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Fen Bilimleri Soruları

1.

Bir sorunu çözmek veya belirlenmiş bir 
amaca ulaşmak için tasarlanan yola, takip 
edilen işlem basamaklarına algoritma denir.

 Algoritmalar açıkça belirtilmiş bir başlangı-
cı ve  sonu olan işlemler kümesidir. Ama-
ca ulaşmak için işlenecek çözüm yolları ve 
sıralamaları belirlenir ve algoritma bu sıra-
yı takip ederek en mantıklı çözüme ulaşır. 

Fen Bilimleri dersinde hava olaylarını pekiştirmek isteyen Emre Öğretmen yukarıdaki desen oluşturma 
etkinliğini hazırlamıştır. Nokta başlangıç kısmıdır.

Bu etkinliğe göre aşağıdaki sorular

doğru   ise 3  (3 br sağa) 2   ( 2br yukarı )

yanlış   ise 1   (1 br aşağı) 2  ( 2 br sola)     gidilecektir.

1) Çok soğuk gecelerde havadaki su buharının yeryüzündeki ağaçların üzerinde aniden donmasına dolu 
denir.
2) Yağmur oluşunda buharlaşma ve yoğuşma  fiziksel hal değişimlerin her ikisi gerçekleşir.
3) Atmosferdeki su buharının  buz kristallerine dönmesine kırağı denir.
4) Çiy, Kırağı ve Sis yeryüzüne yakın hava olaylarıdır.
Yukarıdaki soruların hepsini bilen öğrenci desen oluştururken hangi resme ulaşmıştır?

A) B) C) D)
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2. Küresel ısınma, yüzyılımızın en önemli sorunlarından biri olarak kabul edilmektedir. Dünya sıcaklığının 21. 
yüzyılda 1.5 °C ile 5.0 °C arasında artacağı tahmin edilmektedir. Türkiye’de ise 2030 yılı dolaylarında yaz ve 
kış sıcaklıklarının 2.0 °C-3.0 °C civarında, kış yağışlarının ise %10’a kadar artacağı, yazın yağışların azalacağı 
ve toprak nemi bakımından kuraklığın artacağı bildirilmektedir. Ülkemizin Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan 
Bartın, Zonguldak ve Düzce İllerinin merkez meteoroloji istasyonlarına ait 1980- 1999 ve 2000-2015 yılları ara-
sındaki minimum, maksimum ve ortalama sıcaklık değerleri incelenmiştir. Sonuçlar, aylar bazında minimum 
ve maksimum sıcaklıklarda belirgin artışların olduğunu işaret etmektedir.  Diğer taraftan, 1980-1999 ve 2000-
2015 yılları arasındaki periyotlarda   aylık ve yıllık ortalama yağış verilerinde, özellikle yaz aylarında azalış 
eğilimi ortaya çıkmıştır. Türkiye’miz, küresel ısınmanın potansiyel etkilerinin görülme ihtimali açısından, riskli 
ülkeler arasında yer almaktadır. İklim değişikliklerine karşı gerekli önlemler alınmaz ise, iklim değişikliğinin ül-
kemizdeki doğal ekolojik   sistemlerin bileşimini bozması ve biyolojik çeşitliliği azaltması kaçınılmaz olacaktır.
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Küresel ısınma tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de biyolojik çeşitliliği tehdit etmektedir.

B) Yağışların kış aylarında artması yaz aylarında ise  azalması kuraklığın artmasına sebep olur.

C) 2030 yılından önce ülkemizde küresel ısınma ile ilgili sorunlar yaşanmayacaktır.

D) Nem ve sıcaklık değerleri bir bölgenin iklimi hakkında bilgi verir.

3. Fenotipleri ve genotipleri bilinmeyen iki bezelye bitkisinin çaprazlanması sonucunda 1. nesildeki A ve B 
canlıları meydana gelmektedir.

A canlısının genotipi, B canlısının ise fenotipi bilindiğine göre;

  

1. Bezelye 
bitkisi

  

2. Bezelye 
bitkisi

             

  

DD

  

Düz Tohumlu

1. Nesil          A Canlısı            B Canlısı

Buna göre aşağıdaki seçenekler tek tek değerlendirildiğinde hangisi kesinlikle yanlıştır?
(D: Düz tohum  d: Buruşuk tohum)

A) 1. Bezelye bitkisinin fenotipi düz tohumlu olabilir.

B) B canlısının genotipi Dd ise 2. Bezelye bitkisi homozigot düz tohumlu olabilir.

