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Fen Bilimleri Soruları

1. Ali, karbonat ve sirke kullanarak yanardağ deneyi yapmak istemiştir. Deneyini yapmak için gerekli olan malzemeleri ve 
yapılış basamaklarını aşağıdaki şekilde sıralamıştır.

Malzemeler;

• 6 su bardağı un • Gıda boyası
• 2 su bardağı tuz • Sirke (asetik asit)
• 4 yemek kaşığı yemeklik yağ • 2 yemek kaşığı kabartma tozu (sodyum bikarbonat)
• Sıcak su • Yassı bir kap
• Plastik şişe

Nasıl yapılır?

1. İlk olarak dağımızın dış kısmını oluşturalım. 6 bardak un, 2 bardak tuz, 4 kaşık yemeklik yağ ve 2 bardak su karıştırılır. 
(Karışımın son hali katı ve düzgün olmalıdır.)

2. Yayvan kabın ortasına plastik şişeyi koyun ve az önce elde ettiğiniz hamurumsu katı ile şişenin etrafına volkan şekli 
verilir. (Şişenin ağzını kapatmayın ya da içine karışımdan dökmeyin.)

3. Şişeyi sıcak su ile doldurun ve üzerine kırmızı gıda boyası eklenir.

4. Şişeye 2 kaşık kabartma tozu ilave edilir.

5. Yavaşça şişeye sirke eklenir. 

Ali’nin yapmış olduğu bu deneyle ilgili olarak,

I. Oluşan lav, sirke ile karbonatın kimyasal tepkimesi sonucu açığa çıkan bir üründür.

II. Sirke yerine pH>7 olan herhangi bir madde de kullanılabilir.

III. Lavda kabarcıkların görülmesi gaz oluştuğunu gösterir.

yorumlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III.
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2. Otomobillerde çarpışma sırasında içerisine  gaz dolarak şişen, emniyet kemeri ile birlikte sürücünün ve yolcuların güvenliğini 
sağlayan sisteme hava yastığı denir. Hava yastıkları saniyenin 1/10’undan kısa sürede açılır ve ciddi yaralanmaların önüne 
geçer.

  
 

Otomobil kaza yaptığında hava yastığının içinde bulunan, NaN3 ve KNO3 maddeleri ısının etkisi ile ayrı ayrı tepkimeye 
girerek azot gazı üretirler ve bu azot gazıda yastığın şişmesini sağlar.

Metin ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Kimyasal tepkimeler çok kısa sürelerde meydana gelebilirler. 

B) Azot gazı oluşması kimyasal değişim gerçekleştiğini gösterir.

C) Hava yastıklarının açılması kimyasal bir değişim sonucunda gerçekleşir. 

D) Tepkime sonrası oluşan azot gazı NaN3 ve KNO3 maddelerinin özelliklerini taşır.
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4. Bir öğrenci sıvı basıncına etki eden faktörleri tespit etmek için bazı deney düzenekleri hazırlıyor.

                                  

Ucunda esnek balon olan huni, bir hortum yardımı ile U borusuna bağlanmıştır. Huni sıvı içerisine daldırılarak U borusundaki 
sıvı seviyesi değişmiştir.

Yapılan bu etkinlik sonucunda,
I. h1 ve h2 değerleri karşılaştırılarak basıncın sıvı cinsine bağlı olduğu çıkarılır.

II. h2 ve h3 yüksekliğine bakılarak basıncın sıvı derinliğine bağlı olduğu çıkarılır.

III. h1 ve h3 değerleri karşılaştırılarak basıncın sıvı yoğunluğuna bağlı olduğu çıkarılır.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılır?

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

10 cm

Su

Balon
Parçası Alkol Alkol

Balon 
Parçası

Balon 
Parçası

h1 h2 h310 cm 5 cm

3. Aşağıda kriko ile ilgili bilgiler verilmiştir.

  

                      

Krikolar küçük kuvvetle ağır yükleri kaldırmaya yarayan aletlerdir. Kriko koluna uygulanan kuvvet sonucu haznedeki yağ tek 
yönlü hareket ederek ağır yüklerin kolayca kaldırmasını sağlar.

