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Fen Bilimleri - Şubat 2020
1.Grafikte K, L ve M şehirlerinin aynı tarihte birim yüzeye düşen enerji miktarları ve
gündüz süreleri verilmiştir.

Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) K şehri güney yarımkürede olup yaz mevsimi yaşanmaktadır.
B) L şehri kuzey yarımkürede ise tarih ekinoks tarihidir.
C) L şehri ekvator bölgesinde yer alan bir şehirdir.
D) Güneş ışığını en dik açıyla alan şehir M’dir.

2.Evi havalandırmak için farklı zamanlarda açılan pencerelerdeki perdelere ait görseller
verilmiştir.

1.Resim

2.Resim

Perdelerin farklı yönlere hareket etmesinin nedeni hangi seçenekte doğru verilmiştir?
1.RESİM

2.RESİM

A) Odanın içinde yüksek basınç
alanının olması

Odadaki hava sıcaklığının dışarıya göre
daha fazla olması

B) Dışarıdaki havanın odadaki
havadan daha soğuk olması

Odadaki hava basıncının dışarıdaki
hava basıncına göre daha fazla olması

C) Oda dışındaki hava basıncının daha
az olması

Dışarıdaki hava sıcaklığı odaya göre
daha fazladır.

Bu yayında bulunan soruların tüm hakları

D) Dışarıdaki hava sıcaklığının odaya
Odadaki hava basıncının dışarıya göre
Denizli İl Millidaha
Eğitim
Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme
göre daha az olması
az olması

Merkezi’ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.
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3.Bezelyelerde uzun boy geni kısa boy genine baskındır.
K

L

M

Heterozigot Baskın

N

Heterozigot Baskın

Saf Döl Çekinik
K, L, M ve N bezelyeleri için kalıtım şeması verilmiştir.
K

L

M

N

I.

Homozigot baskın

Homozigot çekinik Homozigot çekinik

Homozigot baskın

II.

Heterozigot baskın Heterozigot baskın Homozigot baskın

Homozigot baskın

III.

Homozigot çekinik

Homozigot baskın Heterozigot baskın Heterozigot baskın

Verilenlere göre K, L, M ve N bezelyelerinin genotipleri ile ilgili hangisi doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Bu yayında bulunan soruların tüm hakları
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme
Merkezi’ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.
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4.Aşağıda bakterilerin antibiyotik direncinin nasıl kazandığı şematize edilmiştir.

An
1.

2.

3.

4.

Bazı bakteriler diğerlerine
göre daha dirençlidirler

Antibiyotikler hastalık yapan
bakterilerle beraber vücudu
koruyan iyi bakterileri de yok
eder.

İlaçlara dirençli bakteriler
çoğalırlar ve hakim konuma
geçerler.

Bakterilerden bazıları ilaca
direnç özelliklerini hastalık
yapan bakterilere aktarırlar.

Bakteriler, çevrelerinde meydana gelen değişikliklere hızlı uyum sağlayabilen canlılardır.
Antibiyotik direnci de bunun bir örneğidir.
Antibiyotik direncine sahip bakteriler antibiyotik varlığında, dirençli olmayan bakterilere
göre avantaj sağlar. Bunun sonucunda belirli bir süre sonra ortamdaki bakterilerin çoğu
o antibiyotiklere karşı direnç kazanır. Ayrıca, bakteriler dirence neden olan genetik
yapılarını farklı bakteri türlerine de aktarabilir. Bu da antibiyotik direncinin bakteriler
arasında yaygınlaşmasına katkı sağlar.
Bakterilerdeki antibiyotik direnci ile ilgili verilen bilgilere göre seçeneklerden
hangisi yanlıştır?
A) Bakteriler antibiyotiğe maruz kalmadan önce varyasyon sayısı daha fazladır.
B) Bakteriler bu şekilde antibiyotiklere karşı uyum sağlayarak adapte olmuşlardır.
C) Antibiyotik bakterilerde doğal seçilime neden olan bir madde olarak kabul edilebilir.
D) Antibiyotiklere karşı dirençli olan bakterilerin gen yapısındaki mutasyonlar baskın özelliktedir.

Bu yayında bulunan soruların tüm hakları
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme
Merkezi’ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.
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5. Birer litresinin kütleleri arasında MR=MT>MK ilişkisi olan sıvılardan silindirik kaplara eşit
hacimde boşaltılıyor.

