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1. Hava durumuyla ilgili televizyon haberinde şu bilgiler verilmiştir:

Tarih: 29.09.2018  Saat: 22.00
Türkiye’de kasırganın görülmesine saatler kaldı. Meteorolojiden verilen bilgilere göre kasırga İzmir, 
Aydın, Muğla illerinde etkili olacaktır. 

Tarih: 29.09.2018  Saat: 24.00
Meteorolojiden son ulaşan bilgilere göre kasırganın Marmara Bölgesi’ne ulaşması bekleniyor. İstan-
bul, Çanakkale, Edirne etkilenebilir. Özellikle İstanbul’da deniz kabarması, çatı uçması, ağaç devril-
mesi gözlenebilir. Vatandaşların dikkatli olması gerekmektedir.

Tarih: 30.09.2018  Saat: 10.00
Kasırga yön değiştirerek Ege Denizi’ndeki bazı adaları etkisi altına aldı. Ancak ülkemizin kıyı bölge-
lerinde sağanak şeklinde yağmur beklenmektedir.

Bu televizyon haberine göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Türkiye’de iklim değişimlerinin etkilerinin görülmediği
B) Türkiye’nin şiddetli kasırgaların etkisi altına girmeyeceği
C) Hava durumuyla ilgili tahminlerin değişkenlik gösterebileceği
D) Deniz kıyısından iç bölgelere ilerledikçe kasırgaların hızının arttığı

Fen Bilimleri Örnek Soruları

2. Mevsimlerin başlangıcı olarak dört önemli tarih bulunur. Bunlar, 21 Haziran, 21 Aralık, 21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir.
Örneğin 21 Haziran’da Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsimi başlarken, en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. Aynı tarihte
Güney Yarım Küre’de bu durumların tam tersi yaşanır.

Bir öğrenci yerküre üzerinde belirlediği K, L, M ve N noktalarının verilen tarihlerdeki gece-gündüz süreleri ile ilgili kartlar
hazırlamıştır. 21 Haziran için hazırlanan kart şekildeki gibidir.
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21 Haziran’daki durum

: Gündüz süresi

: Gece süresi

21 Mart

21 Aralık

23 Eylül

21 Haziran N
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Güney
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Buna göre 21 Aralık tarihi için hazırlanan kartta K, L, M ve N noktalarının gece ve gündüz sürelerinin gösterimi 
aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
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Fen Bilimleri > EKİM Video
Çözümleri >
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3. Dolu :  Havanın içindeki su damlacıklarının çok soğuk hava ile karşılaşıp aniden donması sonucu buz parçaları hâ-
linde yeryüzüne ulaşması.

Kırağı :  Soğuk günlerin gecelerinde havadaki su buharının yeryüzündeki toprak ve bitki gibi yüzeyler üzerinde kristaller 
oluşturması.

Yağmur :  Su buharının yükseklere çıktıkça soğuk hava ile karşılaşıp yoğuşarak su damlaları hâlinde yere düşmesi.

Aşağıda 25°C sınıf ortamındaki deney düzeneğinde içerisinde bir miktar su bulunan cam kabın üzeri şeffaf naylon poşet 
ile kapatılmıştır. Poşet üzerine sıcaklığı 0°C olan buz parçası yerleştirilmiştir. 

Su 
35°C

Şeffaf naylon 
poşet

Buz
0°C

Cam kap

Bir süre sonra cam kap içerisinde yukarıda açıklamaları verilen hava olaylarından hangileri gözlenir?

A) Yalnız yağmur B) Yalnız dolu

C) Dolu ve kırağı D) Kırağı ve yağmur

4. Ayşe’nin, yurt dışında yaşayan arkadaşı Zeynep ile telefon konuşması şu şekildedir:

Ayşe :  Temmuz ayı İzmir’de çok sıcak geçiyor. Hiç rüzgâr esmiyor. Havanın nemi artıyor. Orada hava durumu nasıl?

Zeynep :  Burada şu an yaşanan mevsim nedeniyle devam eden yoğun sis ve kar yağışı var. Ulaşım olumsuz etkilendiği
için uçak seferleri iptal edildi. Bu hafta Türkiye’ye gelmeyi düşünmüştüm bu yüzden gelemedim.

Kuzey Kutup 
Noktası

Güneş
ışınları

Güney Kutup 
Noktası

IV

II
III

I

Ekvator

Yengeç
dönencesi

Oğlak
dönencesi

Şekilde yerküre üzerinde numara ile gösterilen dört yer verilmiştir. 

Buna göre Zeynep’in yaşadığı şehrin, numaralı yerlerin hangisinde bulunması beklenir?

A) I B) II C) III D) IV
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5. İklim ve hava olayları, birbiri ile ilişkili ancak farkları olan kavramlardır. İklim, geniş bir bölgede uzun yıllar devam eden
atmosfer olaylarının ortalamasıdır. Hava olayları ise dar bir alanda ve kısa süre içinde görülen atmosfer olaylarıdır.

Ahmet, beş gün boyunca her sabah aynı saatte hava olaylarını gözlemlemek için gökyüzünü incelemiş ve termometreyi
balkondaki gölge bir yere asarak hava sıcaklığını ölçmüştür. Yaptığı ölçüm ve gözlemleri sonucunda oluşturduğu tablo
aşağıdaki gibidir:

Ahmet’in Hava Gözlem Tablosu

Günler Gökyüzü Sıcaklık
(°C)

Rüzgâr 
şiddeti

Pazartesi 11 Hafif

Salı 10 Orta

Çarşamba 13 Orta

Perşembe 11 Şiddetli

Cuma 10 Şiddetli

Ahmet’in oluşturduğu hava gözlem tablosu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bu tablodaki hava durumu yalnızca yaz mevsiminde gözlenir.
B) Bulunulan bölgenin hava sıcaklığı gün boyunca sürekli ölçülerek kaydedilmiştir.
C) Hava sıcaklığının aynı olduğu günlerde farklı hava olayları yaşanmıştır.
D) Geniş alanda yıl boyu benzerlik gösteren atmosfer olaylarının ortalaması alınmıştır.

6. Birçok hayvan, bulundukları ortamın zeminine fark edilemeyecek kadar iyi uyum sağlar. Bu durum kamuflaj olarak adlandı-
rılır. Sıklıkla onların renkleri tam olarak bulundukları zeminin rengine benzer. Bazı hayvanlar ise derilerindeki pigmentlerin
(renk maddelerinin) dağılımlarını değiştirerek girdiği ortamın zeminine çok benzer desenlenmeler bile gösterebilir. Böylece
kamuflaj, hayvanların avcılarından saklanmasına yardımcı da olur.

Bu açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisi kamuflaja örnek verilebilir?

A) Zehirli arıların etrafında uçan bazı sineklerin de bu arılar gibi sarı-siyah şeritlere sahip olması
B) Bazı böceklerin saldırıya uğradığında vücudundaki değişik sıvıları ortama salması
C) Bazı kelebeklerin kanat desenlerine benzer yapraklar üzerinde bulunması
D) Zehirli ok kurbağasının parlak renklenmesi nedeniyle düşmanları tarafından kolayca tanınıp av olmaktan kurtulması
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7. Aşağıdaki grafiklerde, asit yağmurlarının olduğu bir bölgede göldeki suyun pH değeri ve balık türü sayısı ile o bölgedeki
sanayi tesisi sayısının yıllara göre değişimleri gösterilmiştir.
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İki grup araştırmacıdan birinci grup, balık türü sayısındaki azalmanın sanayi tesisi artışına bağlı olduğunu düşünüyor. Böy-
le düşünmeyen ikinci grup ise göldeki suyun pH değerinin değişimine yol açabilecek başka faktörleri araştırıyor.

İkinci gruptakiler grafiklerdeki hangi durumları karşılaştırarak başka faktörleri araştırmaya karar vermiştir?

A) 1990 ve 2000 yıllarındaki pH değerlerini
B) 1990 ve 2000 yıllarındaki balık türleri sayısını
C) 2000 - 2005 yılları arasındaki sanayi tesisi ve balık türü sayısını
D) 2005 - 2015 yılları arasındaki sanayi tesisi sayısı ve suyun pH değerini

8. Bir inşaatta malzemelerin taşınabilmesi için şekildeki gibi ağırlık asılı kuleli vinç kullanılmaktadır. Bu vinçte
K ve L kollarındaki bölmeler gerektiğinde iç içe geçebilmektedir.

Kule

K kolu

Bölmeler iç içe 
geçebilmektedir.

Malzeme

Yer (yatay)

Ağırlık

L kolu

Malzeme taşınırken K kolundaki ağırlık yukarı doğru kalktığında kulenin dengesi bozulur.

Bu vinç şekildeki gibi dengesi bozulmadan taşıdığı malzemeyi bıraktıktan sonra kütlesi daha fazla olan başka bir malzeme 
taşıyacaktır.

Aşağıdaki işlemlerden hangisi vincin dengesi bozulmadan kütlesi daha fazla olan malzemenin yukarı taşınmasını 
sağlar? (Kollardaki bölmeler eşit olup kolların ağırlığı ve sürtünmeler önemsizdir.)

A) K kolunun kısaltılması
B) L kolunun kısaltılması
C) Kule yüksekliğinin artırılması
D) K kolundaki ağırlığın azaltılması
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9. Bir öğrenci tabloda verilen malzemeleri kullanarak yaptığı deneyde, cisimlerin bulundukları zemine uyguladıkları basıncın
zemine uyguladıkları dik kuvvetin büyüklüğüne bağlı olup olmadığını araştıracaktır.

Tablo: Deneyde Kullanılan Malzemeler

• 2 adet özdeş sünger
• 1 adet 1000 gramlık dikdörtgenler prizması şeklinde tuğla
• 2 adet 1000 gramlık küp şeklinde demir blok

Öğrenci, verilen malzemelerle iki düzenek hazırlayıp karşılaştıracaktır. Düzeneklerden birincisi aşağıda verilmiştir. 

Sünger

Demir blok

Buna göre öğrencinin, araştırmasında kullanacağı ikinci düzenek aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) B)

C) D)

10. Bir okuldaki malzeme dolabında özdeş kapalı cam şişelerde HCl, NaOH, H2SO4 sulu çözeltileri ve saf su bulunmaktadır.
Ancak şişelerde hangi sıvının bulunduğunu belirten bir etiket yoktur.

