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Fen Bilimleri Soruları
1. Sıcaklık farkı basınç farkına ve sonrasında rüzgar oluşumuna neden olur. 

Bir kasabada günün belirli saatlerinde kara ve deniz sıcaklığı ölçülerek tabloya kaydedilmiştir.

Zaman Dilimi Deniz sıcaklığı (0C) Kara sıcaklığı (0C)

Öğle 24 21

Öğleden sonra 26 34

Akşam 25 25

Gece 22 20

Bu kasabada yaşayan Mert, babasına akşam saatlerinde uçurtma uçurmak için dışarıya çıkmak istediğini söylemiştir. 
Babası, Mert’e akşam saatinin uçurtma uçurmak için uygun olmadığını söylemiş ve “ Uçurtmalar, rüzgar gücüyle 
değil, rüzgara karşı uçtukları için yükselirler. Bu nedenle en uygun zaman dilimi ………………………., koşman 
gereken yön ise  ………………………… doğru olmalıdır.” tavsiyesinde bulunmuştur.

Mert’in babasının tavsiye ettiği zaman dilimi ve koşu yönü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Zaman Dilimi Koşu Yönü

A) Öğleden sonra Karadan denize

B) Öğle Karadan denize

C) Akşam Denizden karaya

D) Gece Denizden karaya

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Beşinci Değerlendirme  Raporu yayınlandı.
Raporda, son yüzyıllık veriler incelendiğinde dünya yüzey sıcaklğının 0.85 0C yükseldiği ifade edilmiştir. Sıcaklık
artışının devam etmesi halinde buzullardaki erimelerin artarak devam edeceği belirtilmiştir.

Rapora göre,
I.     Okyanus seviyeleri yükselir.

II.    Ekilebilir tarım arazileri azalır.

III.   Bazı bölgelerde kuraklık yaşanabilir.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

2.
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3. Rüzgar, yüksek basınçtan alçak basınca doğru gerçekleşen hava hareketidir. Rüzgarların oluşumunun sebebi 
yeryüzündeki basınç farklılıklarıdır. 

K
42 0C

M
35 0C

L
10 0C Renk çarkı: Çark, ışık tayfının renklerine boyanır. 

Çark hızla döndürüldüğünde çarkın rengi değişir ve 
pratik bakımdan beyaz görünür. 

Yukarıdaki haritada K, L, M bölgelerinin sıcaklık değerleri verilmiştir.       ,        ve         bölgelerinde yaşayan üç 
çocuk eşit yükseklikteki konumlara renk çarkı bırakmıştır.

Renk çarklarının beyaza yakın olma oranları hangi grafikte doğru verilmiştir?

Beyazlık oranı Beyazlık oranıA) B)

Bölgeler

C) D)

Bölgeler

Beyazlık oranı

Bölgeler

Beyazlık oranı

Bölgeler
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4.

Parçaya göre iklim değişikliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Birçok insan göç etmek zorunda kalabilir.

B) Doğal afetlerin artışına sebep olabilir.

C) Doğal kaynakların tükenmesine neden olabilir.

D) Sera gazlarının artmasına neden olabilir.

5.

Buna göre,
I. Çaprazlanan bezelyeler melezdir.

II. I. döldeki bireylerin uzun boylu olma olasılığı  %75’ tir.

III. I. döldeki bireylerin % 50’ si homozigottur.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I.   B) I ve II.  C) II ve III.   D) I, II ve III.

Genotip 
Oranı

BireyUU Uu uu

1

2

Dünya genelinde yaşanan küresel ısınmanın beraberinde getireceği iklim değişiklikler,  su kaynaklarının azalmasına, 
kuraklık, çölleşme ve erozyona neden olur. Ayrıca bu durumda buzulların erimesiyle deniz seviyesi yükselerek, 
tarım ve turizm alanlarını sular altında bırakır. Sonuçta iklim değişikliği çığ, sel ve taşkın gibi doğa olaylarında artışa, 
insan ve hayvan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olur.

Bir bezelye bitkisinin çaprazlanması sonucu oluşan I. döllerin yavrularının gövde uzunluğu bakımından genotip 
oranları aşağıdaki grafikte verilmiştir. (Uzun gövde aleli baskın, kısa gövde aleli çekiniktir.)
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6.

