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Fen Bilimleri Soruları

1. Bilgi: Dünya’nın dönme ekseninin eğik konumu, dik konumuna göre yaklaşık 23,5o’lik bir açı ile yan yatmış 
görünümdedir. Bu açı ile Güneş etrafında dolanma hareketi yapar. Bu hareket sayesinde Güneş ışınları 
Dünya’ya farklı açılarla gelir. Böylece mevsimler oluşurken gece ve gündüz süreleri değişkenlik gösterir.

Görseller ve bilgiye bakılarak;

I.  Ekvator ile dolanma düzlemi çakışık olduğunda Dünya’nın eksen eğikliği kaybolur.

II. Dünya görsel 2 deki gibi hareket ederse, Dünya’nın her yerinde bir yıl boyunca 12 saat gündüz 12 saat 
gece yaşanır.

III. Dünya görsel 1 deki gibi hareket ederse, bir yıl boyunca Güneş ışınları güney yarım kürede her noktaya 
eğik açı ile düşer.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II.

B) II ve III.

C) I ve III.

D) I, II ve III.

Görsel 1
Dönme Ekseni

Dönme Ekseni

Ekvator

Kuzey Kutup
Noktası

Güney Kutup
Noktası

Güney Kutup
Noktası

Kuzey Kutup
Noktası

Dönme Ekseni

Dönme Ekseni

Dolanma Düzlemi

Görsel 2
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2.

Görselde Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanma hareketinden bir bölüm verilmiştir. A bölgesinde Deren, B 
bölgesinde ise Eren yaşamaktadır. 

Deren ve Eren’in 23 Eylül tarihinden 21 Aralık tarihine kadar yaşamış olduğu değişimlerle ilgili;

  I. Her 15 günde bir öğle vakti gölgelerini ölçtüklerinde, Dere’nin gölge boyu kısalırken Eren’in gölge boyu       
uzamıştır.  

 II. B bölgesinde Eren ekim ve kasım aylarında sonbahar mevsimi yaşar.

III.  Deren 23 Eylül de 12 saat gece yaşar. Sonraki günlerde gece süresi  21 Aralık tarihine kadar sürekli artar. 

Yapılan açıklamalardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.

B) Yalnız III.

C) I ve II.

D) II ve III.

A Bölgesi
23 Eylül

21 Aralık

Kuzey Kutup Noktası

Güney Kutup Noktası

B Bölgesi
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3.

Dünya’nın Güneş etrafında dolanma hareketi sırasında, farklı günlerindeki konumları gösteren iki görsel 
yukarıdaki gibidir.

Görsellerle ilgili olarak;

I.   Görsel 1’de güney yarım kürede gündüz süresi gece süresinden fazladır.

II.  Görsel 2’de kuzey yarım kürede gece süresi gündüz süresinden azdır.

III. Ekvatorda görsel 1 de 12 saat gündüz 12 saat gece yaşanır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II.

B) II ve III.

C) I ve III.

D) I, II ve III.

A.Ç.

D.E.

Y

Y

E

E

O

O

D.E.

A.Ç.

Görsel 1 Görsel 2

E: Ekvator
Y: Yengeç Dönencesi
O: Oğlak Dönencesi
Mavi Alan: Gece
Sarı Alan : Gündüz
A.Ç. : Aydınlanma çizgisi(Gece ile gündüz arasındaki sınır.)
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4. Dünya`nın dönme eksenin eğik, şeklinin geoit olmasından dolayı bir noktaya gelen Güneş ışığının gelme açısı, 
gece ve gündüz süreleri değişir. Bu yüzden Müslümanların bulundukları konumlara göre Ramazan ayında 
tuttukları oruç süreleri de farklılaşır.

21 Haziran 2016 tarihinde Türkiye`de oruç süresi yaklaşık  17 saat olduğuna göre K, L ve M 
bölgelerindeki oruç süresi aşağıda verlenlerden hangisi olabilir?