Asitlerin, mavi turnusol kâğıdını kırmızı; bazların ise kırmızı turnusol kâğıdını mavi renge dönüştürdüğünü bilen bir öğrenci
şişelere doğru etiketleri yapıştırmak için deney yapıyor. Bu deneyde her şişeye ayrı ayrı bir kırmızı, bir mavi turnusol kâğıdı
daldırıp kâğıtlardaki renk değişimini tabloya kaydediyor.

               Turnusol 
kâğıdı

  Çözeltiler

Mavi 
turnusol

Kırmızı 
turnusol

I. Çözelti Kırmızı Kırmızı

II. Çözelti Mavi Kırmızı

III. Çözelti Kırmızı Kırmızı

IV. Çözelti Mavi Mavi

Buna göre öğrencinin deneyde tabloya kaydettiği verilerin doğru etiketleme için yeterliliğiyle ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?

A) Yeterlidir, çünkü asit, baz ve nötr sıvılar belirlenmiştir.
B) Yeterlidir, çünkü bütün çözeltilerdeki turnusol kağıdında renk değişimi gözlenmiştir.
C) Yeterli değildir, çünkü asitlerin cinsi belirlenememiştir.
D) Yeterli değildir, çünkü baz ve su belirlenememiştir.
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1.  Geçtiğimiz günlerde dünyada yaşanan iki büyük fırtınadan biri ABD’de etkili olan Florance Kasırgası diğeri ise
Filipinler, Çin ve Hongkong’u etkisi altına alan Mangkhut Tayfunu’dur. Bu gibi fırtınaların daha sık ve şiddetli yaşanma-
sına küresel ısınmanın etkisi ile atmosfer ve deniz sıcaklıklarındaki artışın neden olduğu düşünülmektedir.

Bu düşünceyi aşağıdaki durumlardan hangisi destekler?

A) Kasırga ve tayfunların sürekli olarak aynı yerlerde meydana gelmesi
B) Su döngüsünün gerçekleşmesinde hava sıcaklığının etkili olması
C) Deniz yüzeyi sıcaklıkları azaldığında fırtınaların şiddetinin de azalması
D) Küresel ısınmaya bağlı olarak mevsim sürelerinin değişmesi

Fen Bilimleri Örnek Soruları

2.  İklim, geniş bir alanda uzun süre gözlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgâr ve yağış gibi hava olaylarının ortalaması-
dır. Hava durumu ise, daha dar bir alanda, kısa süre içinde görülen hava olaylarıdır.

Fen Bilimleri dersinde iklim ve hava durumu kavramlarını pekiştirmek isteyen öğretmen, öğrencilerinden iklim ve hava
durumu örneklerini içeren birer kart hazırlamalarını istemiştir. Bir öğrencinin hazırladığı kartlar aşağıdaki gibidir:

İKLİMHAVA DURUMU

■ Erzurum’da kış mevsimi soğuk ve kar
yağışlı geçer.

▲ Mersin’de yarın öğleden sonra yağmur 
     bekleniyor.

● Rize’de her mevsim genellikle yağışlıdır.

I.   Bolu’da sabah saatlerinde oluşan sis, 
     trafiği olumsuz etkiledi.

II. Ağrı'da bir haftadır devam eden kar yağışı
nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

III. Antalya’nın yaz mevsimi sıcaklık ortalaması
20 °C’un üstündedir.

Kartlardaki bilgilerin tamamen doğru olması için hangi ifadelerin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir?

A) I - ■ B) I - ●

C) II - ● D) III - ▲

3.  Dünya’nın yıllık hareketine bağlı olarak mevsimlerin başlangıcı yarım kürelere göre farklılık göstermektedir. Aynı
şekilde bir yarım kürede yılın en uzun gecesi yaşanırken diğer yarım kürede ise en uzun gündüz yaşanır.

Dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan Türk öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türkiye’ye
gelmiştir. Birbirleriyle tanışan öğrencilerin yaşadıkları yer ile ilgili konuşmaları şu şekildedir:

Ekin : Yaşadığımız yerde 21 Aralık’ta yılın en uzun gündüzü yaşanır.
Elif  : Benim yaşadığım yerde yıl boyunca daima 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanır.
Arda : Benim yaşadığım yerde ise 21 Haziran’da yaz mevsimi başlar.
Umut : Yaşadığım şehirde yılın yalnız iki gününde gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir.

Bu bilgilere göre öğrencilerden hangisinin yaşadığı yer kesin olarak Kuzey Yarım Küre’dedir?

A) Ekin B) Elif

C) Arda D) Umut

Fen Bilimleri > KASIM Video
Çözümleri >
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4.  Sahip olduğumuz saç şekli, kulak memesinin ayrık veya yapışık olması, kan grupları gibi özelliklerimiz kalıtsal özellikler
olup birini annemizden, diğerini babamızdan aldığımız alel (bir genin farklı çeşitleri) çifti ile kontrol edilir. Alel çifti yazılır-
ken baskın olan alel büyük harfle, çekinik olan alel ise baskın alelin küçük harfiyle yazılır. Kalıtsal bir özellik bakımından
aşağıda verilen üç durumdan birine sahip oluruz.

• AA: homozigot baskın
• Aa: heterozigot baskın
• aa: homozigot çekinik

İnsanda kıvırcık saç aleli, düz saç aleline baskın olduğuna göre;

Anne Baba

şekildeki gibi düz saçlı bir anne ile heterozigot kıvırcık saçlı bir babanın doğabilecek çocuklarının saç şekli 
özelliği ile ilgili;

I.   AA
II. Aa
III. aa

genotiplerinden hangilerine sahip olması beklenemez? 

A) Yalnız I. B) Yalnız III.

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

5.  Bir araştırmada bezelye bitkisinin tohum şeklinin kalıtımıyla ilgili aşağıdaki çaprazlamalar yapılmıştır.

Arı döl 
yuvarlak tohumlu 

bezelye bitkisi

Arı döl 
buruşuk tohumlu 

bezelye bitkisi

Hepsi yuvarlak

Birinci kuşak 
tohumlar

Birinci kuşak 
bitkiler çaprazlanıyor.

İkinci kuşak 
bitki tohumları

%75 oranında yuvarlak tohumlu
%25 oranında buruşuk tohumlu

Yapılan bu çalışmaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Buruşuk tohumlu olma özelliği, yuvarlak tohumlu olma özelliğine baskındır.
B) İlk çaprazlama sonucu oluşan bitkilerin hiçbiri çekinik fenotipte değildir.
C) İlk çaprazlama sonucu oluşan tohumların genotipi, baskın özellikteki arı döldür.
D) İkinci çaprazlama sonucu oluşan yuvarlak tohumların tamamının genotipi melezdir.
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6.  Kalıtsal özelliklerimiz (saç şekli, kan grupları, kulak memesinin yapışık veya ayrık olması gibi) biri annemizden diğeri
babamızdan aldığımız alel çifti ile kontrol edilir.
Primer bağışıklık yetmezliği hastalığı, doğuştan gelen bir hastalık olup bağışıklık sistemini kodlayan genlerdeki bir ha-
tadan kaynaklanmaktadır. Bu hastalığa sahip bireyler birçok hastalığa karşı savunmasız kalmaktadır.
Bu konu ile ilgili araştırma yapan bir doktor açıklamasında “Akraba evliliği, primer bağışıklık yetmezliklerinin ortaya çık-
masında en önemli nedenlerden biridir. Akraba evliliği ile zararlı çekinik alellerin bir araya gelmesi çocukların doğuştan
hasta olmasına neden oluyor.” demiştir. (Alel: Bir genin farklı çeşitleridir.)

Zeynep, yukarıda verilen haberde geçen ‘‘Akraba evliliği ile zararlı çekinik alellerin bir araya gelmesi çocukların doğuş-
tan hasta olmasına neden oluyor’’ cümlesini okuduğunda,

I.   Hastalığın ortaya çıkmasında, hastalığa yol açan alelin tek bir ebeveynden gelmesi yeterlidir.
II. Sağlıklı görünen anne babanın çocukları sağlıklı olmayabilir.
III. Tüm akraba evliliklerinde bu hastalık kesinlikle ortaya çıkar.

çıkarımlarından hangilerine ulaşabilir? 

A) Yalnız I. B) Yalnız II.

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

7.  Bir genin farklı şekillerine “alel” denir.
İklim değişikliğine bağlı olarak bir bölgede yaşanan kuraklık, tarımda verimin düşmesine neden olmuştur.
Bu bölgede yeni iklim şartlarına uygun ekilebilecek bitki türünün tohumlarıyla ilgili araştırma sonuçları
tablodaki gibidir:

Tohum genotipi Tohum fenotipi

DD (homozigot baskın) Kuraklığa dayanıklı

Dd (heterozigot baskın) Kuraklığa dayanıklı

dd (homozigot çekinik) Kuraklığa dayanıksız

Tablodaki bilgilere göre iki hipotez ortaya konmuştur:

1. Hipotez : DD genotipli tohum ile dd genotipli tohum çaprazlanarak tamamı kuraklığa dayanıklı tohumlar
elde edilir.
2. Hipotez : Dd genotipli tohum ile dd genotipli tohum çaprazlanarak tamamı kuraklığa dayanıksız çekinik
tohumlar elde edilir.

Verilen hipotezler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Hipotezler doğrudur. Çünkü her iki çaprazlamada da “D ” aleli bulunmaktadır.
B) Hipotezler yanlıştır. Çünkü her iki çaprazlamada da “d ” aleli bulunmaktadır.
C) 1. hipotez doğrudur. Çünkü çaprazlama sonucunda homozigot çekinik genotipli birey elde edilemez.
D) 2. hipotez doğrudur. Çünkü çaprazlama sonucunda heterozigot baskın genotipli birey elde edilemez.
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8.  Aşağıda koyunlarda gerçekleştirilen klonlamanın aşamaları şema ile gösterilmiştir.