C) 1. Bezelye bitkisi homozigot düz tohumlu ise 2. Bezelye bitkisi Dd genotipine sahip olabilir.

D) B canlısı heterozigot düz tohumlu ise A ve B canlılarının çaprazlanması sonucunda buruşuk tohumlu 
bir bezelye bitkisi oluşabilir.
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4.

Mendelin yaptığı bu çalışma ile ilgili şema incelendiğinde,

I. F1 dölündeki herhangi bir mor renkli çiçek ile F2 dölündeki beyaz renkli çiçek çaprazlandığında %50 
olasılıkla beyaz renkli çiçek oluşur.

II. F2 dölündeki 1. Bitki ile 2. Bitki çaprazlandığında %50 olasılıkla homozigot, %50 olasılıkla heterozigot 
genotipe sahip bitki oluşur.

III. F2 dölündeki 4. Bitki, beyaz renk çiçeğe sahip başka bir bezelye bitkisi ile çaprazlanırsa %100 homo-
zigot beyaz renkli çiçek elde edilir.

yorumlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III. D) I, II ve III.
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5. Ahmet öğretmen fen bilimleri dersinde öğrencilerinin mevsimler konusundaki bilgilerini ölçmek için üç tane 
cümle vermiş ve onlardan bu cümleleri doğru ya da yanlış diye cevaplamalarını istemiştir. Yapılan her doğru 
cevap için 25 puan alınıp her yanlış cevap için 10 puan silinmektedir. Öğretmenin verdiği cümleler aşağıdaki 
gibidir:

I. Dünya’nın Güneş’e en yakın olduğu tarihte Dünya’nın her yerinde yaz mevsimi yaşanır.
II. 21 Haziran tarihinde Kuzey yarım kürede hiçbir yerde gölge oluşmaz.
III. Ekvatorda gece gündüz süresi yıl boyunca birbirine eşittir.

Ayşe bu cümlelere sırasıyla Doğru, Yanlış, Doğru cevaplarını vermiştir. 
Etkinlik sonunda Ayşe kaç puan almıştır?

A) 30 B) 5 C) 40 D) 75

6. Aşağıdaki görselde bir hücre çekirdeğinde bulunan kalıtsal maddeler gösterilmiştir.

Görsele göre numaralandırılmış yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) I numaralı kısım Kromozomdur.

B) II numaralı kısım, IV numaralı kısmın yapı birimidir.

C) III numaralı yapının sıralanışı değişirse DNA değişir.

D) Canlıların farklı özellikte olmasını IV numaralı yapı sağlar.
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7. Aşağıda bir koyunun klonlanması sırasındaki çalışmalar şema ile gösterilmiştir.

Buna göre şema ile ilgili,

I. D  koyunu, B koyunu ile aynı genetik yapıdadır. 
II. A koyununun kopyası yapılmıştır.
III. Oluşan kuzu, C koyunu ile aynı genetik bilgileri taşımaz.

İfadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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8. Basınç ile batma miktarı doğru orantılıdır. Kumlu bir zeminde basıncı fazla olan katı bir madde daha 
fazla batar.
Batuhan Fen bilimleri  dersinde aşağıdaki kumlu zemin üzerinde bulunan ve ebatları verilen özdeş 
tahta parçalarından istediği sayıda kullanarak bir deney yapıyor. 

Deneyi yaparken bilimsel basamakları kullanarak şu aşamaları izliyor:

1. Aşama: Yüzey alanının katı basıncına etkisini test etmek için şu hipotezi kuruyor: Hipotez: “Cismin 
zeminle temas eden yüzey alanı arttıkça zemine yaptığı basınç azalır.” 

2. Aşama: Deneydeki değişkenleri şu şekilde belirlemiştir.
Bağımsız değişken: Yüzey alanı
Bağımlı değişken: Zemine uygulanan basınç
Kontrol edilen değişken: Ağırlık

3. Aşama: Özdeş tahta parçalarını iki farklı durumda kumlu zemine yerleştirerek batma miktarlarını  
karşılaştırıyor.

4. Aşama: Hipotezini test ederek doğrulamıştır.

Batuhan yaptığı deneyde tüm aşamalarda doğru bir yol izlediğine göre kurduğu deney düzeneği 
aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) B)

C) D)
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9. Sıvıların basıncı derinlik ve yoğunluk ile doğru orantılıdır. Sıvıların derinliği arttıkça sıvı basıncı artar, sıvı-
ların yoğunluğu arttıkça da sıvı basıncı artar.
   
