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1. Rüzgâra karşı direkt olarak seyir yapamayan yelkenli tekneler teorik olarak rüzgârı tekneye göre 45 derecelik açılarla 
aldıklarında yelken üzerinde üretilen kuvvet ile hareket ederler.

Aşağıdaki görselde bir yelkenlinin A noktasından B noktasına gidebilmek için çizdiği rotalar belirtilmiştir.

Buna göre seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Rüzgârın yönü yelkenlinin rota belirlemesinde önemli bir etkendir.

B) A noktası yüksek basınç alanı ise yelkenli 1. Rota’dan gitmelidir.

C) Rüzgârın yönü B noktasından A noktasına doğru ise yelkenli 2. Rota’dan gitmelidir.

D) B noktası alçak basınç alanı ise yelkenli A noktasına dönerken 1. Rota’dan gitmelidir.

Fen Bilimleri Soruları
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2. Rüzgârlar, basınç farklılığından kaynaklanan hava olaylarıdır. Sıcaklığın yükseldiği bölgede alçak basınç alanı oluşur-
ken, sıcaklığın düşük olduğu bölgede yüksek basınç alanı oluşmaktadır. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına 
doğru oluşan hava akımları rüzgârı oluşturur.

Birbirine komşu olan dört farklı bölge ile ilgili aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda rüzgârların yönleri belirlenecektir.

     I. Bölge en yüksek basınç alanına sahiptir

     II. Bölge en sıcak bölgedir.

     IV. Bölgedeki basınç alanı III. Bölgeye göre daha yüksektir

Buna göre bu dört bölge arasında oluşacak rüzgâr yönleri hangi seçenekteki gibi çizilirse doğru olabilir? 
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3. Sıvılar içinde bulundukları kaba basınç uygular. Bu basınç sıvıların derinliği ve yoğunlukları ile doğru orantılıdır.

Aşağıdaki özdeş kaplara belirtilen miktarda K, L ve M sıvıları konuluyor.

Kap tabanlarına etki eden sıvı basınçları ve sıvı yoğunlukları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi kesin-
likle olamaz?

A) dK  > dL >  dM         ise    PK > PL > PM         olabilir. 

B) dK  > dM >  dL         ise    PK > PM > PL         olabilir. 

C) dM  > dL =  dK         ise    PM > PL = PK         olabilir. 

D) dM  = dK >  dL         ise    PK > PM > PL         olabilir. 
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4. Aşağıda bazı bitkilerin Kuzey yarım kürede hasat zamanını gösteren bir mevsim çarkı verilmiştir.

Dünya’nın farklı noktalarında yaşayan 4 farklı çiftçinin hasat ettikleri ürünlerle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. 

( Bitkilerin hasat zamanını etkileyen tek faktörün mevsim olduğu varsayılacaktır. )

1. Çiftçi karnabahar hasadına başlarken 4. Çiftçi bezelye hasadına başlamıştır.

2. Çiftçi ıspanak hasadına başladığında 3. Çiftçi üzüm hasadına başlamıştır.

3. Çiftçi bezelye hasadını toplarken 1. Çiftçi karnabahar hasadını toplamaktadır.

2. Çiftçi yılın ilk yarısında havuç, ıspanak ve çilek hasadı da yapmıştır.

Buna göre bu çiftçiler hangi yarım kürelerde yaşamaktadır? 

         1.Çiftçi       2.Çiftçi        3.Çiftçi       4.Çiftçi

A) Kuzey yarım küre Kuzey  yarım küre Güney yarım küre Kuzey  yarım küre

B) Güney yarım küre Kuzey  yarım küre Güney yarım küre Kuzey  yarım küre

C) Kuzey  yarım küre Kuzey  yarım küre Güney yarım küre Güney yarım küre

D) Güney yarım küre Güney yarım küre Kuzey  yarım küre Kuzey  yarım küre
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5. “Canlılar yaşama devam edebilmek ve üremek için kendilerini avcılardan korumak ve avlarına ise fark edilmeden 
yaklaşmak isterler. Bunun için de çeşitli yollar bulmuşlardır. Bunlardan biri de kamuflajdır. Bazı canlılar görünüşlerini de-
ğiştirerek bulundukları zemine uyum sağlarken bazı canlılar ise kendilerini daha tehlikeli bir canlı ya da başka bir canlının 
parçasıymış gibi gösterebilirler.”

