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Fen Bilimleri Soruları

1. Güneş ışınlarının mevsimler üzerinde etkisini gözlemlemek için bir deney yapılıyor.

Özdeş ışık kaynakları ile aydınlatılan K, L ve M noktalarına ilk sıcaklıkları 24 0C olan özdeş bakır plakalar yerleşti-
riliyor. 30 dakika sonunda plakaların sıcaklık değerleri tablodaki gibi ölçülüyor.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A)
B)
C)
D)

L noktasına ışık ışınları dik açı ile gelmektedir.
M noktasında sıcaklık değişimi daha fazla olmuştur.
K noktasına gelen ışık ışınları daha dar bir alana düşmüştür.
M noktasına ışık ışınları dik açı ile gelmektedir.

2.

K L M

30 dakika sonra sıcaklık (0C) değerleri 34 29 26

Akvaryum numarası I II III

Ses kaynağı yakınında geçi-
rilen zaman (dk)

7 dk 3 dk 10 dk

Buna göre akvaryumlarda kullanılan suların pH sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A)
C)

I   ˃ II ˃ III
III ˃ I  ˃ II 

B)
D)

II  ˃ I  ˃ III
III ˃ II ˃ I

Bilim insanlarının yaptığı bir araştırmada okyanus suyunun asitlik derecesi arttıkça palyaço balıklarının mercan yuvaların-
dan uzaklaştığı ve ses kaynağının yakınlarında daha uzun süre geçirdiklerini belirlemişlerdir. 

Özdeş üç akvaryuma mercan yuvaları ve yuvalara eşit uzaklıkta ses kaynakları yerleştirilmiştir. Bu akvaryumlara pH de-
ğerleri birbirinden farklı olan deniz suyu ilave edilmiş ve her birine palyaço balığı eklenmiştir. Bu akvaryumlarda palyaço 
balıklarının ses kaynağı yanında geçirdikleri süreler ölçülerek aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.
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3. Bilim insanları, havuçta antifriz proteinini kodlayan gen tespit etmişlerdir. Havuç bu genleri sayesinde soğuk havalar-
da hayatta kalabilmektedir. Özel genler sayesinde üretilen protein, küçük buz kristalleriyle etkileşip kristallerin büyü-
mesini engelleyebiliyor. Bilim adamları bu genleri portakal bitkisine aktararak portakalların kışın meydana gelebilecek 
don olaylarından etkilenmesinin önüne geçmek istiyorlar.

Bu amaçla portakallar üzerine yapılan çalışmalar sonrası aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.

Sıcaklık Havuç
(Sıvı-katı oranı)

Normal portakal
(Sıvı-katı oranı)

Gen aktarımı yapılmış 
portakal

(Sıvı-katı oranı)
+4 0C’ de %87 su %13 katı %95 su  %5 katı %95 su  %5 katı

 0 0C’ de %87 su %13 katı %45 su %55 katı %95 su  %5 katı

-4 0C’ de %87 su %13 katı %0 su    %100 katı %95 su  %5 katı

Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)

Portakallar, gen aktarımı sonucunda antifriz proteinini üretmiştir.
Portakallar kalıtsal yeni bir özellik kazanmıştır.
Yapılan işlem sonrası portakal DNA’sının uzunluğu artmıştır.
Portakallarda mutasyon sonucu işlevini kaybeden bir gen yeniden aktif hale getirilmiştir.

Fosil yakıtlar yandıklarında kükürtdioksit (SO2) ve azotdioksit (NO2) gibi bazı gazlar oluşur. Atmosfere karışan bu gazlar su 
ile birleşip sülfirik asit ve nitrik asit halinde yeniden yeryüzüne yağarlar. Buna asit yağmurları denir.

Yerleşim bölge-
leri

Bölgelerde 
yaşayan kişi 

sayısı

Bölgelerdeki 
orman varlığı 

alanı

Ekili tarım arazileri 
bir yıllık ürün verim 

oranı

Kış ayları yağışların 
pH değeri ortalaması

K 800.000 829.309 hectar %99 6.5
L 1.200.000 588.672 hectar %65 4.5
M 1.000.000 485.980 hectar %60 4
N 600.000 199.074 hectar %55 3

Tabloda K, L, M ve N şehirlerine ait istatistiki bilgiler verilmiştir.

Buna göre;

I.
II.
III.

Nüfus arttıkça havaya SO2  salınımı artar
Orman varlığı arttıkça asit yağmurlarının pH değeri yükselir
Asit yağmurları kültür bitkilerinin yıllık üründe verim oranını düşürür

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

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

4.
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5. Periyodik cetvelde bulunan bazı elementlere ait özellikler tabloda verilmiştir.

Tablodaki elementler kullanılarak aşağıdaki sınıflandırma yapılmıştır.

