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1. Dünya, kuzey ve güney kutup noktaları ile yerin merkezinden geçtiği varsayılan, dönme ekseni etrafında batıdan doğuya
doğru dönerek günlük hareketini yapar. Dünya’nın 24 saatte tamamladığı günlük hareketinin bazı sonuçları vardır.

DoğuBatı

Güneş ışınları

Verilen bilgiler ve yukarıdaki şekil dikkate alındığında Dünya üzerindeki beyaz bölgeyle ilgili,

I. Güneş ışınları ilk olarak beyaz bölgenin doğu tarafına ulaşır.

II. Yıl boyunca eksen eğikliğinin sonuçlarından etkilenir.

III. Güneş’in karşısında, aynı konumuna gelmesi için 24 saat geçmesi gerekir.

çıkarımlarından hangileri doğrudur?

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

Fen Bilimleri Soruları
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2. Kuzey yarım küredeki bir bölgeye ait 5 günlük hava tahmini görselde verilmiştir.

Pazartesi
21 Haziran 22 Haziran 23 Haziran 24 Haziran 25 Haziran 

30°C
Parçalı bulutlu

Salı

24°C
Yağmurlu

Çarşamba

28°C
Güneşli

Perşembe

30°C
Güneşli

Cuma

30°C
Çok bulutlu

Verilen hava durumu tahminine göre bu bölgeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez?

A) Yengeç dönencesi üzerinde bir yerdedir.

B) Gündüz süreleri git gide uzamaktadır.

C) Yükeselici hava hareketleri beklenmektedir.

D) Yaz mevsimi yaşanmaktadır.
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3. Talesemi major diğer bilinen adıyla Akdeniz anemisi ülkemizde oldukça sık görülen kalıtsal hastalıklardan biridir. Yapılan
çalışmalara göre Türkiye genelinde her 40-50 kişiden biri; Antalya ve Adana bölgelerinde her 10 kişiden biri bu hastalık
genini bulundurmaktadır. Diğer kalıtsal hastalıklarda da olduğu gibi hem anne hem de babanın bozuk ve çekinik karakterli
aleli taşıması sonucunda doğacak çocuklar %25 ihtimalle hasta olabilmektedir. Akraba evliliği bu tür hastalıklara ait hatalı
genlerin bir araya gelme ihtimalini arttırdığı için bu hastalığın toplumlarda görülme olasılığını da arttırmaktadır.

Verilen gazete haberine göre aşğıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Talesemi hastalığı akraba evlilikleri dışında görülmeyen bir hastalıktır.

B) Talesemi hastası birey hastalık geni bakımından homozigot baskındır.

C) Talesemi hastası anne ve baba hastalık geni bakımından homozigottur.

D) Talesemi hastalığı genini taşıyan anne ve babanın doğacak tüm çocukları hasta olur.
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4. Beyaz kıllara sahip Himalaya tavşanının sırt kısımlarındaki kıllar kazınıp kesilen kısma buz torbası bağlanıyor.  Bir süre
sonra buz torbasının alt kısmından çıkan yeni kılların siyah olduğu görülüyor.

Verilen olay ile aşağıdakilerden hangisi genlerin işleyişi bakımından benzerlik göstermektedir?

A) Arı sütüyle beslenen dişi larvanın kraliçe, çiçek tozu (polen) ile beslenen dişi larvanın işçi arı olması

B) Tütün ürünlerinin kullanan bireyler kanser hastalığın daha sık görülmesi

C) Köpek balığının sırt ve karın bölgesinin renginin farklı olması

D) Bukalemunun renk değiştirmesi
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5. Üç farklı madde için şu açıklamalar yapılıyor:

• K maddesinin oluşumunda yeni özellikler ortaya çıkıyor.

• L maddesi kendini oluşturan maddelerden farklı kimyasal özellikler taşıyor.

• M maddesi oluşurken ısı çıkışı gerçekleşiyor.

Verilen açıklamalara göre bu maddelerden hangileri bileşik olabilir?

A) Yalnız K B) Yalnız M C) K ve L D) K, L ve M
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6. Bir öğrenci, Y, Z ve T kaplarındaki sıvıların  asidik mi yoksa bazik mi olduğunu anlamak istiyor.

Yararlanılacak bilgiler aşağıdaki gibidir:

• pH değeri yaklaşık 7 olan nötr lahana çözeltisinin rengi mordur.

• Kırmızı lahanadan elde ettiğimiz çözeltinin rengi ilave edildiği sıvının pH değerine bağlı olarak değişir.

• pH değerinin düşük olması yani asitliğinin fazla olması durumunda çözeltinin rengi kırmızıya dönüşür.

• 7’den yüksek pH değerlerinde çözeltinin rengi mordan maviye, daha yüksek  pH değerlerinde ise yeşile dönüşür.

Öğrenci kırmızı lahananın suyunu çıkarıp üç sıvıya damlatıyor. 

Yaptığı deneyin sonucu aşağıdaki gibidir:

• Y kabındaki sıvıya lahana suyu döküldüğünde karışım yeşil renge dönüşüyor.

• Z kabındaki sıvıya lahana suyu döküldüğünde karışım kırmızı renge dönüşüyor.

• T kabındaki sıvıya lahana suyu döküldüğünde karışım mavi renge dönüşüyor.

 Bazı Maddelerin pH Değerleri
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Akü sıvısı

M
ide asidi

Lim
on suyu

G
azlı içecek

D
om

ates suyu

Kahve

Süt

Su

Kan

Yum
urta beyazı

M
ide ilacı

Am
onyak

Sıvı sabun

Ç
am

aşır suyu

Lavabo açıcı

Buna göre kaplarda bulunan sıvılar aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

Y kabı Z kabı T kabı
A) Kahve Mide asidi Amonyak

B) Lavabo açıcı Limon suyu Mide ilacı

C) Süt Akü sıvısı Sıvı sabun 

D) Yumurta beyazı Gazlı içecek Çamaşır suyu
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7. Grafikte üç farklı elementin son katmanlarında sahip oldukları elektron sayıları verilmiştir.

2

K L M
Elementler

Son katmandak� elektron sayısı

3

8

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A)  K, 8A grubundadır.

B) L, 2A grubundadır.

C) Grup numarası en büyük olan M’dir.

D) Atom numarası en büyük olan K’dir.
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8. Metin, kirlenmiş mermer mutfak tezgâhını üzerinde ismi yazmayan üç şişenin içindeki malzemelerden seçerek mermere za-
rar vermeden temizlemek istiyor. Maddelerin asidik veya bazik olup olmadıklarını belirlemek için aşağıdaki testleri yapıyor.

Belirteç
Asidik 

ortamdaki 
rengi

Bazik 
ortamdaki 

rengi

Turnusol Kırmızı Mavi

Fenolftalein Renksiz Pembe

Metil oranj Kırmızı Sarı

Fenolf�tale�n Turnusol kağıdı

L

Met�l oranj

K M

• K sıvısına metil oranj damlatıldığında kırmızı renge dönüşüyor.

• L sıvısına fenolftalein damlatıldığında pembe renge dönüşüyor.

• M sıvısına mavi turnusol kağıdı daldırıldığında turnusol kağıdı kırmızı oluyor.

Buna göre Metin, hangi şişeleri seçebilir?

A) Yalnız K B) Yalnız L C) K ve M D) K, L ve M



CEVAP ANAHTARI

FEN BİLİMLERİ

1. D
2. B
3. C
4. A
5. D
6. B
7. C
8. B