Kriko ile ilgili verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Berber koltukları da aynı prensiple çalışır.

B) Hidrolik sistemlere örnek olarak verilebilirler. 

C) Sıvıların sıkıştırılamaması özelliğinden yararlanılmıştır.

D) Kol aşağı itildiğinde oluşan basınç yağa aktarılır ve tek yönlü olarak iletir. 
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5. Pirhelyometreler, doğrudan gelen güneş enerjisi miktarını ölçen cihazlardır. Aşağıda gösterilen pirhelyometre Dünya`da 
farklı iki noktaya konulmuştur.

 

Bir yıl içerisinde o bölgelere düşen enerji miktarının değişimi ölçülerek aşağıdaki grafik oluşturulmuştur.

 

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde pirhelyometrelerin konulduğu bölgeler doğru olarak verilmiştir?

A)

C)

A

B

B)

C)

A

B

C)

C) A

B

D)

C) A

B

Enerji Miktarı

Tarih
Ocak AralıkHaziran

A

B
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7. pH belirteçleri, çözeltinin pH derecesine göre renk değiştiren maddelere denir. Bromtimol mavisi çözeltilerin farklı pH 
değerlerinde renk değiştiren bir maddedir. 

Çözeltilere bromtimol mavisi eklendiğinde meydana gelen renk değişimi aşağıda verilmiştir.

 
Asit Baz

Nötr

Özdeş beherlerde bulunan üç çözeltiye eşit miktarda bromtimol mavisi damlatılıyor.

Sabunlu Su Şekerli Su Sirkeli Su

Yapılan bu işlem sonucunda kaplarda meydana gelen renk değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
verilmiştir?

Sabunlu Su Şekerli Su Sirkeli Su
A) Yeşil Sarı Mavi

B) Sarı Mavi Yeşil

C) Mavi Yeşil Sarı

D) Yeşil Yeşil Mavi

6.
               DNA Parmak İzi

İki insanın DNA’sı %99,9 oranında aynıdır. Ancak geri kalan 
kısım parmak izi gibi kişiye özgüdür. İnsan DNA’sındaki 
farklılıkların belirlenmesi yöntemi DNA parmak izi olarak 
isimlendirilir. DNA parmak izi, günlük hayatta karşılaşılan kriminal 
suçluların bulunması, akraba ilişkilerinin belirlenmesi ve türlerin 
genomlarının belirlenerek canlıların sınıflandırılması gibi birçok 
problemin çözümünde kullanılır.

 

Son zamanlarda ise DNA parmak izi birçok hastalığın tanısında kullanılarak kişiye özel tedavi yöntemleri geliştirilmeye 
başlanmıştır. Özellikle kanser hastalarının tedavisinde kullanılan bu yöntem ile hastalar daha az ilaç kullanarak kanserli 
hücrelerin iyileşmesi sağlanmıştır.

Buna göre DNA parmak izi yöntemi ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır?

A) İki insanın DNA`sının benzerliği nükleotid çeşitlerinin aynı olmasındandır. 

B) DNA parmak izi yöntemi, genetik mühendislerinin çalışma alanına girer.

C) İnsan DNA`sındaki farklılıklar bireye özgü yöntemler geliştirilmesini sağlamıştır.

D) Biyoteknolojik çalışmalar sonucu bazı ilaçların uzun süre kullanılması ilacın etkisini azaltmaktadır.
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9.
Bir öğrenci rüzgarın oluşumunu gözlemlemek 
amacıyla bir deney düzeneği oluşturuyor. İçinde hava 
bulunan düzenekte K bölgesine çok sayıda mum, L 
bölgesine tek mum yerleştiriyor.

K L

Öğrencinin hazırladığı düzenek ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) K bölgesinde hava molekülleri çok yoğun olduğu için alçalırlar.

