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1. Yasin, “Koyu renkli cisimler, açık renkli cisimlere göre ışığı daha fazla soğurur.” bilgisini kullanarak bir güneş kulesi 
hazırlamaya karar veriyor. Hazırladığı kuleyi aşağıdaki gibi iki kitabın arasına alttan hava alabilecek şekilde yerleştirerek 
Güneş’in önüne koyuyor. Bir süre sonra pervanenin döndüğünü gözlemliyor.

   
Pervane

S�l�nd�r

Yasin’in hazırladığı güneş kulesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Düşey yönlü hava akımının oluşumuna örnek olarak verilebilir.

B) Silindirin ışığı soğurması ile kulenin alt ve iç kısmında basınç farkı oluşur.

C) Silindirin altında alçak basınç alanı, içinde ise yüksek basınç alanı oluşur.

D) Silindirin altından giren soğuk hava ısınarak yükselir ve pervanenin dönmesini sağlar.

Fen Bilimleri Soruları
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2. Kocaeli’de yaşayan Betül, soğuk bir kış günü televizyondaki bir yarışma programını izlerken, yarışmacıların bulunduğu 
ortamın deniz kenarında çok sıcak bir bölge olduğunu fark ediyor. Fen bilimleri öğretmenine bu durumun nasıl gerçekleştiğini 
soruyor. Öğretmen aşağıdaki görseli kullanarak açıklama yapıyor.

21 Haziran

21 Mart

21 Aralık

23 EylülKış

Kış

İlkbahar

İlkbahar

Sonbahar

Sonbahar
Yaz

Yaz

Öğretmeni Betül’e bu olayı açıklarken,

I. Dünya’nın eksen eğikliği, aynı zaman dilimlerinde farklı bölgelerde farklı mevsimlerin oluşumuna sebep olur.

II. Yarışmanın yayınlandığı tarihte Güneş ışınları, kuzey yarım küreye daha büyük açıyla düşer.

III. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi ile günlük sıcaklık farkı oluşur.

 ifadelerinden hangilerini kullanmalıdır?

A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.   
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3. Bilgi: Tür içerisinde gözlemlenen farklılıklara varyasyon denir.

Çift yumurta ikizi olan İngiliz Lucy ve Maria Aylmer kardeşler görenleri şaşkına çeviriyor. Onları özel kılan ise birinin 
düz, kızıl saçlı ve mavi gözlü, diğerinin ise siyah kıvırcık saçlı ve bronz tenli olması. Beyaz bir baba ve yarı Jamaikalı bir 
annenin çocukları olan kızlar kimseyi ikiz olduklarına inandıramıyor. “Aynı şeyleri giysek bile bırakın ikiz olmayı kardeş gibi 
bile görünmüyoruz” diye konuşan Lucy insanları inandırmak için doğum belgelerini gösterdiklerini söylüyor.

İkiz kardeş olmalarına rağmen fenotiplerinde görülen bu farklılığa,

I. DNA’larında bulunan nükleotidlerin sayısının farklı olması

II. DNA sarmalında bulunan nükleotid çeşitlerinin aynı olması

III. Fenotiplerini belirleyen genlerin farklı sıra ve sayıda nükleotid içermesi

ifadelerinden hangileri neden olarak gösterilemez?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) II ve III.
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4. 
KORONAVİRÜS İLE MÜCADELE

Ç�n’�n Vuhan kent�nde 2019 yılının Aralık ayında baş gösteren ve hızla 
Dünya’nın her yer�ne yayılan yen� nes�l koronav�rüse karşı ver�len 
mücadele tüm hızıyla sürüyor. Yüz b�nlerce �nsana bulaşan ve on 
b�nlerce �nsanın ölümüne neden olan Cov�d-19 v�rüsüne karşı aşı ve 
�laç gel�şt�rme çalışmaları devam ed�yor. V�rüsün mutasyon geç�rme 
özell�ğ� yapılan çalışmaları da çeş�tlend�r�yor. Bu çalışmalardan b�r�s� 
de “Ant�kor Tedav�s�’’ olarak adlandırılıyor. Bu tedav� yöntem�nde v�rüs 
neden�yle  hasta olup �y�leşen k�ş�lerden alınan kan yoğun bakım 
hastalarına nakled�l�yor. Böylece sağlığına kavuşan k�ş�n�n kanında 
bulunan ve v�rüse karşı bağışıklık kazanan hücreler hasta k�ş�n�n 
vücudundak� v�rüslerle savaşarak hastanın �y�leşmes� �ç�n b�r umut 
vaded�yor.

Bir internet sitesinde yer alan haber metnine göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Antikor tedavisinde kullanılan hücreler farklı tür canlılarda aynı etkiyi göstermektedir.

B) Koronavirüsle mücadelede  yapılan çalışmalar biyoteknoloji ile ilişkilidir.

C) Koronavirüsün genetik yapısında değişiklikler  gerçekleşebilmektedir.