Buna göre çaprazlamalar sonucunda oluşan hangi dölün genotipi kesinlikle belirlenemez?

Düzgün Tohum

A) B)

Kısa Boy

C) D)

Mor Çiçek Yeşil Tohum

Aşağıda çaprazlanan bezelyeler ve oluşan yavru döller verilmiştir.

GAZETE HABERİ
Mariana Çukuru, Büyük Okyanus’ ta yer almaktadır. 11 km derinliği ile Dünya'nın en derin noktasıdır. 
Çukurun dibi karanlık olup çok yüksek sıvı basıncı etkisi altındadır. Yüksek basınca dayanıklı olarak 
icat edilen  özel tasarım denizaltı ile çukurun dibinden alınan örnekler analiz edilerek burada yaşayan 
mikroskobik canlıların varlığı keşfedilmiştir. Bu mikroskobik canlılar çöp öğütücü gibi davranarak ölü 
organizmaları ayrıştırmaktadır. Bu şekilde madde döngüsüne katkı sunarlarken beslenmelerini de 
sağlamış olmaktadırlar. Son yıllarda yapılan çalışmalarda Mariana Çukurun’ da plastik atık miktarının 
arttığı bu mikroorganizma türünün sayısının azaldığı görülmektedir.

7.

Öğrencilerin gazete haberinden faydalanarak ulaştıkları sonuçlardan hangisi yanlıştır?
A) Karanlık ortam ve yüksek basınçta bu canlıların yaşayabilmeleri genlerinin işleyişinin değişmesindendir.

B) Bu canlılar, canlılığını yitirmiş organizmalarla beslenirlerken doğadaki madde döngülerine katkı sunmaktadırlar.

C) Çevre kirliliği Mariana Çukurun’ da yaşayan canlıların yaşamlarını olumsuz etkilemektedir.

D) Mikroorganizmaların bu şartlarda yaşayabilmeleri geliştirdikleri adaptasyonların sonucudur.

Fatih Öğretmen, sınıfa bir gazete haberini getirerek öğrencilerine okur.

Sarı Tohum Sarı Tohum Yeşil Tohum

Düzgün
Tohum

Buruşuk
Tohum

Düzgün
Tohum

Kısa Boy Kısa BoyKısa Boy

Mor Çiçek Mor Çiçek Mor Çiçek

X

X

X

X

Baskın Çekinik

Uzun Boy

Sarı Tohum Yeşil Tohum

Düzgün Tohum Buruşuk Tohum

Kısa Boy

Mor Çiçek Beyaz Çiçek

Bezelye Bitkisinin Bazı Karakterleri
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8. “Sıvı basıncı sıvının derinliğine bağlıdır” hipotezini test etmek isteyen Gülperi, aşağıdaki deney düzeneğini kuruyor.
Gülperi, tamamen dolu olan su deposunun altına şekildeki gibi içi boş A, B ve C kaplarını bırakıyor. Önce  K 
musluğunu açıp akıtabileceği kadar suyun tamamını akıttıktan sonra musluğu kapatıyor. Bu işlemden sonra depoyu 
tekrar tamamen doldurup aynı işlemleri sırasıyla Lve M muslukları için de ayrı ayrı yapıyor. (Su deposundaki 
bölmeler ile A,B ve C kaplarındaki bölmeler özdeş büyüklüktedir.)

Kapların tabanlarına etki eden sıvı basıncının büyüklüklerinin karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde 
doğru verilmiştir? 
A) A = B = C  B) C > B = A                   C) B = C > A                D) C > A > B

K

L

M

C kabı

B kabı

A kabı

9. Özdeş küpler kullanılarak K, Y ve T modelleri oluşturulmuştur. 

K Y T

Bu modellerin yüzeye yaptıkları basıncın karşılaştırması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) K = Y > T             B) Y = T > K             C) T > K > Y             D) K > Y > T
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10. Özdeş dereceli kaplar tamamen farklı cins K ve L sıvıları ile doldurulduğunda kap tabanlarındaki sıvı basıncı 
ilişkisi PK  > PL’ dir. (P basınç sembolü)

11.