B) K ve L bölgelerine eşit sayıda mum konulsaydı  yoğunluk farkı olmadığından rüzgar oluşmazdı.

C) L bölgesi sıcak havanın olduğu bölgeyi, K bölgesi soğuk havanın bulunduğu bölgeyi temsil eder.

D) Hava, yüksek yoğunluklu K bölgesinden düşük yoğunluklu L bölgesine doğru hareket eder.

8. Bir araştırmacının bezelyelerde tohum rengi ile ilgili yaptığı çalışmalar verilmiştir.

1. Çalışma: Sarı tohum renginde iki bezelyeyi kendi aralarında çaprazlayarak sarı ve yeşil tohum renginde bezelyeler elde 
ediyor. Oluşan bu bezelyelere 1. kuşak adını veriyor.

2. Çalışma: 1. kuşaktaki sarı tohum renkli bezelyeleri kendi aralarında tekrar çaprazlıyor. Tamamen sarı tohumlu bezelyeler 
elde edene kadar bu işleme devam ediyor. 

3. Çalışma: 1. kuşaktaki yeşil tohum renginde bezelyeleri kendi aralarında çaprazlıyor. Her çaprazlama sonucunda yeşil 
tohum renkli bezelyeler elde ediyor.

Araştırmacının yaptığı çalışma ile ilgili,
I. 1. Çalışma’da çaprazlanan sarı tohum rengindeki bezelyeler homozigot özelliktedir.

II. Yeşil tohum rengine sahip bezelyeler kendi aralarında çaprazlandığında sarı tohum renginde bezelyeler elde edilemez. 

III. Sarı tohum renginde bir bezelye tohum rengi özelliği bakımından homozigot ya da heterozigot olabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III.
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11. Fen Bilimleri dersi öğretmeni sınıfa çeşitli malzemeler getirerek birkaç aşamalı bir deney yapıyor.

İnce alüminyum levhayı buruşturarak top haline getiriyor.

Toz lavabo açıcıyı içinde su bulunan kaba döküyor. Lavabo 
açıcı suda çözünürken kap ısınıyor.

İçinde çözünmüş lavabo açıcı bulunan suya alüminyum 
toplarını atıyor. Alüminyum topları çözünürken gaz çıkışı 
oluyor ve kap ısınıyor.

Öğretmenin yaptığı deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 2. Aşama’da kabın ısınması kimyasal değişim gerçekleştiğini gösterir. 

B) 1. Aşama’da alüminyum toplar alüminyum levhanın özelliklerini göstermez.

C) Üç aşamada da maddelerin özellikleri değişmiş, yeni maddeler oluşmuştur.

D) 3. Aşama’da oluşan gaz, alüminyum parçalarının ve lavabo açıcının özelliklerini taşır. 

10. Deniz seviyesinde yapılan bir deneyde şekildeki tabak içine yanmakta olan bir mum ve boyalı su konuluyor (Şekil-1).

Bir bardak ters çevrilerek yanan mumun üzerine kapatılıyor. Bir süre sonra mumun söndüğü ve boyalı suyun bardakta 
yükseldiği görülüyor (Şekil-2).

Bu deneyle ilgili olarak,
I. Açık hava basıncı suyun cam kapta yükselmesini sağlamıştır.

II. Deney daha yüksek bir yerde yapılsaydı bardakta yükselen sıvı seviyesi daha fazla olurdu.

III. Yoğunluğu suya göre daha büyük bir sıvı kullanılsaydı bardakta yükselen sıvı seviyesi daha az olurdu.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D)  I, II ve III.
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12. Kanser, renk körlüğü gibi pek çok hastalığın kökeninde genler vardır. Ancak bu hastalıkları tedavi etmek için kullanılan 
geleneksel yöntemlerde sadece belirtiler ortadan kaldırılmaya çalışılıyor, hastalığın kökeninde yer alan genlere bir 
müdahalede bulunulmuyor.

