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FEN BİLİMLERİ HAZIRBULUNUŞLUK TESTİ

1. Dünya'nın Güneş etrafında dolanma
hareketinden dolayı sıcaklık değişimleri
yaşanır.

Bu sıcaklık değişimleri beraberinde
aşağıdaki hangi olayı meydana getirir?

A) Mevsimleri

B) Haftaları

C) Gece ve gündüzü

D) Ayları

2.  Üst üste biriken kayaçlar içerisinde
oluşur.
Eski zamanda ölen canlı kalıntılarıdır.
Çok uzun zamanda oluşur.

Yukarıda özellikleri verilen madde
hangisidir?

A) B)

C) D)

3.

 

 
Fosillerle ilgili aşağıdaki yorumlardan
hangisi yapılamaz?

A) Canlının geçirdiği gelişimler hakkında bilgi
verir.

B) Her zaman, canlının tüm vücut parçalarını
içerir.

C) Nesli tükenmiş canlıların tanınmasını
sağlar.

D) Geçmişte yaşamış canlıların modellerinin
oluşturulmasını sağlar.

4. Dünya kendi ekseni etrafında dönmektedir.
Eğer Dünya kendi ekseni etrafında
dönmeseydi aşağıdakilerden hangisinin
olması beklenirdi? 

A) Gece ile gündüz oluşurdu.

B) Bir gün meydana gelirdi.

C) Gölge uzunlukları gün içinde değişirdi.

D) Dünya'nın hep aynı yüzü Güneş'i görürdü.
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5. Aşağıdaki besinlerden hangisi bitkisel
kaynaklıdır?

A) B)

C) D)

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sağlıklı bir
yaşam için önerilmez?

A) Sigara ve alkolden uzak durmalıyız.

B) Temizliğimize dikkat etmeliyiz.

C) Dengeli beslenmeli ve spor yapmalıyız.

D) Mevsimi dışında sebze meyve tüketmeliyiz.

7.

Ayşe, kardeşiyle markette alışveriş
yapmaktadır. Satın alacakları gıdaların, 
 
I. ambalajının sağlam olması 
II. paketinin üzerinde TSE damgası bulunması 
III. son kullanma tarihinin geçmemiş olması  
 
özelliklerinden hangisine dikkat etmeleri
gerekir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III
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8. Besin piramidi, sağlıklı beslenmek için hangi
besinlerden ne kadar tüketmemiz gerektiğini
anlatır. Görselde bir besin piramidinin
basamakları numaralandırılarak verilmiştir. 

Besin piramidi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?

A) Birinci basamağında tahıl ürünleri yer alır.

B) İkinci basamağında baklagiller yer alır.

C) Üçüncü basamağında et ve süt ürünleri yer
alır.

D) Dördüncü basamağında şekerli ve yağlı
besinler yer alır.

9. Sedyedeki bir hasta, I ve II numara ile
gösterilen sağlık görevlileri tarafından
ambulansa şekildeki gibi taşınıyor. 
 

 
 
Buna göre, sağlık görevlilerinin sedyeyi
ambulansa kolayca taşıyabilmeleri için
kaldırmanın yanı sıra uyguladıkları
kuvvetler aşağıdakilerin hangisinde doğru
verilmiştir?

I II

A) İtme Çekme

B) Çekme İtme

C) İtme İtme

D) Çekme Çekme
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10. Cansu, bir çubuk mıknatısa şekilde verilen
işlemleri uyguluyor.

Bu işleme bakarak Cansu'nun mıknatıs ile
ilgili yaptığı aşağıdaki yorumlardan
hangisi doğrudur?

A) Her çubuk bölündüğünde mıknatıslık
özelliği kazanır.

B) Bölündüğünde mıknatıslık özelliğini
kaybeder.

C) Mıknatısların zıt kutupları birbirini çeker.

D) Temas olmadan çekme kuvveti
uygulayamaz.

11.

 
Şekilde verilen basketbol topunun
hareketinde aşağıdakilerden hangisi
gözlenir?

A) Önce sallanma sonra yavaşlama

B) Önce hızlanma sonra sallanma

C) Sallanma

D) Yön değiştirme

12. Serkan'ın maçta kaleye attığı top kaleci Ali'nin
eline çarparak saha dışına çıkmıştır. 

 

Ali'nin topu kurtarması kuvvetin cisimler
üzerindeki hangi etkisiyle açıklanabilir?

A) Şekil değiştirici etkisi

B) Yön değiştirici etkisi

C) Durdurma etkisi

D) Hızlandırıcı etkisi

FEN BİLİMLERİ -4- Diğer Sayfaya Geçiniz.



13. Aşağıdaki olayların hangisinde madde katı
hâlden sıvı hâle geçmiştir?

A)

B)

C)

D)

14. Ayşe, eşit miktarda süt bulunan kutulardaki
sütün tamamını iki farklı kaba boşaltırken
sütü gözlemliyor ve bazı yorumlar yapıyor.

Ayşe'nin süt ile ilgili aşağıdaki
yorumlarından hangisi yanlıştır? 

A) Süt akışkan özelliktedir.

B) Bardaktaki süt, geniş kaptaki süte göre
sıkıştırılmıştır.

C) Her iki kaptaki sütün belirli bir hacmi
vardır.

D) Her iki kaptaki süt bulunduğu kabın şeklini
almıştır.

15.

 
Şekildeki etkinliği yapan Ali'nin amacı
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Silginin kütlesini bulmak

B) Suyun kütlesini bulmak

C) Silginin hacmini bulmak

D) Kabın hacmini bulmak
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16. Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliği ile
ilgili alınacak önlemlerden biridir?

A) Binalarda harekete duyarlı lambalar
kullanmak

B) Reklam amaçlı kullanılan panoları sürekli
aydınlatmak

C) Sokak lambalarının gündüz de sürekli ışık
vermesini sağlamak

D) Evimizin salonunu aydınlatmak için çok
sayıda aydınlatma aracı kullanmak

17. İnsanlar çok eskiden aydınlatma amacı ile
meşale kullanıyordu. Daha sonra evlerin
aydınlatılmasında gaz lambaları kullanıldı.
Günümüzde enerji tasarrufu sağlayan
ampuller kullanılmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi anlatılan
aydınlatma araçlarından biri değildir?

A) B)

C) D)

18. Aşağıdaki resimlerde ders çalışan öğrenciler
görülmektedir.

Buna göre, hangi öğrencinin çalıştığı
ortamda yapılan aydınlatma göz sağlığı
açısından en uygundur?