R sıvısı

K sıvısı

2S

T sıvısı

S

4S

Buna göre sıvıların kabın tabanına yaptığı basınçlar arasındaki ilişki,

I.

PR>PT>PK

II.

PK=PR>PT

III. PK>PR>PT
hangilerinde doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I, II ve III

Bu yayında bulunan soruların tüm hakları
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme
Merkezi’ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.
5

Fen Bilimleri - Şubat 2020
6.Aynı sıcaklıkta bulunan bir miktar X ve Y sıvısı eşit bölmelerden oluşan özdeş K ve L
kaplarının içerisine Şekil 1’deki gibi doldurulmuştur.

X sıvısı
K

Y sıvısı
Şekil 1

L

Kaplar eşit kollu terazinin kefelerine Şekil 2’de gösterildiği gibi yerleştirilmiş ve terazinin
kefelerinin yatay olarak dengede olduğu görülmüştür.

0

Şekil 2
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kaplara aynı cins sıvılardan birer bölme daha ilave edilirse, K kabının tabanındaki sıvı
basıncı daha büyük olur
B) L kabının içerisine bir bölme daha Y sıvısından eklenirse, kapların tabanlarındaki sıvı
basınçları eşit olur.
C) Kaplardaki sıvı seviyeleri eşitlenirse, L kabının tabanındaki sıvı basıncı K kabından
daha büyük olur.
D) K kabının içerisine bir bölme daha X sıvısı eklenirse kap tabanındaki sıvı basınçları
eşit olur.

Bu yayında bulunan soruların tüm hakları
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme
Merkezi’ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.
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7.Fen bilimleri öğretmeni, fen laboratuvarında öğrencilerine aşağıda aşamaları verilen
deneyi yapmıştır.

1

2

3
Hemen

İçi boş bir

Damacananın

damacananın

damacanayı alır.

içine yanmakta

ağzını bir kapak

olan bir kâğıt

ile tamamen

parçası atar.

kapatır.

4
Damacananın
ağzı açıldıktan
sonra
damacananın
eski halini aldığı
görülür.

Buna göre deney sonucunda öğrenciler aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşamaz?
A) Yapılan bu deney, açık hava basıncının varlığını kanıtlamaya yöneliktir.
B) Yanmakta olan kâğıt, damacananın içindeki hava basıncının artmasına neden olur.
C) Damacananın içe doğru şekil değiştirmesinin nedeni, şişenin dışındaki hava
basıncının içindeki basınçtan daha büyük olmasıdır.
D) Damacananın eski şekline geri dönmesinin nedeni, içindeki hava basıncı ile
dışındaki hava basıncının birbirine eşit olmasıdır.

Bu yayında bulunan soruların tüm hakları
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme
Merkezi’ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.
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8.Kapalı bir kapta saf K maddesi ile L maddesinin tepkimeye girmesi sonucunda 65 gram
saf M maddesi oluşmuştur.

K+L

M

Başlangıçta kapta bulunan K ve L maddelerinin kütleleri aşağıdakilerden hangisi
gibi olamaz?
K Maddesi (g)

L Maddesi (g)

A)

35

25

B)

65

65

C)

5

75

D)

25

40

9.Görselde periyodik cetvelde yer alan X, Y, Z ve T elementleri verilmiştir.
X

Y

Z

T

Buna göre;
I. Y elementinin son katmanında 8 elektron bulunur.
II. Y ve T elementleri doğada gaz halde bulunurlar.
III.Elementlerin atom numaraları arasında T>Z>Y>X ilişkisi vardır.
İfadelerin hangileri doğrudur?
A) I ve II		

B) I ve III		

C) II ve III		

D) I, II ve III

Bu yayında bulunan soruların tüm hakları
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme
Merkezi’ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.
8

Fen Bilimleri - Şubat 2020
10.Bir öğrenci odasında bulunan akvaryumun sıcaklığının yaz aylarında yükseldiğini fark
etmiş ve bu sorunu çözebilmek için iki aşamalı bir deney tasarlamıştır.

Şekil 1
290C

h

h1

270C

Öğrenci deneyin birinci aşamasında, Şekil 1’de gösterildiği gibi akvaryumunu h
yüksekliğine kadar 290C su ile doldurmuş ve vantilatörü sabit devirle 1 saat süreyle
çalıştırmıştır. Süre sonunda akvaryum su sıcaklığını 270C ve su seviyesini h1 olarak
ölçmüştür.