Bir öğretmen; öğrencilerinden Ahtapot, Diken Böceği ve Kelebek’e ait üç görseli ve tahtada yazan bilgiyi inceleyerek 
çıkarımda bulunmalarını istemiştir.

Buna göre öğrenciler hangi çıkarımda bulunamaz?

A) Bu üç canlı da yaşama şanslarını arttırmışlardır.

B) Bu özellikler, doğal seçilim sayesinde yaygın hale gelmiştir.

C) Bu canlılar farklı ortamlara da aynı hızla uyum sağlayacaklardır.

D) Canlıların bu özellikleri nesilden nesle aktarılmıştır.

6. 

21.10.2019 tarihinde açılacak olan okuluna devam etmek için K noktasından L noktasına gidecek olan öğrenci, 
17.01.2020’de bitecek olan dönemi için valiz hazırlamaktadır. 

Buna göre verilen tarih aralığı için hangi seçenekteki kıyafetlerle uygun bir valiz hazırlamış olur?

A) Bot, kazak, kadife pantolon

B) Sandalet, tişört, şort

C) Spor ayakkabı, uzun kollu gömlek, kumaş pantolon

D) Çizme, süveter, kot pantolon
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7. Görsellerde Kuzey yarım kürede dört farklı ayda yetişen bitkiler ve Dünya’nın Güneş etrafındaki konumları verilmiştir.

                             Şekil 1                        Şekil 2

                             Şekil 3                        Şekil 4

Bu görsellere göre seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I konumunda Güney yarım kürede yaşayan bir aile Şekil 1’deki sebzeleri tercih etmelidir.

B) II konumunda Kuzey yarım kürede yaşayan bir aile Şekil 3’deki sebzeleri tercih etmelidir.

C) Şekil 2’deki sebzeleri seçen bir aile III konumunda Güney yarım kürededir.

D) Şekil 4’deki sebzeleri seçen bir aile IV konumunda Güney yarım kürededir.
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8.

Görselde K, L ve M şehirlerinin konumları görülmektedir. L şehri Ekvator üzerinde K şehri Kuzey yarım kürede, M şehri ise 
Güney yarım kürededir. K ve M şehirlerinin Ekvatora uzaklıkları eşit mesafededir.

Buna göre 24 Mart ve 26 Eylül tarihlerinde K, L ve M şehirlerinin ortalama sıcaklık değerlerini gösteren grafik 
hangi seçenekte doğru gösterilmiş olabilir?

A)   B)

C)   D)
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9. Aynı günde saat 12.00’de düz bir zemine dik olacak şekilde yerleştirilen özdeş cisimlerin farklı şehirlerdeki gölge boyları 
aşağıdaki gibi ölçülmüştür.

Şehirler M N O P
Gölge Boyu 5 cm 3 cm 7 cm 0 cm

Görsele göre verilen şehirlerin Dünya üzerindeki konumlarıyla ilgili hangisi doğrudur?

A) Ölçüm 21 Haziran tarihinde yapılmış ise N şehri Yengeç dönencesi üzerinde M şehri Oğlak dönencesi  üzerinde olabilir.

B) Ölçüm 21 Aralık tarihinde yapılmış ise M şehri Oğlak dönencesi üzerinde N şehri  Ekvator üzerinde olabilir.

C) Ölçüm 21 Haziran tarihinde yapılmış ise P şehri Oğlak dönencesi üzerinde N şehri Yengeç dönencesi üzerinde olabilir.

D) Ölçüm 21 Aralık tarihinde yapılmış ise O şehri Yengeç dönencesi üzerinde P şehri Oğlak dönencesi üzerinde olabilir.

10. Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi sırasında özel tarihlerde Dünya’nın konumları ve verilen konumlarda birim yü-
zeye düşen güneş ışığı miktarı-konum grafiği aşağıda verilmiştir.