A) Burcu'nun B) Ahmet'in

C) Caner'in D) Damla'nın

19. Geri dönüşüm ile ilgili sorular ve bu sorulara
verilen cevaplar tablodaki gibidir. 

Buna göre numaralı sorulardan hangisi
yanlış cevaplandırılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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20.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Resimdeki yerleşim yeri ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğru bir
uygulama olur?

A) Fabrika atıkları yakılmalı

B) Çevre temizlenerek ağaçlandırma
çalışmaları yapılmalı

C) Evsel atıklar akarsuya bırakılarak ortamdan
uzaklaştırılmalı

D) Tarlada, ürünü arttırmak için daha fazla
tarım ilacı kullanılmalı

21. Öğrenciler kaynakların kullanımı konusunda
bilgiler veriyor.

Begüm : Okulda gereksiz yere ışık veren
lambaları kapatmalıyız.

Ayşe : Meyve ve sebzeleri yıkadığımız suyu
çiçeklerimizi sulamak için kullanabiliriz.

Mert : Evimizde tasarruflu lambalar
kullanmalıyız.

Ahmet : Kullanmadığımız eşyalarımızı ihtiyaç
sahiplerine vermeliyiz.

Buna göre hangi öğrenciler elektriğin
tasarruflu kullanımı ile ilgili bilgi
vermiştir?

A) Begüm ve Ayşe

B) Begüm ve Mert

C) Ahmet ve Ayşe

D) Mert ve Ahmet

22. Şekillerde basit elektrik devresi verilmiştir.

 

Bu devrelerin ışık verme durumlarıyla ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yalnız I ışık verir çünkü devre elemanları
doğru bağlanmıştır.

B) II'nin ışık vermesi için pilin doğru
bağlanması gerekir.

C) Yalnız III ışık verir çünkü devre elemanları
doğru bağlanmıştır.

D) III'ün ışık vermesi için ampulün doğru
bağlanması gerekir.

23. Nilgün, duvardaki elektrik düğmesine basınca
lamba şekildeki gibi yanmaktadır.

 

Elektrik düğmesi ve lamba arasındaki
bağlantıyı aşağıdakilerden hangisi
sağlamıştır?

A) Pil B) Duy

C) Batarya D) Kablo
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24. Aşağıdaki devrelerin hangisinde hem
anahtar açık hem de pil yanlış bağlandığı
için ampul ışık vermez?

A) B)

C) D)

25.

 
Tabloda basit bir elektrik devresinde bulunan
devre elemanları verilmiştir.  
Kaç numaralı devre elemanları birbiri ile
yer değiştirirse devre elemanları doğru
isimlendirilmiş olur?

A) I ve II B) II ve III

C) III ve IV D) I ve IV
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FEN BİLİMLERİ HAZIRBULUNUŞLUK TESTİ

1. Aşağıda kafkas dansı gösterisinden
bir bölüm verilmiştir. 

 

Güneş, Dünya ve Ay'ın hareketleri ve
öğrencilerin figürleri
düşünüldüğünde, gök cisimleri ile
öğrencileri eşleştiriniz?

Dünya Güneş Ay    

A) Kaan Işıl      Tansel

B) Işıl    Tansel Kaan

C) Tansel Kaan Işıl    

D) Tansel Işıl     Kaan

2. Hicri takvimde Ay'ın dönüşü esas
alınarak yapılan bir hesaplamaya göre,
bir yıl tespit edilmektedir. Ay Dünya
etrafındaki bir turunu 29,5 günde
tamamladığından bazı aylar 29, bazı
aylar ise 30 gün olarak
hesaplanmaktadır.
 
Miladi takvimde bir yıl 365 gün 6 saat
iken Hicri takvimde bir yıl 355 gündür. 
 
Hicri takvimle ilgili verilen metne göre
hangisi çıkarılamaz?

A) Ay'ın dönüşü esas alınarak hesaplandığı

B) Günümüzde kullanılan bir takvim olduğu

C) Her ayın gün sayısının aynı olmadığı

D) Miladi takvimde gün sayısının daha fazla
olduğu

FEN BİLİMLERİ -1- Diğer Sayfaya Geçiniz.



3. Şekilde gösterilen Ay'ın yüzeyindeki
bu çukurların
oluşum sebebi
verilen
bilgilerden
hangisi ile
açıklanabilir? 

A) Ay'ın ince bir atmosferinin olması

B) Ay'ın büyük bir bölümünün tozla kaplı
olması.

C) Ay'da kayalık, geniş düzlük ve dağların
bulunması.

D) Ay'da gece ile gündüz arasındaki sıcaklık
farklarının fazla olması.

4. Güneş, Dünya ve Ay'ın konumları
aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Dünya ve Ay'ın, bulundukları 1.
konumdan 2. konuma yaklaşık 6 ayda
geldikleri bilinmektedir.
 
Yukarıdaki şekil ve bilgiden yola
çıkarak,

I. Güneş, Dünya ve Ay'ın şekli küreye
benzer.

II. Ay, Dünya ve Güneş'in etrafında
dolanma hareketi yapar.

III. Ay, Dünya etrafındaki dolanma
hareketini yaklaşık bir ayda
tamamlar.

çıkarımlarından hangilerine
ulaşılabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III
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5. BİLGİ DOĞRU YANLIŞ
1. Canlıların belirli
özelliklerine göre
gruplandırılması onların
incelenmesini kolaylaştırır.

 

2. Birbirlerine benzer özellik
gösteren canlılar aynı
gruptadır.

 

3. Canlıların üreme, solunum
ve beslenme gibi özellikleri
sınıflandırmada etkilidir.

 

4. Canlıları sınıflandırmak
onları daha iyi tanımamızı
sağlar.

 

Fen bilimleri dersinde öğretmen canlıların
sınıflandırılması ile ilgili cümleler yazmış ve bu
cümlelerin doğru ya da yanlış olduğunu
belirtmelerini istemiştir. Puanlama sistemine
göre her doğru yanıt için 25 puan eklenip; her
yanlış yanıt için 10 puan silinmektedir. Özgü,
sorulara tik atarak cevap vermiştir.

Buna göre Özgü kaç puan almıştır?

A) 100 B) 65 C) 75 D) 30

6. Aşağıda mikroskobik canlıların neden olduğu
bazı olaylar verilmektedir.

Bu olaylarla ilgili olarak,

I.   Mikroskobik canlılar sadece kirli ortamlarda
üreyebilirler.

II.  1 ve 4. olaylarda yer alan mikroskobik
canlılar her zaman zararlıdır.

III. 2 ve 3. olaylar mikroskobik canlıların yararlı
yönlerinin de olduğunun birer kanıtıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II. B) Yalnız III.