K L M

A) 16 18 13

B) 16 18 8

C) 18 16 13

D) 18 16 8

Dünya’nın Dönüş 
Yönü

Türkiye

Ekvator DüzlemiK

M

L
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5. • Dünya kendi etrafında dönerken aynı zamanda Güneş’in etrafında da dolanma hareketi yapar.

• Güneş’in etrafındaki yörüngesi elips şeklindedir.

• Dünya, Güneş etrafındaki bir tam turunu 365 gün 6 saatte tamamlamaktadır. Bu süreye 1 yıl denir.

• Dünya’nın ekseninin eğik olması sonucunda mevsimler oluşmaktadır.

• Dünya’nın Güneş etrafında dolanması sonucunda ise mevsimler biribirini takip ederler.

Yukarıda verilen bilgilere göre;

  I. Dünya üzerinde herhangi bir noktaya, dönme ekseninin eğik olmasından dolayı Güneş ışınlarının gelme 
açısı yıl içerisinde değişmeketedir.

 II. Dünya’nın kuzey ve güney yarım kürelerinde farklı mevsimler yaşanmaktadır.

III. Dünya’nın ekseninin eğik olması sonucu gece ve gündüzler oluşmaktadır. 

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

KK

İB

Kış

Kış Yaz

Yaz

İB

SB

SB

GK

GK

GK

GK

KK

KK

KK

İB: İlkbahar
SB: Sonbahar
KK: Kuzey Kutbu
GK: Güney Kutbu
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6.

Verilen görseldeki bilgilere göre Ahsen, Ceren ve Furkan şu çıkarımlarda bulunmuşlardır:

Ahsen:  Güney Yarım Küre`de en uzun gündüz, kuzey yarım kürede ise en uzun gece yaşanır.

Ceren:  21 Aralık tarihinden itibaren güney yarım kürede kış, kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanır.
Furkan: 21 Aralık`ta Güneş ışınlarının öğle vakti Güney Yarım Küre`de dik olarak geldiği enlem oğlak 
dönencesi olarak adlandırılır.

Buna göre hangi öğrencilerin çıkarımları yanlıştır?

A) Yalnız Ceren

B) Yalnız Ahsen                                                 

C) Ahsen ve Furkan

D) Ceren ve Furkan

Kuzey Kutup
Noktası

Güney Kutup
Noktası

Güneş
Dik açı ile gelen ışın Ekvator
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7.

Yukarıda verilen şekildeki bilgilere göre alçak ve yüksek basınç 
alanları ile havanın akış yönünü gösteren A,B ve C ifadelerinin 
yerine ne yazılırsa doğru olur?

A B C

A) Yüksek basınç Alçak basınç Yüksek basınçtan alçak basınca

B) Alçak basınç Yüksek basınç Yüksek basınçtan alçak basınca

C) Alçak basınç Yüksek basınç Alçak basınçtan yüksek basınca

D) Yüksek basınç Alçak basınç Alçak basınçtan yüksek basınca

Isınan hava yükselerek 
bulutları oluştururur.

Hava yükselince
A

alanı oluşur.

Hava alçalınca
B

alanı oluşur.

C

Soğuyan hava alçalır.
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8. Bir araştırmacı genotipini bilmediği aynı fenotipteki iki bezelye bitkisini tozlaştırdığında oluşan tüm bezelye 
bitkilerinin ata bitkilerle aynı fenotipte olduğunu görüyor. Oluşan bezelyeleri kendi aralarında tozlaştırdığında 
ise ortaya çıkan bezelyelerin bir kısmının başlangıçtaki bezelyelerden farklı fenotipte olduğunu tespit 
ediyor. Bezelyelere ait alellerin baskın ya da çekinik olma durumu tabloda verilmiştir.  

Buna göre başlangıçta tozlaştırılan bezelye bitkilerinin fenotip ve genotipleri aşağıdakilerden 
hangisi gibi olabilir?