Buna göre verilen konumlar ile grafik eşleştirildiğinde aşağidakilerden hangisi yanlıştır?

A) Güney yarım küre için çizilmiş ise 1 numaralı grafik M konumuna ait olabilir.

B) Kuzey yarım küre için çizilmiş ise 2 numaralı grafik L konumuna ait olabilir.

C) Güney yarım küre için çizilmiş ise 3 numaralı grafik N konumuna ait olabilir.

D) Kuzey yarım küre için çizilmiş ise 4 numaralı grafik K konumuna ait olabilir.
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11. Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi sırasında özel tarihlerde Dünya’nın konumları ve verilen konumlarda düz bir 
zemine konulan özdeş cisimlerin aynı saatte ölçülen gölge boylarına ait grafik verilmiştir.

Buna göre verilen konumlar ile grafik eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Güney yarım küre için çizilmiş ise 1 numaralı grafik K konumuna ait olabilir.

B) Kuzey yarım küre için çizilmiş ise 2 numaralı grafik N konumuna ait olabilir.

C) Güney yarım küre için çizilmiş ise 3 numaralı grafik L konumuna ait olabilir.

D) Kuzey yarım küre için çizilmiş ise 4 numaralı grafik M konumuna ait olabilir.

12. Nazlı öğretmen özdeş ışık kaynakları ve Dünya modelleri ile şekildeki düzenekleri hazırlamıştır.

Buna göre

I.  2. Düzenek üzerinde Oğlak dönencesine Güneş ışınları dik açıyla gelmektedir.

II. 2. Düzenekte Güney yarım küreye Güneş ışınları Kuzey yarım küreye göre daha eğik düşmektedir.

III. Her iki düzenekte de Güney yarım küreye düşen Güneş ışınları eşit miktarda ısı enerjisi oluşturmaktadır.

IV. 1. Düzenekte saat 12.00 ‘de Kuzey yarım küredeki gölge boyu Güney yarım küreden daha azdır.

çıkarımlarından hangileri doğrudur?

A) I ve III. B) I ve IV. C) II ve III. D) III ve IV.
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13. Isınma ve soğumalar gibi çeşitli etkenler sonucunda yeryüzünde oluşan basınç farklılıkları, havanın yer değiştirmesine 
neden olmaktadır. Hava daima basıncın yüksek olduğu yerden, basıncın düşük olduğu yere doğru hareket eder. Yatay 
yönlü yer değiştiren bu hava hareketlerine rüzgâr denir.

                            Rüzgar  Hızı Ölçeği

                   En Düşük  En Yüksek

                      m/s                                 m/s

                  

Görselde Türkiye’nin 1980-2018 yılları arasındaki yıllık ortalama rüzgar hızı ve hakim yönü dağılımı verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Artvin ‘in sıcaklığı daha düşük olduğundan rüzgârın yönü Artvin’den Ardahan’a doğrudur.

B) 1980-2018 yılları arasında Türkiye’de ortalama hızı en yüksek olan rüzgârlar Erzurum’da esmiştir.

C) Van Gölü, çevresine göre daha sıcak olduğundan rüzgarların yönü göle doğrudur.

D) Rüzgar, yüksek basınç alanı olan Denizli’den Muğla’ya doğru düşük hızla esmiştir.
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14. Hava sıcaklığında çeşitli etkiler sonucu oluşan değişimler yüzeyde alçak veya yüksek basınç alanlarının oluşmasına 
neden olur. 

Aşağıdaki görsellerde hava hareketlerinin izlediği yönler verilmiştir. 

Buna göre verilen ifadelerden hangisi söylenebilir?

A) 1. Görsel’de hava hareketleri merkezden çevreye doğrudur. 

B) 1. Görsel’deki hava sıcaklığı daha fazladır.

C) 2. Görsel’deki alan alçak basınç etkisindedir.

D) 2. Görsel’de yükseltici hava hareketleri görülür.
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15. 23 Eylül tarihinde, yatay yüzeyde yerleştirilen özdeş, ikişer metrelik cisimlerin saat 12.00’de ölçülen gölge boyları 
aşağıda verilen tablodaki gibidir.