Yapılan bu sınıflandırmaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)
B)
C)
D)

I. gruptaki elementlerin son katmanlarındaki elektron sayısı eşittir.
Grup ve periyot numarası arttıkça elementlerin yoğunluğu artar.
Gruplarda aşağıya inildikçe atom numaraları artış gösterir.
III. grupta yer alan elementler oksijenle reaksiyona girmez.

Element adları

Özellikler Lityum
(Li)

Kalsiyum
(Ca)

Brom
(Br)

Baryum
(Ba)

Sodyum
(Na)

İyot
(I)

Klor
(Cl)

Stronsi-
yum (Sr)

Potasyum
(K)

Oksijenle 
reaksiyon

Girer Girer Girmez Girer Girer Girmez Girmez Girer Girer

Yoğunluk 0,534
g/cm3

1,55 
g/cm3

3.11
g/cm3

3.51
g/cm3

0,968
g/cm3

4,93
g/cm3

0,0032
g/cm3

2,64
g/cm3

0,89
g/cm3

Atom Nu-
marası

3 20 35 56 11 53 17 38 19

Li

Na

K

Ca

Sr

Ba

Cl

Br

I

I. 
Grup

II. 
Grup

III. 
Grup

I. Periyot

II. Periyot

III. Periyot
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6. Ağırlıkları özdeş olan üç pazar arabası çamurlu bir yoldan geçiriliyor.

I.
II.
III.

Şekil I’deki arabanın çamurda bıraktığı izlerin derinliği en fazladır
Şekil II ve III’te bulunan arabaların bıraktıkları izlerin derinliği eşittir
Katılarda yüzey alanı küçüldükçe basınç azalır

Pazar arabalarının çamurda bıraktıkları izler ile ilgili;

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve III
C) II ve III D) I, II ve III
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7. Rüzgar sörfü, dalga sörfünden farklı olarak dalgaya ihtiyaç duymadığından, rüzgarın olduğu her yerde ve her mevsimde 
yapılabilir. Hava açık ve güneşli ayrıca rüzgar hızı saatte 20 km/h ile 45 km/h arasında olmalıdır. Rüzgar yönü ile belirgin 
dalga yönünün aynı yönde ve sahile doğru olması en ideal durumu oluşturur.

Bir tatilci M şehrinde rüzgar sörfü yapmak istemektedir.

Buna göre gün boyu keyifli bir zaman geçirmek isteyen tatilci aşağıda hava tahminleri verilen hangi günde rüzgar 
sörfü yapabilir?

A)

B)

C)

D)
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8. Bir çiftçi hortumları uc uca ekleyerek evinden bahçesine aşağıdaki gibi su götürmektedir. Hortumun yol üzerinde kalan 
kısmından geçen araçlar, hortumların eklenti yerinden ayrılmasına sebep olmaktadır.

Buna göre sulama hortumunun eklenti yerlerinden çıkması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A)
B)
C)
D)

Sıvılar kendilerine uygulanan basıncı her yönde iletir.
Katılarda yüzey alanı küçüldükçe basıncı artar.
Sıvıların derinliği arttıkça sıvı basıncı artar.
Katılar kendilerine uygulanan basıncı her yönde iletir.

K ve L maddeleri kullanılarak yapılan bazı etkinlikler ve elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

         K L

Etin rengi değişti X X

Mermer aşındı X -
Çinko levhaları aşındı X -
Porselen tabağın deseni tahriş oldu - X

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A)
B)
C)
D)

K maddesi bazik özelliktedir.
L maddesi asidik özelliktedir.
K maddesi metal kaplarda saklanabilir.
L maddesinin pH değeri 7’den büyüktür

9.
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10. Deniz seviyesinde barometre ile ölçüm yapıldığında barometrede gözlemlenen değer 76 cm-Hg dir.

Buna göre K,L ve M noktalarında aynı barometre ile yapılacak ölçümlerde okunabilecek değerler aşağıdakilerden  
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

K L M
A) 72 73 74

B) 74 73 72

C) 78 80 82

D) 78 82 80

Buna göre belirlenen amaca ulaşmak için kap seçimleri aşağıdakilerden hangisi gibi yapılmalıdır?

A)
B)
C)
D)

II ve III                                      I ve IV
III ve IV                                     I ve III  
I ve IV                                      II ve III
I ve III                                      II ve IV  

Sıvı yüksekliğinin 
sıvı basıncına etkisi

Sıvı cinsinin sıvı 
basıncına etkisi

11. Sıvının cinsinin ve sıvının derinliğinin sıvı basıncına etkisini araştırmak için aşağıda verilen kaplar hazırlanıyor.