A) Mor Çiçek  x Beyaz Çiçek

MM Mm

B) Yuvarlak Tohum               x Buruşuk Tohum  

Yy          yy

C) Sarı Tohum     x Sarı Tohum

Ss    SS

D) Uzun Boy                                                                       x Uzun Boy  

UU UU

Karakter Baskın Çekinik
Tohum rengi Sarı Yeşil
Tohum şekli Yuvarlak Buruşuk
Bitki boyu Uzun Kısa
Çiçek rengi Mor Beyaz
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9.

Yukarıda bir DNA parçasına ait görsel verilmiştir.

Bu görselin ait olduğu DNA molekülü ile ilgili;

  I. 1 numaralı yapı deoksiriboz şekeri olarak adlandırılır.

 II. 3 numaralı yapı DNA molekülüne adını veren yapıdır.

III. 2 numaralı yapı ile 4 numaralı yapı DNA molekülünün yapı birimidir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II.             B) I ve III.

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

2

3

5

4

1
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10.

Nemli ve kurak yer bitkilerinde gözlemlenen bu farklılıkların temel sebebi aşağıdaki olaylardan 
hangisiyle benzerlik gösterir?

A) Van kedisinin bir gözünün yeşil, bir gözünün mavi olması

B) İnsanlarda kan gruplarının bireyler arasında farklılık göstermesi

C) Develerin ayaklarının geniş, kirpiklerinin uzun olması ve hörgüçlerinde yağ depolamaları

D) Sirke sineklerinin farklı sıcaklıklarda gelişen yumurtalarından farklı kanat tipine sahip yavruların çıkması

Nemli Bölgede Yaşayan Bitkiler Kurak Bölgede Yaşayan Bitkiler
Kökleri kısadır. Kökleri uzundur.
Yaprakları geniştir. Yaprakları dar, kimi zaman diken şeklindedir.
Yaprak yüzeyi ince bir zarla çevrilidir. Yaprak yüzeyi kalın bir zarla çevrilidir.
Yapraktaki gözenek sayısı fazladır. Yapraktaki gözenek sayısı azdır.



34

11. DNA’nın nükleotid dizilişinde meydana gelen değişmelere mutasyon denir. Mutasyonlar genellikle DNA 
eşlemesi sırasında düzeltilememiş hatalar sonucu meydana gelir.

Aşağıda çeşitli nedenlerle hasara uğramış DNA zincirlerinden hangisi kendisini onaramayarak 
değişime uğrar?

A) B)

C) D)

Şekilde bir canlıya ait DNA modelinin parçası verilmiştir.
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12. Sıvı basıncının bağlı olduğu faktörleri açıklamak üzere, aşağıda taban alanları verilen kaplara h seviyesine 
kadar su doldurulmuştur. 

Bu düzenekle ilgili;

    I. Sıvı basıncı kabın şekline bağlı değildir. Bunu ispatlamak için 1. ve 3. düzenekler kullanılabilir.

   II. Kapların tabanlarına etki eden sıvı basınçları arasındaki ilişki P1=P2=P4>P3 şeklindedir.

  III. Bütün kaplara 3. kaptaki kadar su ilave edilirse son durumda tabandaki sıvı basınçları P3>P4>P1>P2 olur.

çıkarımlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve III.

D) II ve III.

13. Ali: Rakımı yüksek bir yere doğru giderken kulağımda hissettiğim tıkanma hissi

Ceren: Meyve suyunu pipetle içebilmem 

Emre: Annemin yağ tenekesinden yağı boşatmak için kapağı açtıktan sonra kapağın yanına bir tane daha 
delik açması 

Öğrencilerden hangileri açık hava basıncını örneklemiştir?

A) Ali B) Ali ve Ceren

C) Ceren ve Emre D) Ali, Ceren ve Emre

h

2s

1 2 3 4

2s s

h

2s
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14.

Çağlar,  sınıf arkadaşları Ali ve Ayşe’nin sıvı basıncı ile ilgili yaptıkları deneyleri izleyip deneylerle ilgili tabloyu 
dolduracaktır.