Cisimler Gölge boyları ( cm )
K 170
L 60
M 220

Bu cisimlerin Ekvator’dan kutuplara doğru sıralanışı hangi seçenekteki gibi olabilir?
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16. Görselde Artvin iline ait 5 günlük hava tahmini verilmektedir.

En yüksek değerler dikkate alındığında aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A)  Haftanın beş gününde de yağış görülebilir.

B) En düşük sıcaklık 6 Nisan Pazartesi görülebilir

C) En düşük nem miktarı 5 Nisan Pazar günü görülebilir.

D) Sıcaklık arttıkça ortamda nem artışı görülebilir.
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17. Aşağıda iki farklı canlıya ait DNA moleküllerinin bir kısmı verilmiştir.          

Görsellere göre,

I. DNA-I ve DNA-II’nin onarılması için birer tane Sitozin nükleotidi gereklidir.

II. DNA-I kendini eşlerken 1 tane Guanin nükleotidine ihtiyaç duyar.

III. DNA-II’nin kendini onarıp eşlemesi için 3 tane Adenin nükleotidi gereklidir. 

ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur?

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

18. Görselde hücrede gerçekleşen bir olay görülmektedir.

Görselde verilen bu olay ile ilgili,

I. DNA’nın kendini eşlemesi olayıdır. 

II. Gerçekleşirken hücre sitoplazmasında bulunan fosfat miktarı azalır. 

III. Guanin nükeotidlerinin karşısına Timin nükleotidleri gelir.                                                                                                                                                                                                        

bilgilerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II.  B) I ve III.  C) II ve III. D) I,II ve III.
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19. Buket öğretmen DNA ve Genetik Kod ünitesinde bazı kavramları öğrencilerine öğretmek için aşağıdaki görseli kulla-
nıyor. 

Numaralı kutucuklara sırasıyla hangi kavramlar geleceğini öğrencilerine soruyor.

Buna göre aşağıda verilen cevaplardan hangisi tamamen doğrudur?

A) Heterozigot döl - Homozigot döl  - Baskın Alel - Çekinik Alel  - Fenotip  - Genotip

B) Homozigot döl  - Heterozigot döl - Çekinik Alel - Baskın Alel  - Genotip -  Fenotip

C) Homozigot döl  - Heterozigot döl - Baskın Alel  - Çekinik Alel - Genotip - Fenotip

D) Heterozigot döl - Homozigot döl  - Çekinik Alel - Baskın Alel  - Fenotip - Genotip
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20. Bezelyelerde yuvarlak tohum, baskın alelle; buruşuk tohum, çekinik alelle taşınmaktadır. 

Aşağıda bazı bezelyelerin çaprazlanması sonucu oluşan bezelyelerin genotip oranları verilmiştir.

Genotip oranları:    1/4 YY homozigot baskın

                               2/4 Yy heterezigot baskın

                               1/4 yy homozigot çekinik

Buna göre,

I. Çaprazlanan bezelyelerde buruşuk tohumluluk aleli bulunur.

II. Çaprazlanan bezelyelerin her ikisi de homozigottur.

III. Bezelyelerin genotipleri %75 yuvarlak, %25’i buruşuktur.

verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

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

21. DNA dedektiflerinin yaptığı ilk iş, kan, post, tüy ya da kemik gibi kullanabilecekleri bir doku örneği bulmaktır. Doku 
eritilip test için gerekmeyen yağ gibi kısımlardan arındırılır. Ardından Polimeraz Zincir Reaksiyonu adı verilen yöntemle, 
daha kolay incelenebilmesi için DNA’dan bir parçanın kopyaları çıkarılır. Bu noktada, araştırmacılar türünü belirleyebilse 
de, özel olarak hangi hayvan olduğunu belirleyemezler. Bunu belirlemek için, DNA’da bulunan ve her hayvanın kendisine 
özgü olan kimyasal belirleyiciler yani DNA parmak izi incelenir. Hayvanın nereden geldiğini bulmak için bu sonuçları, aynı 
türdeki bilinen hayvan gruplarından ya da popülasyonlarından alınan DNA ile karşılaştırırlar. Sonuçları kesinleştirmek için 
araştırmacılar, memeli, kuş ve diğer türlere ait veri tabanlarına da bakarlar.

