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Fen Bilimleri Soruları
1. Aşağıda ışınların geliş açılarının zemine etkisi ve Güneş ışınlarının Dünya’ya geliş yönü gösterilmiştir.

Buna göre ;

I. Güneş ışınları Dünya’ya Şekil 2’deki gibi gelirse A ile gösterilen bölge Oğlak Dönencesi’nde görülür.
II. Şekil 2’de kış mevsiminin yaşandığı Oğlak Dönencesi’nde ışın demetleri B alanını oluşturur ve gölge boyu en fazla olur.
III. Dünya’nın bu konumundan 6 ay sonra Yengeç Dönencesi’nde birim yüzeye düşen ışın miktarı A’daki gibi olur.

Verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

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

2. Fenotip: Genetik etkenlerle oluşan özelliklerin canlının dış görünüşüne yansımasıdır.
Genotip: Canlıların sahip olduğu ailelerin tümüdür. Canlıların saf döl mü, melez mi olduklarını gösterir.
          Çiçek rengi bakımından farklı genotipte oldukları bilinen bezelyelerin ata bireyleri çaprazlanmaktadır. Oluşan yavru     

döllerin genotip oranları aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Buna göre;
I. Oluşan yavru döller aynı fenotiptedir.
II. Ata bireylerden en az birinin genotipi melezdir.
III. Yavruların % 50’si ata bireylerden birinin genotipi ile aynıdır.

ifadelerinden hangisine kesinlikle ulaşılır?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
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3. Bir araştırmada bezelye bitkisinin çiçek renginin kalıtımı ile ilgili tozlaşma çalışması yapılmıştır.

1. tozlaşma, beyaz çiçekli bezelyenin polenleri ile 1. mor çiçekli bezelyenin yumurta hücresi ile;
2. tozlaşma, beyaz çiçekli bezelyenin polenleri ile 2. mor çiçekli bezelyenin yumurta hücresi ile gerçekleştirilmiştir.

Tozlaşmalar sonucunda elde edilen genotip yüzdeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Melez Döl (%) Saf Döl (%)
1. Tozlaşma 50 50
2. Tozlaşma 100 0

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (Bezelyelerde mor çiçek geni beyaz çiçek genine baskındır.)

A) Beyaz bezelye ile 2 numaralı mor bezelye çiçek rengi bakımından homozigot (saf) döldür.

B) 1 numaralı bezelye kendisiyle aynı genotipte bezelyeyle döllenirse beyaz çiçekli bezelye oluşmaz.

C) 1 ve 2 numaralı bezelyeler tozlaştırılırsa oluşacak bezelyelerin tamamı fenotipte mor renkli olur.

D) 2 numaralı bezelyenin yapacağı farklı döllenmelerde beyaz çiçekli bezelye oluşma ihtimali yoktur.
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4.

Yukarıda mutasyon ve modifikasyon ile ilgili örnekler içeren bir sek sek oyunu verilmiştir. Fatma mutasyon; Gonca 
modifikasyon ile ilgili örnekler içeren kutucuklara basarak oyunu tamamlayacaktır.

Buna göre Fatma ve Gonca’nın bastığı kutucuklar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Fatma Gonca

A) 1-3-5-6-7                           2-4-8-9

B) 1-3-5-8                              2-4-6-7-9

C) 2-4-8-9                              1-3-5-6-7

D) 1-2-3-5-9                            4-6-7-8
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5. Lotus ayaklık eski Çin mitolojisinde geçen bir simgedir. Günümüzde artık uygulanmayan lotus ayaklık, insanların ayak 
gelişimini önlemek amacıyla yapılan bir tür sargı işlemidir. O zamanlar ayaklar sıkıca dar ve uzun sargılarla bağlanarak 
ayak kemiklerinin şekli bozulur, böylece büyümesi engellenirdi. Ayağın görevini değiştirmeyen bu işlem bebeklikten 
başlayıp ergenlik boyunca tekrar tekrar yapılırdı. Sargıyı ölene kadar çıkartmayan kadınlar da olmuştur. Anlatılan ayak 
biçimi yeni doğan çocuklarda görülmemiştir.

Buna göre metinde anlatılan durumun neden olduğu olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanda meydana gelen başkalaşımdır.

B) Vücutta meydana gelen mutasyondur, kalıtsal değildir.

C) Vücutta meydana gelen modifikasyondur, kalıtsal değildir.

D) Adaptasyondur ama ergenlik döneminde başlanmalıdır.

6. Stargazer Balığı: Kendini denizin dibindeki kumlara gömerek yaşayan bir canlıdır.
Ejder Balığı:  Kendi ışığını üretebilen ve yüzeyin 2000 metre altında yaşayan bir balık türüdür.
Tabut Balığı: Deniz yüzeyinin 50 ile 300 metre altında yaşar. Dikenli bir vücuda sahiptir.
Dumbo Ahtapot: En nadir ahtapot cinslerinden olan dumbo ahtapot yüzeyin 3000 – 4000 metre altında yaşar.

Yukarıda verilen canlılara etki eden sıvı basınç grafiği şu şekildedir:

Buna göre verilen grafikle ilgili,

      I.    N tabut balığına etki eden sıvı basıncını gösterir.
      II.   Canlılara etki eden sıvı basıncı derinlikle doğru orantılıdır.
      III.  K stargazer balığına etki eden sıvı basıncını gösterir. 

ifadelerinden hangisi doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
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7. Bilgi: Maddenin iç yapısında meydana gelen ve yeni bir madde oluşmasına neden olan değişimlere kimyasal değişim 
denir. Fiziksel değişimde ise maddenin iç yapısı değişmez; maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve maddenin dış 
görünüşü değişir. Fiziksel değişimler sonucunda yeni bir madde meydana gelmez. 