Buna göre,
I.  1. düzenek üzerindeki açık hava basıncı daha fazladır.

II.  2. düzeneğin kap tabanındaki sıvı basıncı daha fazladır.

III. Her üç kabın tabanındaki sıvı basıncı da eşittir.

yapılan çıkarımlardan hangileri doğrudur?

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

h

K sıvısı

I. düzenek

3h
M sıvısı

III. düzenek

2h

L sıvısı

2. Düzenek

Bir dağın aynı noktasına birbirinden farklı K, L ve M sıvıları kullanılarak üç barometre düzeneği yerleştirilmiştir. 
Barometrelerdeki sıvı seviyeleri şekilde gösterilmiştir.

Boşluk Boşluk Boşluk

I. II.

L sıvısıK sıvısı

Buna göre kaplarla ilgili,
I.    Ters çevrildiklerinde tabanlarındaki sıvı basıncı ilişkisi PL  > PK  olur.

II.   Eşit hacimde sıvılar çıkarıldığında PK  > PL  olur.

III.  Farklı hacimlerde sıvı çıkarıldığında PK  =  PL  olabilir.

yapılan çıkarımlardan hangileri doğrudur?

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

3. Düzenek1. Düzenek
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12.

Su Deposu

Vana
h

h
1. sıra

4. sıra

3. sıra

2. sıra

Çiftçilik yapan Reşit Bey, tarlasını sulamak için su deposu yapmış ve yağmur sulama sistemi kurmuştur. Su depo-
su ağzına kada dolu iken sulama aşağıdaki gibi gerçekleşmektedir.

Buna göre,
I. Su deposunu bulunduğu yerden h kadar yükseltmek.

II. Vananın olduğu yere basınç arttıran su motoru koymak.

III. Vanayı su deposunun ortasına yerleştirmek.

hangileri uygulanırsa sorun çözülür?
A) Yalnız I.  B) I ve II.  C) II ve III.        D) I, II ve III.

Su deposu yarısına kadar boşaldığında 1. sırada bulunan nohutlarını sulayamadığını 2, 3 ve 4.sıradaki nohutların 
sulanmasında bir sorun olmadığını fark etmiştir. 
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14.

Sistemin son hali hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Her iki kapta da gerçekleşen olay kimyasal tepkime olduğu için sistem dengede kalmaya devam eder.

B) A kabında, asit ile metalin etkileşimi gözlenir.

C) B kabına, NaOH yerine aynı miktarda NH3 eklenirse kimyasal tepkime oluşmaz.

D) A ve B kapları kapaklar ile kapatılmış olsaydı, tepkimeler sonrasında sistem dengede kalamazdı. 

HCl

20 gram 
Na

20 gram 
NaOH

A kabı B kabı

Modern periyodik cetvelde elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır. Elementler aynı grup veya aynı 
periyotta olsalar da her elementin kendine özgü özellikleri vardır. Genel kural olarak aynı gruptakiler benzer kim-
yasal özellikler taşıyabilirler.

13.

Verilen periyodik cetvelde bazı elementler temsilen gösterilmiştir. Gösterilen elementlerle ilgili şu yorumlar  
yapılmıştır:
1- En az katmanı olan element Z' dir.  
2- Atom numarası en büyük olan element V' dir. 
3- T metalik özellik gösterir. 
4- K ve Z elektrik akımını iletmez.
5- K ve Y benzer kimyasal özellikler taşırlar. 
 

Yapılan yorumlardan hangileri doğrudur?

A) 1, 2 ve 3.  B) 2, 3 ve 4.  C) 1, 3, 4 ve 5.  D) 2, 3, 4 ve 5.

K

Y T V
Z

B GRUBU

İçlerinde 50 gr HCl bulunan özdeş A ve B kapları eşit kollu kaldıraçta destek noktasından aynı uzaklıkta olup, 
sistemde denge halindedir. Taşmayacak şekilde A kabına 20 gr Na ve B kabına da 20 gr NaOH  ekleniyor. 
(Kapların ağzı açıktır.)

HCl



26

15.

