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Fen Bilimleri Soruları

1.  Dünyanın kendi etrafında dönme ekseni ile Güneş etrafında dolanma düzlemi arasında belirli bir açı vardır. Bu açı   
23o 27ı (23 derece 27 dakika)‘dır. 

Dünya’nın Güneş’e karşı konumu Şekil 1’de verilmiştir.

            

                Şekil-1         

Buna göre Şekil-1’e bakılarak yapılan yorumlardan hangisi hatalıdır?

A) Eksen eğikliği birim yüzeye düşen ısı enerjisinde değişimlere neden olur. 
B) Kuzey yarımkürede sonbahar, Güney yarımkürede ilkbahar mevsimi sona ermiştir.
C) Güney yarımkürede gündüz süresi bir ay sonraki gündüz süresine göre daha uzundur.
D) Aynı cismin gölge boyu öğle vaktinde yengeç dönencesinde, ekvatordakine göre daha uzundur.

2.  İklim değişikliği sıcaklık artışının yanı sıra kuraklık, kasırga, sel gibi felaketlerin oluşmasına etki etmektedir. İklim 
değişikliğinin etkileri arttıkça yeryüzü sularında yükselme, buzulların erimesi gibi etkenler sonucunda canlılar ciddi risk 
altına girmektedir.

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?

A) İklim değişikliği canlı hayatını tehlikeye sokar. 
B) Sıcaklık artışı bir iklim değişikliği sonucu olabilir. 
C) Sera gazlarındaki artış başlıca iklim değişikliğinin sebebidir. 
D) İklim değişikliği sonucu karalar bir süre sonra sular altında kalabilir.



22

3.  Aşağıda DNA molekülünün bir bölümü verilmiştir.  

         

Buna göre,

I.  Resimde 4 tane nükleotid bulunmaktadır.
II. Resimdeki nükleotid sıralanışı tüm canlılarda aynıdır.
III.Resimdeki yuvarlak şekiller fosfat molekülünü temsil etmektedir.

yorumlarından hangileri doğrudur?

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

4.  26 Nisan 1986 tarihinde Pripyat kenti yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali’nde 4 numaralı reaktörde patlama meydana 
geldi. Birkaç gün içinde hastanelere sevk edilen 28 itfaiyeci aşırı miktarda radyasyona maruz kaldığı için hayatını kaybetti.  
Atmosfere karışan radyoaktif madde Sovyetler Birliği’nin batısına ve Avrupa’ya kadar ulaştı. Çernobil faciasının etkileri 1996 
yılına kadar ciddi anlamda hissedildi. Hatta 2011 yılında bile Çernobil Faciası sebebiyle olumsuz etkilenen 15 çocuk, tiroit kan-
seri sebebiyle yaşamını yitirdi. Ülke ormanlarının %40’ı (toplam 35.000 km2) kirlendi. Anne babaları 26 yıl önce radyasyona 
maruz kalmış olan çocukların bazılarında iç organlar eksik, çoğunda kalp rahatsızlıkları var.

Verilen metne bakıldığında aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkartılabilir?

A)  Radyasyon canlı hücrelerinde modifikasyonlara neden olmuştur.
B)  Radyasyonun neden olduğu mutasyonlar geçicidir. Uzun yıllar etki edemez.
C)  Radyasyonun neden olduğu mutasyonlar sadece patlamanın olduğu bölgede etkilidir.
D)  Aşırı radyasyonun neden olduğu mutasyonlar DNA nın yapısını bozduğu için yaşamsal faaliyetleri sona erdirebilir.
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5.  Yeni Covid-19 ilk olarak Çin’in Wuhan eyaletinde aralık ayının sonlarında ortaya çıkmıştır. Salgın başlangıçta bu böl-
gedeki canlı hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Hayvandan insana geçtiği düşünülen bu virüs daha sonra 
insandan insana bulaşarak dünya ülkelerine yayılmıştır. Bu  virüsler DNA kopyalarken kullandığı hata düzeltme mekaniz-
malarına sahip olmadıkları için eşlenme sırasında ortaya çıkan hataları düzeltemezler. Dolayısıyla her hata beraberinde 
yeni bir mutasyonu getiriyor. 

Covid-19 ile ilgili verilen ifadelerden hangisine paragraftan ulaşılabilir?

A) Hayvandan insana geçtiği düşünülen ve insanda hastalık yapan bu virüs mutasyona uğramıştır.
B) Hayvandan insana geçtiği düşünülen bu virüs modifikasyon sonucu insandan insana bulaşır.
C) Bu hastalığa yakalanan canlının vücudunda kalıcı hasar ortaya çıkabilir.
D) Covid-19 adaptasyon sonucu insandan insana bulaşır. 
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6.

