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Fen Bilimleri Soruları

1. Basınç, bir yüzey üzerine etki eden dik kuvvettir. Katılarda basınç, ağırlık ile doğru, temas yüzeyi ile ters orantılı olarak değiş-
mektedir. 

Özdeş küpler kullanılarak aşağıdaki şekiller oluşturulmuştur. 

Zemin
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Bu şekillerin, zemine yapmış oldukları basınçların grafiği hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
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2 Periyodik tablonun oluşmasına katkıda bulunan bilim insanlarının bazı çalışmaları aşağıda verilmiştir.

1. Bugünkü periyodik cetvelin temelini atmıştır. Elementleri kütle numaralarına göre sıralamıştır. Benzer özellikte olan ele-
mentler alt alta gruplara denk gelmiştir.

2. Özellikleri birbirine benzeyen elementlerin üçlü gruplara ayrılması gerektiği ileri sürmüştür. Bu element sınıflandırması ile 
ilgili ilk sistematik çalışmadır.

3. Elementlerin sıralamasının kütle numarasına göre değil atom numarasına göre yapılması gerektiğini öne sürmüştür. 
Bu çalışmalar hangi bilim insanları tarafından yapılmıştır?

1 2 3
A) Dimitri Mendeleyev J. Wolfgang Döbereiner Henry Moseley

B) Dimitri Mendeleyev Glenn Seaborg Lothar Meyer

C) John Newlands Dimitri Mendeleyev Henry Moseley

D) Henry Moseley J. Wolfgang Döbereiner Glenn Seaborg

3. Dört öğrenci aşağıdaki şekilde konumları gösterilen ülkelerde yaşamaktadır.

L

K

M
N

21 Haziran

ÖĞRENCİ ŞEHİR
Kemal K
Leman L
Mustafa M

Nisa N

Kemal, Leman, Mustafa, ve Nisa'nın aynı yıl içerisinde bazı tarihlerde yapmış olduğu konuşmalara aşağıda yer 
verilmiştir.

Kemal  : "Burada sıcaklık 35 0C görünüyor. Denize girip güneşleniyoruz." 
                                                                                                                   (21 Haziran)
Leman : "Havalar çok soğuk. Kar şiddetini iyice artırdı. Bugün okullar tatil edildi." 
                                                                                                                       (21 Aralık)
Mustafa: "Yapraklar sararıp dökülmeye başladı. Yaz mevsimini özleyeceğim." 
                                                                                                                    (23 Eylül)
Nisa  : "Ağaçlar çiçek açmaya başladı. Baharın gelmesiyle kışlıklarımızı dolabımıza kaldırdık." 
                                                                                                                                                      (21 Mart)

Buna göre bu kişilerden hangi ikisinin ifadelerindeki tarihler yanlış yazılmıştır? 

A) Mustafa ve Nisa B) Leman ve Mustafa C) Kemal ve Leman D) Nisa ve Leman
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4. Ayşe öğretmen sınıfta yaptığı bir deneyde sırasıyla aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriyor.

• Su dolu bir kabın tabanına devrilmeyecek şekilde sabitlediği mumu yakıyor. (Şekil 1)

• Daha sonra bir erlenmayerin mumun üzerinden geçirerek kabın tabanına indiriyor. (Şekil 2)

• Bir süre bekledikten sonra erlenmayer içindeki sıvının yükseldiğini ve mumun söndüğünü öğrencilerine gösteriyor. (Şekil 
3)

Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3

Ayşe öğretmenin yaptığı deney ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Deney düzeneği ile sıvı basıncını etkileyen değişkenleri göstermek istenmiştir.

B) Bu deney deniz seviyesinden daha yüksek bir yerde yapılsaydı erlenmayerin içine daha çok su dolardı.