A koyunu

Vücut hücresi Döllenmemiş yumurta hücresi

B koyunu

C koyunu

D koyunu Yavru

Doğum

Embriyo C koyununun rahmine yerleştiriliyor

Çekirdeği çıkarılıyor
Çekirdeği çıkarılıyor

Uygun ortamda çoğalan hücreler (Embriyo)

Çekirdek yumurta hücresiyle kaynaştırılıyor

Bu şema ile ilgili olarak,

I.   Vücut hücresine ait çekirdeğin aktarıldığı yumurta hücresi, uygun ortamda embriyoyu oluşturmuştur.  
II. D koyununun genetik yapısı C koyunu ile aynıdır.
III. D koyunu eşeyli üreme ile oluşmuştur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

9.  Öğrenciler sınıfta bilimsel bir dergide yer alan aşağıdaki metni okuyorlar.

Ormanlık bir alandaki geyik sayısını artırmak isteyen yetkililer bu bölgede geyikleri tehdit eden 
unsurları ortadan kaldırıyor. Başlangıçta geyiklerin sayıları giderek artıyor. Ancak geyiklerin sayısı 
arttıkça birey başına düşen besin miktarı ve yaşam alanı azalıyor. Yaşam için gerekli kaynaklar 
azaldığından bireyler arasında rekabet, hastalık ve yavrularda ölümler artıyor. Bundan sonra nüfus 
artış hızı giderek yavaşlıyor. Ortamın koşullarına uygun özellikler taşıyan ve bunları yeni kuşaklara 
aktarabilen bireyler yaşamaya devam ediyor. 

          Öğrencilerin bu metinden hareketle yapmış olduğu aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır?

A) Geyiklerin sayısı, ortamın kaynak miktarı ile kontrol edilmektedir.
B) Yaşam alanındaki değişimler, bu değişimlere uygun özellik taşıyan geyiklerin seçilimini destekler.
C) Geyiklerin kullandığı kaynakların azalması, kaynakların kullanımında rekabete yol açar.
D) Geyiklerin artış hızı, düşmanlarının olmadığı alanlarda sürekli olarak yükselir.
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10.  Barajlarda, nehirden gelen suyun akışını engelleyerek suyu biriktirmek amacıyla inşa edilen duvarlar, şekilde gösterildiği
gibi yukarıdan aşağıya doğru kalınlaşmaktadır.

Su

Duvar

Bu durum,

I.   Derinlik arttıkça sıvı basıncının artması
II. Sıvının yoğunluğu arttıkça, sıvı basıncının artması
III. Sıvı basıncının, sıvının cinsine bağlı olması

gerekçelerinden hangileri ile açıklanabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.
C) I ve III. D) II ve III.
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2. “Karadeniz açıklarındaki kuru yük gemileri ve Karadeniz’de avlanan balıkçı tekneleri, meteorolojinin şiddetli fırtına  ve
poyraz uyarısı ile İnebolu Limanı’na sığındı. Balıkçılar, geçmiş yıllarda bu kadar kötü hava koşullarıyla karşılaşmadıklarını
ancak bu yıl şiddetli poyraz nedeniyle denize açılamadıklarını belirttiler.”

Bu haber metnine göre hava durumu ile ilgili;
I. insanların yaşamsal faaliyetlerini etkilediği,
II. değişken olabileceği,
III. iklimin genel özellikleriyle ters düşmeyeceği

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

3. Aşağıda hücre çekirdeğinde bulunan kalıtsal materyaller arasındaki ilişki gösterilmiştir.

III IV

Nükleotid

I

Çekirdek

Hücre

II

Guanin
Sitozin
Adenin
Timin

Buna göre numaralanmış yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I, farklı canlı türlerinde farklı sayılarda bulunabilir.
B) II, belirli bir karakterden sorumlu bir geni ifade ediyor olabilir.
C) III ile gösterilen moleküller, tüm canlıların DNA’larında da bulunur.
D) IV ile gösterilen molekül, tüm canlı türlerinde farklılık gösterir.

1. Aşağıdaki tabloda iki şehrin aynı yıl içinde hesaplanan aylık ortalama sıcaklık değerleri “°C” cinsinden verilmiştir.
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k
I

II

8 13 18 20 2523 27 22 15 10 6 3

-15 -12 -6 3 1710 23 18 12 5 -8 -12
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Buna göre bu şehirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Yer aldıkları yarım küreler

B) Yıllık ortalama sıcaklık değerleri

C) Günlük ortalama sıcaklık değerleri

D) Yaz mevsiminin yaşandığı aylar

Fen Bilimleri Örnek Soruları
Fen Bilimleri > ARALIK Video

Çözümleri >
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4. Esra Öğretmen, görseldeki DNA’nın kendini eşlemesi sırasında yeni oluşan K ipliğinin “1. Zincir”, yeni oluşan L ipliğinin ise
“2. Zincir”in kopyası olduğunu öğrencilerine anlatıyor.

1.
Z�nc�r

2.
Z�nc�r

K
z�nc�r�

L
z�nc�r�

Bu görsel ile ilgili öğrenciler tarafından yapılan;
I.     Yeni oluşan K ve L ipliklerinin nükleotid dizilişleri birbirinden farklıdır.
II. DNA’nın 1 ve 2. zincirlerinin nükleotid dizilişleri aynıdır.
III. Eşlenme tamamlandığında birbirinin aynısı olan iki DNA sarmalı oluşur.

yorumlarından hangileri doğrudur?

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

5. Aşağıdaki görselde bir erkek kemancı yengeci verilmiştir.

Erkek kemancı yengecinin kıskaçlarından biri, vücut kütlesinin yarısına kadar gelişebilmektedir. Diğer kıskacı ise havaya 
kaldırdığı büyük kıskaçtan çok daha küçüktür. Büyük kıskacını havada sallaması, kendisine yaklaşan diğer erkek yengeç ve 
avcıları geri püskürtür. Bu hareket aynı zamanda dişi yengeçlerin dikkatini çekerek üremesine yardımcı olur. Ayrıca yengecin 
gözlerinin, başının yukarısındaki saplarda yer alması da onun, avcılarını çok uzaktan görebilmesini sağlar. Dolayısıyla bu yen-
geçlerin kıskaçları ve gözleri, onun hayatta kalmasını ve soyunun devamını sağlayan en önemli özellikleridir.

Bu metne göre erkek kemancı yengeçleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Büyük kıskaca ve farklı gözlere sahip olması, bulunduğu çevreye uymasını kolaylaştırmıştır.
B) Gözlerinin konumlanma biçimi, avcılarından korunmasına yardımcı olmuştur.
C) Büyük kıskaca sahip olması, uygun dişi bireyler tarafından seçilimini kolaylaştırmıştır.
D) Büyük kıskacı ve gözlerinin konumu kalıtsal olmayıp çevrenin etkisiyle ortaya çıkmıştır.
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6. Katı maddeler, ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye kuvvet uygular ve bu kuvvetin etkisiyle basınç oluşur. Katıların
bulundukları yüzeye uyguladıkları basıncın büyüklüğü; uyguladıkları kuvvet ile doğru, temas ettikleri yüzey alanı ile  ters
orantılıdır.

Günlük hayatta bazı durumlarda basıncın az olması istenir.

I. II.

Yumuşak, ıslak zeminli bir arazide, yük taşımak için kullanılan şekildeki I. kamyon yerine, teker sayısı dışında tüm özel-
likleri aynı olan II. kamyon tercih edilir.

Bu tercih ile aynı gerekçeye sahip olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnce dokulu kumaştan elbise dikerken ince uçlu iğne kullanılması
B) Islak kum üzerinde duran boş kovanın, içine su dolduruldukça kuma gömülmesi
C) Karlı bir yolda kar ayakkabısı ile daha rahat yürünmesi

D) Bıçağın daha iyi kesmesi için keskin tarafının bilenmesi

7. Katı maddeler, bulundukları yüzeye uyguladıkları kuvvetin etkisiyle basınç oluşturur.

İşaret parmağı

Baş parmak

Bir raptiyeyi şekilde görüldüğü gibi baş parmağımız ile işaret parmağımız arasına yerleştirip yavaşça sıktığımızda 
raptiyenin sivri ucunun değdiği işaret parmağımızda acı duyarız ancak baş parmağımızda acı hissetmeyiz.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) Raptiyenin işaret parmağımıza uyguladığı basıncın, baş parmağımıza uyguladığı basınçtan daha küçük olması
B) Raptiyenin baş parmağımızla temas eden yüzeyinin, işaret parmağımızla temas eden yüzeyinden büyük olması
C) Raptiyenin, işaret ve baş parmağımıza uyguladığı kuvvetlerin yönlerinin farklı olması
D) Baş parmağımızın işaret parmağımıza göre acıya daha duyarlı olması
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8. Katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye kuvvet uygular ve bu kuvvetin etkisiyle basınç oluşur. Bu basıncın
büyüklüğü zemine uygulanan kuvvete ve temas eden yüzey alanına bağlı olarak değişir.

Şekilde boş ağırlıkları birbirine eşit olan kaplara aşağıda belirtilen miktarlarda su doldurulmuştur.

I
2S 2S2S

2S

Su
3 litre

Su
4 litre

Su
2 litre

Zemin

S3S

II III

Buna göre, bu kapların zemine uyguladıkları katı basınçları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru 
verilmiştir?

A) I > II > III B) II > I > III
C) III > I > II D) I = II = III

9. 
• Katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye bir kuvvet uygular ve basınç oluşturur.
• Katı maddelerin basıncının büyüklüğü, yüzeye uyguladıkları kuvvet ile doğru orantılıdır.
• Katı maddelerin basıncının büyüklüğü, kuvvet uyguladıkları yüzeyin alanı ile ters orantılıdır.

Özdeş tuğlalar kullanılarak yapılan bir deneyde, tuğla sayısı veya temas yüzeyleri değiştirilerek oluşturulan K, L ve M
cisimlerinin yere uyguladıkları basınçların büyüklükleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Cisim

Basınç

K L M

Buna göre bu cisimlerin yer üzerindeki duruş biçimleri aşağıdakilerden hangisidir?

A)

C) 

B)

D)

X Y ZK L M
Yer
(Yatay)X Y ZK L M

Yer
(Yatay)

K L M
Yer
(Yatay)X Y ZK L M

Yer
(Yatay)
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10. 
• Katı maddeler, ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye bir kuvvet uygular ve basınç oluşturur.
• Katı maddelerin basıncının büyüklüğü, yüzeye uyguladıkları kuvvet ile doğru orantılıdır.
• Katı maddelerin basıncının büyüklüğü, kuvvet uyguladıkları yüzeyin alanı ile ters orantılıdır.