K koyunu

Uygun vücut hücresi 
çekirdeği alınan koyun

Yumurtasının çekirdeği 
çıkarılan koyun

K koyununun vücut hücresinin 
çekirdeğinin L koyununun 
çekirdeği alınmış yumurta 
hücresine enjekte edilmesi

Embriyo haline gelmeye hazır 
olan yumurta hücresinin M 

koyununa aktarılması

Enjektesi tamamlanan 
yumurta

L koyunu
Yumurta

Çekirdek

M koyunu
N koyunu

Buna göre N koyununun vücut hücresinde bulunan mitokondri hangi canlılardaki mitokondri ile aynıdır?

A) Yalnız K
B) K ve L
C) K ve M
D) K,L ve M

 

Klonlama sonucu 
oluşan yeni canlı
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7.  Fen bilimleri öğretmeni katı cisimlerde basınç konusunu anlatırken öğrencilerine: “Katı cisimlerde temas yüzeyi alanı 
küçüldükçe cismin zemine uyguladığı basınç artar” diye belirtmiştir. Bu bilgiyi bir uygulama ile göstermek için sınıfa 9 
birim küpten oluşturulmuş dikdörtgenler prizması şeklinde bir cisim getirmiştir. Öğrencilerinden, belirtilen kurala göre bu 
cismin yüzeye uyguladığı basıncı artırmalarını istemiştir. 

Kural:

• Üç  parça çıkarılacaktır.
• Her satır veya sütundan en fazla 2 parça çıkarılabilir.
• Çıkarılan parçalar mavi renge boyanacak

Buna göre hangi seçenekteki parçaları çıkaran öğrenci öğretmenin isteğini en iyi şekilde yerine getirmiştir?

A)    B) 

C)    D) 
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8.  Şekilde eşit kare bloklardan oluşan “E” harfi aynı şekle gelene kadar takla attırılarak ilerletiliyor.    

       

                                      ?                          ?                    ?
I                                     II                         III                   IV   

Her bir durumda basıncın bir önceki duruma göre değişimi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A)  I.   Artar                     B)  I.  Azalır                          C)   I.  Azalır                          D)  I.  Azalır
     II.  Artar                   II.  Azalır                                II.  Artar                                II.  Artar
     
     III. Azalır                         III. Azalır                               III.  Azalır                   III. Azalır
     IV. Artar                   IV. Artar                                IV.  Azalır                      IV. Artar
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9.  Sıvılar, yoğunlukları ve yükseklikleri ile doğru orantılı olarak içinde bulundukları kabın her tarafına basınç uygular.

Aşağıdaki kaplardan M kabının içi boş olup K ve L kapları ağzına kadar farklı cins sıvılarla doludur.

K

h 2h

2S

2S

S

S

2h

L                                   M

Buna göre kapların tabanındaki sıvı basınçlarıyla ilgili,

I.   L kabındaki sıvının tamamı M kabına boşaltılırsa sıvı basıncı değişmez.
II.  Kaplarda özdeş sıvılar olsaydı L kabındaki sıvı basıncı K kabındakinin 2 katı olurdu.
III. K ve L kabındaki sıvı miktarı yarıya düşürülürse her iki kabın da tabanındaki sıvı basıncı yarıya iner.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II.  
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
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10.    Ali, Sibel ve Hakan periyodik tabloda yer alan elementlerle ilgili olarak  aşağıdaki bilgileri veriyorlar.     

Sibel
 

  Hakan 

 Ali

Buna göre bu öğrencilerin seçtikleri elementler periyodik tabloda hangilerine karşılık gelir?

      Sibel                  Hakan              Ali

A)     K            L        M  
B)     L            K        M
C)     M                        L        K
D)     L            M       K 

Benim seçtiğim element, ametal grubunda yer alır.

Benim seçtiğim element, hidrojen ile aynı grupta yer almaktadır.

Benim seçtiğim element, atom numarası en büyük olandır............

...........

...........

K

L

M
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11. Fen Bilimleri dersinde öğrenciler fiziksel ve kimyasal değişimlerle ilgili aşağıdaki örnekleri  vermişlerdir. 

Erdem: Alkolün buharlaşması

Gülşah: Petrolden mazot, benzin elde edilmesi

Semih: Bitkilerin fotosentez yapması

Gözde: Magnezyum metalinin asitte tepkimeye girmesi

 Bu örneklerin doğru olarak sınıflandırılması nasıl olmalıdır?

