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1. Geniş bir alanda uzun yıllar boyunca gözlemlenen sıcaklık, nem , hava basıncı gibi hava olaylarının ortalama durumuna
iklim adı verilir.

Buna göre öğrencilerden hangisinin ifadesi iklim ile ilgili değildir?

A) Ayşe : Ağrı’da gece sıcaklığı 0 derecenin altına düşmektedir.

B) İsmail : Ankara‘da yazlar sıcak ve kurak geçer.

C) Fatih : Kayseri’ye en çok yağmur mayıs ayında düşer.

D) Necla : Antalya‘ya en az yağış yazın düşer.

2. İki kardeş olan Ayşe ve Ali’nin ayak numaraları sırasıyla 36 ve 38’ dir.

Aynı kum zemine bastıklarında zeminde oluşturdukları batma miktarları aynıdır.

Bu bilgiye göre,

I. Ayşe ve Ali’nin ağırlıkları aynıdır.

II. Ayşe, Ali’ye göre yere daha fazla basınç uygulamıştır.

III. Ali, Ayşe’ye göre daha ağırdır.

ifadelerinden hangisi doğrudur?

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

Fen Bilimleri Soruları
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3.  Aşağıdaki görselde bir denizatı bulunmaktadır.

 

Denizatları tüm dünyada ılıman ve tropikal sularda yaşarlar. Boyları 16 mm ile 35 cm arasında değişir. Denizatlarının hızlı 
hareket eden gözleri vardır. Bu sayede avları ve avcıları vücutlarını hareket ettirmeden izleyebilirler. Yüzgeçleri küçüktür 
çünkü kalın su bitkileri arasında gitmektedir. Denizatının uzun, kavrayıcı kuyruğu vardır. Bu sayede deniz yosunu gibi 
desteklere sarılarak akım tarafından sürüklenmesini engeller.

Denizatlarının ilginç bir özelliği ise kendilerini korumak için bulundukları ortamın renklerine uyum sağlayarak kamufle 
olurlar.

Denizatları ile ilgili bilgi içeren metinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kuyruğunun yapısı çevrenin etkisiyle ortaya çıkan ve kalıtsal olmayan bir özelliktir.

B) Hızlı hareket eden gözleri sayesinde avlarını takip ederler.

C) Yaşama ve üreme şanslarını artırmak için değişime uğrarlar.

D) Kalın su bitkileri arasında daha rahat edebilmeleri için yüzgeçleri küçüktür.

4.  Aşağıda iki özdeş şekil bulunmaktadır.

  Şekil 1       Şekil 2

Ayşe bu şekilleri taralı olan kısımlarından kesip atıyor. Daha sonra yere yaptıkları basınçları gözlemliyor. 

Buna göre cisimlerin yere yaptıkları basınç ilk duruma göre nasıl değişir? 
    Şekil 1                                              Şekil 2

A)                           Azalır                                                   Artar

B)                           Artar                                                    Azalır

C)                           Değişmez                                            Artar

D)                           Azalır                                                   Değişmez
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5.  Aşağıda pH ölçeği yer almaktadır.

pH ölçeğinde A, B ve C maddelerinin yerleri belirtilmiştir. Öğrenciler A, B, C maddeleriyle ilgili şu yorumları yapıyorlar.

Buna göre hangi öğrencilerin yorumları doğrudur?

A) Ayşe

B) Begüm

C) Ayşe ve Begüm

D) Begüm ve Fatma
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6.  Periyodik tabloda bazı elementlerin yerleri boyanmıştır.  

Bu elementlerle ilgili bazı öğrenciler yorum yapmıştır.

Abdullah: Mavi ve yeşile boyalı elementler aynı kimyasal özelliğe sahiptirler.

Yeşim: Kırmızıya boyalı elementin son katmandaki elektron sayısı 8’dir.

Ali: Sarı boyalı element tel ve levha haline getirilebilir.

Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı yorum yanlıştır?

A) Abdullah  B) Yeşim  C) Yeşim ve Ali  D) Abdullah ve Ali 
 

7.  Aşağıdaki kartlarda kalıtım konusuyla ilgili bazı kavramlar, tabloda ise tanımlar yer almaktadır.

Ayşe kartlarda yazan kavramları tabloda karşılık gelen tanımlarla eşleştirecek ve kartları tablonun üzerine yerleştirecektir. 

Ayşe hangi kartı tablo üzerinde hangi renge koyarsa hata yapmış olur?

A) Genotip – sarı

B) Saf döl – kırmızı

C) Alel – yeşil

D) Baskın alel – kırmızı
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8.  Hava olayları ve bu hava olaylarının tanımı ile ilgili bilgi kartları hazırlanmıştır.

Hazırlanan bilgi kartları ile ilgili hangisi yanlıştır?

A) Kar ve kırağı olaylarının tanımları karıştırılmıştır.

B) Çiyin oluşumundaki hal değişimi olayı doğru, oluşum yeri yanlış verilmiştir.

C) Çiy yerine yağmur yazılabilirdi.

D) Dolunun oluşumundaki hal değişim olayı yanlış, oluşum yeri doğru verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.  ‘’Her iki kutup bölgesinde kışlar uzun, aşırı soğuk ve karanlık, yazlar ise soğuk, kısa ve aydınlık geçiyor. Ara mevsimler 
de var, ancak çok kısa sürüyor.’’

Aşağıdaki ifadelerden hangisi kutuplarda yaşanan kış ve yaz aylarında verilen özeliklerin nedenini en iyi açıklar?

A) Kutup noktalarında yükseltinin fazla olması ve buzullardan oluşması

B) Gece ve gündüz sürelerinin fazla olması

C) Güneş ışınlarının kutuplara yıl içinde sürekli eğik açı ile düşmesi

D) Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığının değişmesi
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10.  Aşağıdaki tabloda bazı kişilerin yaşadığı yarım küreler ve doğum günleri verilmiştir.

