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Fen Bilimleri Soruları

1. 25 Nisan Dünya DNA Günü’nde okul bahçesine DNA modeli yapılacaktır. DNA’nın bir kısmının yapılmış hâli aşağı-
daki şekilde verilmiştir. 

22 adet nükleotitten oluşan DNA molekülünün yapılması için mor, sarı, siyah, yeşil, kırmızı ve mavi boncuklar kullanı-
lacaktır. Mavi boncuk adenin, sarı boncuk guanin, yeşil boncuk timin ve siyah boncuk sitozin organik bazını; kırmızı 
boncuk deoksriboz şekerini, mor boncuk fosfat grubunu temsil etmektedir. Renklere göre ürünleri ayıklayabilen robot 
kol, boncukları kutudan alıp DNA molekülünde uygun yerlere yerleştirecek şekilde programlanmıştır. Her kutuda 22 
adet mor, sarı, siyah, yeşil, kırmızı ve mavi boncuklar bulunmaktadır. Robot DNA’nın 1. ve 2. zinciri için her renkten 
en az bir tane almak zorundadır ve DNA’nın her zincirinde bütün renklerden en az bir tane bulunmalıdır.

Robot DNA modelini tamamladığında,

I. 1. zincirde kullanılan sarı boncuk sayısı, 2. zincirde kullanılan siyah boncuk sayısından fazladır. 
II. 1. zincirde kullanılan kırmızı boncuk sayısı, 2. zincirde kullanılan mor boncuk sayısına eşittir.
III. Kutuda kalan mavi boncuk sayısı, yeşil boncuk sayısından fazladır.
IV. Kutudaki 22 adet mor boncuğun tamamı kullanılmıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II. B) II ve III.
C) II ve IV. D) II, III ve IV.
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2. Enzim adı verilen çeşitli özelleşmiş proteinler DNA eşlenmesi sırasındaki tepkimeleri hızlandırır. 
Aşağıda DNA’nın kendini eşlemesi sırasında X, Y, Z ve T enzimlerinin yardımcı olduğu olaylar verilmiştir:
X: DNA sentezinin başlayabilmesi için gerekli olan moleküllerin sentezlenmesini hızlandırma
Y: Sentezlenmiş zincir parçalarını birbirine bağlama
Z: DNA’nın ikili sarmal yapısını çözme
T: DNA iplikçiğindeki bilgileri okuyarak bu iplikte eşlenecek DNA dizisini sentezleme

Buna göre DNA’nın kendini eşlemesi esnasında enzimlerin kullanım sırası aşağıdakilerden hangisinde 
doğru verilmiştir?

A) Z, X, T, Y B) X, Z, T, Y
C) Z, T, X, Y D) T, Z, X, Y

3. CD’ler bir diskin içinde filmlerin, müzik parçalarının ve yüzlerce dokümanın saklandığı veri yığınlarıdır. CD üzerine 
yazılmış veri, diskin merkezinden dışarıya doğru spiral bir biçimde uzanan tek bir izden oluşmaktadır. Spiral biçim-
de uzanan bu veri izini, ip gibi açmayı başarabilseydik bu ip yaklaşık 5 km olurdu.

CD’nin yapısı ile DNA’nın yapısı arasında ilişki kurmak isteyen öğretmen, öğrencilerden CD’nin fiziki yapısını ince-
lemelerini ister. Aşağıda CD’nin fiziki yapısı verilmiştir.

CD üzerinde 1, 2, 3 ve 4 numara ile gösterilen yapıların kromozom, DNA, gen ve nükleotit kavramlarıyla 
eşleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

       1      2       3        4
A) Kromozom DNA Gen Nükleotit
B) DNA Gen Nükleotit Kromozom
C) DNA Nükleotit Kromozom Gen
D) Nükleotit DNA Kromozom Gen

CD üzerindeki 
veri izleri

3

4 1

2
CD üzerindeki veri izlerinin oku-
ma ve yazma yönü

Spiral biçimde uzanan veri izleri
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Kalıtım ve çevrenin etkisiyle oluşan özelliklerin canlının dış görünümüne yansımasına fenotip, canlının genlerinin 
tamamına ise genotip adı verilir.