Verilen bilgiye göre,

I.  Suçluların bulunmasında kullanılabilecek bir yöntem olabilir.

II. Kalıtsal hastalıkların tanısında kullanılabilir.

III.Safkan köpek ırklarının belirlenmesinde kullanılabilir.

çıkarımlarından hangileri doğrudur?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) I,II ve III.                                                                                                                                          
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22. 

Uzun Bir Yaşam İçin Genler: Çok Yaşlı Solucanlar 

Caenorhabditis elegans türü bu solucan iki haftalık ve artık ölüme çok yaklaştı; vücudu kurumuş ve zorlukla hareket 
ediyor. C.elegans normalde iki ya da üç hafta yaşar ve çoğu insan gibi o da yaşını belli eder. Derisi değişir, hareketleri 
yavaşlar ve gençken olduğu gibi besin bulmak için enerjiyle koşuşturamaz 

Hemen yakındaki bir mikroskopta 5 haftalık bir kuzeni yatıyor. Ancak diğerinden iki katı yaşlı olmasına rağmen bu C.e-
legans, bir anaokulu öğrencisi gibi kıpır kıpır. Bilim insanları yuvarlak kurtlarda uzun yaşamın anahtarını buldular: C.ele-
gans’ı genç tutan genleri. Bilim insanları kimyasal maddeler ve beslenme sayesinde bazı genleri ‘kapatıp’ bazılarının daha 
çok çalışmasını sağladılar ve yaşlanmalarına rağmen sağlıklı ve güçlü kalmalarını başardılar.

                                                                                                      

Verilen bilgiye göre,

I. Bu yöntem sayesinde gelecekte insanlar sağlıklı ve güçlü kalabilir.

II. Burada solucanların hiç yaşlanmadan daha uzun süre yaşaması sağlanmıştır.

III. Solucanın yaşlanmamasını sağlayan genlerin çıkarılması yaşlanmasını geciktirmiştir.

çıkarımlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) II ve III. D) I,II ve III.
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23.

Fen Bilgisi dersinde görselde verilen demirden yapılmış F, E, ve N harflerini sınıfa getiren öğretmen, tahtaya iki soru ya-
zıyor.

Soru 1: Bu şekillerin sünger üzerinde oluşturdukları basınçlarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

Soru 2: F harfini yan çevirip E harfi üzerine koyduğumuzda E harfinin sünger üzerinde oluşturduğu basınç nasıl değişir? 
Nedeni ile birlikte açıklayınız.

Soruların doğru cevapları hangi seçenekte verilmiştir?

Soru 1 Soru 2

A) PE < PN < PF Yüzey alanı artacağı için basınç azalır.

B) PF < PN < PE Ağırlığı artacağı için basınç artar.

C) PE < PN < PF Ağırlığı artacağı için basınç artar.

D) PF < PN < PE Yüzey alanı artacağı için basınç azalır.
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24. Basınç, bir yüzeye uygulanan dik kuvvetin yüzeyin alanına oranıdır. Basınç; kuvvet (ağırlık) ile doğru orantılı, yüzey 
alanı (temas yüzeyi) ile ters orantılıdır.      

Ali, özdeş Lego oyuncakları ile eski mısır rakamlarını ifade eden görseldeki düzeneği her rakam için kurmuştur

Buna göre Ali, basıncın kuvvet ve yüzey alanı ile ilişkisini açıklamak için hangi rakamlara ait düzenekleri kulla-
nabilir?

Basınç - Kuvvet İlişkisi  Basınç - Yüzey Alanı İlişkisi

A)  2 ile 4 düzeneklerini karşılaştırır.   4 düzeneği üzerine 1 düzeneğini yerleştirir ve 2 düze-
neği ile karşılaştırır.  

B)  3 ile 4 düzeneklerini karşılaştırır.  3 düzeneği üzerine 1 düzeneğini yerleştirir ve 4 düze-
neği ile karşılaştırır.