Yaşadığı yarım küre Doğum günü
Faruk Güney yarım küre 22 Aralık
Ali Güney yarım küre 17 Temmuz
Yasemin Kuzey yarım küre 17 Temmuz
Özlem Kuzey yarım küre 4 Şubat

Tabloda verilen kişiler birbirlerine doğum günlerinde arkadaşının yaşadığı mevsime göre hediyeler gönderecektir.

Hangisinin gönderdiği hediye uygun değildir?

A) Ali, Özlem’e yeşil bir kazak hediye etmiştir.

B) Yasemin doğum günü için Faruk’a bot almıştır.

C) Özlem, Yasemin’e sarı bir tişört hediye etmiştir.

D) Faruk, Ali’ye kırmızı bir mont hediye etmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  Aşağıda dört özdeş kap vardır. Kapların içlerinde ise farklı miktarlarda su ve yağ bulunmaktadır.

 

  Yağ               Su      Yağ           Su

                           I                                         II                                          III                                       IV

Ali sıvı basıncının bağlı olduğu faktörleri araştırmak için bu düzenekleri kurmuştur.

Bu düzeneklere göre Ali sıvı basıncının sıvı yoğunluğuna bağlı olduğunu araştırmak için hangi iki kabı tercih 
etmelidir?

A) I, II   B) I, III   C) II, III   D) I, IV
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12.  Aşağıda periyodik cetvelden bir kesit verilmiştir. 

A B C

D E F

A elementinin son katmandaki elektron sayısının üç olduğu bilindiğine göre,

I.  E elementi yarı metaldir.

II.  C elementi kararlı yapıya sahiptir.

III.  D elementi tel ve levha haline getirilebilir.

İfadelerinden hangileri doğru olabilir?

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

13.  Kapalı bir kapta gerçekleşen kimyasal tepkimenin kütle- zaman grafiği aşağıda verilmiştir.

Bu grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) M ile belirtilen sayı 22’dir.

B) A ve B tepkimeye giren maddelerdir.

C) Tepkimenin denklemi A+B    → C’dir.

D) A ve B maddeleri özelliklerini kaybetmemiştir.
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14.  Aşağıda kare şeklinde bir yapboz ve bu yapbozun parçalarında yazan fiziksel ve kimyasal değişimler yer almaktadır. 
 
         1. Asit yağmurlarının oluşması

                                                                                                 2. Reçel yapılması

                                                                                                 3. Buzulların erimesi

                                                                                                 4. Salça yapılması 
 
 
 

Verilen yapboz parçalarındaki değişimlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A)   B)  

C)   D)     

15.  Kırmızı lahana suyu asit-baz ayracı olarak kullanılmaktadır. Kırmızı lahana suyu asitle etkileşime girdiğinde kırmızı, baz 
ile etkileşime girdiğinde yeşil renge dönüşür, nötr bir madde ile etkileşime girdiğinde ise renk değiştirmez.

Bazı maddelerin özellikleri aşağıda verilmiştir.

• M maddesi ele kayganlık hissi vermektedir.

• Y maddesi suda çözündüğünde ortama H+  iyonu verir.

• Z maddesinin kırmızı turnusol kâğıdına etki etmez

• T maddesinin pH değeri 3'tür

Özellikleri verilen maddeler günlük hayatta kullandığımız maddelerden hangisi olabilir ve bu maddeler kırmızı 
lahana suyunun rengini nasıl değiştirir?

A) M  "Süt olabilir; kırmızı lahana suyunun rengini kırmızıya çevirir.

B) Y  "Çamaşır suyu olabilir; kırmızı lahana suyunun rengini yeşile çevirir.

C) Z  "Saf su olabilir; kırmızı lahana suyunun rengini değiştirmez.

D) T  "Sıvı sabun olabilir; kırmızı lahana suyunun rengini yeşile çevirir.
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16.  Sağlıklı bir insanın hücrelerinde 46 kromozom vardır. Bu kromozomların 44 tanesi vücut 2 tanesi cinsiyet kromozomudur.

 

 Mavi         Yeşil             Kırmızı         Sarı

Ayşe yukarıdaki kartlarda yer alan kromozom sayılarının hangi ikisini seçerse sağlıklı bir erkeğin kromozom 
sayısını elde eder?

A) Yeşil - Sarı

B) Mavi - Yeşil

C) Kırmızı - Sarı

D) Mavi - Kırmızı 

17.  Dünya’nın Güneş etrafında dolanımı gösteren şekil aşağıda verilmiştir.

İki farklı yarım kürede yer alan A ve B şehirlerinin konumları Dünya üzerinde gösterilmiştir. 

Bu şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Dünya I. konumda iken A şehrinde ilkbahar mevsimi yaşanır.

B) II. Konumda B şehri en uzun gündüzü yaşar.

C) Dünya IV. Konumda iken öğle saatinde özdeş cisimlerin gölge boyu en büyük A şehrindedir.

D) III. Konumda B şehrinde ilkbahar mevsimi yaşanır. 
 

18.  Aşağıdaki olaylar fiziksel ve kimyasal değişim olarak belirlenirken hangisinde hata yapılmıştır?
A) Mumun yanması Fiziksel değişim

B) Gökkuşağının oluşması   Fiziksel değişim

C) Ekmeğin küflenmesi      Kimyasal değişim

D) Sütten peynir yapılması     Kimyasal değişim
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CEVAP ANAHTARI

FEN BİLİMLERİ
1. A

2. A

3. A

4. D

5. C

6. B

7. B

8. D

9. C

10. B
11. C

12. B

13. D

14. D

15. C

16. A

17. B

18. A