Şekil 2
290C

h

250C
h2

Öğrenci deneyin ikinci aşamasında, Şekil 2’de gösterildiği gibi akvaryumunu h
yüksekliğine kadar 290C su ile doldurmuş ve özdeş vantilatörleri sabit devirle 1 saat
süreyle çalıştırmıştır. Süre sonunda akvaryum su sıcaklığını 250C ve su seviyesini h2
olarak ölçmüştür.
Buna göre
I. Deneyin bağımsız değişkeni vantilatör sayısı, bağımlı değişkeni buharlaşma hızıdır.
II. Ele dökülen kolonyanın elimizi serinletmesi, yukarıda verilen deney düzeneklerinde
gerçekleşen olayla açıklanabilir.
III.Vantilatör sayısı arttırıldığında buharlaşma hızı arttığı için h1>h2 olarak ölçülmüştür.
İfadelerin hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Bu yayında bulunan soruların tüm hakları
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme
Merkezi’ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.
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11.Su tesisatçısı olan Ahmet usta, tamirata gittiği fabrikada farklı vana başlıkları ile
karşılaşmıştır.
Vana başı

Vananın üstten görünüşü

Vananın yandan görünüşü

K vana başı

L vana başı

M vana başı

Ahmet usta tesisatın tamiratını bitirdikten sonra her bir vanayı 1 tam tur döndürüyor.
Buna göre
I. K vana başını çevirmek için harcanan enerji miktarı diğer vana başlarını çevirmek
için gereken enerji miktarından daha fazladır.
II. L vana başına uygulanan kuvvet M’den fazladır.
III. M vana başına uygulanan kuvvetin aldığı yol en fazladır.
İfadelerin hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I, II ve III

Bu yayında bulunan soruların tüm hakları
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme
Merkezi’ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.
10

Fen Bilimleri - Şubat 2020
12.Aşağıdaki grafik kapalı bir kap içerisinde bulunan saf X maddesine aittir.
X Maddesi

L

M

Sıcaklık (⁰C)

K

Zaman (dk)

Buna göre
I. X maddesi başlangıçta katı halde ise M noktasında tamamen sıvı hale geçmiştir.
II. X maddesi başlangıçta sıvı halde ise L noktasında kaptaki sıvı ve gaz miktarları eşittir.
III. L noktasında kapta bulunan katı miktarı ile M noktasındaki sıvı miktarları eşittir.
İfadelerin hangileri doğru olabilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Bu yayında bulunan soruların tüm hakları
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme
Merkezi’ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.
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13.Ali öğretmen fen bilimleri dersinde basit makinelerin günlük hayattaki kullanımına
örnek vermek için resimdeki gibi soda şişesinin kapağını tahta parçasıyla açmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi Ali öğretmenin kullandığı basit makine ile aynı çalışma
prensibine sahiptir?
A)						

B)

C) 						

D)

Bu yayında bulunan soruların tüm hakları
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme
Merkezi’ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.
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14.
Günümüzden 2200 yıl öncesinde
yaşamış bir dahi olan Yunan
düşünür Arşimet fiziksel olayları
yasalar halinde açıklaması ile
tarihe

geçmiştir.

Arşimet’in

en büyük buluşlarından birisi
de burgulu su pompasıdır. Bu
pompa

sayesinde

gemilerin

ambarına dolan su boşaltılıyor ve
geminin batması engelleniyordu. Arşimet’in geliştirdiği bu sistem günümüzde tarım,
madencilik, elektrik üretimi gibi birçok alanda kullanılabilmektedir.
Görseli verilen bileşik makinede aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?
A) Vida
B) Çıkrık
C) Kasnak
D) Eğik düzlem

Bu yayında bulunan soruların tüm hakları
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme
Merkezi’ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.
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15.Görseldeki pencere, kolun aşağıya doğru çevrilmesiyle açılmaktadır.

