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Fen Bilimleri Soruları

1.Dünya’nın şekildeki konumuna göre Kuzey yarım kürede en uzun gündüz, en kısa gece yaşanırken, Güney yarım 
kürede en uzun gece, en kısa gündüz yaşanır.

    Şekildeki A noktasından B noktasına doğru gidildikçe,

Gece Süresi Gündüz ve Gece 
Süresi Toplamı

Gündüz ile Gece Süresi 
Arasındaki Fark

Zaman Zaman Zaman

  I.      II.     III.

grafiklerinden hangileri çizilebilir?

(A ve B noktalarının ekvatora uzaklıkları eşittir)

A) Yalnız II.   B) Yalnız III.   C) II ve III.   D) I, II ve III.
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  3. Erasmus kapsamında Türkiye'ye gelen yabancı öğrenciler konuk oldukları ailelerin evinde Türk misafirperverliği ile 
karşılanıyor. Birbirleriyle tanışan öğrencilerin yaşadıkları yer ile ilgili konuşmaları şu şekildedir;

Li    :Yaşadığımız yerde 21 Aralıkta en uzun gündüz yaşanır.
Anna  : Yaşadığım yerde yılın iki gününde gece ve gündüz süreleri eşittir.
Mirela  : Benim yaşadığım yerde 21 Haziranda yaz mevsimi başlar.
Maria  : Yaşadığım yerde yıl boyunca 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanır.
David  : Benim yaşadığım yerde 23 Nisanda sonbahar mevsimi yaşanır.

Buna göre hangi iki öğrencinin Güney yarım kürede yaşadığı kesindir?
A) Li ve Anna     B) Maria ve Mirela
C) David ve Li     D) Mirela ve David

   
 2. Öğretmen konunun sonunda aşağıdaki görselleri paylaşıyor.          

                 Resim 1                        Resim 2

       Verilen görsellere göre,

 I. Bu resimler aynı anda çekilmişse kesinlikle farklı yarım kürelerdedirler.
 II. Resimler 21 Aralık tarihinde çekilmişse ,Resim 2 Kuzey yarım kürede çekilmiştir.
 III. Resim 1,  21 Haziran tarihinde çekilmişse Oğlak dönencesinde bir yer olabilir.

yorumlardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.    B) I ve II.

C) I ve III.    D) II ve III.
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   4. Fen Bilimleri Öğretmeni  DNA ve Genetik Kod konusu ile ilgili yapmak istediği etkinlik için sınıfa aşağıdaki renkli toplardan 
çok sayıda getirmiştir. 

Öğretmen öğrencilerine şu yönergeleri vermiştir :
 1.Mutlaka sarı topa karşılık kırmızı topu tutmalısınız.
 2.Mutlaka beyaz topa karşılık siyah topu  tutmalısınız

Sınıfta bulunan öğrenciler yukarıdaki yönerge doğrultusunda sarmal şekilde karşılıklı olarak dizilmişlerdir. 

Buna göre etkinlikle ilgili yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Beyaz ve kırmızı toplar organik bazları temsil ederken, siyah ve sarı toplar fosfatları simgeler.

B) Etkinlikte DNA modeli tasarlanmıştır topların hepsi organik bazları temsil etmektedir.

C) Etkinlikte toplamda 8 kırmızı top varsa kesinlikle aynı sayıda beyaz top vardır.

D) Sarı top Adenin bazını temsil ediyorsa  siyah top Timin bazını temsil eder.
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5.  Bilgi: Maddelerin molekül yapılarının değişmesi ile yeni maddeler oluşmasına “Kimyasal Tepkime“ denir.

Verilenlere göre maddelerin tepkimeden önceki ve sonraki miktarları ile ilgili grafikler hangi seçenekte doğru 
verilmiştir?