Çağlar her doğru cevabında 10 puan alırken yanlış cevabında 5 puan kaybettiğine göre, verdiği 
cevaplar sonucunda kaç puan kazanır?

A) 30 B) 35

C) 40 D) 50

Doğru Yanlış
Ali, sıvı basıncının sıvının yoğunluğuna bağlı olduğunu kanıtlamak istemiştir. x
Ayşe’nin deneyinde bağımsız değişken sıvının derinliğidir. x
Ali’nin deneyinde bağımsız değişken sıvı basıncıdır. x
Ayşe, aynı deney düzeneğini kullanıp kapların birine aynı hacimde alkol koysaydı sıvı 
basıncının yoğunluğa bağlı olduğunu kanıtlamış olurdu. x

Her iki deney de sıvıların, kuvveti her yöne eşit miktarda ilettiğini kanıtlar. x

Ali’nin Deneyi

Ayşe’nin Deneyi

Suh

2h

h

hSu Su

Yükseklik

Yükseklik Yükseklik

Yükseklik

Yağ
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15.. Geleneksel çocuk oyunlarımızdan olan seksekle ilgili oyun kuralları aşağıda belirtilmiştir.

4, 5, 7, 8 Numaralı Hanelerde(kareler) oyun

Atış çizgisinden taş 4. haneye atılır. 1., 2. ve 3. haneler tek ayakla geçilerek taşın bulunduğu haneye 
basmadan, 5. haneye çift ayakla basılır. 6. hane tek ayakla geçilerek. 7. haneye sol, 8. haneye sağ ayakla 
basılır. Zıplayarak geri dönülür. Aynı şekilde 5. haneye gelindiğinde çapraz elle yere değmeden 4. hanedeki 
taş alınır. 3., 2. ve 1. hanelere zıplanarak hane tamamlanır. 5., 7. ve 8. hanelerde de aynı kural geçerlidir.

Seksek oynayan çocuğun taşı 5. haneye(kare) attığı zaman, sırasıyla 1. haneden 8. haneye gelinceye 
kadar zeminlere yaptığı basıncın grafiği hangi seçenekteki gibi olmalıdır?

A) B)

C) D)

Basınç

Kare Kare

Basınç

Basınç Basınç

Kare Kare

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
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16. Elementlerin sınıflandırılmasıyla ilgili çalışmalar çok eskilere dayanır. Element keşiflerinin artmasıyla 
birlikte elementlerin sınıflandırılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Tıpkı elbise dolabımızda gömlekleri bir yerde, 
pantolonları bir yerde toplayıp hatta bunları bir de renklerine göre ayırmamızın bize sağladığı kolaylık gibi 
elementleri de sınıflandırmak hem bilimsel çalışmalara kolaylık hem de zamandan tasarruf sağlamaktadır.

Elementlerin sınıflandırılmasının tarihsel gelişiminde aşağıdaki özelliklerden hangisinden 
yararlanılmamıştır?

A) Oda sıcaklığındaki fiziksel hallerine 

B) Benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre 

C) Artan atom kütlelerine göre 

D) Artan atom numaralarına göre 

17. K: Isıyı iyi ilettikleri için, mutfak eşyalarında soba ve kalorifer peteği yapımında kullanılır.

L: İşlenme özelliğinden faydalanarak ısıya dayanıklı cam yapımında kullanılır.

M: İçme suların mikroplardan arındırılmasında kullanılır.

Yukarda özellikleri verilen elementlerin sınıflandırması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

K L M

A) Ametal                                  Metal Yarı Metal

B) Yarı Metal Ametal Metal

C) Metal Ametal Yarı Metal

D) Metal Yarı Metal Ametal
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18. Buğdaydan un elde edilmesi maddenin sadece şekil, görünüm, renk gibi dış görünüşünü değiştiren olaylara 
fiziksel değişim  adı verilir.

Maddelerin fiziksel görünümü yanı sıra iç yapısını da değiştiren olaylara kimyasal değişim adı verilir.

Aşağıdaki olaylardan hangisi kimyasal değişim örneğidir?