C)  3 ile 6 düzeneklerini karşılaştırır.  6 düzeneği üzerine 2 düzeneğini yerleştirir ve 8 düze-
neği ile karşılaştırır.

D)  4 ile 8 düzeneklerini karşılaştırır.  3 düzeneği üzerine 2 düzeneğini yerleştirir ve 6 düze-
neği ile karşılaştırır.
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25. 

Görselde taban alanları eşit olan kaplardan I.Kap 6 metre yüksekliğinde bir bölmeden II. Kap ise birbirinden bağımsız 
ve ağızları açık 2 metre yüksekliğinde özdeş üç bölmeden oluşmaktadır. Her iki kapta da aynı tür sıvılar bulunmaktadır. 
Kaplardaki muslukların tamamı aynı anda açıldığında I.Kabın tabanına ve II. Kabın en alt bölmesinin tabanına etki 
eden sıvı basıncı değişimi nasıl olur?
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26. Sıvı içine batan bir cisim hacmi kadar sıvının yerini değiştirir. 

Görselde aynı cins sıvı bulunan K, L, M kaplarında sıvı yükseklikleri ve yüzey alanı genişlikleri verilmiştir. 

K, L, M kaplarına sıvıdan daha yoğun olan özdeş küreler atılıyor. 

Buna göre K, L, M kapları tabanında küreler atılmadan önceki ve atıldıktan sonraki sıvı basınçları arasındaki ilişki 
nasıldır?

    Küre Atılmadan Önce                         Küre Atıldıktan Sonra

A)            L>K=M                                                     L>M>K

B)            K=L=M                                                     K=M=L

C)            K=L=M                                                     M>K>L

D)            L>K=M                                                     K=M>L
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27. 

Salih öğretmen sınıfa kapakları çıkartılmış, belirli noktalardan açılan özdeş delikleri oyun hamuru ile kapatılmış ve iki farklı 
sıvı ile doldurulmuş 4 adet şişe getiriyor.  Sıvı basıncının sıvı cinsine bağlı olduğunu göstermek istiyor.

Buna göre hangi iki şişedeki oyun hamurları çıkarılırsa amacına ulaşır?     

A) I ve II. B) I ve IV.  C) II ve III.  D) III ve IV.
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28.

Selma Öğretmen 18 kişilik sınıfında periyodik tablo konusunda ilk 18 elementi öğrettikten sonra bahçede bir oyunla konu-
yu tekrar etmeyi hedefliyor. 

Öğrencilerin her birinin sırt ve karın bölgesine bir kâğıt yerleştiriyor. Sırt tarafında element adı, ön tarafında ise sırtında 
yazan elementin atom numarasını yazıyor. 

Daha sonra ise eline bir top alıyor ve 1’den 18’e kadar olan herhangi bir sayı söylüyor. Söylediği sayıyı taşıyan öğrenci 
sırtında ki element ismini söyleyerek top yere düşmeden yakalıyor ve elementin özelliklerini sıralıyor. Topu yakalayan, 
ortaya geçerek taşıdığı elementin özelliklerini, grup ve periyot numarasını, ametal ya da metal olduğunu söylüyor. 

Öğretmen 5 sayısını söyleyerek oyunu başlatıyor ve öğrenciler oyun kuralına göre oynamaya devam ediyor. 

Buket: Topu yakaladım. Ben Bor elementiyim. Yarı metal özellikte 3A grubundayım. 2.periyottayım. Topu atıyorum 8 nu-
mara

Damla: Topu yakaladım.  Ben Oksijen’ im. 6A grubunda, 2.periyottayım. Ametal özellikteyim.  Topu atıyorum 2 numara

Ahmet: Topu yakaladım. Ben Berilyum’ um. Ametal özellikteyim 2A grubu 2. Periyottayım. Topu atıyorum 6 numara

Ali: Topu yakaladım. Ben Karbon’um 4A grubunda 2.periyottayım. Ametal özellikteyim. 

Selma Öğretmen öğrencilerin bazılarının yanlış bilgiler verdiğini fark ediyor.  