Nötr haldeki bu elementlerin son katmanlarında bulunan elektron sayıları arasındaki ilişki hangisinde 
doğru verilmiştir?
A) K > Y > Z > T        B) Z > T > K > Y  C) Y > K > T > Z       D) T > Y > Z > K

Y T
Z

K

Aşağıda periyodik cetvelin bir bölümündeki elementler verilmiştir.
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17.

İndikatör (Ayıraç) Asit Baz

Brom krezol yeşili Sarı Mavi

Metil kırmızısı Kırmızı Sarı

Maddelerin asit mi bazmı olduğunu anlayabilmek için geliştirilen ayıraçlar (indikatör) bulunur. Ayıraçlar çözeltideki 
pH değerine bağlı olarak renk değiştirir.

K Sarı
L Mavi
M Sarı

Renk Değişimi

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
A) K sulu çözeltilerine H+ ( Hidrojen ) iyonu  verir.

B) K ve M maddelerinin tatları ekşidir.

C) L ele kayganlık hissi verir.

D) M metal kapta saklanır. 

Asitler ve bazlar konusunda çalışma yapan Bilal, yukarıdaki bazı ayıraçları kullanarak yaptığı deneyler sonucunda 
K, L ve M maddelerinde meydana gelen renk değişikliklerini aşağıdaki tabloya kaydediyor.

16. Emre öğretmen, öğrencilerinin periyodik cetvelde bulunan ilk 18 element hakkında ne kadar bilgi sahibi olduklarını 
öğrenmek istemektedir. Bunun için öğrencilerine element kartları hazırlamıştır. Kartların ön yüzünde bir elementin 
sembolü, arka yüzünde ise bu element ile ilgili bir soru sorulmuştur. 

Buna göre 3. kartın arka yüzünde hangi soru sorulmuş olabilir?
A) 3. Periyot 8A grubu elementi hangisidir?  B) 3. Periyot 3A grubu elementi hangisidir?

C) 2. Periyotta bulunan soygaz hangisidir?  D) 2. Periyot 4A grubu elementi hangisidir?

N

Al

Cl2. periyot 5A grubu 
elementinin adı 

nedir?

Atom numarası 
17 olan element 

hangisidir?

       ön yüz                       arka yüz        ön yüz                       arka yüz

       ön yüz                       arka yüz

1. Kart

3. Kart

2. Kart
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18. Aşağıda asit yağmurları ile ilgili bir görsel verilmiştir.

1. Olay 2. Olay

Buna göre,
I.    Fosil yakıtların kullanımı azaltıldığında iki olayın da oluşumu engellenebilir.

II.   Her iki olay da ülkelerin tek başlarına, alacağı tedbirlerle çözülür.

III.  2. olay asitlerin maddelerle etkileşmesiyle benzer sonuçlara neden olur.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

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

H2CO3    HNO3     H2SO4CO2    NO2     SO2
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19. Asitler sulu çözeltilerine H+ iyonu veren maddelerdir. Bazlar ise sulu çözeltilerine OH- iyonu veren maddelerdir. 
Asitlerin pH değeri 0-7 arasında, bazların ise 7-14 arasındadır.

Fen Bilimleri öğretmeni Arda, asitler ve bazlar konusuyla ilgili hazırladığı etkinliği  öğrencilerinden doldurmalarını 
istemiştir.

Asitler metal kaplara etki etmez.

Limon damlatılan mermerde renk değişimi oluşur.

Mide ilaçları bazik özelliktedir.

Bazlar cam bardakları parlaklaştırır.

Asitler mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir.

D Y

Etkinliği dolduran Emre'nin cevapları "YDYDD", Meltemin cevapları ise " DYDYY " şeklindedir.

Emre ve Meltem'in doğru - yanlış cevaplarına göre hangisi çıkarılamaz?
A) Emre, asitler konusunu anlamıştır.

B) Meltem, asitlerin metallere etkisini bilmektedir.

C) Meltem, bazlar konusunu kavramıştır.

D) Emre, bazların camlara etkisini bilmemektedir.
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CEVAP ANAHTARI

FEN BİLİMLERİ
1. A 11. B

2. D 12. B

3. C 13. B

4. D 14. B

5. D 15. B

6. C 16. B

7. A 17. C

8. C 18. C

9. C 19. B

10. C




