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Fen Bilimleri Soruları

1. Mevsimlere göre yarım kürelerde gece ve gündüz süreleri değişmektedir. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kış
mevsiminin yaşandığı yarım kürede gece süresi artarken gündüz süresi azalmaktadır. Yaz mevsiminin yaşandığı yarım
kürede ise gündüz süresi artarken gece süresi azalmaktadır.

Dünya üzerinde konumları verilen P, R ve S şehirlerinin 21 Haziran veya 21 Aralık tarihlerindeki gündüz ve 
gece süreleri, hangi grafikte doğru verilmiştir?
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2. “Uçurtma Şenliği” etkinliğine katılmak isteyen öğrenci, hazırlamış olduğu uçurtmasını rüzgârlı bir günde denemektedir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Doğu bölgesindeki açık hava basıncı, batı bölgesindekinden yüksektir.

B) Rüzgar, doğu bölgesinden batı bölgesine esmektedir.

C) Doğu bölgesindeki havanın yoğunluğu daha düşüktür.

D) Batı bölgesi doğu bölgesine göre daha sıcaktır.

Doğu Batı
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3. Ahmet, rüzgâr oluşumunun nasıl meydana geldiğini ve nedenlerini araştırmak için aşağıdaki deneyi tasarlar.

K ve L kaplarını sıcaklıkları farklı su ile doldurur. Ardından ince bir kurdeleyi kapların arasına asar. Kurdelenin bir süre 
sonra K kabına doğru hareket ettiğini gözlemler.

Ahmet’in deneyi için aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?

A) K kabındaki suyun sıcaklığı L kabındakinden düşüktür.
B) L kabının bulunduğu ortam alçak basınç etkisindedir.
C) L ortamındaki havanın yoğunluğu K ortamındakinden azdır. 
D) K ve L kaplarındaki suyun son sıcaklıkları dengelendiğinde kurdelenin hareketi durur.

K L
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4. 
EGE ADALARINDAKİ KERTENKELELER

Ege adalarında yaşayan kertenkelelerin besin kıtlığından dolayı zaman zaman birbirlerini yedikleri görülmüştür. Bun-
dan dolayı adalardaki kertenkeleler, anakarada yaşayan türlerine göre daha güçlü çene yapılarına sahiptirler.

Belgesel  kanalından alınan habere göre

I. Adalardan anakaraya götürülen kertenkele yavrularının çene yapıları zayıf olur.

II. Adalara düzenli olarak anakaradaki besinlerden bırakıldığı takdirde adalardaki yavruların çene yapıları, anakara-

daki yavruların çene yapısından güçlü olur.

III. Adalarda besin kıtlığı sürekli olarak artacak olursa ileriki nesillerde daha güçlü çene yapısına sahip kertenkeleler 

meydana gelir.

Yukarıdaki çıkarımlardan hangileri yapılamaz?

A) l ve ll

B) ll ve lll

C) l ve lll      

D) l, ll ve lll
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5. Aşağıdaki soy ağacında, bezelye bitkisinin mor ve beyaz çiçekli bireylerinin çaprazlanması gösterilmektedir.

Soyağacında gösterilen K, L ve M bezelyelerinden hangileri kesinlikle heterozigottur?

A) Yalnız K

B) L ve M

C) K ve M

D) K, L ve M
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6. Arazilerin geçilmesi imkânsız, su altında kalan zor yerlerinde ilerleyebilmek için tasarlanan bu makina, 100 metre uzun-
luğunda ve 4,6 m genişliğinde yollar döşeyerek geçişlere imkân sağlıyor. Bataklık arazilerde de işe yarayan makinenin 
tam olarak açılması 10 dakika sürüyor.

Askeri amaçlı olarak tasarlanmış bu kamyonun özellikleri, hangi seçenekte verilen örnekle benzerlik göstermez?

A) Tanklarda palet kullanılması

B) Tırların teker sayısının fazla olması

C) Bıçakların kesici yüzeyinin bilenmesi

D) Traktörlerin arka tekerlerinin geniş olması

7. Aşağıda bazı canlılar ve özellikleri verilmiştir.

Kutup ayısının ayak tabanlarının 
geniş ve kıllarının beyaz olması Çöl develerinin uzun kirpikli olması

Kaktüslerin depo gövde ve dikensi 
yapraklara sahip olması

İstiridyelerin bulunduğu zemine 
göre farklı kabuk şekilleri 

kazanması

Canlıların bulundukları çevreye, yaşamak ve üremek için gösterdikleri uyumlara örnek olabilecek kutular ta-
randığında hangisi doğru olur?

A)

C) D)

B)
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8. Elementler periyodik tabloya artan atom numaralarına göre yerleştirilir. Elementlerin oda koşullarındaki fiziksel hâlleri tablo üzerin-

de farklı renklerle gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Tablodaki tüm periyotların ilk elementi katı hâldedir.

B) 7A grubunda tüm fiziksel hâllerden element bulunur.

C) Tabloda üç fiziksel hâlde element bulunduran periyot yoktur.

D) Tüm gruplarda fiziksel hâli bilinmeyen element bulunur.

Katı Sıvı Gaz Bilinmiyor
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9. Yağ, kir ve atık maddeler yüzünden tıkanan lavabolar bir karışım hazırlanarak kolayca açılabilir. Bunun için kullanılacak 
malzemeler ve yapılması gerekenler sırasıyla aşağıda verilmiştir.

Malzemeler:

• 1 su bardağı elma sirkesi,

• 1 su bardağı karbonat,

• 1 su bardağı çamaşır sodası,

• 1 litre kadar kaynar su

• 1 adet lavabo pompası

AŞAMA 1

1 çorba kaşığı karbonat ve ça-
maşır sodası karıştırılıp lavabo-

nun deliğine dökülür.

AŞAMA 2

Karışımın üzerine sirke boşal-
tılır ve karışımın köpürmeye 

başladığı görülür.

AŞAMA 3

Köpürme azalınca, dikkatli bir 
şekilde kaynar su boşaltılır ve 
ardından lavabo pompalanır.

Her bir aşamada meydana gelen değişimler, hangi seçenekte doğru olarak gruplandırılmıştır?

Aşama 1 Aşama 2 Aşama 3
A)  Fiziksel Kimyasal Kimyasal
B)  Kimyasal Kimyasal Fiziksel
C)  Fiziksel Kimyasal Fiziksel
D)  Kimyasal Fiziksel Kimyasal
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10. Helicobacter pylori (Helikobakter pilori) mideye yerleşerek gastrit ve ülser hastalığına neden olan bir bakteri türüdür. 
Fakat bu bakteri asidik ortama oldukça dayanaksızdır.  Midede mukus tabakasının içerisine yerleşen bu bakteri, ürettiği 
enzim sayesinde üreyi amonyağa(NH3) dönüştürerek kendini mide asidinden korur.

Bir öğrenci K, L ve M kaplarının içerisine sırasıyla H2SO4, H2CO3 ve NaOH çözeltilerini yavaşça ekliyor.

Görselde verilenlerden hangileri bakterinin ürettiği amonyak ile mide asidi arasında gerçekleşen kimyasal tep-
kimeyle benzer özelliktedir?

A) Yalnız K

B) Yalnız L

C) K ve M

D) L ve M

H2SO4
çözeltisi

H2CO3
çözeltisi

NaOH
çözeltisi

K L M

HNO3
çözeltisi

KOH
çözeltisi

Ca(OH)2
çözeltisi
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CEVAP ANAHTARI

FEN BİLİMLERİ

1. B

2. C

3. D

4. A

5. C

6. A

7. C

8. B

9. C

10. B