Aşağıda aynı boyuttaki şişelerden A, B, C su ile ve D yağ ile doludur. Bu şişelere işaretlenen yerlerden 
özdeş delikler açılıyor.

Verilen bilgilerden ve yapılan etkinlikten yola çıkılarak,

I.  Sıvı basıncının derinliğe bağlı olduğunu ispatlamak için C ve D şişeleri kullanılabilir.
II. Sıvı basıncının yoğunluğa bağlı olduğunu ispatlamak için A ve D şişeleri kullanılabilir.
III. Sıvılar fışkırmaya başladığı anda deliklerin bulunduğu noktalardaki sıvı basınçları arasında 
C> A>B>D şeklinde bir ilişki vardır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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10.

‘Yürüyen Köpek Balığı’ türleri keşfedildi.
                                                                                                                                                                
Araştırmacılar, karada yürüme kabiliyetine sahip köpek balığı türleri keşfetti. Yürüyen köpek balığı, Apolet 
köpek balığı olarak bilinen türün bir çeşididir. 

Araştırmacı Dr. Dungeon; “Yürüyen köpek balığı türlerinin yüzgeçleri çok güçlü olduğu için bu balıklar, 
normal bir balık gibi yüzmenin yanı sıra sığ sularda yürüyebilme özelliğine sahip. Oldukça düşük oksijen 
seviyelerine uyum sağlamış olmaları, yürüyen köpek balıklarının sığ sularda yaşayabilmelerini sağlıyor. 
Yürüyen köpek balıkları, gelgit olup sular çekildiğinde ise yüzeyde kalmaya devam edebiliyor ve güçlü yüz-
geçleri sayesinde sığ zeminde yürüyerek avlanabiliyor” açıklamasında bulundu.

Verilen araştırma sonuçları değerlendirildiğinde hangi yoruma ulaşamayız?

A) Yürüyen köpek balıkları sığ sularda yaşamaya adaptasyon geliştirmiştir.

B) Apolet köpek balığı türünün bir çeşidi yürüyen köpek balıkları diyebiliriz.

C) Yürüyen köpek balıkları güçlü yüzgeçleriyle kum zeminde kamufule de olabiliyor.

D) Yürüyen köpek balıkları zor şartlar altında hayatta kalabilmek için ortama adapta olup avlanabiliyorlar.
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11. Birleşmiş Milletler, 2019 yılını Uluslararası Periyodik Tablo yılı olarak belirledi. Birleşmiş Milletler, kimyanın 
sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen ve birçok alanda küresel zorluğa çözüm sağladığı konusunda küresel 
farkındalığın yaratılması sağlandı. 
2019’u periyodik tablo yılı olarak kutlama önerisi, Avrupa Kimyasal ve Moleküler Bilimler Derneği de dahil 
olmak üzere çeşitli kuruluşlar tarafından desteklendi.
İlaç, kozmetik, sağlık, eğitim gibi küresel sorunlarda çözüm adresimiz olan periyodik tablo üzerine uluslara-
rası farkındalığın oluşması sağlandı. Uluslar ortak bir bilim dilinde buluşmuş oldu.

Yukarıda verilen bilgilere göre,

I. Periyodik tablo yılı sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen, küresel farkındalığın yaratılmasında 
önemli bir rol oynamıştır.
II. Uluslararası ortak bir bilim dilinde buluşulması periyodik tablo yılı ile gerçekleştirilmiştir.
III. Periyodik tablo yılı önerisi Avrupa Kimyasal ve Moleküler Bilimler Derneği dahil olmak üzere birçok  
kuruluş tarafından desteklenmiştir.

ifadelerinden hangilerine ulaşabiliriz?

A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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13. İskoç bakteriyolog Alexander Fleming’in 1928’de penisilini keşfi, bulaşıcı hastalıkların tedavisinde çığır 
açtı. Fakat antibiyotiklerin bilinçsiz kullanımı zamanla arttıkça, bakteriler de kendilerini korumak için 
yeni yollar buldu.

Canlı organizmalar olan bakteriler, bazı savuna mekanizmalari geliştirirek  antibiyotiklere karşı direnç 
kazanmaya başladı. Öyle ki, bazı bakteri türleri birden fazla antibiyotiğe direnebilir hâle geldi. Antibiyo-
tikler, hedefle bütünleşerek onu etkisiz hâle getirir. Bakteriler, mutasyon yoluyla yapılarını değiştirerek 
antibiyotiğin kendileriyle birleşmesini önlemeye başladı. Buna örnek, verem tedavisinde artık Streptom-
ycin ilacının işe yaramaması.

