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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
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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
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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.
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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.
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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.
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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.