C) Mumun yanması sonucu açığa çıkan gazın oluşturduğu basınç açık hava basıncından fazla olduğu için erlenmayerin 
içine su dolmuştur 

D) Açık hava basıncı erlenmayerin içindeki gaz basıncından daha fazla olduğu için su erlenmayere dolmuştur. 
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5. Bilim insanları bir bakteri türünün plastiği temel enerji kaynağı olarak kullandığını keşfetti. Araştırmacılar bakterinin geri 
dönüşüm amaçlı kullanılabilmesi için çeşitli genetik mühendisliği yöntemlerinin kullanılması gerektiğini belirtti.
Bu bilgiler doğrultusunda genetik mühendisleri aşağıda modeli verilen yöntem üzerinde çalışıyorlar.

A

C D
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Plastik kirliliği 
yüksek sularda 
yaşayan balığın 
üreme hücresi 

DNA’sına eklenir

Plastiği parçalama 
özelliği kazanan 

balık DNA’sı

Plastiği parçalayan 
bakteri

Plastiği parçalayan
gen alınır

BakteridenA B

C D

 
Bu çalışma ile ilgili, 

I. Balığın sonradan kazandığı plastiği parçalama özelliği sonraki nesillerde de görülür.
II. Balıkların normalde sahip olmadığı bu özellik gen tedavisi ile kazandırılmıştır.
III. Plastiği parçalama özelliği olan gen bakteri dışındaki canlılarda da aynı işlevi gerçekleştirebilir.

çıkarımlarından hangileri doğrudur?

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

6. Bakırdan yapılmış kaplar kullanıma bağlı olarak aşınırlar.  Aşınan bu yüzeylerden açığa çıkan 
bakır atomlarının  havadaki oksijen  ile teması sonucunda ise bakır(II) oksit bileşiği meydana 
gelir. Bakır kaplarda zamanla biriken bu zararlı bileşik kapların içerisine konulan besin 
maddelerinin tüketilmesi yolu ile insan vücuduna taşınarak zehirlenmelere yol açabilir. Bu 
nedenle bakır kapların düzenli olarak kalaylanması gerekir. 

Kalaylama işlemi için bakır kap öncelikle belirli bir sıcaklığa ulaşana dek ısıtılır. Ardından 
yüzeyindeki bakır(II) oksitlerden arınması için “nişadır” olarak bilinen asidik özellikteki bir 
maddeden yararlanılır. Bu yolla temizlenip yıkanan bakır kap tekrar ısıtılır ve eritilen kalay ile 
kaplanarak işlem tamamlanır. 

Buna göre,

I. Kalaylama işlemi sonucunda bakır kapta yeni atomlar oluşur.
II. Nişadırın pH değeri 7 den küçüktür. 
III. Kalaylanmış bir kapta zamanla bakır(II) oksidin oluşması kimyasal bir değişimdir.

yorumlarından hangileri doğrudur?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III.
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7. Günlük hayatta rastladığımız bazı maddeler asit ve bazları ayırt etmemizde bize yardımcı olabilirler. Doğal indikatör olarak 
adlandırılan bu maddelerden bazıları ve görülen etkileri aşağıda verilmiştir.:

Gül Yaprağı:

Bazlar üzerine  
uygulandığında

“Metil Oranj”
gibi renk verir.

Kuşburnu:

Asitler üzerine  
uygulandığında

“Turnusol”
gibi renk verir.

Lavanta:

Asitler üzerine  
uygulandığında

“Fenolftalein”
gibi renk verir.

Üç ayrı kapta bulunan asit ve baz çözeltilerinin üzerine sırasıyla; gül yaprağı, kuşburnu ve lavanta eklenerek çözeltilerde mey-
dana gelen renk değişimi gözlemleniyor. 

Gül 
Yaprağı Kuşburnu Lavanta

Baz Asit Asit

I II III

Yeteri kadar beklendikten sonra çözeltilerin renklerinin aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir?

A)
ÇÖZELTİ I II III

RENK Sarı Kırmızı Renksiz

B)

ÇÖZELTİ I II III

RENK Kırmızı Sarı Kırmızı

C)

ÇÖZELTİ I II III

RENK Renksiz Kırmızı Sarı

D)

ÇÖZELTİ I II III

RENK Sarı Renksiz Kırmızı
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CEVAP ANAHTARI

FEN BİLİMLERİ

1. D

2. A

3. A

4. D

5. B

6. D

7. A