İnsanların genlerine müdahale ederek hastalıkları tedavi etme fikri ilk olarak 1972’de ortaya atılmıştı. Aradan geçen yaklaşık 
50 yılda konu üzerine pek çok çalışma yapıldı. İlk gen tedavisi ilacı 2003 yılında piyasaya sürüldüyse de dünyanın geri kalanının 
gen tedavilerinin faydaları ve güvenliği konusunda ikna olması kolay olmadı. Ancak son birkaç yılda durum değişmeye 
başladı. Şu an çeşitli kanser türleri, kalıtsal hastalıklar ve viral enfeksiyonların tedavisi için kullanılan 10’un üzerinde gen 
tedavisi var.

Gen tedavilerinde iki ana yöntem kullanılır: sağlıklı genleri hastalıklı hücrelere aktarmak ve sorunlu genlerin çalışmasını 
engellemek. Her iki yöntem de özel olarak tasarlanıp üretilmiş DNA parçalarının hastalıklı hücrelere aktarılmasını gerektirir.

Paragrafa göre gen tedavisiyle ilgili çıkarımlardan hangisi yapılabilir?

A) Geleneksel yöntemlerin kullanımını ortadan kaldırmıştır.

B) Sadece genetik hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

C) En yaygın yöntem, sorunlu genlerin çalışmasını engellemektir.

D) Genlere müdahele ederek hastalıkların tedavi edilmesini sağlamıştır. 

13. Dalgıçlar su altında derinlere indikçe vücutlarına etki eden basınç artar. Bu durumdan en çok kulak ve akciğer gibi hava 
boşlukları olan organlar etkilenir. Kulaktaki zar basıncın etkisiyle içe doğru esner. Basınç arttıkça zar ve iç kulakta hasar 
oluşabilir. Dalgıçlar bu duruma uyum sağlamak için kulak eşitleme denen yöntemleri kullanırlar. Çeşitli kulak eşitleme 
yöntemleri vardır. En yaygın kullanılanı valsalva manevrası olarak bilinir. Bu yöntemde ağız ve burun kapalıyken dışarıya 
hava verilmeye çalışılır. Dışarı çıkamayan hava orta kulağa yönelir, içe doğru bükülen zarı dışarı iter ve dengeleme yapılır. 
Basınç arttıkça bu işlem tekrarlanır. 

Verilen bilgilere bakılarak,
I. Eşitleme yöntemlerinden en çok tercih edileni valsalva manevrasıdır.

II. Bu teknikte amaç iç ve dış basıncı dengelemektir.

III. Derinlere inildikçe sıvı basıncı artmaktadır.

yorumlardan hangileri doğudur?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) II ve III. D)  I, II ve III.
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14. Farklı ülkelerde yaşayan Asya, Yusuf, Deniz ve Nehir değişik tarihlerde yaşadıkları yerlerden görsel paylaşarak mevsimler 
posteri hazırlamışlardır.

Öğrencilerin yaşadıkları yarım kürelerle ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Deniz ve Nehir aynı yarım kürede yaşamaktadır.

B) Yusuf’un bulunduğu yarım kürede gölge boyu en fazla 21 Aralık’ta olur.

C) Asya’nın yaşadığı yarım kürede 21 Haziran’da Güneş ışınları en büyük açıyla düşer.

D) Nehir’in bulunduğu yarım kürede 23 Nisan’dan sonra günler kısalmaya başlar.
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15. Suyun elektrolizi, doğru akım kullanılarak bileşenlere ayırma, bir başka deyişle de sudan hidrojen veya oksijen 
elde etme işlemidir.

Tuğçe öğretmen, öğrencilerine suyun elektrolizinin nasıl gerçekleştiğini göstermek için aşağıdaki düzeneği 
hazırlıyor.

Deneyin sonunda öğrencilerden gözlemleriyle ilgili yorum yapmalarını istiyor.

Öğrencilerin yapmış olduğu yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Madde hal değiştirmiştir. 