K kutusu L kutusu

Park bekçisi parkta gezerken toprak zemin üzerinde duran aynı boydaki geri dönüşüm kutularının tamamen dolmuş 
olduğunu ve L kutusunun zemine biraz batmış olduğunu fark ediyor.

Buna göre;

I. L kutusunu, yere temas eden yüzeyi daha büyük olan başka bir kutu ile değiştirmek,
II. L kutusunun içindeki atık miktarını azaltmak,
III. L kutusunu, boyu K kutusundan daha uzun olan başka bir kutu ile değiştirmek

işlemlerinden hangileri yapılmış olsaydı L kutusunun toprağa batması engellenebilirdi?

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

11. Sıvı basıncına etki eden faktörleri gözlemlemek isteyen Burak, aşağıdaki hipotezleri kuruyor:

1. hipotez : Sıvının basıncı, sıvının yoğunluğu ile doğru orantılıdır.
2. hipotez : Sıvının basıncı, sıvının derinliği ile doğru orantılıdır.

Burak bu hipotezlerini test etmek için;
• 3 adet 500 mL’lik özdeş beherglas,
• Yeterli miktarda sıvı yağ ve su

kullanarak deney düzeneklerini şekildeki gibi oluşturuyor.

sıvı yağ

h

h
500 mL

su
500 mL

su

K L M

250 mL

Burak’ın deneyinde yaptığı işlemlerden hangisi hipotezlerini test etmek için gerekli değildir?

A)  1. hipotezi için, K ve M kaplarının tabanındaki sıvı basınçlarını ölçerek karşılaştırmıştır.
B)  2. hipotezi için, L ve M kaplarının tabanındaki sıvı basınçlarını ölçerek karşılaştırmıştır.
C)  1. hipotezi için, K kabındaki yağın yarısını boşaltarak, K ve L kaplarındaki sıvı basınçlarını ölçerek karşılaştırmıştır. 
D)  2. hipotezi için, M kabındaki suyun yarısını boşaltarak, K ve M kaplarındaki sıvı basınçlarını ölçerek karşılaştırmıştır.
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12. Tüm sıvılar, içinde bulundukları kabın her tarafına yoğunlukları ve yükseklikleri ile doğru orantılı olarak basınç uygular.

Aşağıdaki özdeş kaplar aynı yükseklikte, farklı cins sıvılarla doldurulmuştur. 

K L

1. sıvı 2. sıvı

h

h

Buna göre, kapların tabanlarındaki K ve L noktalarına uygulanan sıvı basınçlarının büyüklükleriyle ilgili,

I. 1. sıvının yoğunluğu, 2. sıvının yoğunluğunun iki katı ise K noktasındaki basınç L’dekinin iki katıdır.
II. 2. sıvının miktarı iki katına çıkarılırsa L noktasına uygulanan sıvı basıncı da iki katına çıkar.
III. 1. sıvı, h seviyesine kadar boşaltılırsa K noktasındaki sıvı basıncı yarıya düşer.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.

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

13. Açık hava basıncı, atmosfer tabakasındaki gazlardan kaynaklanır ve bu basınç, içinde bulunan bütün cisimlere her yönde
etki eder.

Açık hava basıncının etkilerini öğrencilerine göstermek isteyen bir öğretmenin yaptığı deneyin aşamaları şöyledir:

• İçi boş plastik şişeyi alarak yan tarafından deliyor.
• Deliği parmağı ile kapatarak içini su ile doldurduktan sonra parmağını çekiyor ve suyun akışını gözlemliyor. (Şekil I)
• Şişenin kapağını kapatıyor ve kısa bir süre sonra suyun akmadığını gözlemliyor. (Şekil II)

Şekil I Şekil II

Bu deney ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Şekil I’de suyun delikten akışında yalnız sıvı basıncı etkilidir.
B) Şekil II’de şişenin içindeki ve dışındaki basınç dengelenmiştir.
C) Şekil I’de suyun delikten akışında yalnız açık hava basıncı etkilidir.
D) Şekil II’de şişe içinde kalan gazlar suda çözünerek akışı engellemiştir.
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14. Bir öğretmen, Fen Bilimleri dersinde bardağın tamamını su ile doldurarak üzerini Şekil I’deki gibi kağıt ile kapatıyor. Ardından
bardağı hiç hava almayacak biçimde kağıt ile birlikte hızlıca ters çeviriyor. Bardağı Şekil II’deki konuma getirdiğinde kağı-
dın düşmediğini ve suyun dökülmediğini gözlemliyor.

Su

Şekil I Şekil II

Kağıt

Kağıt

Su

Bardak
Bardak

Öğretmen, öğrencilerin sorduğu sorulardan hangisine cevap vermek için bu deneyi yapmış olabilir?

A) Açık havanın oluşturduğu bir basınç var mıdır?
B) Sıvıların basıncı, bulundukları kabın şekline bağlı mıdır?
C) Kap içindeki sıvı yüksekliği sıvı basıncını etkiler mi?
D) Katıların basıncı ve uygulanan kuvvet arasında bir ilişki var mıdır?

15. Periyodik sistemde elementler, artan atom numaralarına göre dizilirler ve oluşan düşey sıralara grup, yatay sıralara ise
periyot adı verilir.

Periyodik sistemdeki ▲, ● ve ■ elementlerine ait şu bilgiler verilmiştir:

• ▲ ve ■ aynı gruptadır.
• ● ve ■ aynı periyottadır.
• Atom numarası en küçük olan ▲’dir.

Buna göre bu elementlerin periyodik sistemdeki yerleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) B)

C) D)
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1. Aşağıdaki görselde 21 Haziran tarihinde Dünya’nın Güneş karşısındaki durumu gösterilmiştir.

Oğlak Dönencesi

K

G

Ekvator

Yengeç Dönencesi

Buna göre 21 Haziran’da,
I.  Güney Yarım Küre’de en uzun gece yaşanır.
II. Dünya üzerindeki tüm noktalarda gece - gündüz süreleri eşitlenir.
III. Kuzey Yarım Küre’de sonbahar mevsimi sona erer, kış mevsimi başlar.

durumlarından hangileri yaşanır?

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

Fen Bilimleri Örnek Soruları

2. Aşağıda bazı canlı türlerinin kromozom sayıları belirtilmiştir.

Görsel 1.27: Kurtbağrı b�tk�s�

Canlılarda bulunan en büyük kalıtım b�r�m� kromozomdur. Canlıların kromozom sayısı türe özgüdür. Ancak farklı 
türdek� canlıların kromozom sayısı aynı olab�l�r. Örneğ�n �nsan, kurtbağrı b�tk�s� 
(Görsel 1.28) bulunankromozom sayısı 46’dır. 

Kromozomlar, kromat�n �pl�klerden oluşur. Kromat�n �pl�kler �se DNA’nın h�ston prote�nler�ne sarılmasıyla mey
dana gel�r. DNA üzer�nde nükleot�tlerden oluşan ve prote�nler�n ş�frelenmes�nden sorumlu gen adı ver�len bölümler 
vardır. Genler de çok sayıda nükleot�tten oluşmuştur 

İnsan
(Kromozom sayısı: 46)

Köpek
(Kromozom sayısı: 78)

Kurtbağrı B�tk�s�
(Kromozom sayısı: 46)Neler Öğreneceksiniz?

Bu bölümü tamamladığınızda DNA, nükleotid, gen, kromozom kavramlarını açıklayacak, bu 

Verilen görsellere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kromozom sayısı canlı türlerinde farklılık gösterebilir.
B) Farklı türlerin DNA’larının nükleotid dizilimleri aynı olabilir.
C) Kromozom sayıları canlıların gelişmişliği hakkında bilgi veremez.
D) Farklı türe ait canlıların kromozom sayıları aynı olabilir.

Fen Bilimleri > OCAK Video
Çözümleri >
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3. Ali, bezelyelerde çiçek renginin kalıtımı üzerine yaptığı araştırma sonuçlarında  topladığı verileri grafiklerle göstermiştir.

Ç�çek Reng�

Fenot�p Olasılığı (%)

Fenot�p Olasılığı (%)

Fenot�p Olasılığı (%)

1. Graf�k
(Mor Ç�çek x Beyaz Ç�çek)

Mor
Ç�çek

Mor Ç�çek

Beyaz Ç�çek

Beyaz
Ç�çek

50

0 Ç�çek Reng�
Mor
Ç�çek

100

100

0

Ç�çek Reng�
Beyaz
Ç�çek

0

2. Graf�k
(Mor Ç�çek x Beyaz Ç�çek)

3. Graf�k
(Beyaz Ç�çek x Beyaz Ç�çek)

Ali’nin yaptığı bu araştırmalardan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Mor çiçek geni baskın, beyaz çiçek geni çekiniktir.
B) 1. Grafik’te çaprazlanan mor çiçekli bezelyelerin genotipi heterozigottur.
C) 2. Grafik’te oluşan bezelyelerin tamamının genotipi heterozigottur. 
D) 3. Grafik’te çaprazlanan beyaz çiçekler ile oluşan beyaz çiçeklerin genotipleri birbirinden farklıdır.

4. Basınç, birim yüzeye etki eden dik kuvvet olarak tanımlanır.

Basınçla ilgili deney yapmak isteyen bir öğrenci,

• Sivri uçları yukarıda kalacak şekilde tahta levhalardan birine bir çivi, diğerine yirmi çivi çakıyor.

• İçlerine eşit miktarda su doldurulmuş özdeş balonları eşit yükseklikten çivilerin üzerine bırakıyor.

I. Düzenek II. Düzenek

h

Öğrenci I. Düzenek’teki balonun patladığını, II. Düzenek’teki balonun ise patlamadığını gözlemliyor.

Buna göre öğrencinin deneye ilişkin yaptığı yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) II. Düzenek’te çivi sayısının fazla olması, çivilerin balona uyguladığı katı basıncını azaltmıştır.
B) Çivi uçları sivri olduğu için basınç artmış, çivilerin tahta levhaya çakılması kolaylaşmıştır.
C) I. Düzenek’teki balonun patlamasının sebebi, bu balonun içindeki sıvı basıncının diğerinden büyük olmasıdır.
D) Temas anında I. Düzenek’teki balonun birim yüzeyine etki eden dik kuvvet, II. Düzenek’teki balondan daha fazladır.