Yukarıda verilen haber metnine göre bakteriler ile ilgili,

I. Bakterilerin   geliştirmiş oldukları durum adaptasyondur.
II. Bu durumun nedeni genlerin yapısında meydana gelen değişimlerdir.
III. Bakterilerde görülen bu değişim nesilden nesile aktarilamaz.

çıkarımlardan hangileri yapılabilir?

A) Yalnız II. B) Yalnız III.

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

12. Kükürttrioksit in kimyasal tepkime sonucu oluşumu aşağıdaki gibidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Tepkime sonucu oluşan kükürttrioksit, oksijen ve kükürtün özelliklerini taşımaz.

B) Tepkimeye giren oksijen molekülleri kimyasal özelliklerini kaybetmez.

C) Tepkimede molekül kütlesi korunmamıştır.

D) Tepkime sonunda oluşan kükürttrioksitin kütlesi, tepkimeden önceki kükürt ve oksijen gazlarının top-
lam kütlesine eşittir.
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14. Havanın ağırlığı nedeni ile birim yüzeye uyguladığı kuvvete ‟açık hava basıncı” veya ‟atmosfer basıncı’’ 
denir.

Derste açık hava basıncını öğrenen İkra evde bulabileceği malzemelerle ailesine bir gösteri hazırlamak 
istemiştir. Gösterisinde suya hiç dokunmadan suyu ters duran bardağa doldurabileceğini iddia etmiştir. 
Aşağıdaki malzemeleri kullanarak verilen işlem basamaklarına göre gösterisini sunmuştur. 

Malzemeler: Tabak , bardak , renkli sıvı , mum ,kibrit

İşlem sırası:
1- Mumu tabağın ortasına sabitledi.
2- Tabağın içine renkli sıvıyı koydu.
3- Mumu yakıp boş bardağı mumun üzerine kapattı.
4- Sıvı yavaş yavaş bardağın içine dolmaya başladı ve mum söndü.

Bu gösteriden çok etkilenen kardeşi Ertuğrul bu durumu çözmek için araştırmalara başlamıştır.

Araştırmaları sonucunda Ertuğrul hangi sonuca ulaşmıştır?

A) Mumun yanması sonucunda bardağın içindeki basınç artmış ve daha yüksek hale gelen açık hava 
basıncı sayesinde sıvı bardağın içine dolmuştur.

B) Mumun yanması sonucunda bardağın içindeki basınç artmış ve daha düşük olan açık hava basıncı 
sayesinde sıvı bardağın içine dolmuştur.

C) Mumun yanması sonucunda bardağın içindeki basınç azalmış ve daha yüksek hale gelen açık hava 
basıncı sayesinde sıvı bardağın içine dolmuştur.

D) Mumun yanması sonucunda bardağın içindeki basınç azalmış ve daha düşük hale gelen açık hava 
basıncı sayesinde sıvı bardağın içine dolmuştur.
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15. Hidrolik fren sistemlerinin çalışması ve hava yastıklarının açılması günlük hayatta karşılaştığımız durumlara 
örnektir. Hidrolik fren sisteminde, fren pedalına kuvvet uygulandığında bu kuvvet  fren sıvısında bir basınç 
oluşturur. Bu sayede araçlar yavaşlayarak durur. Trafik kazalarında pek çok kişi, başını direksiyona veya 
kontrol paneline çarparak yaralanır. Bazı arabalarda bulunan hava yastıklarının amacı, bu sert maddelerle 
çarpışmayı önlemektir. Bir saniyeden bile daha kısa sürede açılan hava yastıkları, sürücüye yumuşak bir 
zemin hazırlayarak çarpmanın şiddetini azaltır.

Günlük hayatta karşılaşılan hidrolik fren sistemlerinin çalışması ve hava yastıklarının açılması aşa-
ğıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

A) Sıvıların basınç büyüklüğü yoğunluk arttıkça artar.

B) Yoğunluğu fazla olan gazlar daha fazla basınç uygular.

C) Katı basıncı yüzey alanı ve uygulanan kuvvete bağlıdır.

D) Sıvılar ve gazlar basıncı her yöne eşit büyüklükte iletir.

16. Ebrar Öğretmen öğrencilerine aşağıdaki K, L ve M maddelerine ait kütle zaman grafiğini göstererek yo-
rumlamalarını istemiştir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) L maddesinin tamamı tükenmiştir.