C) I ve III. D) I, II ve III.
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7.

 

 

 

 

Yukarıdaki posterlerde yer alan omurgalı
hayvanların sınıflandırılması ile ilgili hangi
seçenekteki bilgi yanlıştır?

A) I. posterdeki hayvanlar yumurta ile çoğalır.

B) II. posterdeki hayvanlar yavrularına bakar.

C) III. posterdeki hayvanlar yavrularını sütle
besler.

D) IV. posterdeki hayvanlar solungaç
solunumu yapar.

8.

 

Görseldeki bitkinin hangi kısmı su ve
minerali yapraklara taşımakta görevlidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

9.

Eğrelti otu ve buğday bitkisi için aşağıda
verilenlerden hangisi ortak değildir?

A) Güneş enerjisini kullanarak besin üretme

B) Tohumlarının olması

C) Solunum yapmaları

D) Terleme yapmaları

FEN BİLİMLERİ -4- Diğer Sayfaya Geçiniz.



10.

 

Şekildeki grafikte üç farklı zeminde bir cisme
uygulanan sürtünme kuvveti gösterilmiştir. Bu
cisimler bu yüzeylerde aynı kuvvetle aynı
anda hareket ettirilmiştir.

Bu grafiğe göre,

I. Cismin zeminlerde aldıkları mesafeler
kıyaslandığında B > A > C ‘dir.

II. Yüzeyleri pürüzlü olandan pürüzsüz
olana doğru sıraladığımızda sıralama şu
şekildedir: C - A - B

III. B yüzeyi halı zemin ise C yüzeyi buz
zemin olabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II

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

11.

 

 

Yukarıda üç farklı ağırlıkta A, B, C cisimleri ve
farklı kuvvetleri ölçen K, L ve M
dinamometreleri bulunmaktadır. Bu
dinamometrelerle bu cisimler ölçülmek
istenmektedir.

Hangi dinamometreyle hangi cismi
ölçersek yayın esnekliği bozulur?

A) A cismi - K Dinamometresi

B) B cismi - M Dinamometresi

C) C cismi - M Dinamometresi

D) A cismi - L Dinamometresi
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12.

Japonya'da geliştirilen manyetik kaldırma
teknolojisi ile çalışan indirerek trenin daha
hızlı gitmesini sağlamaktır.

Aşağıdakilerden hangisinde verilen
örnekten farklı bir durum amaçlanmıştır?

A) B)

C) D)

13. Cinsleri farklı maddelerin genleşme ve
büzülme miktarları da farklıdır.

Mustafa menemen yapmak için domates
konservesinin kapağını açmak ister, ama
kapağı açamaz. Aşağıdaki işlemleri yaparak
kapağı açmaya çalışır. (Menemen, domates ve
yumurta ile yapılan bir yemektir.) 
        

 

Buna göre hangi işlemlerle kapak açılır?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve II D) II ve III

14. Selin, özdeş 3 bardağa eşit miktarda su koyar
ve farklı ortamlarda bir gün bekletir. 
        

 

Son durumda su seviyeleri şekildeki gibidir.

Buna göre, Ortamların sıcaklıkları kaç 0C
olabilir? 

K L M

A) 30 40 20

B) 20 40 30

C) 20 30 40

D) 40 20 30
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15.  Buzluktan çıkartılan 10 g kütleli bir buz kaba
alınarak ısıtılmıştır. Belirli sürelerde
termometre ile ölçümler yapılmış ve buza ait
sıcaklık-zaman grafiği aşağıdaki gibi
çizilmiştir. 

Bu işlem ilk sıcaklığı bilinmeyen 5 g buz ile
yapılırsa aşağıdaki grafiklerden hangisi
çizilebilir?

A) B)

C) D)

16. Nur ve arkadaşları bir tahmin oyunu oynarlar.
Arkadaşları birer cümle söyler. Nur
arkadaşlarına hiç soru sormadan

maddelerin cinsini tahmin etmeye çalışır.

• Hasan, eve 5 kg I aldım.

• Hüseyin 2 lt II ‘i yanlışlıkla döktüm.

• Ali, erime sıcaklığı 300 0C olan III kabını
yıkadım.

Buna göre Nur, bu maddelerden
hangilerinin cinsini kesinlikle belirleyebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) II ve III

17.

 
Burcu Öğretmen, öğrencilerden tahtaya
yazdığı durumun nedenini açıklamalarını
istiyor.  

Buna göre bu durum ile ilgili yapılan
açıklamalardan hangisi hatalıdır?

 

A) İşaret parmağımız gözümüze gelen ışıkları
engellediği için görüş açımız azalmıştır.

B) İşaret parmağımız yerine aynı mesafede
baş parmağımız tutulursa görüş açımız
daha azalırdı.

C) Parmağımız gözümüzden çıkan ışıkların
etrafa yayılmasını engellediği için görüş
açımız azalmıştır.

D) Parmağımız saydam olsaydı böyle bir
durum oluşamazdı.
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18. Thales yere kendi boyu uzunluğunda bir
gölge çizdi, ve gün içerisinde gölgesinin boyu
ile yere çizdiği çizginin eşit olduğu anı
bekledi. Tam eşitliğin sağlandığı anda
piramidin gölgesinin uzunluğunu ölçtü ve
kaydetti. Thales bu yöntem sayesinde
piramidin tam uzunluğunu hatasız olarak
ölçmeyi başarmıştır.

Buna göre,

I. Thales ışığın doğrusal yayılmasından
faydalanmıştır.

II. Ölçümün yapıldığı anda Thales ve
piramidin gölgeleri aynı boydadır.

III. Thales'in çizdiği çizgi ile gölgesinin eşit
olması bir gün içerisinde sadece bir kez
gerçekleşebilir.

verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 

A) Yalnız II B) Yalnız III

C) I ve II D) I ve III

19. Parlak bir yüzeye gönderilen ışık ışınları
düzgün yansıma yapar. Düzgün yansıma
yapan cisimlerde her zaman gelme açısı
yansıma açısına eşittir.

Tam orta noktasından dönen bir düzeneğe
bağlanmış ayna ve lazer ile çeşitli deneyler
yapılmaktadır.