        Erdem                    Gülşah                  Semih                      Gözde                     

A)    Fiziksel                  Kimyasal                Fiziksel                      Kimyasal                      
B)    Kimyasal               Kimyasal                Fiziksel                      Fiziksel                            
C)    Fiziksel                  Fiziksel                  Kimyasal                   Kimyasal                        
D)    Fiziksel                  Fiziksel                  Kimyasal                   Fiziksel                      

12.  Farklı maddelerin bir araya gelerek yeni bir madde oluşturma sürecine kimyasal tepkime denir. Kimyasal tepkimeler 
tepkimeye giren maddelerin toplam kütleleri ile tepkime sonucunda oluşan maddelerin toplam kütlesi aynıdır ve hiçbir 
madde yoktan var olamayacağı gibi var olan bir madde de yok olamaz.

Kapalı bir kapta gerçekleşen kimyasal tepkimenin grafiği aşağıdaki gibidir. 

Bu grafiğe göre, verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Kimyasal tepkimenin denklemi c  a + b şeklinde yazılır.
B) Tepkimeye giren atomlar değişmiş ve yeni atomlar oluşmuştur.
C) Tepkime sonucunda c maddesinin kütlesi a ve b maddelerinin toplam kütlesine eşittir. 
D) Tepkimeye giren a ve b maddelerinin kütlesi azalırken c maddesinin kütlesi değişmemiştir.

a
b

c
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         Öğretmen hazırladığı tablo ile ilgili öğrencilere sorular sormaktadır.

1.

Akü Sıvısı

pH: 1.0

2.

Sulu çözeltileri elektrik akımını 
iletir.

3.

Mide İlacı

pH: 10.5

4.

Turnusol kâğıdının rengini 
değiştirir.

5.

Kola 

pH: 2.6

6.

Tatları acıdır.

7.

Kabartma Tozu 

pH: 8.3  

8.

Sulu çözeltileri ortama OH- iyonu 
verir.

9.

pH değerleri 7 den küçüktür.

Öğretmenin sorduğu sorular ve öğrenci yanıtları şu şekildedir.
Soru : Hangi numaradakiler asitlere örnek verilebilir?
Kübra : 1 ve 5
Soru: Hangi numaradakiler asit ve bazların ortak özellikleri arasında yer alır?
Fatih : 8 ve 9
Soru: Hangi numaradakiler bazlara örnek verilebilir?
Harun: 3 ve 5
Soru: Hangi numaradakiler bazların genel özellikleri arasında yer alır?
Nazan : 2,4,6 ve 8

Buna göre hangi öğrencilerin verdiği yanıtlar doğrudur?

A) Yalnız Fatih
B)  Kübra ve Nazan
C)  Kübra ve Harun
D)  Fatih, Kübra ve Nazan

13.

14.  Ali, limonata yapmak için mutfağa gider ve malzemelerini hazırlar. Mermer tezgâhın üzerinde kestiği limonları sıkarken 
mutfağa gelen annesi Ali’ye söylenmeye başlayarak limonun mermer tezgâha olan etkisinden bahseder.

Ali’nin annesinin bahsettiği durum limonun hangi özelliği ile ilgilidir?

A)  Asit olduğu için mermeri boyar.
B)  Baz olduğu için mermeri aşındırır. 
C)  Asit olduğu için mermer yüzeyi bozar.
D)  Baz olduğu için mermeri kayganlaştırır.
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Asit yağmurları, toprağın kimyasal ve biyolojik özelliklerini etkilemektedir. Atmosferde biriken kükürt ve azot bileşikleri 
yağışlarla toprağa geçerek toprak pH sının düşmesine neden olmaktadırlar. Toprak pH’sı düştükçe(pH<5) topraktaki ağır 
metallerin (Fe, Mn, Zn, Cu, Al vs.) çözünürlükleri ve dolayısıyla toprak çözeltisindeki Al, Fe ve Mn konsantrasyonu hızla 
artmaktadır. Asit yağmurlarının, Bileşmiş Milletlerin yayınladığı bir rapora göre yağmur ormanlarının 17 milyon hektarını 
yok ettiği, gerekli önlemler alınmadığı takdirde 2020 yılına kadar Dünya’nın oksijen deposu olan bu yağmur ormanlarının 
yok olacağı belirtilmektedir.

Yukarıdaki makaleye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Asit yağmurları toprağın pH değerini artırmaktadır.
B) Asit yağmurları toprakta ağır metaller birikmesini sağlamaktadır.
C) Asit yağmurlarının etkisini azaltmak için topraklar kireçlenmelidir.
D) Asit yağmurları topraklara olduğu gibi bitki örtüsüne de zarar vermektedir.

15.
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CEVAP ANAHTARI

FEN BİLİMLERİ

1 A
2 C
3 B
4 D
5 A
6 A
7 A
8 D
9 A
10 D
11 C
12 C
13 B
14 C
15 A