Su Alkol Yağ Su

h

2h
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12. Ahmet her gün yaptığı çalışmasında başlıca yararlandığı günlük veriler aşağıda verilmiştir:

• 15000 yüzey gözlemi
• Uçakla yapılan 300 gözlem
• Uydu ile yapılan 1500 rüzgar ölçümü
• Uydu ile yapılan 3000 sıcaklık ölçümü
• Bölgenin geçmiş yıllara ait hava raporu kayıtları

Bu verileri incelendikten sonra atmosferin basitleştirilmiş modeli üzerinde çalışmalar yaparak yüksek basınç ve alçak ba-
sınç merkezlerinin konumunu ve gelişim tahminlerini belirlemektedir.

Buna göre elde edilen bilgiler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)
B)
C)
D)

Oluşturulan bilgi anlıktır ve kesinlik yoktur.
Dar bir bölgeyi içeren kısa süreli sonuçtur.
Son süreçte uzun yıllara dayanan verilerde kullanılır.
Geniş bir bölgede etkili hava şartlarının ortalamasıdır.

Hastalık yapan mikroorganizmaların ürettiği antijen insan vücuduna girdiğinde bağışıklık sistemi tarafından antikor üreti-
mine yol açan yabancı maddedir. 

I.
II.
III.
IV.
V.

Kolera mikrobundan antijen ayrıştırılması
Ayrıştırılan antijenin bitkilerde hastalık yapan bir başka bakteriye yerleştirilmesi
Bitkilerde hastalık yapan bakteriler ile kaba yonca bitkilerinin enfekte edilmesi
Yabancı genleri içeren bitki hücreleri kültürlerinin yetiştirilmesi
Kaba yonca bitkilerinin doğal ortamda yetiştirilip tohumlarının elde edilmesi

Bilim insanları yapılan çalışma sonucu elde edilen tohumlar ile denek hayvanlarını beslemişlerdir. Denek hayvanlarına 
belli bir süre sonunda kolera mikrobu bulaştırılmış ve gözlemler yapılmıştır. Deney sonucunda tohumla beslenen denek 
hayvanlarının hasta olmadığı görülmüştür.

Yapılan bu araştırmaya göre aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)

Kolera mikrobu hayvanlar üzerinde yaşayabilen mikroorganizmadır
Denek hayvanlarının beslendiği tohumlarda antikorlar bulunur
Yonca bitkileri yapılan çalışma sonucunda doğal bağışıklık kazanır
Tohumlarla beslenen hayvanlar tüm mikroplara karşı dirençli olur

13.

Bilim insanları laboratuvarda yürüttüğü çalışmalarda aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmiştir.
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14. Yeşil bonelyada cinsiyet, rastlantısal olarak belirleniyor. Yumurtadan çıkan larvalar su içinde serbest olarak yüzerken ergin 
bir dişiye rastlarlarsa, onun üzerine yerleşirler ve yaşamlarına erkek olarak devam ederler. Dişi bireye rastlamazlarsa dibe 
çökerek bir yere yerleşirler ve dişi olurlar. Bunların yanında erkek bireyler, bazen dişinin üzerinden düşerler ya da dişi onları 
atabilir. Benzer durumda ortada kalan erkekler yavaş yavaş değişerek dişi haline dönerler. Roller değişir ve bu yeni dişi 
üzerine yerleşen erkekleri beslemeye başlar.

Dişi Bonelya

Yeşil bonelya larvasının bu özelliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)
B)
C)
D)

Canlının gen yapısı değişerek yeni özellik kazanır.
Canlı beslenmeyi sağlamak için adaptasyon geçirir.
Canlıda çevrenin etkisiyle genlerin işleyişi değişir.
Larvanın cinsiyeti yumurtadan çıkmadan önce bellidir.

Maddelerin sadece şekil, görünüm, renk gibi dış yapısını değiştiren olaylara fiziksel değişim, iç yapısını  değiştiren olaylara 
ise kimyasal değişim denir

I.
II.
III.
IV.
V.

Peynirin küflenmesi
Gökkuşağı oluşması
Demirin eritilmesi
Şekerin suda çözünmesi
Patatesin kızartılması

Aşağıda günlük hayatta karşılaşılan bazı olaylar verilmiştir.

Verilen olaylarla aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A)
B)
C)
D)

I, II ve III numaralı olaylarda yeni madde oluşmuş ve maddelerin kimliği değişmiştir.
I, IV ve V numaralı olaylar aynı grupta yer alır.
II ve IV numaralı olaylarda maddelerin şekil, büyüklük gibi özellikleri değişir.
I ve IV numaralı olaylarda atomlar arası bağlar kırılarak yeni bağlar oluşur.

15.
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CEVAP ANAHTARI

FEN BİLİMLERİ

1. C
2. B
3. D
4. C
5. B
6. A
7. C
8. A
9. D
10. B
11. C
12. D
13. D
14. C
15. C