Fenotipinde baskın özellik taşıyan bireyin genotipinin belirlenmesi için yapılan çaprazlamaya kontrol çaprazlama-
sı denir. Örneğin; baskın fenotipli bireyin çekinik fenotipli bireyle çaprazlanması sonucu oluşan yavruların tamamı 
baskın özellikte ise atasal birey homozigot(saf) döl, yavruların yarısı baskın yarısı çekinik fenotipte ise atasal birey 
heterozigot(melez) döldür.

Bir araştırmacı yukarıdaki bilgileri kullanarak mor rengin beyaz renge baskın olduğu çiçek örneğinin genotipine karar 
verecektir.

Mor çiçek örneğinin genotipini öğrenmek isteyen bir araştırmacı, aşağıdaki çaprazlamalardan hangisini 
yaparsa amacına ulaşmış olur?

A)  MM   X   Mm

      Mm    X   Mm

B)   Mm  X  mm
       
       MM  X  MM

C)  MM   X   mm

      Mm    X  mm

D)  Mm   X  mm

      mm   X  mm   

Genotip Fenotip
aa a
AA A
Aa A

4.
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Aşağıda bir evin yağmur depolama sistemi verilmiştir. Yağmurun yağdığı bir günde su deposunun sarı, mavi ve kır-
mızı bölmeleri dolduğunda deponun tabanında oluşan basınç hesaplanmıştır. Depo dolana kadar kabın tabanında 
oluşan sıvı basıncının zamana bağlı değişim grafiği ve deponun bulunduğu konum gösterilmiştir. 

Verilen bilgilere göre, eşit bölmeli deponun şekli aşağıdakilerden hangisi olabilir? (Yağmur damlalarının aynı 
hızla düştüğü kabul edilecektir.)

A) B)

C) D)

5.

su deposu

Basınç(Pascal)

Zaman(s)
t1 t2 t3

P

3P

4P

h

h

2h

h

2h

h

2h

h

h

h

2h

h
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Eylül ve Gamze’nin kurduğu hipotezlere göre hazırladığı düzenekler aşağıda gösterilmiştir.

Kurulan her iki düzenekte de 2. durumda gri renkli tuğlaların 1. duruma göre süngerde batma miktarının fazla olduğu 
görülmüştür. Eylül, Hipotez-I ’i kurmuş ve hipotezinin doğru olduğunu kanıtlamıştır. Gamze, Hipotez-II’yi kurmuş ve 
kurduğu hipotezin yanlış olduğu sonucuna varmıştır. 

Buna göre Hipotez-I  ve Hipotez-II aşağıdakilerden hangisidir?

Hipotez-I Hipotez-I I
A) Yüzey alanı azaldıkça zemine uygulanan basınç artar. Ağırlık arttıkça zemine uygulanan basınç artar.
B) Ağırlık arttıkça zemine uygulanan basınç artar. Yüzey alanı azaldıkça zemine uygulanan basınç azalır.
C) Ağırlık arttıkça zemine uygulanan basınç artar. Yüzey alanı azaldıkça zemine uygulanan basınç artar.
D) Yüzey alanı arttıça zemine uygulanan basınç azalır. Ağırlık arttıkça zemine uygulanan basınç artar.

Kullanılan Malzemeler
• 2 adet sünger zemin
• 4 adet 100 gramlık dikdörtgenler prizması 

şeklinde gri renkte tuğla
• 1 adet 100 gram küp şeklinde kırmızı renkte 

tuğla

Eylül’ün kurduğu düzenek

Gamze’nin kurduğu düzenek

1. durum 2. durum

1. durum 2. durum

6.

Develerin ayak tabanlarının geniş olması, kum üzerinde oluşturdukları basıncı azaltır ve kumda batmadan rahatlık-
la yürümelerine yardımcı olur.

Verilen durumla aynı prensibe sahip örnek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kışın karlı havalarda araç lastiklerine zincir takılması
B) Trenlerin tekerlek sayısının fazla olması
C) Bıçağın daha iyi kesmesi için bilenmesi
D) Futbol kramponlarının sivri ve dişli bir yapıya sahip olması

7.
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Özdeş valizler şekildeki gibi yatay zeminde hareket ettiriliyor.

