

Demir
Balon
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A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III.

c

B

A

LK

Bu şekle göre,
I.    Kuzey yarım kürede bu tarihten itibaren gündüz süreleri kısalmaya başlar.
II.   A noktasından K noktasına gidildikçe gündüz süresi uzar.
III.  C ve K noktalarında gece ve gündüz süreleri arasındaki fark en fazladır.

Aşağıda Dünya’nın Güneş etrafında dolanımının kesiti verilmiştir. 

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Okuldaki fen laboratuvarında sadece asit ve baz şişelerinin olduğu bir dolap bulunmaktadır. Ancak şişelerin 
üzerindeki yazıların bazıları silinmiştir. Fen Bilgisi öğretmeni şişelerde asit mi baz mı olduğunu anlamak için 
şişeleri çıkarıyor ve aşağıdaki işlem basamaklarını uyguluyor.

I. Basamak : A ve C şişelerine mavi turnusol kağıdı batırıyor, sadece A  
    şişesindeki sıvı turnusol kağıdının rengini değiştiriyor.
II. Basamak : B ve C şişelerine fenolftalein çözeltisi damlatıyor ve sadece
    C şişesinde renk değişimi oluyor.
III. Basamak : A, B ve C şişelerine metil oranj çözeltisi damlatıyor ve C
   şişesindeki sıvının sarı, A ve B şişelerindeki sıvının ise
   kırmızı renk aldığı görülüyor. 

Buna göre öğretmenin tüm sıvıların ne olduğunu belirleme durumu hangi basamakta tamamlanır?

A) I. basamakta B) II. basamakta

C) III. basamakta D) Belirleyememiştir.

3.

4.
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A) B)

C) D)

ÖZELLİK ASİT BAZ

H+ iyonu sayısı OH- iyonu 
sayısından fazladır

Cama ve porselene zarar verir

Metal kapları aşındırır

Kuvvetli olanı cilde zarar verir

ÖZELLİK ASİT BAZ

H+ iyonu sayısı OH
-
 

iyonu sayısından 
fazladır



Cama ve porselene 
zarar verir 

Metal kapları aşındırır

Kuvvetli olanı cilde 
zarar verir 

ÖZELLİK ASİT BAZ

H+ iyonu sayısı OH
-
 

iyonu sayısından 
fazladır



Cama ve porselene 
zarar verir 

Metal kapları aşındırır 

Kuvvetli olanı cilde 
zarar verir  

ÖZELLİK ASİT BAZ

H+ iyonu sayısı OH
-
 

iyonu sayısından 
fazladır

 

Cama ve porselene 
zarar verir 

Metal kapları aşındırır  

Kuvvetli olanı cilde 
zarar verir  

ÖZELLİK ASİT BAZ

H+ iyonu sayısı OH
-
 

iyonu sayısından 
fazladır



Cama ve porselene 
zarar verir 

Metal kapları aşındırır 

Kuvvetli olanı cilde 
zarar verir  

Remziye Öğretmen fen laboratuvarında öğrencilere yol göstermesi amacıyla aşağıdaki çizelgeyi doldurarak 
maddelerin özellikleri hakkında bilgi vermek istiyor. 

Buna göre çizelgenin doldurulmuş şekli aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

5.
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Buna göre kalan parçaların zemine uyguladıkları basıncın başlangıçtakine göre değişimi hangi seçenekte 
doğru verilmiştir?

Öğretmen tahtaya çizdiği özdeş küplerden oluşan şekillerden taradığı kısımların kesilerek atılmasını istiyor.

K L M

A) Azalır Azalır Artar

B) Artar Azalır Azalır

C) Azalır Değişmez Değişmez

D) Değişmez Azalır Değişmez

A) Emre B) Sevgi C) Ayşe D) Mustafa

Eşit bölmelendirilmiş kapta bulunan sıvının kap tabanına yaptığı basıncı öğrenciler 4P olarak hesaplamışlardır. 
Ders öğretmeni kabı 1800 döndürerek öğrencilerine kap tabanındaki sıvı basıncının değişimini soruyor. Öğrenciler 
soruya şu şekilde cevap veriyorlar:
Emre  :2P ile 4P arasındadır.
Sevgi  :4P ile 8P arasındadır.
Ayşe  :8P ile 10P arasındadır.
Mustafa :P ile 4P arasındadır.
Öğrencilerden hangisi soruya doğru cevap vermiştir?

6.

7.

K L M
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CEVAP ANAHTARI

FEN BİLİMLERİ

1. D

2. B

3. B

4. B

5. C

6. C

7. B




