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Fen Bilimleri Soruları

1.Aşağıda İtalya’nın Milano şehrinde dizel araçlarla ilgili alınan kararlardan bir bölüm paylaşılmıştır.

 Avrupa’da 2030 yılına kadar dizel araçların kademeli olarak üretimden kalkmasına karar verildi. Bu 
kararın üstüne dizel araçların yasaklanmasına ilişkin ciddi bir adım da İtalya’nın Milano kentinden 
geldi. Yaklaşık 5-6 yıldır tartışılan dizel araçların trafiğe çıkmasının yasaklanması
25 Mart 2019 yılında Milano Belediye Yönetimi tarafından alınan kararla yürürlüğe girdi. Tarihi ve 
kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkan Milano şehrinde hava kirliliğinin insan sağlığını ve tarihi 
dokuyu tehdit etmeye başlamasıyla bu kararın alındığı belirtildi.

Buna göre Milano Belediye Yönetiminin aldığı kararların temel sebebiyle ilgili olarak seçeneklerdeki 
yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Dizel araçların maliyetlerinin oldukça yüksek olması
B) Milano şehrinde çok fazla dizel araç bulunması
C) Dizel araçların şehrin tarihi dokusunu bozması
D) Dizel araçlardan çıkan egzoz gazlarının asit yağmurlarına neden olması

2.Aşağıda çevre uzmanlarının Erzurum ilinde yaptıkları incelemeler sonucunda hazırladıkları rapordan küçük bir 
kesit paylaşılmıştır.

……Erzurum’da coğrafi konum ve iklim nedeniyle hava kirliliği yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. 
Özellikle kış aylarında kirlilik miktarı artmakta ve buna bağlı olarak da şehir merkezinde bulunan 
Yakutiye, Çifte Minareli ve Ahmediye Medreseleri ile Lalapaşa Camii’nde taş bozulmalar meydana 
gelmektedir.

Uzmanların tespitlerine dayanarak Erzurum ilindeki tarihi eserlerde meydana gelen bozulmaların sebebi 
aşağıdaki ifadelerden hangisi ile en doğru şekilde açıklanır?

A) Şehir merkezindeki nüfus yoğunluğu
B  Kentin iklim yapısının sert ve kışlarının uzun olması
C) Tarihi eserlerin bakımının düzenli olarak yapılmaması
D) Tarihi eserlerin inşaasında kullanılan malzemelerin bölgenin iklim özelliklerine uygun olmaması
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3.

Buna göre Ayla’ya verilen fikirlerden hangisi bu sorunu çözmez?

A) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması
B) Fabrika bacalarına filtre takılması
C) Fosit yakıtlardaki kükürt oranının artırılması
D) Ağaçlandırma çalışmalarının yapılması

Fabrikaların yoğun olarak bulunduğu, bir sanayi kenti olan Manisa’da yaşayan Ayla, gece yağan yağmurdan sonra, 
sabah evinin bahçesinde arkadaşlarıyla dolaşırken ağaçların yaprakları üzerinde delikler olduğunu fark eder. Bu de-
liklerin oluşumu engellemek için arkadaşlarından fikir alan Ayla arkadaşlarının verdiği fikirlerden birinin bu sorunun 
çözümüne uygun olmadığını düşünür. 
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4.Dünya’nın Güneş’e göre konumları aşağıdaki görselde verilmiştir.

Öğretmen öğrencilerinden Dünya üzerinde K, L, M ve N harfleriyle belirlenmiş ülkelerde verilen konumlarda yaşanabi-
lecek mevsimsel özelliklerin neler olabileceğini söylemelerini bekler.

Buna göre hangi seçenekte verilen öğrenci cevabı hatalıdır?

A) N ülkesinde Güneş ışınları yengeç dönencesine eğik olarak geldiği için burada en uzun gece yaşanır.
B) L ülkesinde Güneş ışınları öğle vakti yengeç dönencesine dik olarak geldiği için burada gölge boyu en uzundur.
C) M ülkesinde Güneş ışınları öğle vakti ekvatora dik açıyla düştüğü için burada gece ve gündüz süreleri eşittir.
D) K ülkesinde Güneş ışınları öğle vakti ekvatora dik açıyla geldiği için burada öğle vakti gölge oluşmaz.
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6. Aşağıdaki makalede kimerik canlıların oluşumu hakkında bazı bilgiler verilmiştir.