Valizler eşya ile doldurulduktan sonra yere uyguladıkları basınçların büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdaki grafikte 
gösterilmiştir.

Buna göre eşya doldurulduktan sonra 1, 2 ve 3 numaralı valizlerin ağırlıkları arasındaki ilişki aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) 1>2>3 B) 2>1>3 C) 3>1>2 D) 1=2=3

Valiz numaraları

Basınç

1  2  3

4P

2P

6P

321

yatay zemin

8.

Bir öğrenci Şekil-1 ve Şekil-2’deki gibi tartılmıştır. Şekil-1’de iki ayağını tartıya basarak, Şekil-2’de ise bir ayağını 
kaldırarak tartılmıştır.

                                                   Şekil-1                                                              Şekil-2
Buna göre;

I. Şekil-2’de öğrencinin tartıya uyguladığı basınç, Şekil-1’deki basınçtan fazladır.
II. Şekil-1’de tartının yere uyguladığı basınç, Şekil-2’deki basınçtan fazladır.
III. Şekil-1 ve Şekil-2’de tartının yere uyguladığı basınçlar eşittir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

9.
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Aşağıda K ve L elementlerinin katman sayısı ve son katmanlarında bulunan elektron sayısı verilmiştir.

Verilen bilgilere göre K, L, M ve N elementlerinin periyodik tablodaki yerleri bulunmuştur. Bir bölümü verilen periyo-
dik tabloda bazı elementlerin günlük hayattaki kullanım alanları bazılarının ise bulunduğu yer resimlerle gösterilmiş-
tir.

Buna göre K, L, M ve N elementlerinin günlük hayatta kullanıldığı alanlar ve bulunduğu yerler aşağıdaki 
görsellerden hangileri ile ifade edilebilir?

K L M N
A)

B)

C)

D)

2

1

K

3

L

4

M

5

6

7

431 2

N

Son katmandaki elektron sayısı

Katman sayısı

10.
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11.

Mor çiçek

F1

F2

Mor çiçek

Mor çiçek

Mor çiçek Beyaz çiçek

Mor çiçek Beyaz çiçek

Mor çiçekMor çiçek

1

3 4

4

6

8 9 10

5

5

7

2

X

X

Mor çiçek Mor çiçek Mor çiçek

Bezelyelerde çiçek rengi üzerinde etkili olan baskın ve çekinik genlerle ilgili bilgi sahibi olmayan bir çiçekçi aşağıdaki 
çaprazlamaları yapmıştır. 1 ve 2. bezelyeleri çaprazladığında mor çiçekli bezelyeler elde etmiş, oluşan bezelyelerden 
4 ve 5. bezelyeleri çaprazladığında mor ve beyaz çiçekli bezelyeler oluştuğunu gözlemlemiştir. Aşağıda bezelyelerin 
çaprazlanması sonucu oluşan olası sonuçlar F1 ve F2  kuşağında gösterilmiştir.

Çaprazlama sonucuna göre;

I. Mor çiçek rengi, beyaz çiçek rengine baskındır.
II. 1, 2 ve 10. bezelyeler homozigottur.
III. 3 ve 6. bezelyeler çaprazlanmış olsaydı beyaz çiçekli bezelye elde edilirdi.
IV. 7, 8 ve 9. bezelyeler heterozigottur.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

A) I ve II. B) II ve IV. C) I, II ve III. D) I, II, III ve IV.
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Bir araştırmacı bezelyelerde tohum rengine ait aşağıdaki soyağacını çizmiştir. Taralı bireyler yeşil tohum rengine 
sahipken diğer bireyler sarı tohum rengine sahiptir.

Verilen soyağacına göre;

I. Yeşil tohum rengi özelliği çekinik bir genle belirlenir.
II. 1 ve 2 numaralı bireylerin genotipleri aynıdır.
III. Taralı bireyler heterozigot genotiptedir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

               
                : Dişi

               
                : Erkek

1

2

3

12.