61

5. Tüm sıvılar, içinde bulundukları kabın her tarafına yoğunlukları ve derinlikleri ile doğru orantılı olarak basınç uygular.

K L

1. sıvı 2. sıvı

h

h

Özdeş kaplara şekilde belirtilen miktarlarda, birbirinden farklı cins iki sıvı dolduruluyor. 

K noktasına etki eden sıvı basıncının L noktasındaki sıvı basıncından büyük olduğu sonucuna ulaşan bir öğrenci, 
sıvıların yoğunluklarıyla ilgili,

I. 1. sıvının yoğunluğu, 2. sıvının yoğunluğundan büyük olabilir.
II. İki sıvının yoğunlukları eşit olabilir.
III. 2. sıvının yoğunluğu, 1. sıvının yoğunluğundan büyük olabilir.

çıkarımlarından hangilerine ulaşabilir?

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

6. Aşağıda günümüzde kullanılan periyodik çizelgeye ait bir kesit verilmiştir.

Hidrojen

Lityum Berilyum

MagnezyumSodyum

Potasyum Kalsiyum Titan Vanadyum Krom Mangan Demir Kobalt Nikel Bakır Çinko Galyum Germanyum Arsenik Selenyum Brom Kripton

Bor

Alüminyum Silisyum Fosfor Kükürt Klor Argon

Karbon Azot Oksijen Flor Neon

Helyum

Skandiyum

1A
1 18

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17
2A

3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B

3A 4A 5A 6A 7A

8A

(Element simgelerinin altında ortalama atom kütleleri gösterilmektedir.)

Günümüzde kullanılan periyodik sistem Mendeleyev’in atom kütlelerini esas alarak oluşturduğu sistemden farklıdır. Eğer ele-
mentler Mendeleyev’in dediği gibi, artan atom kütlelerine göre sıralanacak olsaydı argon, günümüzdeki periyodik çizelgede 
potasyumun olduğu yerde olmalıydı. Çünkü argonun atom kütlesi (39,948), potasyumunkinden (39,098) daha büyüktür. 
Ancak Mendeleyev’in ardından Henry Moseley’in yaptığı çalışmalar, elementlerde gözlenen periyodikliğin temelinde, atom 
kütlesinden farklı bir özelliğin olduğunu göstermiş ve elementlerin sınıflandırılması günümüzde kullanılan hâlini almıştır. 
Günümüzde kullanılan periyodik çizelgede elementler, artan atom numaralarına veya proton sayılarına göre dizilmiş ve 
benzer özellik gösteren elementler aynı gruplarda sıralanmıştır.

Periyodik sistem ile ilgili yapılan çalışmaların bir bölümünün verildiği yukarıdaki metne göre hangisi söylenemez?

A) Günümüzde kullanılan periyodik çizelgede elementler, artan atom numaralarına göre sıralanmıştır.
B) Moseley’e göre elementler, atomlarının proton sayılarına göre sıralandığında benzer özellikler periyodik olarak tekrarlanır.
C) Mendeleyev, oluşturduğu sistemde bazı elementleri olması gereken gruplara yerleştirememiştir.
D) Elementlerin günümüzdeki şekilde sınıflandırılabilmesi için atom kütlelerinin bilinmesi yeterlidir.
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7. Kimyasal değişim : Maddenin yapısının değişerek yeni maddeler oluşmasıdır.

Fiziksel değişim   : Maddenin yalnız görünüşünde meydana gelen değişimlerdir.

Aşağıdaki tabloda kâğıt, patates, gümüş ve limona uygulanan bazı işlemler, karşılarında belirtilmiştir.

KÂĞIT YAKILDI BURUŞTURULDU YIRTILDI

PATATES KIZARTILDI CİPS YAPILDI DİLİMLENDİ

GÜMÜŞ TEL YAPILDI KARARDI YÜZÜK YAPILDI

LİMON YIKANDI KESİLDİ ÇÜRÜDÜ

MADDE UYGULANAN İŞLEMLER

Uygulanan işlemlerden kimyasal değişime neden olanlar boyandığında aşağıdaki seçeneklerden hangisi elde 
edilir?

A) B)

C) D)

8. Maddelerin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeleri oluşturma sürecine kimyasal tepkime denir.

Aşağıda bir kimyasal tepkimeye ait molekül modeli gösterilmiştir.

K L M

Buna göre K, L ve M maddeleri ile ilgili,

I. M maddesinin kütlesi K ve L maddelerinin toplam kütlesinden daha fazladır.
II. M maddesinin fiziksel ve kimyasal özellikleri, K ve L maddelerininkinden farklıdır.
III. Tepkimeye girenler ve çıkanlar tarafındaki atom sayıları aynıdır.

yorumlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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9. Çözeltilerdeki pH değeri değiştikçe renk değişimine neden olan maddelere indikatör veya ayıraç denir. Örneğin kırmızı
lahana suyu indikatör özellik gösteren bir maddedir.

pH değeri yaklaşık olarak 7 olan nötr kırmızı lahana çözeltisinin rengi mor olup bu çözeltinin farklı pH değerlerinde dönü-
şeceği renklere ait görsel aşağıdaki gibidir.

As�t Baz

Nötr

Özdeş üç behere eşit miktarda kırmızı lahana çözeltisi konularak sırasıyla beherlere saf su, toz sabun ve limon suyu ilave 
ediliyor.

1. Beher 2. Beher 3. Beher

Saf su
Toz 
sabun

Limon 
suyu

Başlangıçta mor renkli olan kırmızı lahana çözeltilerine belirtilen maddeler eklendiğinde çözeltilerin dönüşeceği 
renklerin hangi seçenekteki gibi olması beklenir?

A)

C)  

1. Beher 2. Beher 3. Beher

1. Beher 2. Beher 3. Beher

1. Beher 2. Beher 3. Beher

1. Beher   2. Beher   3. Beher

B)

D)

10. Aysu, sabah okula gitmeden önce kahvaltı yapmak için su dolu çaydanlığı ocağa koymuş ve su kaynayınca çayını demle-
miştir. Çaydanlık ağzına kadar su ile doluyken kaynamanın daha çok zaman aldığını düşünen Aysu, ertesi gün çaydanlığa
daha az su koyduğunda daha kısa sürede kaynadığını gözlemlemiştir. Bu durumdan emin olmak için okul laboratuvarında
aşamaları aşağıda verilen deneyi gerçekleştirmiştir:

• Özdeş iki behere aynı sıcaklıkta 200 mL ve 400 mL su koymuştur.

• Özdeş ısıtıcılarla kaynayıncaya kadar ısı vermiştir.

• Kaynamaya başladıkları süreleri kaydetmiştir.

Buna göre, verilen deneydeki bağımlı ve bağımsız değişkenler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Bağımlı Değişken Bağımsız Değişken

A) Kaynama süresi Sıvıların cinsi

B) Sıvıların cinsi Sıvıların miktarı

C) Kaynama süresi Sıvıların miktarı

D) Sıvıların miktarı Kaynama süresi
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1. Aşağıdaki	görseller	yeni	sönmüş	bir	yangının	ardından	siyahlaşmış	toprak	üzerinde	yaşayan	güveleri	temsil	etmektedir.

Şekil-I Şekil-II Şekil-III

Başlangıçta	güve	topluluğu	farklı	kalıtsal	özelliklere	sahip	bireylerden	oluşmaktadır	(Şekil-I).	Ancak	açık	renkli	güveler	avcı	
kuşlar	tarafından	kolayca	fark	edilerek	avlanmışlardır	(Şekil-II).	Hayatta	kalmayı	başaran	kömür	rengi	güveler	ise	üremeye	
devam	ederek	bu	özelliklerinin	varlığını	korumuşlardır	(Şekil-III).

Bu görsel ve açıklamalara göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Başlangıçta	güvelerde	renklenme	ile	ilgili	kalıtsal	varyasyonlar	bulunmaktadır.

B) Açık	renkli	güvelerin	avcı	kuşlar	tarafından	yok	edilmeleri	doğal	seçilimle	elenmedir.

C) Koyu	renkli	güvelerin	hayatta	kalması	çevre	etkisiyle	ortaya	çıktığından	modifikasyona	örnektir.

D) Değişen	ortam	şartları	güvelerde	yarar	sağlayan	kalıtsal	özelliklerin	devam	etmesinde	etkili	olmuştur.

Fen	Bilimleri	Örnek	Soruları

2. 

Kulp

Su ve benzeri sıvıları 
koymaya yarayan emzikli 
kulplu kaplara ibrik denir. 
İbrikler düz tabanlı, dipten 
başlayarak genişleyen 
yuvarlak gövdeli, dar ve 
uzun boyunlu kaplardır.

Emzik

Boyun

Karın

I II III

Yukarıda	verilen	üç	farklı	ibrik,	emziklerinden	taşıncaya	kadar	yavaşça	su	ile	dolduruluyor.

Buna göre ibriklerin tabanlarında oluşan sıvı basınçlarının sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak 
verilmiştir?

A) I II III1 1 B) II I III1 1 C) I III II1 1 D) III I II1 1

Fen Bilimleri > ŞUBAT Video
Çözümleri >
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3. Kimyasal tepkime, bir ya da birkaç maddenin etkileşime girerek yeni bir element veya bileşik grubuna dönüştürülmesi işlemi-
dir. Bu işlem sırasında renk değişimi, gaz çıkışı ve çökelek oluşumu gibi olaylar gözlemlenebilir.

Bromtimol mavisi, maddelerin asit ya da baz olduğunu anlamamızı sağlayan bir pH indikatörüdür. Asidik ortamda sarı,
bazik ortamda mavi ve nötr ortamda yeşil renkte olan bromtimol mavisinin pH’a bağlı renk değişimi aşağıda verilmiştir.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kuru buz ise atmosferde doğal olarak gaz hâlde bulunan karbondioksitin katı hâlidir.