B) Yeni maddeler oluşmuştur.

C) Maddenin iç yapısı değişmiştir. 

D) Eski bağlar kırılıp yeni bağlar oluşmuştur.
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16. Kırmızı lahana suyu asit özelliği gösteren maddelerin rengini kırmızı ve pembe, baz özelliği gösteren maddelerin rengini ise 
mavi ve mor renge çevirir.

Fatih; I, II ve III numaralı kaplarda hangi tür çözelti olduğunu öğrenmek için doğal bir ayraç olan kırmızı lahana suyunu 
kullanarak bir deney düzeneği hazırlıyor.

         I                              II                             III 
 

  K çözeltisi                 L çözeltisi               M çözeltisi

Fatih aşağıdaki sonuçları elde ediyor;

 

I. Kaptaki çözelti pembe renge dönüştü.

II. Kaptaki çözelti mavi renge dönüştü.

III. Kaptaki çözelti renginde hiçbir değişim olmamıştır.

Buna göre K, L ve M çözeltileri aşağıdaki örneklerinden hangisinde doğru verilmiştir?
                      K                                   L                                  M      

A) HCl NaOH H2SO4

B) HNO3 Ca(OH)2 H2O

C) KOH H2SO4 NaOH

D) HNO3 KNO3 KOH
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17. Özdeş iki cisim alınarak şekildeki gibi bir bölümleri boyanıyor.

Cisimlerin boyanan kısımları kesilerek çıkartılıyor.

Buna göre cisimlerin zemine yaptıkları basınç nasıl değişir?

1. Şekil 2. Şekil
A) Değişmez Azalır

B) Artar Azalır

C) Azalır Değişmez

D) Azalır Artar

18. Avrupa Birliği GDO’yu ‘‘insan hariç olmak üzere genetik meteryali doğal yolla gerçekleşmeyecek şekilde değiştirilmiş 
organizma’’ olarak tanımlar. Mısır, soya, pamuk, pirinç vb bu türlere örnek olarak verilebilir. 
Günümüzde bilim insanları yaygın olarak bitkilerin genleriyle oynayarak ve toprak bakterilerinden aktarılan genlerle, bu 
bitkileri haşerelerden zarar görmesin diye zehir salgılayan bir şekle dönüştürülmektedir.

Bundan dolayı genetiği değiştirilmiş organizmalar insan sağlığı için zararlı olabilir.

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi GDO’lu bitkilerin canlılara verdiği zararlardan biri değildir?

A) Bitkilerin lezzet, besin değeri ve dayanıklılık gibi özelliklerini değiştirmesi 

B) Ürettiği toksinlerin toprakta birikmesi ile toprağın verimsizleşmesi

C) İnsanlarda gıda alerjisine neden olması

D) Yararlı organizmaları yok etmesi
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19. Asit yağmurlarının oluşum sebepleri ile ilgili yapılan etkinlikte aşağıdaki afiş hazırlanıyor.

Öğretmen, afiş üzerine ‘‘çevreyi korumak ve asit yağmurlarının etkisini azaltmak için bu dört bölgede alınabilecek önlemler’’ 
ile ilgili çözüm önerilerinin yer aldığı bilgi tablosu ilave edilmesini istiyor. 

Aşağıdakilerden hangisi tabloda yer verilebilecek çözüm önerilerinden olamaz? 

A) Araçların bakımları zamanında yapılarak trafikten kaynaklanan hava kirliliğini azaltmak

B) Şehirlerde fosil yakıt yerine doğal gaz kullanımını yaygınlaştırmak

C) Yanardağ faaliyetlerinin olabileceği alanları ağaçlandırmak 

D) Endüstriyel tesislerin bacalarına filtreler takmak
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CEVAP ANAHTARI

FEN BİLİMLERİ

1. C 11. A

2. D 12. D

3. C 13. D

4. B 14. C

5. B 15. A

6. D 16. B

7. C 17. A

8. D 18. A

9. B 19. C

10. B