13. 2016 yılında yapılan bir çalışmada buzdolabında soğutulan domatesin yüzlerce geninin aktivitesinin azaldığı tespit 
edilmiştir. Bu genlerin bazılarının ürettiği maddeler, domatesi daha tatlı algılamamızı sağlayan on iki uçucu kimyasa-
lın sentezlenmesinden sorumludur. Soğukta bekletilen domateslerde lezzete katkı sağlayan kokulu uçucu aromatik 
bileşenlerin üretimi %65 azalmaktadır. Deneyin devamında 76 kişide uygulanan tat testi ile buzdolabında bekletilen 
domateslerin, bir gün önce hasat edilenlere kıyasla daha az lezzetli olduğu doğrulanmıştır.  Bir hafta boyunca soğutu-
lan domatesler, oda sıcaklığında bekletildiklerinde gen ifadelerinin eski hâline dönmediği yani lezzetinin kalıcı olarak 
azaldığı tespit edilmiştir. Bu çalışma aynı zamanda raf ömrünün uzatılması için soğuk hava depolarında bekletildikten 
sonra satışa çıkarılan domateslerle yerel üreticilerin doğrudan sattıkları domatesler kıyaslandığında ayırt edilen lez-
zet farkını da açıklıyor. (Bilim Teknik Dergisi; Ekim/2019)

Buna göre, soğuk hava deposunda bekletilen domateslerin lezzetindeki azalmanın sebebi aşağıdaki olaylar-
dan hangisi ile açıklanabilir?

A) Adaptasyon B) Modifikasyon C) Mutasyon D) Doğal seçilim
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Hipotez: Küresel ısınma nedeniyle hayvanların boyutları küçülmektedir. 
Bu görüşün desteklenmesi için bir grup araştırmacı yanda resmi verilen 
kuş türünün ağırlığındaki değişimleri, belirlenen bölgede 3 yıl boyunca
incelemiştir. Elde edilen sonuçlar iklim değişiklerinin hayvanların boyu-
tunun küçülmesine neden olabileceği fikrini desteklemektedir. Araştırma-
cılar küresel ısınmanın daha küçük hayvanlar için avantaj olabileceğini de 
düşünmektedir.

Araştırmacılar kuş türlerinde meydana gelen bu değişimin kalıtsal olduğunu aşağıdaki durumlardan hangisi 
ile anlayabilir?

A) Ortam koşullarının etkisiyle değişime neden olma
B) Canlının diğer nesillerinde ortaya çıkma
C) Canlının yaşama şansını arttırma
D) Canlının yaşamı boyunca etkili olma

14.

Çaprazlanan Bireylerin 
Genotipleri Ortaya Çıkan Fenotip

Düzgün   X     Buruşuk %50 düzgün, %50 buruşuk

Bezelyelerde tohum şekli, düzgün veya buruşuk olabilir. Bir araştırmacı genotipini bilmediği bezelye türlerini çapraz-
lamadan önce beklenen fenotipleri aşağıdaki tabloya yazmıştır.

Çaprazlama sonucunda ortaya çıkan bezelyelerin fenotipleri aşağıdaki gibidir:

Verilen bilgilere göre;

I. Araştırmacı çaprazlama yapmadan önce, çaprazlanan bireylerin genotiplerinin homozigot düzgün ve homozigot 
buruşuk tohum olduğunu düşünmektedir.

II. Çaprazlama yapmadan önce düzgün tohumun, buruşuk tohuma baskın olduğunu bilmektedir. 
III. Çaprazlama sonucunda ortaya çıkan bireyler heterozigottur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

15.

Çaprazlanacak Bireylerin 
Genotipleri Beklenen Fenotip

Düzgün    X     Buruşuk %100 düzgün tohum
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Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

K 12,8 12,3 12,1 11,8 11,6 10,6 11,2 11,8 12,1 12,6 13 13,5
L 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
M 11,3 1,6 12,2 12,6 12,8 13 12,8 12,4 12,15 11,8 11,3 10,8

Sokak lambaları Güneş doğduğunda kapanmakta ve Güneş battığında açılmaktadır. Dünya üzerinde farklı konum-
larda bulunan K, L ve M şehirlerinde bir yıl boyunca aylara göre sokak lambalarının ortalama açık kalma süreleri saat 
cinsinden verilmiştir.

Sokak lambalarının açık kalma süresi dikkate alındığında K, L ve M şehirlerinin Dünya üzerindeki konumları 
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) B)

C) D)

16.