Anne karnında gelişen iki embriyodan birinin, gebeliğin çok erken evresinde ölmesiyle birlikte, ölen 
embriyonun bazı hücreleri diğer canlı embriyo ile birleşebilir. Bunun sonucunda, kendi DNA’sının 
yanı sıra doğmayan ikizinin DNA’sını da taşıyan tek bir canlı meydana gelir. Bu canlı kimerik canlı 
olarak adlandırılır. Embriyonun büyüme sürecinde, iki ayrı embriyodan gelen farklı DNA’ya sahip 
hücre grupları, farklı doku ve organların oluşumunda da rol oynayabilir. Örneğin, bebeğin karaciğeri 
ve saç dokusu kendisine ait hücre grubundan, böbreği ve kan dokusu ise doğmamış ikizine ait hücre 
grubundan köken almış olabilir.

Bu bilgilere dayanarak kimerik olan bir bireyin seçeneklerdeki özelliklerden hangisini taşıdığı söylenemez?

A) İki farklı kan grubu taşır.
B) Böbrek büyüklükleri değişiklik gösterir.
C) Hücre gruplarının farklılığına mutasyonlar sebep olur.
D) Birden fazla DNA dizilimine sahiptir.

5.Maddelerin asit yada baz olduğuna karar vermek için kullanılan ayıraçlardan biri olan gül yaprağı ayıracı,gül yapraklarının etil alkolde 
çözülerek açık kahve tonlarında bir çözelti elde edilmesiyle hazırlanır ve  bu çözelti asit ile etkileştiğinde açık pembe, baz ile etkileştiğinde 
sarı renk alır.

Asit yada baz olduğu bilinmeyen Ö,D ve M maddelerinin özelliklerini belirlemek için gül yaprağı ayıracı kullanılarak 
yapılan deneyde gözlenen renk değişimleri tabloda verilmiştir.

                      Çözelti
Ayıraç   Ö                   D              M
Gül yaprağı  Sarı Açık pembe  Açık pembe

Buna göre Ö, D ve M maddeleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

          Ö                          D                          M  

A) Çikolata                 Tereyağı            Diş Macunu
B) Yemek Sodası       Ketçap              Deodorant
C) Arap Sabunu         Süt                    Zeytinyağı
D) Şampuan               Kahve              Saç Spreyi
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Turan öğretmen elementlerin özelliklerini karıştıran öğrencileri, Serap, Nilüfer, Gülizar ve Zeynep için bir tombala 
oyunu tasarlamıştır. Bu oyun için, üzerinde element isimlerinin yazılı olduğu renkli kartlar ve içinde bu elementlerin 
ayırt edici özelliklerini gösteren kağıtların bulunduğu bir torba hazırlamıştır. Kartları öğrencilerine dağıtan Turan 
öğretmen, torbadan rastgele seçtiği özellikleri öğrencilerine yüksek sesle söylemiştir.

Kartlardaki elementler ile torbadan çıkan tüm özellikleri ilk eşleştiren öğrenci tombala yapmaktadır.

•Zeplinlerde, derin dalış tüplerinde, kaynakçılıkta ve nükleer santrallerde soğutucu olarak kullanılan elementlerden 
biridir.

• Işıklı reklam panolarında ve paratonerlerde kullanılmaktadır.

• Havai fişek, kibrit gibi malzemelerin yapımında kullanılır.

Turan öğretmenin torbadan çektiği özellikler sırayla yukarıdaki gibi ise, hangi karta sahip öğrencinin önce 
tombala yapması beklenir?

A)

C) D)
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Serap Nilüfer

Gülizar Zeynep

7.

DERS: FEN BİLİMLERİ
KONU: PERİYODİK SİSTEM
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CEVAP ANAHTARI

FEN BİLİMLERİ
1.D

2.B

3.C

4.B

5.C

6.C

7.C