 

Yukarıdaki düzenekle ilgili olarak,

I. Sadece ayna saat yönünde az miktarda
döndürülürse gelme açısı büyür.

II. Lazer ışığı saat yönünde az miktarda
döndürülürse gelme açısı küçülür.

III. Lazer ve ayna aynı yönde eşit miktarda
döndürülürse gelme açısı değişmez.

verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II

C) II ve III D) I, II ve III
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20.Aşağıda Ömer ve Nurefşan adlı
öğrencilerin deprem öncesi alınacak
önlemler korunma yolları ile ilgili
hazırladıkları afişler gösterilmiştir. 

Ömer Nurefşan

1) Eşyalar duvara
sabitlenmelidir.

2) Şehir planlaması
doğru yapılmalıdır.

3) Sağlam eşyaların
yanına
çökülmelidir.

1) Otomatik
sigortalar
kullanılmalıdır.

2) Deprem riski az
olan yerlerde
yerleşim alanları
kurulmalıdır.

3) Avizeler ve raflar
sabitlenmelidir.

 
Buna göre öğrencilerin afişleri ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
        Ömer             Nurefşan

A) Hepsi doğru     Hepsi doğru

B) 1. yanlış           2. yanlış

C) Hepsi doğru     1. yanlış

D) 3. yanlış           Hepsi doğru

21. Aşağıda orkide ve siklamen bitkileriyle ilgili
görseller ve bazı bilgiler paylaşılmıştır. 

 

 
Yaz aylarında yoğun olarak tüketilen               
      Süs bitkisi ve bazı ilaç tedavilerinde      
dondurmalara lezzetini veren salep                 
      kullanılan siklamenlerin bilinçsiz               
            üretimi için doğadan kaçak toplanan   
                  toplanma ve aşırı ihracattan ötürü

orkidelerin nesli tükenme tehlikesi                 
        nesli tükenme tehlikesi altındadır.

altındadır.

 
Bu bilgiler doğrultusunda orkide ve
siklamenlerin neslini korumak için
seçeneklerde verilenlerden hangisinin
yapılması uygun olmaz?

A) Doğal yaşam alanlarının korunması

B) Yalnızca üretimden ihracatlarına izin
verilmesi

C) Doğal olanların belli izinlerle toplanmasına
izin verilmesi

D) Dondurma tüketiminin azaltılması
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22. Altı şapkalı düşünme tekniği bireylerin aynı
konuyu farklı yönlerden düşünmesini sağlayan
bir tekniktir. Bu teknikte şapkayı takanlar
şapkaya uygun fikir belirtirler. 
Aşağıda bu tekniğe ait bazı şapkalar
verilmiştir.

Öğrencilerden "Çevrelerinde bulunan boş
alanın fabrikaya dönüştürülmesi" konusunda
fikir beyan etmeleri istenmektedir. 
 
Buna göre hangi öğrenci kendi şapkasına
uygun yorum yapmamıştır?

A) B)

C) D)

23. Bir çok alanda uluslarası iletişimi sağlamak
için sembol kullanılır. Bu sayede tüm
dünyadaki insanlar arasında ortak bir dil
oluşturulur.

Sembollerin kullanıldığı yerlerden biri de
elektrik devreleridir. Aşağıda ülkemizde
kullanılan bazı devre elemanları ve sembolleri
verilmiştir. 

 

Buna göre Almanya'da kullanılan
semboller aşağıdakilerden hangisidir?

Lamba Anahtar Pil

A)

B)

C)

D)

24. Aşağıdaki görselde bir el fenerinin iç yapısı
verilmiştir.

Buna göre bu el fenerinin içindeki
devrenin şeması aşağıdakilerden
hangisinde doğru çizilmiştir?

A) B) C) D)
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25. Özdeş devre elemanları kullanılarak aşağıdaki
düzenek kuruluyor.

Bu düzenekte ampul parlaklığını en yüksek
ve en düşük düzeyde gözlemleyebilmek
için devre hangi noktalardan iletken
tellerle bağlanmalıdır?

En yüksek En düşük

A) Y-K     Z-N O-L     Z-M

B) O-K     Y-N Y-L     Z-M

C) Y-L     Z-N O-K     Y-M

D) O-M     Z-N O-N     Y-K
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1.

Güneş tutulmasına ait bir model
hazırlayacak olan Aylin verilen Güneş,
Dünya ve Ay resimlerini, numaralanmış
kutucuklara hangisindeki gibi yerleştirirse
doğru bir model oluşturmuş olur?

Güneş Dünya Ay

A) I II IV

B) III II IV

C) I III II

D) III I II

2. Güneş ve Ay tutulmaları belirli zaman
dilimlerinde meydana gelen doğa olaylarıdır.
Eğer Dünya'nın gölgesi Ay üzerine düşerse Ay
tutulması, Ay'ın gölgesi Dünya üzerine düşerse
Güneş tutulması meydana gelir. 
Güneş ve Ay tutulmalarının Dünya'dan
gözlemlenebilme alanları ve tutulma
sürelerine ait grafikler aşağıda verilmiştir. 

Buna göre yapılan eşleştirmelerden hangisi
doğrudur?

Güneş tutulması Ay tutulması

A) I - III II - IV

B) I - IV II - III

C) II - III I - IV

D) II - IV I - III
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3. Şekilde Güneş sistemindeki sekiz gezegen
Güneş'e uzaklıklarına göre sıralanmış ve bu
gezegenlerin uydu sayıları belirtilmiştir. 

 
Buna göre verilen gezegenler ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Uydusu olan gezegenlerin halkası da
vardır.

B) Karasal gezegenlerin bazılarının uydusu
yoktur.

C) En büyük ikinci gezegenin uydu sayısı en
fazladır.

D) Uydu sayıları Güneş'e uzaklıkları ile doğru
orantılıdır.

4. İnsandaki kan grupları alyuvarlarda bulunan
proteinlere göre belirlenir. Tabloda kan
verebilme şartlarını taşıyan kan bağışcılarının
bilgileri yer almaktadır. 

KAN
BAĞIŞCILARI

PROTEİN
CİNSİ

RH
FAKTÖRÜ

Hasan A +
Ceren YOK +
Onur B +
Ceylin A ve B -
Çınar A -
Yiğit B -

Nurdan YOK +

 
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

A) Ceren, Nurdan'a kan verebilir.

B) Ceylin, Hasan'a kan verebilir.

C) Yiğit, Hasan'a kan verebilir.

D) Çınar, Onur'a kan verebilir.
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5. Aşağıdaki şekilde boşaltım sisteminin
bölümleri numaralar ile gösterilmiştir. 