A) 

Madde      A         B         C

KütleKütle

Madde      A        B        C

Tepkime Öncesi                                          Tepkime sonrası

B) 

       A        B        C

Kütle

Madde

Kütle

Madde      A         B       C

Tepkime Öncesi                                            Tepkime sonrası

C) 
Kütle

Madde     A        B        C

Kütle

Madde    A          B      C

Tepkime Öncesi                                                  Tepkime sonrası

D) Kütle

Madde         A        B        C

Kütle

Madde       A          B       C

Tepkime Öncesi                                          Tepkime sonrası
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  7. Bahar ayı gelince çiçekçiye giden Ece ve annesi orada pembe renkli ortanca çiçeğini beğenir ve alırlar. Bahçelerine 
diktikleri ortanca çiçeğinin bir süre sonra mavi renkli olduğunu görürler ve şaşırlar.(Ortanca çiçeği pH değeri 7den küçük 
toprakta mavi, pH değeri 7den büyük toprakta pembe açar.)

 Bu durumla ilgili,

I. Modifikasyon örneğidir.
II. Adaptasyon örneğidir. Ortanca çiçeği yaşam şansını artırmak için renk değiştirir.
III. Mutasyon örneğidir. Genin yapısı değişmiştir.
IV. Toprak değiştiğinde çiçeğin rengi değişebilir.

çıkarımlarından hangileri doğrudur?

A) I ve II.    B) II ve III.

C) I ve IV.    D) I, III ve IV. 

  Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

A) Çocuklardan bazıları hasta doğabilir.

B) Akraba evliliğinin zararlarını ifade etmektedir.

C) Kendisi hasta olmayan bireylerin hasta çocuğu olabilir.

D) Hasta bireyler, hastalığı akrabalarından kapmışlardır.

: Hemofili Hastası Dişi : Sağlıklı Dişi

: Hemofili Hastası Erkek : Sağlıklı Erkek

 6. Aşağıdaki şema akraba evliliğini temsil etmektedir. 
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Genlerin yapısında meydana gelen değişimlerdir.

Genlerin işleyişinde meydana gelen değişimlerdir.

Karahindiba bitkisinin dağda yetişeninin kısa boylu, ovada yetişeninin 
uzun boylu olması

Ankara ve Van kedilerinin göz renklerinin birbirinden farklı olması

Çuha bitkisinin 25-35oC lik sıcaklıkta beyaz çiçek, 15-25oC lik sıcak-
mıkta kırmızı çiçek açması

Aynı kovandaki arılardan arı sütü ve bal ile beslenenlerin kraliçe arı, 
polenle beslenenlerin işçi arı olması

Buna göre Tablo 1’deki semboller, Tablo 2’ye nasıl yerleştirilirse doğru eşleştirme yapılmış olur?

B) C) D)A)

Tablo 1

Tablo 2

8. Tablo 1’de bazı sembollerle gösterilen kavramların tanımları, Tablo 2’de ise bu kavramlara ait örnekler verilmiştir.
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  9.  Hindistan’ın renkli dev sincapları iki kilogramlık ağırlığa ve kuyruktan 
buruna bir metrelik uzunluğa ulaşabiliyorlar. Bu dev hayvanlar 
yiyeceklerini esnek ayak ve ayak bilekleri sayesinde, dalları arasında 
altı metre kadar sıçrayabildikleri tropikal bitki örtülerinden topluyorlar.

Canlı renkli kürkleri gölge ve güneş mozaiğinde kamuflaj sağlamak-
la birlikte diğer dev sincapların dikkatini çekecek kadar parlakken, 
yırtıcıların dikkatini çekecek kadar parlak değildir.

Verilen parçaya göre renkli sincaplar için aşağıdakilerden han-

gisi söylenebilir?

A) Kürklerinin renkli olması modifikasyon sonucudur.

B) Gen yapısındaki değişim tür çeşitliliğini sağlamıştır.

C) Renkli sincaplar sadece tropikal bölgelerde yaşayabilir.

D) Yaşadığı bölgeye uyum sağlamak için gen işleyişi değişmiştir.
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Verilen metne göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

A) Vektörlerin tedavide önemli bir yeri yoktur.

B) Yapılan çalışma gen tedavisine (terapisi) örnek verilebilir.