K

L
M

K

L

K

L

M

K

L

MM
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kırmızı 
turnusol
kâğıdı

mavi 
turnusol
kâğıdı

Sulu çözeltilerinin elektrik akımını 
iletme durumu inceleniyor.

Turnusol kâğıdına etki etme du-
rumları inceleniyor.

Fenolftalain damlatıldığında renk 
değiştirme durumları gözleniyor.

fenolftalain

1. deney 2. deney 3. deney

K L

Bazik özellik gösteren su alkali sudur. 
Bir öğrenci K ve L markalı sularından almıştır. Suların üzerindeki etiket kaybolduğu için 
pH değerlerini inceleyememiştir. K ve L markalı suların alkali su olup olmadığına karar 
vermek için birtakım deneyler yapmaya karar vermiştir.

Öğrencinin yaptığı deneyler aşağıda anlatılmıştır:

Öğrencinin yaptığı deneylerden hangileri K ve L markalı suların alkali su olduğunu kanıtlayabilir?

A) 1 ve 2 B) 1 ve 3 C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3

17.

Uzun araştırmalar sonucunda bulunan bir heykelde meydana gelen tahribatın nedenlerini arkeoloji uzmanı aşağıda-
ki gibi açıklamıştır:

I. Heykelin gövdesindeki çatlaklar, insan tahribatı sonucu oluşmuştur.
II. Heykelin baş kısmındaki taşlarda ufalanma, rüzgâr aşındırması sebebiyle meydana gelmiştir.
III. Taşta bulunan kalsiyum karbonat(CaCO3), asit yağmurunun etkisiyle kalsiyum oksit(CaO) ve karbondioksite 

(CO2) dönüşmüştür.

Heykelin tahribatı sürecinde meydana gelen I, II ve III numaralı olaylar hangi değişim çeşidine aittir?

     I      II      III
A)  Fiziksel Fiziksel Kimyasal
B)  Kimyasal Fiziksel Fiziksel
C)  Fiziksel Kimyasal Kimyasal
D)  Kimyasal Kimyasal Fiziksel

18.
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Ayhan, Berk ve Sercan’ın özdeş tuğlalarla eşit sürelerde ördüğü duvarlar 1, 2  ve 3. durumda şekilde verilmiştir.

 

Ayhan, Berk ve Sercan’in duvar örme şekillerine göre 1, 2 ve 3. durumlarda zemine uygulanan basıncın 
değişim grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

Ayhan

Berk

Sercan

Durum

  Basınç

1 2 3

4P

6P
7P
8P

Ayhan

Berk

Sercan

Durum

Basınç

1 2 3

2P

7P
6P

4P

Ayhan

Berk

Sercan

Durum

Basınç

1 2 3

6P

2P

5P

8P

4P

Ayhan

Berk

Sercan

Durum

Basınç

1 2 3

4P

6P

8P

3P

SERCAN

AYHAN

1. durum

BERK

2. durum

2. durum

2. durum

3. durum

3. durum

3. durum

  1. durum

1. durum

19.
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Bir kentin hangi yarım kürede yer aldığını belirlemek için bir öğrenci aşağıdaki araştırma sorularına cevap arayacak-
tır:

I. En uzun gündüzün yaşandığı tarih nedir?
II. En kısa gölge boyunun ölçüldüğü tarih nedir?
III. Gece-gündüz süresinin eşit olduğu tarih nedir?
IV. Gündüzlerin uzamaya başladığı tarih nedir?

Öğrencinin hangi soruya verdiği cevap kentin bulunduğu yarım küreyi belirlemede kanıt olarak kullanıl-
maz?

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

21.

Şekilleri farklı olan kaplara eşit yükseklikte yoğunlukları sırasıyla dK,  dL ve  dM   olan sıvılar konulmuştur.

K, L ve M sıvılarının kabın tabanına yaptıkları sıvı basınçları eşit olduğuna göre dK,  dL ve  dM  arasındaki ilişki
aşağıdakilerden hangisidir?