Aşağıdaki	görselde	bromtimol	mavisi	indikatörü	damlatılan	beher	içindeki	suya	kuru	buz	eklenmesi	ve	ardından	gaz	çıkı-
şıyla	birlikte	çözeltideki	indikatör	renginde	yaşanan	değişim	gösterilmiştir.

Bu işlemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kuru	buz	ilavesinden	sonra	çözeltideki	hidroksit	iyonu	(OH¯)	derişimi	artmıştır.

B) Kuru	buz	ilavesinden	sonra	kimyasal	bir	tepkime	gerçekleşmiştir.

C) Bromtimol	mavisi	damlatılan	su,	bazik	özellik	göstermektedir.

D) Karbondioksit,	çözeltinin	asidik	olmasına	neden	olmuştur.

4. • Deney sırasında bizim değiştirdiğimiz değişkenlere “bağımsız değişken” denir.

• Deney sırasında bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkenlere “bağımlı değişken” denir.

• Deney sırasında kontrolümüzde kalan, miktarı değişmeyen değişkenlere “kontrollü değişken” denir.

Fen	bilimleri	öğretmeni,	maddenin	ısı	ile	etkileşimi	konusuna	yönelik	su	ve	alkol	kullanarak	laboratuvarda	bir	deney	yap-
mıştır.	Gözlem	sonuçlarına	göre,	öğrenciler	ve	öğretmen	deneye	ait	değişkenleri	aşağıdaki	gibi	belirlemiştir.

Bağımsız	değişken	 :	Sıvılara	verilen	ısı
Bağımlı	değişken	 :	Sıcaklık	artışı
Kontrollü	değişken	 :	Kaplar,	ısıtıcılar;	sıvıların	cinsi,	miktarı,	ilk	sıcaklıkları	ve	ısıtma	süresi

Bu bilgilere göre öğretmenin hazırladığı deney düzeneği aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) 60°C

30°C

50 mL
su

100 mL
su

100 mL
alkol

B) 64°C

32°C

C)

15°C

D)

100 mL
su

100 mL
alkol

64°C

100 mL
alkol

30°C

50 mL
su

32°C

100 mL
alkol
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5. Bilim insanları, araştırmalarına bir problemi ortaya çıkararak başlarlar. Bununla ilgili gözlem yapar, veri toplar, hipotez
(probleme yönelik geçici çözüm yolu) kurar ve hipotezlerini test etmek için deneyler yaparlar.

Bir	öğrenci,	belirlediği	problemi	araştırmak	için	aşağıdaki	deney	düzeneğini	kurarak	özdeş	ısıtıcılarla	su	dolu	beherleri	beş
dakika	boyunca	ısıtmış	ve	sonuçları	tabloda	göstermiştir.

I. Beher II. Beher

200 mL
400 mL

Zaman
(dakika)

I. Beherin 
Sıcaklığı (°C)

II. Beherin
Sıcaklığı (°C)

0 25 25
1 35 30
2 45 35
3 55 40
4 65 45

5 75 50

Öğrenci yapmış olduğu bu deney ile aşağıdaki hipotezlerden hangisini test etmek istemiştir?

A) Eşit	miktarda	ısı	alan	farklı	cins	maddelerin	son	sıcaklıkları	farklı	olur.

B) Kütleleri	aynı	olan	aynı	cins	maddelerin	eşit	sürede	aldıkları	ısılar	birbirinden	farklıdır.

C) Kütleleri	farklı	olan	aynı	cins	maddelere,	eşit	ısı	verildiğinde	son	sıcaklıkları	farklı	olur.

D) Kütleleri	farklı	olan	farklı	cins	maddeler,	eşit	süre	ısıtıldığında	son	sıcaklıkları	farklı	olur.

6. Bir	fabrikada,	kalıba	dökme	yöntemiyle	farklı	metallerden	motor	parçası	üretiliyor.	Bunun	için	metallerin	eritilmesi	gereki-
yor.	Fabrikada	kullanılan	erime	sıcaklığındaki	metallerin	erimesi	için	gerekli	ısının	kütleye	göre	değişim	grafiği	aşağıdaki
gibidir.

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Bakır

Demir

Kurşun

0 20 40 60
Kütle (g)

Isı	(J)

Buna göre,
I.		 5000	J	ısının	erittiği	bakır	miktarı	demir	miktarından	daha	fazladır.	
II. 40	g	kurşunu	eritmek	için	gerekli	ısı	20	g	demiri	eritmek	için	gerekli	ısıdan	daha	azdır.
III. 40	g	bakırı	eritmek	için	gerekli	ısı	ile	40	g	kurşun	ve	40	g	demir	eritilebilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız	I. B) Yalnız	II. C) II	ve	III. D) I,	II	ve	III.
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7. Saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 °C artırmak için gerekli olan enerjiye “öz ısıˮ denir. Öz ısı tıpkı kaynama sıcaklığı
gibi, saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir.

Örneğin aşağıda bazı maddelerin öz ısı ve deniz seviyesindeki kaynama sıcaklıkları ile 100 cm3’lerini 0 °C’den kaynama
sıcaklıklarına ulaştırmak için verilmesi gereken ısı enerjileri tablo şeklinde verilmiştir.

Maddeler Öz ısı 
(J/g·°C)

Kaynama 
Sıcaklığı (°C)

Verilmesi Gereken 
Enerji (J)

Cıva 0,139 356,7 67.103

Su 4,18 100 41.800

Etanol 2,46 78,4 15.211

K sıvısı L sıvısı M sıvısı

Yukarıdaki özdeş kaplar içinde aynı sıcaklık ve hacimde saf K, L ve M sıvıları bulunmaktadır. Bu kaplar, özdeş ısıtıcılarla 
aynı anda ısıtılmaya başlandıktan bir süre sonra K sıvısının kaynamaya başladığı gözleniyor ve ocaklar kapatılıyor.

Buna göre sıvılarla ilgili,

I. K sıvısı kaynadığında diğerleri kaynamadığından L ve M sıvıları aynı, K sıvısı farklıdır. 
II. Daha kısa sürede kaynadığından K sıvısının öz ısısı, L ve M sıvılarından daha düşüktür.
III. K sıvısı kaynadığında L sıvısı kaynamadığından K ve L sıvıları farklıdır.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) II ve III. D) I, II ve III.
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8. 

Yük

Kuvvet

SABİT MAKARA
• Uygulanan kuvvet

cismin ağırlığı kadardır.

• İp ne kadar çekilirse
cisim de aynı miktarda 
yer değiştirir.

• Kuvvetten ya da yoldan
kazanç sağlanmaz.

HAREKETLİ MAKARA
(Makara ağırlığı ihmal 

edildiğinde)

• Uygulanan kuvvet cismin
ağırlığının yarısı kadardır.

• İp ne kadar çekilirse cisim,
yarısı kadar yer değiştirir.

• Kuvvetten iki kat kazanç
sağlanırken yoldan aynı 
oranda kaybedilir.

1 m
1 m

1 m





















Kuvvet

2 m











Yük

Aşağıdaki şekilde bir inşaatta çalışan işçiler gösterilmektedir.

I. işçi II. işçi

İnşaatın aynı katında bulunan I. ve II. işçi, içlerinde eşit miktarda tuğla bulunan özdeş paletleri farklı düzenekler kullanarak 
bulundukları yere çıkarıyor.

Buna göre işçilerin, yaptıkları işlerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? 

(Makara ve ip ağırlıkları ile sürtünmeler önemsizdir.)

A) I. işçi daha fazla kuvvet uyguladığından daha fazla iş yapmıştır.

B) II. işçi kuvvetten kazanç sağladığından daha fazla iş yapmıştır.

C) II. işçi ipi daha çok çektiğinden daha fazla iş yapmıştır.

D) Her iki işçi de tuğlaları aynı yüksekliğe çıkardığından eşit iş yapmıştır.
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9. Günlük	yaşamda	kullanılan	bazı	basit	makineler	aşağıda	gösterilmiştir.

Kerpeten Delgeç Maşa

Buna göre kerpeten, delgeç ve maşa;
I.	 iş	kolaylığı,
II. kuvvetten	kazanç,
III. yoldan	kazanç

avantajlarından hangilerini ortak olarak sağlayan basit makinelerdir?

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

10. Kaldıraçlar, destek noktası adı verilen sabit bir nokta etrafında dönebilen, düz bir çubuktan oluşan basit makinelerdir.

Kuvvet 
kolu

Destek 
noktası

Yük kolu

Kaya

Bir	öğrenci	yukarıdaki	şekilde	gösterildiği	gibi	kaldıracın	diğer	ucuna	koyduğu	kayayı	kaldırmaya	çalışmış	ancak	başara-
mamıştır.	Ardından	kaldıraç	üzerinde	değişiklikler	yapmış	ve	sonunda	kayayı	kaldırabilmiştir.	Öğrenci,	kaldıraç	üzerinde	
yaptığı	değişikliklerle	kayayı	kaldırabilmesi	için	daha	az	bir	kuvvete	ihtiyacı	olduğunu	fark	etmiş	ve	farkına	vardığı	bu	du-
rumu	bir	grafik	ile	aşağıdaki	gibi	göstermiştir.

Kuvvet kolu

Kuvvet

Buna göre öğrenci kaldıraç üzerinde aşağıdaki değişikliklerden hangisini yapmış olabilir?
A) Destek	noktasını	kayaya	yaklaştırmıştır.

B) Kayayı	destek	noktasına	yaklaştırmıştır.

C) Kayayı	destek	noktasından	uzaklaştırmıştır.

D) Destek	noktasına	daha	yakın	bir	noktadan	kuvvet	uygulamıştır.
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Fen Bilimleri > MART

1. Kara ve denizler Güneş’ten aynı miktarda ısı almalarına rağmen denizler karalara göre daha yavaş ısınıp daha yavaş
soğur. Dolayısıyla aynı bölgede gündüzleri karalar, denizlere göre daha hızlı ısınırken geceleri daha hızlı soğur. Bu da
bölgeler arasında sıcaklık etkisiyle basınç farkları oluşturarak havanın yatay ve dikey yönlü hareket etmesine neden olur.

Aşağıdaki	görselde	A	ve	B	bölgeleri	arasında	havanın	yatay	yönlü	hareketi	gösterilmiştir.