C) Virüslerin kendi başına çoğalamaması tedavi yönteminde kullanılmasını sağlamıştır. 

D) Sağlıklı genleri, hastalıklı hücrelere aktararak sorunlu genlerin çalışması engellenebilir.

10. DNA parçalarını hastalıklı hücrelere aktarmak için vektör olarak isimlendirilen taşıyıcı virüsler kullanılır. Virüsler kendi 
başlarına çoğalamaz, kopyalarını üretmek için bir konakçıya ihtiyaç duyarlar. Vektör virüslerin kullanıldığı gen tedavilerinde 
özel olarak tasarlanıp üretilmiş genleri hastalıklı hücrelere aktarmak için virüslerin bu özelliğinden yararlanılır. Tedavi 
amacıyla kullanılacak DNA parçaları virüslerin DNA’sına eklenir ve hastanın vücuduna aktarılır. Bugüne kadar geliştirilmiş 
gen tedavilerinin bazıları hücrelere iyi genler taşımakta bazılarıysa hastalıklı genlerin çalışmasını engellemektedir. 
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  Oklu kirpilerin bu özelliği için,

 I. Kirpideki bu oklar sivrildikçe daha kolay batar. 
 II. Kirpinin savunma anında oklarını dikleştirmesi okun batmasını kolaylaştırır.
 III. Kirpideki ok ucunun düşmanının üzerinde oluşturduğu etki, çivinin sivri ucununun duvara yaptığı etkiye benzeti-

lebilir.
yorumlarından hangileri doğrudur?

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

11. Kemiriciler takımında yer alan oklu kirpiler sırtlarında bulunan ve sertleşerek keskin, sivri birer ok hâline dönüşen diken 
biçimindeki yapılarıyla diğer kemiricilerden ayrılır. Tehlike anında genellikle kaçmaya çalışsalar da çok zor durumda 
kaldıklarında oklarını kullanırlar. Normalde yatık duran oklarını kendilerini savunurken dikleştirerek sırtlarını saldırının geldiği 
tarafa doğru çevirebilirler. Fakat oklarını hiçbir zaman fırlatmazlar. Sırtındaki dikenler zaman zaman deri değiştirmeyle 
düşer, yerine yenileri çıkar.
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1.Durum 2.Durum

•  Ali ayırma hunisine önce sıvı yağ daha sonra da su koyar.(1.Durum)
•  Bir müddet bekledikten sonra sıvılar yer değiştirir.(2.Durum) 

Buna göre 1. Durumdan 2. Duruma geçildiğinde K noktasına yapılan sıvı basıncındaki değişim aşağıdakilerden 
hangisi gibi olur? 

(dsu=1 g/cm3, dyağ=0,9 g/cm3)

A) Artar           B) Azalır

C) Değişmez          D) Belirlenemez

• Sıvı basıncı sıvının derinliğine bağlıdır ve sıvının derinliği arttıkça sıvı basıncı da artar.

• Sıvı basıncı sıvının yoğunluğuna bağlıdır ve yoğunluk arttıkça sıvı basıncı da artar.

12.

K Noktası
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•  Sıvıların basıncı sıvının derinliğine ve yoğunluğuna bağlıdır.   

•  Sıvının derinliği arttığında basıncı da artar.

•  Aynı derinlikteki farklı cins sıvılardan yoğunluğu büyük olan sıvının uyguladığı basınç daha büyüktür.

13.

Eşit hacimdeki K, L, M  sıvıları V, Y, Z kaplarından hangilerine konulurlarsa kapların tabanlarında oluşan sıvı ba-
sınçları eşit olabilir?

                    V                         Y                      Z

A)   K sıvısı                 L sıvısı             M sıvısı

B)   L sıvısı                 K sıvısı             M sıvısı

C)   M sıvısı                L sıvısı             K sıvısı

D)   K sıvısı                 M sıvısı            L sıvısı
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  14. Ali ve arkadaşları köye Ali’nin dedesini ziyarete giderler. Gittiklerinde 
Ali’nin dedesi tıkanmış su hortumu ile uğraşmaktadır. 3 metrelik 
hortumun A ucundan 1 m aşağısında bir tıkanıklık oluşmuştur. 
Çocuklara tıkalı su hortumunu nasıl açacağı hakkında bir fikirleri olup 
olmadığını sorar.

