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1. Sıvının derinliği arttıkça kabın tabanında oluşturduğu basınç artar.

Fen bilgisi dersinde sıvı basıncı ile ilgili yukarıdaki bilgiyi öğreten Ahmet öğretmen, su dolu sebilin tabanında bulunan 
tıpaları açarak 3 bardak su dolduruyor. Öğrencilerden bardaktaki su miktarının zamanla değişimini ve sebilin tabanındaki 
sıvı basıncında meydana gelen değişimi grafikle göstermelerini istiyor.

Buna göre öğrencilerin çizdiği,

grafiklerden hangileri doğrudur? 

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

Fen Bilimleri Soruları
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2. Fen Bilimleri dersinde öğretmen öğrencilere asit ve bazların özelliklerini vermiş ve özellikleri doğru bilen her öğrencinin
sepetine;

* Asitlerin özelliklerini bilene mavi top ,

* Bazların özellikleri bilene kırmızı top ,

* Asit ve bazların ortak özelliklerini bilene yeşil top  bırakmıştır.

Ayşe’nin sepeti
(Kırmızı, Kırmızı, Mavi)

Ali’nin Sepeti
(Mavi, Yeşil, Yeşil)

Ayla’nın Sepeti
(Kırmızı, Yeşil, Mavi)

Öğretmenin verdiği özellikler aşağıdaki gibidir
1. Sulu çözeltilerine H+ iyonu verirler.
2. Sulu çözeltilerine OH- iyonu verirler.
3. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
4. Kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirirler.
5. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.
6. Bazı yüzeylerde aşındırıcı etkileri olabilir.

Buna göre  Ayşe, Ali ve Ayla hangi özellikleri doğru yapmıştır?

Ayşe   Ali  Ayla
A) 1-2-4 3-5-6 1-5-6
B) 5-6-1 2-5-1 2-4-5
C) 1-2-4 3-5-6 1-4-6
D) 3-4-5 1-2-6 3-5-1
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3. Aşağıda verilen 1. zincirdeki ifadelerle, 2. zincirdeki terimler doğru şekilde eşleştirilerek mutasyona uğramamış bir DNA
molekülü oluşturulmak isteniyor.

1. ZİNCİR 2. ZİNCİR
A - Çekirdek içinde bulunan ve yaşamsal faaliyetleri yöneten 
moleküldür.
B - Nükleotidlerin yapısında bulunur ve Nükleotidin ismini 
belirler.
C - Adenin bazın karşısına gelen baz çeşididir.
D - DNA molekülünün etrafına protein kılıf örülmesiyle oluşur.

1. Organik Baz
2. Kromozom
3. Timin
4. DNA
5. Nükleotid
6. Gen

Buna göre bu DNA molekülü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)

B)

C)

D)
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4. Aşağıdaki görselde yer ekseninde bazı konumlar numaralandırılmıştır.

Nedim, 21 Haziran tarihinde dünya üzerinde numaralandırılan konumlarda bulunan arkadaşları ile telefon görüşmesi 
yapıyor. Kimlerle görüştüğünü soran annesine, aradığı arkadaşlarının kimler olduğunu bulması için bazı ipuçları veriyor. 
• Öğle vakti gölge boyu sıfırdır.
• En uzun gündüz yaşanır.
• Güneş ışınları dik gelir
• Gece gündüz süreleri eşittir.
• En uzun gece yaşanır.

Verdiği ipuçlarına göre Nedim sırasıyla hangi bölgelerde yaşayan arkadaşları ile görüşmüştür?

A) 3-2-3-6-7
B) 3-1-3-4-7
C) 3-5-3-4-6
D) 3-4-7-2-1
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5. Asit yağmurları, asidik kimyasalların yağmur, kar, sis, çiy veya kuru parçacıklar halinde yeryüzüne düşmesine verilen
isimdir. Atmosfere yayılan kükürt dioksit, azot dioksit ve karbon dioksit gazlarının kimyasal dönüşümlerden geçtikten son-
ra bulutlardaki su damlacıkları tarafından emilmesi ile oluşur. Azot dioksit gazı arabalar, elektrik santralleri ve fabrikalar
tarafından havaya salınmaktadır.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Koronavirüs (COVID-19) salgının Çin’de hava kirliliğinin azaltılması-
na yardımcı olduğunu belirtti. NASA, havadaki azot dioksit (NO2) gazının azaldığını gösteren fotoğrafları yayımladı.

1. Durum 2. Durum

Fotoğraflara göre 2. Durumda, 1. Durumdan farklı olarak, aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez?

A) Toprağın asitlik miktarının azalması.
B) Yağan yağmurların pH’sinin 5.6’dan küçük olması.
C) Su kaynaklarının pH’sinin canlılar için uygun hale gelmesi.
D) Halkın solunum sistemi rahatsızlıklarının azalması.
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6. Rüzgâr, alçak basınçla yüksek basınç bölgesi arasında yer değiştiren hava akımıdır.
Rüzgar oluşumunu bir deney yardımıyla öğrencilerine ispatlamak isteyen öğretmen beş adet mumu yakıyor. Mumlardan 
birini diğer mumlardan biraz uzağa yerleştiriyor. Bir süre bekledikten sonra tek başına bırakılan mumun alevinin ok 
yönünde hareket ettiğini gözlemliyor. 

        

Bir süre sonra;
          

            

Buna göre mum alevinin hareketi, 

I. Dört mumun olduğu bölgede alçak basınç alanı oluşturulmuştur.
II. Rüzgar yönü yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğrudur.
III. Tek mumun olduğu bölge yüksek basınç alanını temsil eder.

hangileriyle açıklanabilir?

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

 



14

7. Aşağıda bazı elementlerin özellikleri verilmiştir.

K : Oda koşullarında tek atomlu gaz halinde bulunur.
L : Parlak veya mat görünümlü olabilirler.
M : Elektrik ve ısıyı iyi iletir.
N : Kırılgandır, tel ve levha haline getirilemez.

Bu elementlerin periyodik tablodaki yerlerine doğru bir şekilde yerleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisi gibi 

olabilir?
A) 

B)

C)   

D)
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CEVAP ANAHTARI

FEN BİLİMLERİ

1. D

2. C

3. A

4. B

5. B

6. D

7. B