Buna göre boşaltım sistemine ait
verilen yapılardan hangileri doğru
gösterilmiştir?

A) 1 ve 2

B) 2 ve 4

C) 3 ve 4

D) 1 ve 3

6. Solunum sistemine ait bazı yapılar
numaralanarak verilmiştir.

 
Buna göre aşağıda verilen ifadelerden
hangisi yanlıştır?

A) I, ağız ve burun boşluğunun birleştiği
yapıdır.

B) II, sesin oluşmasını sağlayan ses tellerini
bulundurur.

C) III, yutaktan gelen havanın soluk borusuna
iletilmesini sağlar.

D) IV, oksijen ve karbondioksit değişimini
sağlayan hava kesecikleridir.
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7.

 

Yukarıdaki şekilde I, II, III ve IV harfleri ile
gösterilen yapı ve organlardan hangileri
dolaşım sistemine aittir?

A) I ve III

B) II ve IV

C) I, II ve III

D) II, III ve IV

8. Görselde bacak kemiklerimiz ve bu kemikleri
birbirine bağlayan yapılar görülmektedir

Bu yapıda bulunan eklem çeşidi ile ilgili
hangisi söylenemez?

A) Görseldeki kemikler arasında bulunan
eklem oynar eklemdir.

B) Kemik ve kaslar ile birlikte hareketimizi
sağlar.

C) Kemiklerin hareketi kolayca yapmasına
imkan sağlar.

D) Kuyruk sokumunda bulunan eklem çeşidi
ile aynıdır.
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9. Aşağıda I. ve III. durumda cisim hareketsiz iken
II. durumda hareket etmektedir.

 

Buna göre verilen seçeneklerden hangisi
doğru olamaz? 

 

A) II. durumda cismin hareket yönü çocuğun
uyguladığı kuvvetin yünü ile aynıdır.

B) III. durumda cisme etki eden kuvvetlerin
büyüklüğü farklı olabilir.

C) I. ve III. durumda cisim dengelenmiş
kuvvetlerin etkisindedir.

D) III. durumda cisme etki eden bileşke kuvvet
sıfırdır.

10. Bir aracın A şehrinden B şehrine doğru
yolculuğu ile ilgili bilgiler verilmiştir. 

A şehrinden B şehrine doğru yolculuğa çıkan
araç K ve L noktalarında mola veriyor. Eğer
araç bu noktalar üzerinde mola vermemiş
olsaydı B şehrine 2 saatte ulaşacaktı. 
Buna göre araç A şehrinden harekete
başladıktan 1 saat sonraki konumu
aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir? (Her birim 10 km'dir.)

A) K noktası B) A ve K noktaları
arası

C) L noktası D) K ve L noktaları
arası

11. Aşağıda bir futbolcunun futbol topuyla
yaptığı farklı hareketler verilmiştir. 

 

 

 Verilen hareketlerden kuvvetin özellikleri
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
çıkarılamaz? 

A) Duran bir cismi hareket ettirebilir.

B) Hareket eden bir cismin yönünü
değiştirebilir.

C) Hareket eden bir cismi durdurabilir.

D) Hareketli bir cismin şeklini değiştirebilir.
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12. Fen Bilimleri dersinde Isı İletimi konusu ile
ilgili olarak ısı iletim çubuklarının uçlarına
yerleştirilen mumlar ısıtıldığında sırasıyla M, L,
N ve K metal çubuklarındaki mumların eridiği
gözlemleniyor.

 

 
Buna deneyden yola çıkarak K, L, M ve N
metal çubuklarının ısı iletkenliği arasındaki
ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru
sıralanmıştır?

A) M > L > N > K B) M > L > K > N

C) K > N > L > M D) K > N > M > L

13. 0 C de bir miktar buz parçası aynı sıcaklıktaki
suyun içerisine atıldığında aşağıdaki görüntü
oluşuyor.  
 

 
Buna göre buz ve suyun yoğunluk ilişkisi
ile ilgili olarak,

I. 0 C deki eşit hacimli buz ile suyun
yoğunlukları birbirine eşittir.

II. Gözlenen durum deniz ve göllerde
yaşamın devamlılığını sağlar.

III. Su donduğunda hacmi küçülür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve II D) II ve III

0

0

14. Belli bir şekli olmayan metal parçası dereceli
silindire atılıyor, dibe batarak suyun hacmini
28 cm yükseltiyor.           

 

Metalin ağırlığı bilinmediğine göre
yoğunluktan yola çıkarak metalin
ağırlığının aşağıdakilerden hangisi olduğu
söylenebilir?

A) 24 gr B) 26 gr C) 28 gr D) 30 gr
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15. Şekilde içi hava dolu cam fanus içinde çalar
saat çalmakta ve saatin sesi net bir şekilde
dışarıdan duyulmaktadır.

Saat çalarken fanusun içerisindeki hava bir
pompa yardımı ile yavaş yavaş
boşaltılmaktadır. Hava tamamen
boşaltıldığında çalar saat çalışmaya devam
etmektedir ama çalar saatin sesi dışarıdan
duyulmamaktadır. 
Yukarıdaki olaya göre, 

I. Ses gazlarda yayılabilir ama boşlukta
yayılamaz.

II. Havanın boşaltılmaya başlamasından
itibaren sesin duyulma miktarı gittikçe
azalmaktadır.

III. Sesin duyulmamasının sebebi sesin
enerjisini kaybetmesidir.

ifadelerinin hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III

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

16. Çalar saatin oluşturduğu ses; sıcaklık, uzunluk
gibi şartların eşit olduğu dört farklı ortamdan
geçirilmiştir.

Sesin dört farklı noktaya ulaşma sürelerini
gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi
gibi olabilir?

A) B)

C) D)
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17. Okul gezisi ile Antalya'ya giden Aleyna,
Aspendos Antik Tiyatrosu'na gittikleri esnada
yorulduğunu fark eder. En üstteki
basamaklardan birine oturur ve biraz
dinlenmek ister. Etrafına göz gezdirirken
arkadaşlarının neler yaptığını gözlemler. O
sırada tiyatro sahnesine inen Mete'nin
yanındaki Buğra ile konuştuğunu görür ve
konuşmalarını duyabildiğini fark eder. Bu
kadar uzakta bulunmasına rağmen
konuşmalarını net bir şekilde duyabilmesine
şaşırır ve rehbere bu durumun sebebini sorar.
Rehber bu olayın normal olduğunu ve buna
ortamın akustik düzenlemesinin neden
olduğunu açıklar.

Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıda
anlatılan durumla aynı amaçla inşa
edilmemiştir?

A) Okullar B) Camiler

C) Tiyatrolar D) Stadyumlar

18. Duyu organlarımızın sağlığını korumak için
alınması gereken bazı önlemler
bulunmaktadır.  
 
Buna göre duyu organlarımızın sağlığı ile
ilgili verilen önlemlerden hangisi deri ile
ilgilidir?

A) Dişlerimizi düzenli olarak fırçalamalıyız.

B) Güneşin altında uzun süre kalmamalıyız.

C) Kimyasal maddelerle çalışırken maske
kullanmalıyız.

D) Aşırı gürültülü ortamlardan kaçınmalıyız.

19. Bir kaza sonucu oğlunu kaybeden aile
oğullarının organlarını bağışladı. Bu sayede
doğduğundan beri annesini görmemiş olan
Aylin ilk defa annesini görebildi, kalp
yetmezliği yüzünden koşup oynayamayan
Mehmet artık koşabilecek, iki kişi daha diyaliz
makinasından kurtuldu. Oğullarını kaybeden
aile ‘Evet oğlumuz gitti. Onun için biz bişey
yapamadık ama oğlumuz dört kişiye hayat
verdi.' dedi. Organ nakli olan bireyler ve
bireylerin aileleri ise minnettarlıklarını ‘Artık
sizde bizim ailemizsiniz.' sözleriyle ifade etti. 
 
Yukarıdaki metne göre, 
 
I. Ölen bir insanın bağışlayacağı organlarla
birçok insanın hayatı kurtulabilir. 
II. Organ bağışı bireyler arasında dayanışmayı
artırır. 
III. Bağışlanan organ ihtiyacı olan herhangi bir
kişiye nakil edilebilir.  
 
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) II ve III

C) I ve III D) I, II ve III
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20.

Resimde merkezi sinir sistemi kısımları
numaralandırılarak gösterilmektedir.

Resimde numaraları verilen organların
isimleriyle eşleştirilmesi hangi seçenekte
doğru verilmiştir? 

A) B)

C) D)

21. Özdeş kablolar ve ampuller kullanılarak
oluşturulan aşağıdaki elektrik devresinde test
ucu sırasıyla a, b ve c kablolarına bağlanarak
devre tamamlanıyor. 
 

 

 
Her üç durumda da devre bağlantısı tam
olarak gerçekleşiyor ve ampul ışık veriyor.
Ancak her üç durumdaki ampul parlaklığı
birbirinden farklıdır. 
 

Buna göre ampulün a, b ve c kablolarına
bağlantı sırasındaki parlaklığı arasındaki
ilişki nasıldır?

A) a > c > b B) b > c > a

C) b > a > c D) c > a > b
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22. Akkor ampul: Bu ampullerde iletken tel,
üzerinden elektrik enerjisi geçtiğinde akkor
haline gelerek ışık verir. Bunun için ampulde
direnci yüksek olan bir metal kullanılır. 
Bu durumla ilgili bir deney yapmak isteyen
öğrenci aşağıdaki devreyi kurmuş ve ampulde
ışık oluşmadığını görmüştür.

Devrede kullanılan ampuldeki telde, 
I. Boyunu arttırma
II. Kesit alanını küçültme

III. Daha iletken bir tel kullanma

işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa
ampulün yanması beklenir?

A) I ve II. B) I ve III.

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

23. Aşağıdaki resimlerde elektrikli aletleri
kullanmanın sakıncalı olduğu durumlardan
bazıları gösterilmiştir.

Buna göre verilen durumlarda elektrikli
alet kullanmanın tehlikeli olması aşağıdaki
görüşlerden hangisini destekler
niteliktedir?

A) Yalıtkan maddelerin direnci çok büyüktür.

B) Yalıtkan maddeler uygun şartlarda iletken
olur.

C) İletken maddeler elektrikli aletlerde
kullanılır.

D) İletken maddeler elektrik enerjine karşı az
direnç gösterir.
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24. Paratoner yıldırım düşmesi sonucu
oluşabilecek tehlikelerden insanları koruyan
bir sistemdir. Binanın en üst katına yerleştirilir.
Uç kısmında elektrik akımını kendine çeken
sivri bir kısım bulunur. Elektrik akımı bu uçtan
direnci düşük maddeler ile toprağa aktarılır. 
Verilen bilgilere göre bir binaya kurulacak
uygun paratoner tesisatı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) B)

C) D)

25. Kaslar özelliklerine ve vücutta bulundukları
yerlere göre çizgili kas, düz kas ve kalp kası
olmak üzere üç çeşittir.

Numaralanmış kaslarla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 1 numaralı kas yavaş kasılır.

B) 3 numaralı kas istemsiz olarak çalışır.

C) 2 numaralı kas hızlı kasılır, çabuk yorulur.

D) 2 numaralı kas iskeletin hareketini sağlar.
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FEN BİLİMLERİ HAZIRBULUNUŞLUK TESTİ

1. Türkiye'nin uzaya gönderdiği uydular şemada
sınıflandırılmıştır.

Buna göre şemada K, L ve M ile gösterilen
uydu isimleri hangi seçenekte doğru
verilmiştir?

K L M

A) Türksat 3A Rasat Bilsat

B) Bilsat Rasat Türksat 3A

C) Rasat Türksat 3A Bilsat

D) Türksat 3A Bilsat Rasat

2. K, L ve M yıldızlarına ait bazı özellikler tabloda
verilmiştir. 

Yıldız
Güneş'in
Kütlesinin

katı

Sıcaklık
(oC )

Renk

K 0,6 5000 Turuncu
L 1,1 7000 Sarı
M 120 36000 Mavi

Tablodaki veriler incelendiğinde,

I. Büyük kütleli yıldızlar daha sıcaktır.
II. Mavi renk yıldızlar sarı ve turuncu renk

yıldızlardan daha sıcaktır.
III. L yıldızının K yıldızından daha sıcak

olması, kütlesinin daha küçük
olmasından kaynaklanır.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve II D) II ve III
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3. Aşağıda Andromeda gök adası görseli ile bir
makale verilmiştir.