A Bölgesi

Gündüz

B Bölgesi

Buna göre söz konusu bölgelerin sıcaklık durumları ve hava hareketleri ile ilgili,

I.	 A	bölgesinin	sıcaklığı	B	bölgesine	göre	daha	yüksektir.
II. Geceleyin	havanın	ters	yönde	hareket	etmesi	beklenir.
III. B	bölgesi	gece	ve	gündüzleri	daima	yüksek	basınç	alanı	hâlindedir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız	I. B) I	ve	II.

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

Fen	Bilimleri	Örnek	Soruları

2. Bir	öğrenci	“DNA	ve	Genetik	Kod”	ünitesiyle	ilgili	şu	posteri	oluşturmuştur.

Aynı	genotipe	sahip	çuha	bitkilerinden	15-20°C’de	
yetiştirilenlerin	kırmızı,	30-35°C’de	yetiştirilenlerin			

beyaz	çiçek	açması

Himalaya	tavşanının	beyaz	kıllarının	bir	kısmı	
kesildikten	sonra	bölgeye	buz	yastığı	konduğunda,	

çıkan	kılların	siyah	olması

Kraliçe	Arı Buz	yastığı

Dişi	larvaların	arı	
sütüyle	beslenmesi	
sonucu	kraliçe	arı	
oluşurken	polenle	

beslenmesi	sonucunda	
işçi	arıların	oluşması

İşçi	Arı

Posterdeki örnekler incelendiğinde, aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Çevresel	faktörler	canlıların	genetik	yapısında	değişikliğe	yol	açabilir.

B) Çevresel	faktörlerin	etkisiyle	canlılarda	meydana	gelen	her	değişiklik	yavru	döllere	aktarılabilir.

C) Çevresel	faktörlerle	canlıların	dış	görünüşlerinde	değişiklikler	meydana	gelebilir.

D) Çevresel	faktörlerde	değişiklik	olmazsa	bir	türe	ait	canlıların	genotipleri	birbirinin	aynısı	olur.

Video
Çözümleri >
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3. Aşağıda	0°C’de	deniz	kenarında	yapılan	bir	deneye	ait	görsel	verilmiştir.

100 cm’lik cam boru 
tamamen	cıva	ile	

doldurulmuş	ve	ağzı	
kapatılmıştır.

Kapak

Cam	boru	cıva	ile	
dolu bir kaba 
daldırılmıştır.

Kapak	açıldıktan	sonra	
cıva	seviyesinin	düşerek	
76	cm’de	sabitlendiği	

gözlenmiştir.











76 cm

Buna göre, yapılan deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Açık	hava	basıncı	76	cm	yüksekliğindeki	cıvanın	oluşturduğu	basınca	eşittir.

B) Kapak	açıldıktan	sonra	cam	boruda	cıva	seviyesinin	düşmesiyle	oluşan	boşluk,	hava	ile	dolmuştur.

C) Cam	borunun	cıva	ile	tamamen	doldurularak	ağzının	kapatılması,	boru	içindeki	gaz	basıncını	sıfırlamıştır.

D) Kapak	açıldıktan	sonra	cam	boruda	cıva	seviyesinin	düşmesi,	cıva	yüksekliğinin	oluşturduğu	basıncın	açık	hava	basın-
cından	büyük	olduğunu	göstermiştir.

4. Antoine	Lavoisier	1774	yılında	gerçekleştirdiği	deneyde,

• Bir	miktar	kalay	ve	bir	miktar	hava	içeren	cam	balonun	ağzını	sıkıca	kapatmış	ve	tartmıştır	(Şekil	I).
• Ardından	cam	balonu	ısıtmış	ve	kalayın	tebeşir	tozuna	benzer	bir	toz	oluşturduğunu	gözlemlemiştir	(Şekil	II).
• Isıtma	işleminden	sonra	cam	balonu	aynı	koşullarda	tekrar	tarttığında	kütlenin	ilk	ölçüm	sonucuyla	aynı	olduğunu

gözlemlemiştir	(Şekil	III).

Şekil	I Şekil	II Şekil	III

Lavoisier’in yaptığı bu deneyden hareketle,

I.	 Kimyasal	tepkimeye	giren	maddelerin	atom	çeşidi	sayısı,	oluşan	ürünün	atom	çeşidi	sayısından	farklıdır.
II. Kimyasal	tepkimelerde	oluşan	ürünlerin	kütleleri	toplamı,	tepkimeye	girenlerin	kütleleri	toplamına	eşittir.
III. Kimyasal	tepkimeler	sonucunda	bir	madde	yoktan	var	olmaz,	var	olan	madde	de	yok	olmaz.

genellemelerinden hangileri yapılamaz?

A) Yalnız	I. B) Yalnız	III. C) I	ve	II. D) II	ve	III.
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5. Saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1°C artırmak için gerekli olan enerjiye “öz ısı” denir. Kütleleri eşit iki maddenin
sıcaklığını eşit derecede artırmak için öz ısısı büyük olan maddeye daha çok ısı verilmesi gerekir. Aynı cins iki maddenin
sıcaklığını eşit derecede artırmak için ise kütlesi büyük olana daha çok ısı verilmesi gerekir.

Bir	öğretmen	laboratuvarda	aşamaları	aşağıda	belirtilen	deneyi	yapıyor.

• Kaynama	sıcaklıkları	75°C’nin	üzerinde	olan	aynı	sıcaklıktaki	K,	L	ve	M	sıvılarını	özdeş	beherlere	koyuyor.
• Özdeş	ısıtıcılarla	beherleri	10	dakika	boyunca	ısıtıyor	ve	sıvılardaki	sıcaklık	değişimini	aşağıdaki	grafikle	gösteriyor.

Sıcaklık	(°C)

Sıvılar
K L M

60

40

20

0

Bu bilgiler ve grafik dikkate alındığında sıvılarla ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Farklı	cins	ve	eşit	kütlelerde	alınmışlarsa	öz	ısısı	en	büyük	olan	M	sıvısıdır.

B) Aynı	cins	alınmışlarsa	kütlesi	en	az	olan	L	sıvısıdır.

C) Son	sıcaklıklarının	70°C	olması	için	en	fazla	ısı	M	sıvısına	verilmelidir.

D) L	sıvısına	diğer	sıvılara	göre	daha	fazla	ısı	verilmiştir.

6. Basit makineler, kuvvetten ya da yoldan kazanç sağlayarak günlük hayatı kolaylaştıran pratik araçlardır.

Aşağıdaki	numaralı	kutucuklarda	bir	yükü	hareket	ettirmek,	kaldırmak,	döndürmek	vb.	amaçlar	için	kullanılan	basit	maki-
neler	verilmiştir.

1 2 3

4 5 6

Buna göre görsellerdeki basit makinelerle ilgili yapılan çıkarımlardan hangisi doğrudur?

A) 2	ve	3,	yoldan	kazandırır.

B) 4,	daima	kuvvet	kazancı	sağlar.

C) 1	ve	5,	kuvvetin	büyüklüğünün	değişmesini	sağlar.

D) 6,	hareketin	hızını	değiştirerek	aktarılmasını	sağlar.
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7. Eğik	düzlemde	bir	cismi	dengelemek	için	uygulanması	gereken	kuvvetlerle	ilgili	aşamaları	belirtilen	deney	yapılıyor.

• Bir	cismin	ağırlığı	dinamometre	ile	ölçülüyor.	(Şekil	I)
• Yüksekliği	değiştirilebilir	ve	sürtünmesi	önemsenmeyen	eğik	düzlem	sisteminde	cisim,	dinamometre	ile	dengeleni-

yor.	(Şekil	II)

50N

Şekil	I Şekil	II

Cisim

30N

• Ardından	eğik	düzlemin	yüksekliği	artırılıyor	ve	cisim,	dinamometre	ile	tekrar	dengeleniyor.	(Şekil	III)

Şekil	III

Buna göre Şekil III’te uygulanan kuvvetle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Eğik	düzlemin	yüksekliği	arttığından	uygulanan	kuvvet	azalır.

B) Eğik	düzlemin	boyu	kısaldığından	uygulanan	kuvvet	artar.

C) Eğik	düzlemin	eğimi	arttığından	uygulanan	kuvvet	artar.

D) Eğik	düzlemlerde	işten	kazanç	olmadığından	uygulanan	kuvvet	azalır.

8. Çeşitli	basit	makineler	kullanılarak	hazırlanan	bileşik	makine	düzeneğinde,	eğik	düzlem	üzerinde	bulunan	yükü	yukarı
taşımak	için	F	kuvveti,	şekildeki	gibi	uygulanıyor.

YÜK

Destek

K L M N P S





R F

Buna göre, F kuvvetinin büyüklüğü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
(Sürtünmeler	ve	kaldıraç	çubuğunun	ağırlığı	ihmal	edilecektir.)

A) R	kolunun	boyu	uzatılırsa	artar.

B) Destek	M	noktasına	kaydırılırsa	azalır.

C) Eğik	düzlemin	eğimi	küçültülürse	artar.

D) Çıkrıktaki	ipin	sarım	sayısı	artırılırsa	azalır.
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9. Şekilde,	bir	ormandaki	kısmi	besin	ağı	gösterilmektedir.

Yılan

Tavşan Kuş

Baykuş

Kurbağa

Çekirge

OtMarul

Bu besin ağı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Besin	ağındaki	besin	zincirleri	üretici	basamağından	başlar.

B) Kuş	sayısı	azalırsa	tavşan	üzerinde,	av	olma	baskısı	artar.

C) Biyolojik	birikimin	en	fazla	olduğu	canlılar	yılan	ve	baykuştur.

D) Güneş’ten	gelen	enerjinin	aktarılmasında	etçillere	doğru	gidildikçe	kayıp	azalır.

10. Teraryum genellikle cam ve şeffaf plastik malzemelerden yapılan, içinde solucan, böcek ve küçük bitkiler gibi canlıların
yaşayabildiği, kara ortamının ve atmosferin taklit edildiği, kapalı bir ortamdır.