A) Çaydanlıktaki suyun buharlaşması

B) Altından bilezik yapılması

C) Kumdan cam yapılması

D) Bakırdan tencere yapılması

19. Kimyasal etkiler veya maddelerin birbirleri ile etkileşime girmeleri sonucu yeni maddeler oluşabilir.  Maddelerin 
molekül yapılarının değişmesi yeni maddelerin oluşmasına kimyasal tepkime adı verilir.

Yukarıda suyun oluşum tepkimesi modellenmiştir. Hidrojen ve oksijen molekülleri kimyasal tepkimeye girenleri 
oluştururken ürün olarak da bir bileşik olan su molekülleri oluşmuştur.

Yukarda verilen bilgi ve şekilden kimyasal tepkimelerle ilgili hangisi çıkarılamaz?

A) Atom türü ve sayısı değişmez.

B) Toplam atom sayısı değişmez.

C) Toplam kütle değişmiştir.

D) Atomlar arası bağlar kopar yeni bağlar oluşur.

+H

Hidrojen 
Molekülü

Hidrojen 
Molekülü

Girenler Ürünler

Oksijen 
Molekülü Su 

Molekülü
Su 

Molekülü

H

H2 H2 O2 H2O H2O

H H
H H H H

O O

O O
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20. İndikatörler, ph belirteçleri olup kimyasal tepkimeler sırasında maddenin fiziksel yapısında renk değişimi gibi 
farklılıklara sebep olan organik bileşiklerdir. 

Mor lahana doğal indikatörler içinde bir bitkidir. Ph değeri yaklaşık 7 olan ortamlarda mor lahanadan elde 
edilecek çözelti mor,  ph değeri 7’nin üzerine çıktığında mavi, ph değeri 7’nin altında ise kırmızı ve tonlarında 
olur.

Asidik ortamda yetiştirildiğinde mavi ve tonlarında çiçek açan ortancalar, bazik ortamlarda pembe ve 
tonlarında çiçek açarlar.

Bahçesindeki ortancaları her sene pembe çiçek açan Yasemin Hanım’ın, ortancaları bu sene mavi çiçek 
açmış. Bu olaya çok şaşıran Yasemin Hanım bu durumun sebebinin bu sene kullandığı farklı gübre 
olabileceğini düşünür.

Yasemin Hanım’ın kullandığı yeni gübre, mor lahana suyunu hangi renge dönüştürür?

A) Mor

B) Yeşil

C) Mavi

D) Kırmızı
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21. Fosil yakıtlar büyük oranda karbon ve hidrojen elementlerinden oluşmuştur. Ancak düşük oranda da olsa 
fosil yakıtlarında kükürt ve azot elementleri vardır. Dolayısıyla fosil yakıtlar yandığında CO2,NO2,SO2 gibi 
gazlar havaya karışır. Bu gazlar havadaki su buharı ile tepkimeye girerek karbonik asit (H2CO3), nitrik asit 
(HNO3) ve sülfürik asit(H2SO4) gibi asitleri oluşturur. Dolayısıyla fosil yakıtların çok fazla kullanıldığı sanayi 
bölgelerindeki yağmurlar, asidik özellik gösterir. Bu yağmurlara asit yağmurları adı verilir.

Asit yağmurları çevreye çok büyük zararlar verir. Asit yağmurlarını engellemek için aşağıdakilerden 
hangisi yapılabilir?

A) Üretimi artırmak için daha çok fabrika kurulması gerekir.

B) Ağaçlar dikilerek ormanlık olanlar genişletilmeli.

C) Yolculuk yapmak için şahsi araçlarımızı tercih etmeliyiz.

D) Isınmak için daha çok kömür kullanmalıyız.
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CEVAP ANAHTARI

FEN BİLİMLERİ

1. A

2. B

3. D

4. B

5. B

6. A

7. B

8. C

9. B

10. C

11. C

12. C

13. D

14. B

15. D

16. A

17. D

18. C

19. C

20. D

21. B