Andromeda gök adası 
"Bu fotoğrafta gördüğünüz, bize en yakın gök
adalardan biri olan Andromeda gök adası. Bu
gök ada yakınlarımızdaki en büyük gök
adalardan biri. Andromeda gök adası bir
sarmal gökada. Sarmal kolları olan gök adalara
sarmal gökada deniyor. Andromeda gök
adasının bir trilyon kadar yıldız içerdiği
düşünülüyor. İçinde yaşadığımız gök ada olan
Samanyolu'nun içerdiğinin iki katı kadar..."

Sadece makaleden yola çıkılarak
Andromeda gök adası ile ilgili
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Evrende Samanyolu gök adasına yakın bir
konumdadır.

B) Evrende bildiğimiz en büyük gök adadır.

C) Dünya'yı da içerisinde barındıran gök
adadan daha fazla yıldız içerir.

D) Sarmal gök adalara örnek olarak verilebilir.

4. Bir öğrenci ders kitabında bulunan bitki ve
hayvan hücresi ile ilgili aşağıdaki görseli
incelemiştir. 
 

 

Görseli inceleyerek bitki ve hayvan hücresini
karşılaştıran bir tablo hazırlamıştır.

Buna göre aşağıdaki tablolardan hangisi
doğrudur?

A)

B)

C)

D)
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5. İlk olarak Çin'de görülen Corona virüsünün
şekli bilim insanları tarafından yayınlanmıştır.
Virüsün şeklinin belirlenmesi genetik yapısının
tespit edilmesini kolaylaştırarak hastalıkla
mücadele ve üretilecek aşılar için oldukça
önemli bir gelişmedir. 

Hücrenin tarihsel gelişimi düşünüldüğünde
virüsler hakkında bilgi edinmemizi
kolaylaştıran bilimsel
gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hücrenin varlığının ispatlanması

B) Hücre bölünmelerinin açıklanması

C) Elektron mikroskobunun keşfi

D) Hücrede boyama tekniklerinin kullanılması

6. Selin çiçek deseni çalışması yaparak bunu sınıf
panosuna asmak istiyor. Orta kısma çalışma
konusunu ve yanlarına da konu hakkındaki
bilgileri yazıyor. Selin'in çalışması aşağıda
verilmiştir. 

 

Selin çalışmasını sınıfa getirmiş ve sunmuştur.
Öğretmeni çalışmasını inceledikten sonra
özelliklerin bazılarının yanlış olduğunu ve
tekrar gözden geçirmesi gerektiğini
söylemiştir. Selin çalışmasını gözden geçirmiş
ve hatalarını düzeltip sınıfa getirmiş ve
sunmuştur. Öğretmeni tebrik etmiş ve
çalışmasının artık doğru olduğunu belirtmiştir. 
Buna göre Selin hangi özellikleri
düzeltmiştir?

A) I. ve III B) III. ve V.

C) IV. ve VI. D) II. ve V
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7. Mayoz hücre bölünmesini mitoz hücre
bölünmesinden ayıran en temel özelliklerden
biri aşağıda modellenmiştir. 
 

 
Aşağıdaki görsellerden hangisi bu olayın
canlılık üzerindeki etkisini anlatmada
kullanılır?

A) B)

C) D)

8. Aşağıda belirli yüksekliklerde akrobasi yapan
bir akrobat sırasıyla I konumundan IV
konumuna doğru hareketini gerçekleştiriyor. 

 

Buna göre bu akrobatın farklı
konumlardaki enerjileri ile ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır? (Hava
sürtünmesi ihmal edilmiştir.)

A) Akrobatın, I konumundan II konumuna
geçerken sadece kinetik enerjisi
değişmiştir.

B) Akrobatın, sahip olduğu çekim potansiyel
enerjileri arasında IV>III>II=I ilişkisi vardır.

C) Akrobatın, III konumundan IV konumuna
geçerken çekim potansiyel enerjisi
artmıştır.

D) Akrobatın, II konumundan III konumuna
geçerken sadece çekim potansiyel enerjisi
değişmiştir.
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9. A, B ve C araçları farklı başlangıç noktalarından
harekete başlıyor ve bir süre sonra I
noktasında aynı hizaya geliyorlar. 
 

 

Bu araçların kinetik enerjileri arasında
B>A>C ilişkisi bulunduğuna göre belli bir
süre sonra araçların son konumları
aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir? (Araçlar özdeş ve araçlara etki
eden sürtünme kuvvetleri eşittir.)

A) B)

C) D)

10. Fen bilimleri dersinde; "Fiziksel anlamda iş
yapılabilmesi için cisme kuvvet uygulanmalı
ve cisim uygulanan kuvvetle aynı doğrultuda
yol almalıdır." bilgisini öğrenen Kerem bu
konu ile ilgili performans görevi hazırlamak
istemiştir. 

 

Kerem hazırladığı tabloda fiziksel işe ait
olaylara ve bu olaylara ait değişkenlere yer
vermiştir. Ancak tabloyu hazırlarken hata
yapmıştır. 
Tablodaki hatayı düzeltmek için Kerem,
aşağıdaki değişikliklerden hangisini
yapmalıdır? 

A) I. olay için kuvvet "yok'', fiziksel iş
"yapılmamıştır'' şeklinde düzeltilmelidir.

B) II. olay için kuvvet "var'', fiziksel iş
‘'yapılmıştır'' şeklinde düzeltilmelidir.

C) III. olayda alınan yol "var'', fiziksel iş
‘'yapılmıştır'' şeklinde düzeltilmelidir.

D) II. ve III. olaylar için alınan yol "yok'', fiziksel
iş "yapılmamıştır'' şeklinde düzeltilmelidir.
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11. Şekilde X cisminin ağırlığı dinamometre ile
farklı yüksekliklere sahip K, L ve M
noktalarında ölçülmüştür. Ölçülen
büyüklükler aşağıdaki dinamometrelerde
gösterilmiştir. 
 

 

Buna göre D  , D  ve D
dinamometrelerinde yapılan ölçümlerin
yapıldığı noktalar aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
         D         D D      
             

A) M       L        K

B) L        K       M

C) K         L      M

D) K        M       L

1 2 3

1 2        3

12. Bir moleküle ait özellikler aşağıda verilmiştir. 

 

Özellikleri verilen molekülün modeli
hangisinde doğru gösterilmiştir?

A) B)

C) D)

13. Atomun yapısında bulunan tanecikler
aşağıdaki şekillerle modellenmiştir.

Buna göre bu taneciklerin atom içinde
bulunduğu yerler ile ilgili, 

 

gösterimlerinden hangileri yanlıştır? 

A) Yalnız I B) I ve II

C) II ve III D) I, II ve III
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14. Aşağıda bir bileşiğin formülü verilmiştir. 