Teraryum oluşturmak için gerekli malzemeler

• Çakıl taşları
• Yosun (Su tutma özelliği yüksek)
• Çiçek toprağı
• Küçük bitkiler
• Yeteri kadar su
• Cam fanus
• Solucan

Malzemeler belirli bir sıraya göre kabın içine yerleştirilerek yukarıdaki teraryum elde ediliyor. Su ilave edilerek cam kabın 
açık olan kısmı hava geçirmez şeffaf streçle kapatılıyor. Yeteri kadar güneş alan bir ortama bırakılarak ağzı hiç açılmadan 
birkaç hafta takip edildiğinde bitkilerin ve solucanın yaşamaya devam ettiği gözleniyor.

Buna göre teraryumda gerçekleşen olaylarla ilgili,

I. İçerisinde bir enerji dönüşümü meydana gelir.
II. Bitkiler, gereksinim duyduğu besinleri topraktan alır.
III. Gündüz sadece fotosentez gerçekleşirken solunum gece gerçekleşir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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



T.C. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

2018 - 2019 ÖĞRETİM YILI 

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına 

İlişkin Merkezî Sınava Yönelik 

Nisan Ayı Örnek Soruları 

1. Eksen eğikliğine ve Dünya’nın Güneş etrafındaki 

hareketine bağlı olarak Ekvator dışındaki yerlerde gece 

gündüz süresi yıl içerisinde değişiklik gösterir. Örneğin 21 

Haziran tarihinde Güney Yarım Küre’de bulunan yerler yıl 

içindeki en uzun geceyi yaşarlar, 21 Aralık tarihinde ise bu 

durumun tam tersi Kuzey Yarım Küre’de en uzun gece 

yaşanır. Aynı zamanda 21 Haziran tarihinde Dünya 

üzerindeki herhangi bir noktadan kuzeye doğru gidildikçe 

gündüz süresi uzar. 

Aşağıdaki görselde P, R ve S şehirlerinin Dünya üzerindeki 

konumları gösterilmektedir. 

 
Verilen bilgilerden hareketle bu şehirlerin 21 Aralık 

tarihindeki gece sürelerinin sıralanışı hangi seçenekte doğru 

verilmiştir? 

A) S > P > R  B) P > R > S  C) P > S > R   D) S > R > P 

 

2. Aşağıda iki bezelye bitkisinin çiçek rengi bakımından 

çaprazlanması sonucu oluşan yavru bezelye bitkisi 

gösterilmektedir. 

 
Mor çiçek özelliğinin beyaz çiçek özelliğine baskın olduğu 

bilindiğine göre çaprazlanan mor çiçekli bezelyeler, 

I.  Aa x Aa 

II.  Aa x aa 

III.  AA x aa 

genotiplerinden hangilerine sahip olabilir? 

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

3. Hanoi kuleleri oyunu, kule içine geçirilmiş disklerin yine 

aynı şekilde başka bir kuleye taşınmasına dayanan bir 

oyundur. 

Bu oyunda, 

• Aynı maddeden yapılmış, farklı büyüklükte diskler 

kullanılır. 

• Her hamlede sadece bir disk yerinden oynatılabilir. 

• Büyük disk, küçük disk üzerine gelemez. 

• Alınan disk, herhangi bir kuleye konulmak zorundadır. 

1. kuledeki diskleri 7 hamleyle 3. kuleye taşıyan bir öğrenci 

ilk hamleyi aşağıdaki gibi yapmıştır. 

 
Hamlelere göre disklerin 2. kulenin tabanına uyguladığı 

basıncı gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

 
 

4. Geçirimsiz iki tabaka arasında bulunan yer altı sularının 

açılan sondaj kuyuları ile yeryüzüne çıkması sonucu 

artezyen kaynağı oluşur. 

Mühendis Mehmet Bey yaptığı çalışmalar sonucunda su 

çıkarabileceği iki nokta belirlemiş ve belirlediği bu noktalara 

sondaj kuyularını şekildeki gibi açarak artezyen oluşturmayı 

düşünmüştür 

 
Sondaj kuyuları açıldığında gerçekleşecek olaylarla ilgili 

aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 



A) K noktasında su kendiliğinden çıkar. Çünkü K’deki 

kuyunun derinliği daha azdır. 

B) L noktasından suyun çıkabilmesi için pompaya ihtiyaç 

vardır. Çünkü L’deki kuyunun derinliği daha fazladır. 

C)L noktasında su kendiliğinden çıkar. Çünkü L noktasının 

altındaki geçirimsiz tabaka daha kalındır. 

D) K noktasından suyun çıkabilmesi için pompaya ihtiyaç 

vardır. Çünkü K noktası, yeraltı su seviyesinin üzerindedir. 

 

5. İlk sıcaklıkları 10 °C olan saf maddeden yapılmış eşit 

kütleli K, L ve M bilyeleri, özdeş ısıtıcılarla sıcaklıkları 80 °C 

olana kadar ısıtılıyor. Eşit sıcaklıktaki bu üç bilye aynı anda 

özdeş buz kalıplarının üzerine bırakılıyor. Bir süre sonra 

bilyelerin ve buz kalıplarının durumu aşağıdaki gibi 

gözleniyor. 

 
Buna göre gerçekleşen olaylar ile ilgili, 

I.  M’nin buza verdiği ısı, K’nın verdiğinden büyüktür. 

II.  K, L ve M bilyeleri farklı saf maddelerdir. 

III.  Buz kalıplarının üzerine bırakılmadan önce en fazla 

ısı K bilyesine verilmiştir. 

yargılarından hangileri doğrudur? 

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

 

6. Bir öğretmen sınıfta şekildeki düzeneği kuruyor ve 

öğrencilerine “Dinamometredeki değeri azaltmak için neler 

yapabiliriz?” sorusunu yöneltiyor. 

 
Buna göre öğrencilerden gelen, 

I.  Eğimi azaltacak şekilde tahtanın boyunu uzatabiliriz. 

II. Daha fazla kuvvet uygularız. 

III.Kitap sayısını azaltabiliriz. 

cevaplarından hangileri doğrudur? 

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

 

 

7. Aşağıda bir tornavidanın farklı kullanım şekilleri 

verilmiştir. 

 
 

Tornavidanın verilen kullanım şekillerine göre, 

I. Şekil 1’de kuvvetten kazanç sağlanmıştır. 

II. Maşa ve cımbız üretim amacına uygun kullanıldığında 

Şekil 2’deki kaldıraç çeşidi ile benzerlik gösterir. 

III. Tornavida, Şekil 1 ve Şekil 2’de farklı basit makine olarak 

kullanılmıştır. 

çıkarımlarından hangileri yapılabilir? 

 

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

8. Sıcaklığın ve ışığın dalga boyunun fotosentez hızına 

etkisini gösteren grafikler aşağıda verilmiştir. 

 
Bu verilere dayanarak, özdeş bitkilerle kurulan aşağıdaki 

düzeneklerin hangisinde fotosentezin hızı en fazla 

olur? (Potasyum hidroksit (KOH) çözeltisinin karbondioksiti 

tutma özelliği vardır.) 

 

 



9.Ahmet, bilimsel bir kaynakta fermantasyon ile ilgili 

aşağıdaki açıklamaları okumuştur. 

Fermantasyon, bazı canlıların hücrelerinde oksijen 

kullanmaksızın enerji elde edilen bir süreçtir. Son ürünler 

açısından birbirinden farklı fermantasyon tipleri vardır. 

Fermantasyon çeşitleri arasında en yaygın olanlar etil alkol 

ile laktik asit fermantasyonudur. Bu iki fermantasyon 

aşağıdaki denklemlerle gösterilebilir. 

Besin → Karbondioksit + Etil alkol + Enerji (ATP) 

Besin → Laktik asit + Enerji (ATP) 

Ahmet, bu konuda bir araştırma yapmak için öğretmeninin 

yardımıyla aşağıdaki düzeneği hazırlıyor. Şekerli su bulunan 

cam balona fermantasyon yapan bakterileri ekliyor. 

Öğretmen bu bakterilerin, etil alkol veya laktik asit 

fermantasyonu yapan bakterilerden biri olduğunu söylüyor. 

 

 
Ahmet’in yapmış olduğu bu deney ile ilgili olarak aşağıdaki 

yargılardan hangisi doğrudur? 

A) Düzenekteki bakteriler laktik asit fermantasyonu 

yapmıştır. 

B) Bakterilerin etkinliği ile açığa çıkan oksijen gazı balonun 

şişmesini sağlamıştır. 

C)Deney sonucunda cam balonda etil alkol oluşması 

beklenir. 

D) Cam balondaki bakterilerin ortamdaki oksijen gazını hızla 

tüketmeleri beklenir. 

 

10.  

•  Tüketilen kaynakların yeniden üretiminin 

sağlanması ve oluşan atıkların bertaraf edilmesi için 

kullanılan verimli toprak ve su alanı ekolojik ayak izi 

kapsamında yer almakta ve küresel hektar ile ifade 

edilmektedir. 

• Bir coğrafi bölgenin yenilenebilir doğal kaynakları üretme 

kapasitesi ise biyolojik kapasite olarak adlandırılmaktadır. 

Aşağıdaki grafikte 1961-2011 yılları arasındaki kişi başına 

düşen küresel ekolojik ayak izi ve biyolojik kapasite oranları 

yer almaktadır. 

 
 

Verilen bilgiler ve grafikten hareketle aşağıdaki yorumlardan 

hangisi yapılamaz? 

A) Kaynakların yenilenme hızlarından daha hızlı bir şekilde 

tüketilmesi, insan yaşamının ve biyolojik çeşitliliğin bağlı olduğu 

kaynakları yok edebilir. 

B) Biyolojik kapasitede meydana gelen azalışın aksine ekolojik 

ayak izinin artması, dünyamızı sürdürülemez bir yapıya sokabilir. 

C)Ekolojik açığın artması, karbondioksit salınımının yükselmesi ve 

içilebilir suların tükenmesi gibi birçok olumsuz sonuca neden 

olabilir. 

D) İnsanların doğadan taleplerinin artması, kişi başı küresel hektar 

alanını düşüreceğinden ekolojik açığın azalmasını 

sağlayabilir. 

 
Ekim Mart arası yayınlanmış 
MEB örnek Fen Bilimleri Dersi 
Sorularının Tamamı...  

http://bit.ly/2Vo73r0 

İndirip Çözebileceğiniz Tüm 
LGS Deneme Sınavları 

http://bit.ly/2UDWsDL 
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