A) dK= dL= dM B) dK > dL > dM C) dL > dM> dK D)  dM> dL > dK

20.

dk dL dM

h
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Maddelerin asit ya da baz olduğunun belirlenmesinde indikatör kullanılır. Aşağıda bir öğrencinin doğal indikatör 
olarak kullandığı X, Y ve Z maddeleri ile yaptığı deneyler verilmiştir.

Deney sonucunda verilen  renk değişimlerine göre X, Y, ve Z indikatörlerinin asit ve baz çözeltilerindeki renk 
değişimleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D) Asit Baz

X Açık sarı Açık pembe

Y Açık turuncu Yeşil

Z Koyu yeşil Kırmızı

Asit Baz

X Açık pembe Açık sarı

Y Açık turuncu Yeşil

Z Koyu yeşil Kırmızı

Asit Baz

X Açık pembe Açık sarı

Y Açık turuncu Yeşil

Z Kırmızı Koyu yeşil

Asit Baz

X Açık sarı Açık pembe

Y Yeşil Açık turuncu

Z Kırmızı Koyu yeşil

limon 
suyu

  açık 
pembe

sıvı 
sabun

açık 
sarı

şampuan yeşil kola   açık 
turuncu

deterjan koyu 
yeşil

sirke kırmızı

X X YY

Z Z

22.
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Fen Bilimleri dersinde aşağıdaki yönergeye uygun deney düzeneği hazırlanmıştır.
• Bakır tele şekil verilir.
• Gümüş nitrat su dolu beherglasa dökülür. Cam çubuk ile karıştırılarak suda çözünmesi sağlanır.
• Gümüş nitrat çözeltisinin içine şekil verilmiş bakır tel atılır.

Deney sonucunda gümüş nitrat ve bakır telde oluşan değişim aşağıda verilmiştir.

Deneye göre;

I. Bakıra şekil verilmesi tanecik yapısını değiştirmediği için fiziksel değişimdir.
II. Gümüş nitrat çözeltisi suda çözündüğünde yeni madde oluştuğu için kimyasal değişim gerçekleşmiştir.
III. Gümüş nitrat çözeltisine bakır batırıldığında kararması kimyasal tepkime gerçekleştiğini ve kimyasal tepkime 

sonucunda yeni atomlar oluştuğunu gösterir.
IV. Gümüş nitrat çözeltisinin rengi değiştiği için kimyasal değişim meydana gelmiştir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

• Bakır tel kararmaya başlamış ve bakır telin kalınlığı artmıştır.
• Gümüş nitrat çözeltisinin rengi maviye dönüşmüştür.

Gümüş 
nitrat

Bakır tele şekil verilir.

Cam çubuk

Gü
m

üş
 n

itr
at

23.
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Ahmet aracıyla yolda giderken lastiklerden birinin patladığını fark etmiştir. Hidrolik frene basarak aracının durmasını 
sağlamıştır. Tekerleği değiştimek için kriko ile aracını biraz yükseltmiştir. Lastiğe baktığında lastiğe cam parçasının 
saplandığını görmüştür.

Buna göre;

I. Cam parçasının yüzey alanı az olduğu için lastiğe uyguladığı basınç fazladır. Bu yüzden lastiğin patlamasına 
sebep olmuştur.

II. Fren pedalına basıldığında oluşan basınç, hidrolik sıvı tarafından tekerlekteki fren sistemine iletilmiştir.
III. Krikoya uygulanan kuvvet, her yöne eşit şiddette iletildiği için arabanın yükselmesi sağlanmıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

Cam parçasıKriko

24.

25. Taban alanları sırasıyla 2S, 2S ve 3S olan K, L ve M kaplarına h yüksekliğine kadar su doldurulacaktır.

K, L ve M kapları suyla doldurulduğunda kabın tabanında oluşan sıvı basınçları arasındaki ilişki aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) M>L=K B) M>L>K C) K=L=M D) K>L>M

h

2S

K L M

2S 3S
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Öğretmen, öğrencilerden aşağıdaki deneyi evde yapmalarını istemiştir:

• İki saksıya eşit miktarda özdeş toprak koyunuz.
• Saksıları 1 ve 2 olmak üzere numaralandırınız.
• 1. saksıya bir miktar gübre ilave ederek karıştırınız.
• Saksıların ikisine de özdeş nohut tohumu ekiniz.
• Bu saksıların ikisini de aynı ortam koşullarında pencere önüne koyunuz.
• Her iki saksıyı haftada iki gün eşit miktarda sulayınız.
• Saksıların kütlesini ve bitki boylarını tabloya kaydediniz.