Şekil-1

Şekil-2

Bir öğrenci Şekil 1’de pencere kolunun R ucundan bastırarak pencereyi açamamıştır.
Bunun üzerine Şekil 2’deki gibi kolun üzerine metal bir boru geçirmiş ve metal borunun
S noktasından bastırınca pencereyi kolayca açmıştır.
Buna göre
I. Pencere kolu tek taraflı bir kaldıraca örnektir.
II. Metal boru eklenince kuvvet kolu büyüdüğü için uygulanan kuvvet küçülmüştür.
III. Metal boru yerine aynı özellikte plastik boru kullanılırsa uygulanan kuvvet biraz daha küçülür.
ifadelerin hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

Bu yayında bulunan soruların tüm hakları
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme
Merkezi’ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.
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16.Bir öğrenci buharlaşma ısısı konusu ile ilgili bir deney tasarlıyor. Öğrenci, özdeş
dinamometrelere bağlı özdeş kapların içerisine, buharlaşma ısıları arasındaki ilişki
L > M > K olan saf sıvılardan eşit kütlede koyuyor ve düzenekleri aynı ortamda eşit süre
bekletiyor.

K

L

M

Süre sonunda dinamometrelerin görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?
A)							

L
K

B)

K

M

C) 							

K

L

L

M

D)

M

K

L

M

Bu yayında bulunan soruların tüm hakları
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme
Merkezi’ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.
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17.Bir öğrenci, El Cezeri’nin ünlü tasarımlarından birisi olan dört sürgülü kapı kilidi sistemini
incelemiştir. Bu kapı sisteminde, kilidin çalışma mekanizması şu şekildedir:
•Kapının anahtarı kilide yerleştirilip çevrildiğinde kapının arkasında bulunan çark dönmeye
başlamaktır.
•Çarkın hareketi ile çarkın çevresinde bulunan sürgüler hareket etmeye başlar.
•Her bir sürgünün hareketi farklı yönlere doğru olup kapı bu şekilde açılmaktadır.

Verilenlere göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?
A) Kapı ve kilit sisteminde yer alan basit makineler kuvvet kazancı ve iş kolaylığı sağlar.
B) Anahtardaki dönme hareketi, sürgülerin doğrusal olarak hareket etmelerine neden olur.
C) Kapının tamamı dikkate alındığında düzeneğin dişli çark, kaldıraç ve çıkrıktan
oluştuğu görülmektedir.
D) Dişli çarkın çevresinde bulunan 1 ve 2 numaralı sürgüler, 3 ve 4 numaralı
sürgülerden daha az hareket eder.

Bu yayında bulunan soruların tüm hakları
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme
Merkezi’ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.
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18.Günlük hayatımızda basit makinelerden yararlanarak birçok düzenek tasarlanabilir ve iş
kolaylığı sağlanabilir.

Yukarıdaki düzenek basit makinelerden yararlanılarak suyun yukarı çıkarılması için
tasarlanmıştır.
Bu düzenek göz önüne alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bu düzenekte kasnak ve çıkrık kullanılmıştır.
B) Su çarkının dönüş hareketinin yönü kasnak sayesinde değiştirilerek iletilir.
C) Günlük hayatta basit makineler kullanılarak iş yapma kolaylığı sağlanmıştır.
D) Düzenekte kullanılan bazı basit makinelerde kuvvetten kazanç sağlamak amaçlanmıştır.

Bu yayında bulunan soruların tüm hakları
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme
Merkezi’ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.
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19.Bir öğrenci katı basıncının, cismin ağırlığı ve yüzey alanı ile ilişkisini araştırmak için
özdeş cisimlerden oluşmuş 2 deney düzeneği hazırlıyor. Deney düzeneklerinden elde
ettiği verilerle aşağıdaki tabloyu oluşturuyor.
Sabit Tutulan
Değişken

Bağımsız Değişken

Bağımlı Değişken

Düzenek 1

Cismin ağırlığı

Yere temas eden
yüzey alanı

Basınç

Düzenek 2

Yere temas eden
yüzey alanı

Cismin ağırlığı

Basınç

Buna göre öğrencinin hazırladığı deney düzenekleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Düzenek 1

Düzenek 2

A)

B)

C)

D)

Bu yayında bulunan soruların tüm hakları
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme
Merkezi’ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.
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20.Asitler ve bazların genel özellikleri sembolize edilerek aşağıdaki venn şemasında
gösterilmiştir.

Buna göre

sembolü aşağıdaki ifadelerden hangisini temsil edemez?

A) Turnusol kâğıdına etki eder.
B) Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
C) Bir kısmının tahriş edici özellikleri vardır.
D) Sulu çözeltilerinin pH değeri 7’den büyüktür.

Bu yayında bulunan soruların tüm hakları
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme
Merkezi’ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.
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