Periyodik tabloya göre hangi öğrenciler yanlış bilgi vermiştir? 

A) Buket B) Ahmet C) Damla ve Ahmet D) Ali ve Buket
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29. Görseldeki malzemeler kullanılarak bir deney yapılmıştır.  

Deneyde cam balonun içine bir miktar Hidroklorik asit (HCl) çözeltisi dökülmüş üzerine alüminyum folyo parçaları atılarak 
ağzına balon geçirilmiş ve hassas terazi ile toplam kütle tartılmıştır. Bir süre beklendiğinde balonun şiştiği görülmüştür. 
Balonun şişmesi durunca cam balon olduğu hali ile tekrar tartılmıştır.

Deney ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Balonun şişmesi gaz çıkışı olduğunu ve kimyasal bir olay gerçekleştiğini göstermektedir.

B) Yapılan deney ‘Asitler metallere etki eder.’ bilgisini doğrulamak için kullanılabilir.

C) Kütlenin korunumu kanununa göre deney sonucunda katı kütlesi sabit kalmıştır.

D) Balonda biriken madde, HCI ve alüminyum folyodan farklı özellik göstermektedir.

30. Görseldeki kapalı kap içerisine K maddesi ile O2 maddesi birlikte konulmuştur.

Bu kapta bir süre sonra CO2 ve H2O moleküllerinin açığa çıktığı gözlenmiştir. 

Buna göre,

I. K maddesi ile O2 maddesi kimyasal tepkimeye girer.

II. Etkileşim sonucunda atom çeşidi ve sayısında değişme olmaz.

III. Tepkimede bağ kırılımı ve oluşumu görülür.

çıkarımlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.  C) II ve III. D) I,II ve III.
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31. Fen Bilimleri Öğretmeni Eda Hanım asit ve bazların genel özelliklerini kavratmak için bir etkinlik düzenliyor. Bir K mad-
desi üzerinde aşağıdaki işlemleri yapıyor ve notlarını kaydediyor.

Buna göre verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) 1. İşlemde kullanılan K maddesi kesinlikle bazdır.

B) 1. İşlem K bazının, metalle teması sonucunu gösterir.

C) 2. İşlemde kullanılan L maddesi kesinlikle asittir.

D) 2. İşlemle açığa çıkan ısı asit baz birleşmesiyle oluşabilir.
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32. Bir maddenin asit ya da baz özelliği gösterip göstermediğini saptamak için kullanılan maddelere Belirteç(Ayraç) adı 
verilir. Alizarin sarısı da asit bazlarda belirteç olarak kullanılabilen bir maddedir. Alizarin sarısı asitlerle birleşince sarı, 
bazlarla birleşince eflatun rengini alır.

Verilen bilgilere göre aşağıda verilen çözeltilere Alizarin sarısı eklendiğinde hangi çözelti eflatun renge dönüşür?

A) HCl B) NH3 C) CH3COOH D) H2SO4

33. Sıvı basıncı sıvının derinliğine ve yoğunluğuna bağlıdır. 

Sıvı basıncının derinliğe bağlı olduğunu gözlemlemek için hazırlanabilecek bir deneyde gerekli maddelerin malzeme lis-
tesi aşağıdaki görselde verilmektedir.

Kullanılacak Malzemeler
Su 
Zeytinyağı
Dereceli kap(2 adet)

Listedeki malzemelerle iki deney düzeneği kurulmuş ancak 2. Düzenekte yanlışlık yapılmıştır. 

Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi seçilirse deney için doğru bir düzenek elde edilir?
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34.  Görselde 3 çeşit DNA dizilimi verilmiştir.

Verilen öncüllerin hangisinde meydana gelen hata onarılamaz? 

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

FEN BİLİMLERİ

1. D

2. C

3. C

4. C

5. C

6. B

7. D

8. B

9. D

10. C

11. C

12. A

13. B

14. B

15. C

16. D

17. B

18. A

19. C

20. A

21. D

22. A

23. C

24. C

25. B

26. C

27. B

28. B

29. C

30. D

31. D

32. B

33. B

34. B