Öğretmenin bu deneyi öğrencilere yaptırmasındaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saksı farklılığının bitki gelişimi üzerine etkisinin incelenmesi
B) Sulama şekillerinin kalıtım üzerine etkisinin incelenmesi
C) Çevre şartlarının kalıtım üzerine etkisinin incelenmesi
D) Tohumlardaki genetik farklılıkların bitki gelişimi üzerine etkisinin incelenmesi

26.

Sıvı basıncına etki eden faktörleri gözlemlemek isteyen bir öğrenci aşağıdaki hipotezi kuruyor.
Hipotez: Sıvı basıncı, sıvının yoğunluğu ile doğru orantılıdır.
Hipotezi test etmek için taban alanları sırasıyla 2S, S, 4S ve 2S olan beherglaslar ile yeterli miktarda sıvı yağ ve su 
kullanarak aşağıdaki deney düzeneklerini oluşturuyor.

Öğrenci hipotezi test etmek için hangi iki düzeneği kullanmalıdır?

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

27.

su su zeytinyağı zeytinyağı
h

2S S 4S 2S

I II III IV

h/2
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pH değeri, asitlik veya bazlık derecesini gösterir.
İdeal bir havuz suyu için asit ve baz dengesinin sağlanması gerekmektedir. pH değerinin ölçülmesi, klorun işlevini 
daha iyi yerine getirmesine yardımcı olmaktadır. Klorun kullanım oranı pH değerine bağlıdır. pH yükselirken klorun 
kullanılma oranı düşer. Yüksek pH havuzun dezenfeksiyonu için yetmezken düşük pH'de de klor çabuk tükenir. Ha-
vuz dezenfeksiyonu için önce pH değerine göre, asit veya baz eklenerek havuz suyunun pH değerinin 7-7,2 arasında 
olması sağlanır, ondan sonra klorlama yapılır. Aşağıda bir havuz suyunda yapılan testler sonucunda havuz suyunun 
pH değerine göre klorun kullanım oranı verilmiştir.

Verilen bilgilere göre;

I. Klorun kullanım oranı %56'nın altına düştüğünde havuzu kullanan kişilerin cildinde tahrişler meydana gelebilir.
II. Klorun kullanım oranı %73'ün üzerine çıktığında havuzun yapımında kullanılan mermer yüzeyler aşınabilir.
III. Klorun kullanım oranı %90 olduğunda havuzun pH'sini dengelemek için bazik malzemeler eklenerek havuzun pH 

dengesi sağlanabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

28.

Havuz suyunun 
pH değeri

Klorun kullanım 
oranı(%)

6,5 90
7 73

7,5 56
8 21

8,5 10

                                kimyasal tepkimesine ait kütlenin zamanına bağlı değişim grafiği verilmiştir.

Verilen bilgilere göre;

I. B maddesinin tamamı kullanılmıştır.
II. Kimyasal tepkime sonucunda kütle korunmuştur.
III. C maddesi, hem A maddesinin hem de B maddesinin özelliğini gösterir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

A + B C29.

42

32

16

C

A

B

Kütle(gram)

Zaman(s)

58



60

• K ve L elementleri benzer kimyasal özellik gösterir.
• L ve M aynı periyottadır.
• K ve N elementlerinin son yörüngesindeki elektron sayılarının toplamı, M elementinin son yörüngesindeki elekt-

ron sayısına eşittir.

Yukarıda verilen bilgilere göre K, L, M ve N elementlerinin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi 
olabilir?

A) B)

C) D)

K

K

LL

M

M

N

N

K

L

M

N

K

L

N

30.

M
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CEVAP ANAHTARI

FEN BİLİMLERİ

1. C

2. A

3. C

4. C

5. A

6. B

7. B

8. B

9. D

10. D

11. A

12. C

13. C

14. B

15. C

16. A

17. C

18. A

19. B

20. A

21. B

22. B

23. A

24. A

25. C

26. C

27. B

28. D

29. A

30. C