Ali’nin arkadaşlarından hangisinin verdiği öneri hortumdaki tıkanıklığın giderilmesi için en etkili yöntemdir?

(A ucunu musluktan çıkarıp, yere bıraktıktan sonra aşağıdaki işlemlerin yapılacağı varsayılmıştır)

Fuat: Tıkalı hortumun A ucuna 5m hortum ekleyip B ucundan içini su ile 
dolduralım.

Faruk:Tıkalı hortumu B ucundan 1m yukarı kaldıralım ve içini su ile doldu-
ralım.

Elif: Tıkalı hortumu, B ucundan 2m yukarı kaldıralım ve içini sudan daha 
yoğun bir sıvı ile dolduralım.

Merve: Tıkalı hortumun A ucuna 1m hortum ekleyip, aynı ucu 1m yuka-
rı kaldırarak içini su ile dolduralım.

A)

B)

C)

D)
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Periyodik tablo ile ilgili bir oyun tasarlanarak yönergesi aşağıdaki gibi verilmiştir.
•   Harfle temsil edilen elementlerin atom numaralarına göre, küçükten büyüğe doğru sıralanacak.
•  Atom numarası 0’dan sonraki ilk 2 sayı mavi renkle, sonraki 2 sayı kırmızı ve ikişer devam ederek sırasıyla sarı ve 

siyah renkle gösterilecek.

   Örnek :    1 2 3 4  …………………… 8

Mehmet verilen yönergelere uyarak doğru sıralamayı yapmış olduğuna göre hangi seçenekteki ona aittir?

A)         U       T             Z 
B)         U             T        Z  
C)        U       T        Z       
D)        U        T               Y

15. Aşağıdaki periyodik tabloda her harf bir elementi temsil etmektedir.
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  17. Fiziksel Değişim: Maddenin dış yapısında meydana gelen değişimdir.

 Kimyasal Değişim: Maddenin iç yapısında (kimliğinde) meydana gelen değişimdir.

Aslı ve annesi beraber turşu yapacaklardır. Turşu yapmak için önce  havuçları, yeşil domatesleri, sivri biberleri, lahana-
ları, maydanozları yıkayıp, kavanoz içerisine yerleştirirler. 2 litre su içerisine 1,5 bardak salamura tuz, limon tuzu, sirke 
ve şeker ekleyip karıştırırlar. Kavanoza bu suyu doldurup, üstüne de küf oluşmaması için sıvı yağı eklerler. Kavanozun 
kapağını sıkıca kapatıp 15 gün beklerler ve sonunda lezzetli turşuları olur.

Aşağıdaki altı çizili eylemlerden hangisi meydana gelen değişim çeşidi yönünden diğerlerinden farklıdır? 

A) Küf oluşmaması için yağ eklemek

B) Su içerisine salamura tuz ilave etmek

C) 15 gün bekleyerek turşularının oluşması

D) Suya limon tuzu, sirke ve şeker ilave etmek

ELEMENT                     ÖZELLİKLER

V İşlenebilir, tel ve levha haline getirilebilir

Y Parlak veya mat görünümlü olabilirler

Z Isı ve elektriği iyi iletemezler

T Oda sıcaklığında tek atomlu gaz halinde bulunurlar

 Elementleri özelliklerine göre sınıflarsak  V, Y, Z ve T  harfleri için aşağıda verilenlerden hangisi doğru olur?