B) L ve M maddeleri tepkimeye giren maddelerdir.

C) Tepkime denklemi L + M > K dır.

D) L ve M maddelerinin tepkimede harcanan kütleleri toplamı oluşan K maddesinin kütlesine eşittir.
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17. Asit ve bazları günlük yaşamda ayırt etmeye yarayan maddelere belirteç adı verilir. Ayrıca asitler metal-
lerle tepkime girdiği için plastik veya cam kapta saklanmalıdır. Bazlar ise cam ve porselen ile tepkimeye 
girdiği için plastik kapta saklanmalıdır.

Günlük yaşamda kullanılan çok fazla belirteç bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdaki tabloda veril-
miştir.

BELİRTEÇ ASİT BAZ
Fenolftalein Renksiz Pembe
Metil Oranj Kırmızı Sarı
Turnusol Kırmızı Mavi
Nar Pembe Yeşil

İçlerinde asit yada baz olduğu bilinmeyen eşit miktarda 4 madde verilmiştir. Yukarıda verilen belirteçlerden 
her biri bir madde ile test edildiğinde aşağıdaki sonuç elde edilmiştir.

   
  K   L   M   N

K L M N
Belirteç sonrası 
aldığı renk Kırmızı Pembe Sarı Renksiz

Bu verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) K maddesi metallerle tepkimeye girebileceği için cam yada plastik kapta saklanmalıdır.

B) L maddesi porseleni aşındırdığı için plastik kapta saklanmalıdır.

C) Maddelerin tamamının asit yada baz olduğu bu deney ile tespit edilebilmiştir.

D) K ve L maddesi asit, M ve N maddesi bazdır.
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18. EKMEĞİN HİKÂYESİ

Ekmek soframızdan eksik etmediğimiz en büyük besin kaynağıdır. Buğdayın ekmeğe dönüşümü ise zorlu 
bir süreçten geçer. 
Tarlaya ekilen buğday titiz bir bakımla yetiştirilir. Ürün olgunlaşınca  hasat edilerek buğday sapı ve kabuk-
larından ayrılır(1). Daha sonra buğday, un haline getirilmek için değirmenlere gönderilir, burada öğütülerek 
buğdaydan un elde edilir(2).
Elde edilen un fırınlara götürülerek burada su ve maya ile hamur haline getirilir(3). Hamur yoğurulup din-
lendirildikten sonra ekmek boyutlarında parçalanarak şekil verilir. Fırına sürülen hamurlar burada pişirilerek 
soframızda yediğimiz ekmek halini alırlar(4). Böylece buğdaydan ekmek elde edilmiş olur.

Numaralandırılmış cümlelerde meydana gelen değişim türü sırasıyla hangi seçenekte doğru veril-
miştir?

A) Fiziksel-Fiziksel-Kimyasal-Kimyasal

B) Fiziksel –Kimyasal- Fiziksel –Kimyasal

C) Kimyasal-Kimyasal-Fiziksel-Fiziksel

D) Fiziksel-Fiziksel-Fiziksel-Kimyasal
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19. Öğretmen fiziksel ve kimyasal değişim konusunu anlattıktan sonra tahtaya aşağıdaki şekli çizmiş ve bunu 
madde değişimlerine örnek olarak göstermiştir. 

Verilen şekillerle ilgili öğrenciler aşağıdaki bilgileri söylemiştir.

DUYGU: 1.değişim maddenin ya-
pısını değiştirmediği için kimyasal 
değişmedir.

 

CANAN: 1.değişim kimyasal de-
ğişimdir. Örnek olarak çaya limon 
sıkılması söylenebilir.

DENİZ: 2.değişimde maddenin kimli-
ği değişmediği için fiziksel değişme-
dir. Gökkuşağı oluşumu örnek olarak 
söylenebilir

 

ENGİN: 2.değişime sindirim olayını 
örnek olarak verilebilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tüm öğrenciler konuyu doğru öğrenmiştir.

B) Duygu kimyasal değişme kavramını doğru öğrenmiştir.

C) Canan kimyasal değişme kavramını doğru öğrenmiş ama verdiği örnek yanlıştır.

D) Sadece Deniz ve Canan konuyu doğru öğrenmiştir.
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CEVAP ANAHTARI

FEN BİLİMLERİ

1. A

2. C

3. D

4. D

5. B

6. B

7. C

8. B

9. C

10. C

11. D

12. B

13. C

14. C

15. D

16. A

17. D

18. A

19. C