 

Formülü verilen bileşikle ilgili,

I. Bileşiği oluşturan elementler rastgele bir
araya

gelmiştir.

II. Temizlik ürünlerinin yapımında kullanılan
bir

maddedir.

III. Üç farklı cins atom içerir.

IV. Amonyak olarak adlandırılır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) II ve III

C) II ve IV D) III ve IV

15. Fen bilimleri öğretmeni tahtaya bazı
karışımların isimlerini yazmıştır.

 
Buna göre yazılan bu karışımların ortak
özellikleri ile ilgili,  
      I. Homojen özellik gösterirler.  
      II. Bir çözücü içerisinde birden fazla
çözünen madde bulundururlar. 
      III. Ayrılmaları için fiziksel yöntemler
kullanılır.  
yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız II. B) Yalnız III.

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

16. Güneş pillerinin yüzeyleri genellikle koyu
renkli camlardan yapılır. 
Buna göre koyu renkli cam kullanılmasının
sebebi nedir?

A) Koyu renkli camın ışığı daha iyi yansıtması.

B) Koyu renkli camın ışığı daha iyi soğurması.

C) Koyu renkli camların ışık ışınlarını dağıtarak
yansıtması.

D) Koyu renkli camların ışık ışınlarını
birbirinden uzaklaştıracak şekilde kırması.
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17. K, L ve M aynalarının önünde bulunan bitkinin
aynalarda oluşan görüntüleri aşağıdaki
görselde verilmiştir.

Buna göre K, L ve M ayna türlerinin
kullanım alanları aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?

K L M

A) Güvenlik
aynası

Mikroskop Berber aynası

B) Dikiz ayna Deniz feneri Kavşak aynası

C)
Periskop Projeksiyon

Araç altı
kontrol aynası

D) Diş hekimi
aynası

Makyaj aynası
Otomobil

aynası

18. Verilen merceklerin odak noktalarına birer
adet K ve L özdeş termometreleri
yerleştiriliyor. Asal eksenlerine paralel ışınlar
gönderiliyor ve bir müddet sonra ölçüm
yapılıyor. 

 

Bu süre sonunda termometrelerin
gösterdiği değerler hangi seçenekteki gibi
olamaz?

K ( C) L ( C)

A) 10 30

B) 45 35

C) 30 20

D) 35 30

o o

19. Öğretmenin sorduğu sorulara İlkay'ın verdiği
cevaplar aşağıdaki gibidir.  
1.soru- Yumurtalıklarda mayoz bölünme
sonucu hangi yapı oluşur?  
Cevap: Zigot  
2.soru- Zigotun art arda mitoz bölünmeler
geçirmesiyle hangi yapı oluşur?  
Cevap: Embriyo  
3.soru- Üreme hücrelerinin birleşmesi olayına
ne denir?  
Cevap: Döllenme  
4.soru- Testislerde mayoz bölünme sonucu
hangi yapı oluşur?  
Cevap: Yumurta  
 
İlkay sorulardan hangilerine doğru cevap
vermiştir? 
 

A) 1 ve 3 B) 2 ve 4 C) 2 ve 3 D) 1 ve 4
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20. Aşağıdakilerden hangisi anne adaylarının
dünyaya sağlıklı bir bebek getirmesi için
yapmaması gereken bir durumdur? 
 

A) Yeterli, dengeli ve düzenli beslenmeli

B) Doktorun önerisi olmadan ilaç kullanmalı

C) Sigara, alkol ve uyuşturucu madde
kullanmamalı

D) Radyasyonun yoğun bulunduğu
ortamlarda bulunmamalı

21. Aşağıda çiçeğe ait bazı kısımlar ve isimleri
verilmiştir. Ancak hata yapılmıştır. 
 

 

 
Verilenlerden hangi ikisi yer değiştirirse
isimlendirme doğru olur? 
 

A) 1 ve 2 B) 2 ve 3 C) 3 ve 4 D) 1 ve 4

22. Özdeş dört ampul, bir adet pil ve yeterince
bağlantı kablosu kullanılarak aşağıdaki
elektrik devreleri kuruluyor.

 

Elektrik devreleri kurulduktan sonra her bir
devredeki T ampulü duyundan çıkarılarak
diğer ampullerin ışık verme  durumları
gözlemleniyor. 
 

Hangi elektrik devresinde T ampulü
çıkarıldığında diğer ampullerin tamamının
söndüğü gözlemlenir?

A) Yalnız 1 B) 1 ve 3

C) 2 ve 3 D) 2 ve 4
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23. Bir öğrenci özdeş devre elamanları kullanarak
şekildeki elektrik devrelerini kuruyor.

Buna göre P, R ve S ampullerinin
parlaklığını gösteren grafik
aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

24. Bir öğrenci, fen bilimleri dersinden aldığı
proje görevi için şekildeki deneyi hazırlamıştır.

Deneyin Basamakları:

- İki adet çiviyi kavanozun kapağına geçiriyor.

- Bulaşık telini kavanozun kapağından
geçirdiği iki  çivinin uçlarına sarıyor.

- Çiviler kavanozun içerisinde kalacak şekilde 
kavanozun kapağını kapatıyor.

- Çivilerin baş kısımlarına taktığı kabloların
diğer  uçlarını, pilin farklı kutuplarına takıyor.

- Bir süre sonra bulaşık telinin kızıllaşarak
etrafına  çok az ışık verdiğini gözlemliyor. 
 

Buna göre yapılan deneyle ilgili,

I.   Yapılan deney ile bir aydınlatma aracı
tasarlanmıştır.

II.  Kullanılan bulaşık teli, oluşan elektrik
akımına karşı direnç göstermiştir.

III. Çiviler arasındaki telin direnci
azaltılırsa kavanozun içindeki parlaklık
artacaktır.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve III D) I, II ve III
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25. Şekilde özdeş ampullerden oluşan bir devre
verilmiştir.

Buna göre,

I.  1 ve 2 anahtarları kapatılırsa K, L ve M
ampullerinden eşit miktarda akım geçer.

II. Yalnız 1 anahtarı kapatılırsa K ve M
ampullerinin parlaklıkları aynı olur.

III. 1 ve 2 anahtarı kapatıldığında ana koldan
geçen akım M ampulünden geçen akıma eşit
olur.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I ve II D) I, II ve III
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CEVAP ANAHTARI
FEN BİLİMLERİ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A C B C C B B D A B C B B C B
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B B A C B C B C A A

 