A)  V→Metal                B) V→Ametal                   C) V→  Metal           D) V→Yarı metal

     Y→Ametal                   Y→Metal                          Y→Yarı metal          Y→Metal

     Z→Soygaz                  Z→Yarı metal                   Z→Ametal               Z→Ametal        

     T→Yarı metal              T→Soygaz                       T→Soygaz              T→Soygaz

 16. Aşağıdaki tabloda V, Y, Z ve T harfleri periyodik tabloda farklı gruplardaki elementleri temsil etmektedir.
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  18. Esma temizlik yapmakta olan annesine yardım ederken, annesinden almış olduğu 200 ml çamaşır suyunun tamamını, 2 
bardak su (400 ml) ile bir kapta karıştırarak, ahşap yüzeyleri silmeye başlar. Temizlik esnasında boğazında ağrı, gözlerinde 
yanma hisseder ve hemen annesine danışır.

Annesi Esma’ya bir sonraki temizliğinde bu sorunları yaşamaması için hangi öneri ve yorumlarda bulunmuş 
olabilir? (Çamaşır suyu pH:12.5)

A) Karışıma daha fazla su ekleyip karışımın  pH değerini düşürebilirsin

B) Su miktarını sabit tutup bir miktar daha çamaşır suyu ekleyebilirsin

C) Karışımı aynı oranda hazırlayıp daha küçük bir kap tercih etmelisin

D) Çamaşır suyuna, su dışında pH değeri 14 e yakın bir sıvı karıştırabilirsin

19. Ayla annesine akşam yemeği için yardım etmektedir. Annesi Ayla’dan mor 
lahana salatasının limon ve yağını koyup karıştırmasını istemiştir. Ayla, 
limonu sıktığında lahananın renginin mordan pembeye döndüğünü görmüş 
ve bunun nedenini merak etmiştir. Fen öğretmeni olan annesi, mor lahana 
suyunun doğal bir asit-baz ayıracı olduğunu ve limonun asidik özelliğinin bu 
renk değişimine neden  olduğunu, bazik özellikteki maddelerde ise sarı-yeşil 
tonları elde edebileceğini söyler. 

Bunun üzerine Ayla, farklı maddelerde meydana gelecek olan renk deği-
şimleri hakkında aşağıdaki gibi bazı tahminlerde bulunur ve tahminlerinin 
doğruluğunu deney yaparak test etmek ister.

1- Sirke = Pembe 

2- Çamaşır suyu = pembe

3- Kivi = yeşil     

4- Sabun = yeşil   

5- Süt = pembe

6- Karbonat = sarı

Buna göre Ayla’nın renk değişimiyle ilgili tahminlerinden hangileri 
doğrudur? 

A) 1- 2- 3- 4.

B) 1- 4- 5- 6.  

C) 2- 3- 4- 6.

D) 1- 2- 5- 6.
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  Öğrenciler verilen resimden yola çıkarak aşağıdaki gibi bazı yorumlar yapmışlardır.

•     Yağdıkları bölgelerde antik eserlere, yapıların dış cephesine zarar verir.
•      Yağdıkları bölgede göl ve akarsulardaki canlılara zarar verir.
•      Asit yağmurları topraktaki mineralleri çözerek toprağın verimini düşürür.
•      Taşıtların boyalarını çözer, metal olan kaportalarına zarar verir.

Buna göre,

 I. Endüstriyel tesislerinin bacalarına filtre takılmalıdır.
 II. Ormanlar ve yeşil alanlar korunmalı, yaygınlaştırılıp, geliştirilmelidir.
 III. Şehiriçi ulaşımlarda trafik yoğunluğunu azaltacak  toplu taşıma sistemleri yaygınlaştırılmalıdır.
 IV. Enerji üretiminde kullanılan termik santrallerin yerine, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaştırıl-

malıdır.

çıkarımlarından hangileri doğrudur?

A) I ve II.    B)  II, III ve IV.

C) I, II ve III.                                                  D) I, II, III ve IV.

20. Öğretmen derste aşağıdaki resmi öğrencileriyle paylaşmıştır.
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CEVAP ANAHTARI

FEN BİLİMLERİ
1. C

2. B

3. C

4. B

5. B

6. D

7. C

8. B

9. B

10. A

11. D

12. A

13. B

14. C

15. D

16. C

17. C

18. A

19. B

20. D