Ela annesiyle un helvası yapacaktır. Bunun için tabloda verilen işlemleri sırasıyla uygulamışlardır.

I Tavada tereyağını eritmiştir.
II Eriyen yağın üzerine unu ilave edip unun rengi değişene kadar unu kavurmuştur.
III Ayrı bir kapta sütü kaynatmıştır.
IV Kaynayan sütün içerisine bir bardak şeker koyarak şekerin süt içerisinde çözünmesini sağlamıştır.
V Ardından kavrulmakta olan unun üzerine şekerli sütü ilave ederek karıştırmış helvayı yapmıştır.

Buna göre, numaralandırılmış cümleleri fiziksel ve kimyasal değişimi göz önünde bulundurarak gruplandır-
dığımızda aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

Fiziksel Değişim         Kimyasal Değişim

A)    I-III-IV                                II-V

B) I-II-V                                III-IV

C)  I-III                               II-IV-V

D) III-IV-V                                 I-II
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8. ASİT Mİ BAZ MI?

                                                              

                                         Kırmızı Bayrak   Beyaz Bayrak

OYUN KURALLARI

• Öğretmen elinde tuttuğu kırmızı ve beyaz bayraklardan birini havaya kaldıracaktır.
• Kırmızı bayrak asidi, beyaz bayrak bazı temsil etmektedir.
• Bayrak dört kez havaya kaldırılacaktır, her seferinde kaldırılan bayrağa göre ayrı bir soruya cevap verilecektir. 

         1. Kaldırış: Tadı nasıldır?
         2. Kaldırış: Günlük yaşamdan bir örnek veriniz.
         3. Kaldırış: Maddeler üzerindeki etkileri nelerdir?
         4. Kaldırış: Hangi ayıraçla hangi sonucu verir?

         Selim, Beyza, Alim ve Kerem “Asit mi Baz mı?” oyununu oynayacaklardır. 
Öğretmen sırasıyla kırmızı, beyaz, beyaz ve kırmızı bayraklarını havaya kaldırmıştır.

• Soruların cevapları kâğıtlara yazılacak ve herkes aynı anda öğretmene gösterecektir.
• Soruların hepsine doğru yanıt veren öğrenci oyunu kazanacaktır.

Öğrencilerin sorulara verdiği yanıtlar tablodaki gibi olduğuna göre oyunu kim kazanmıştır?

A) Selim B) Beyza C) Alim D) Kerem
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9. Bilgi: Kırmızı lahana çözeltisi doğal bir belirteçtir. Lahana çözeltisinin normalde rengi mordur. Asitliğin fazla olması 
durumunda rengi kırmızıya, bazikliğin olması durumunda ise rengi mavi veya yeşile döner.

        Bir öğrenci asit baz ayraçları ile ilgili bir araştırma yapmak istiyor. Bunun için kırmızı lahanayı küçük parçalar 
halinde kesip üzerlerine sıcak su döküyor. Karışım soğuduktan sonra bir süzgeç yardımıyla lahana yapraklarını  
ayırıp kalan sıvıyı cam kaplara eşit miktarda döküyor.

          Sırasıyla 1. behere limon suyu, 2. behere sirke, 3. behere saf su, 4. behere karbonat, 5. behere amonyak 
döktükten sonra bekleyip renk değişimini gözlemliyor. Renk değişimleri aşağıdaki gibi oluyor.

Öğrenci, gözlem sonuçlarına göre;

           I.    Karbonat, lahana suyunu maviye çevirdiği için bazdır.
           II.  Su, nötre yakın olduğu için renk değişikliğine sebep olmamıştır.
           III. Limon suyu ve sirke; lahana suyunu kırmızıya çevirdiği için limon suyu ve sirkenin pH değeri 7’den büyüktür.

çıkarımlarından hangisine ulaşabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I,II ve III
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10. pH (power of Hydrogen-hidrojenin gücü), çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini açıklayan bir ölçü birimidir. pH değeri, 
belirli bir sıcaklıkta 0 ila 14 arasında değer alabilen bir ölçektir. 

Bazı  maddelerin  yaklaşık  pH  değerleri çizelgede  verilmiştir.  Bu değerler 14 farklı renk tonu ile gösterilmiştir. Örne-
ğin, çizelgede yumurta beyazı ile domates arasında 4 farklı renk tonu vardır.

pH değeri bilinmeyen bazı yiyeceklerle ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir.
Muz: Kan ile arasında 2 renk tonu vardır. Kırmızı turnusol kağıdına etki etmez.
Brokoli: Süt ile arasında 3 renk tonu vardır. Sulu çözeltilerinde OH− (Hidroksit) iyonunu veren sınıf içinde yer alır.

Verilen bilgilere göre muz ve brokolinin pH cetvelindeki rakamsal değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

Muz  Brokoli 

A) 5 2

B) 11 10

C) 11 2

D) 5 10



CEVAP ANAHTARI

FEN BİLİMLERİ

1. B

2. C

3. B

4. A

5. C

6. D

7. A

8. A

9. C

10. D