D) Virüsten kaynaklanan hastalığın tedavisiyle ilgili pek çok çalışma yapılmaktadır.
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5. Bilgi: Sıvılar basıncın çok olduğu yerden az olduğu yere doğru hareket eder. Basınç dengelenince akış sona erer.

Bu bilgiyi gözlemlemek isteyen bir öğrenci, K ve L sıvılarını kullanarak şekildeki gibi sabitlenmiş sızdırmaz piston bulunan 
ve her kesiti özdeş bileşik kap ile bir deney düzeneği tasarlamıştır.

  

Şek�l-I Şek�l-II

A bölmes�

K

L

B bölmes�

Sızdırmaz Hareketl� 
P�ston

A bölmes�

K L

B bölmes�

Sab�tlenm�ş Sızdırmaz 
Hareketl� P�ston

Eşit hacimdeki K ve L sıvılarını sırasıyla A ve B bölmelerine şekil-I’deki gibi döken öğrenci pistonu serbest bıraktığında 
deney düzeneğinin şekil-II’deki gibi dengede kaldığını gözlemliyor.

Bu deneyden yola çıkarak,

I. Sıvılarda basınç sıvının cinsine bağlıdır.

II. K sıvısı L sıvısından daha yoğundur.

III. Şekil II’de bölmelerin tabanlarındaki sıvı basınçları eşittir.

İfadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III.
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6. Bilgi: Hava basıncındaki değişimi ölçerek, deniz seviyesinden ne kadar yüksekte olduğunuzu gösteren araçlara 
altimetre denir. 

İnsan vücudundaki kan basıncı, atmosfer basıncını dengeler. Fakat yükseklere çıkıldıkça basınç dengesi bozulur ve 
kılcal damar çatlamalarına bağlı olarak burun kanamaları yaşanabilir. Bu nedenle altimetre kullanımı dağcılar için 
önemlidir.

Dağcılık sporuyla uğraşan Eylem, Görkem ve Kerem’in bir tırmanış sırasındaki konumlarına ait altimetre değerleri aşağıda 
verilmiştir:
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Eylem Görkem Kerem

 Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?(Havadaki nem ve sıcaklık değişimleri ihmal edilecektir.)

A) Görkem’in bulunduğu konumda açık hava basıncı en fazladır.

B) Açık hava basıncı düştükçe altimetrenin ibresi saat yönünde ilerler.

C) Eylem’ in burnunun kanama ihtimali diğer dağcılara göre daha fazladır.

D) Kerem bulunduğu konumdan daha yükseğe çıkarsa Eylem ile aynı seviyeye gelebilir.
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7. Kimyasal değişimler, kimyasal tepkimeler ile ifade edilir. Bu değişimleri ifade eden denkleme de kimyasal tepkime denklemi 
adı verilir. Kimyasal tepkimeler, kimyasal tepkime oku “ ” ile gösterilir. 

Aşağıda evlerimizde doğalgaz olarak kullandığımız metanın yanma tepkimesi modeli verilmiştir.  

 

Buna göre tepkime ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tepkimede toplam kütle korunmuştur.

B) Hem bağ kırılımı hem de bağ oluşumu gerçekleşmiştir.

C) Atomların yapıları değişmiş ve yeni maddeler oluşmuştur.

D) Tepkimeye giren atomların sayıları ve cinsleri değişmemiştir.

8. Aşağıdaki görselde bir anthia böceği verilmiştir.

      

Anthia böceği Güney Afrika’da yaşayan bir böcek türüdür. Bu böcekler, açgözlü karınca katilleridir ve özelleşmiş beslenme 
düzenleri, onlara karıncanın kanında doğal olarak üretilen formik asidi yoğunlaştırma olanağı sağlar. Anthia böceği; tehdit 
edildiğinde çömelir, karnının arka kısmını yukarı çeker ve asit sıvısını saldırganın gözlerine püskürtür.

Laboratuvarda anthia böceği ile çalışan bir araştırmacı, bu böceğin vücut sıvısına maruz kalıyor. 

Buna göre araştırmacının, sıvı teması olan bölgeye aşağıdakilerden hangisini yapması en uygun olur?

A) Yoğurt sürmeli

B) Bol suyla yıkamalı

C) Sirkeli suyla yıkamalı

D) Limonlu suyla yıkamalı
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9. Periyodik sistemde elementler, artan atom numaralarına göre dizilirler ve oluşan düşey sıralara grup, yatay sıralara ise 
periyot adı verilir. 

Periyodik sistemdeki K, L, M ve N elementlerine ait şu bilgiler verilmiştir:

• K ve L aynı grupta yer alır ancak son katmanlarındaki elektron sayıları farklıdır.

• M ve L aynı periyotta bulunur.

• K’nin atom numarası,  L ve M’nin atom numaralarından büyüktür.

• N oda koşulları tamamı katı halde olan element sınıfında yer alır ve üçüncü periyotta bulunur.

Buna göre bu elementlerin periyodik sistemdeki yerleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) B)

C) D)
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CEVAP ANAHTARI

FEN BİLİMLERİ

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




