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3. İsfahan öğretmen, öğrencilerine metal, ametal ve 
soygaza sırası ile 1, 2 ve 3 puan verip bu sınıflara 
ait özellikleri aşağıdaki tabloya yazmıştır.

Görünümleri parlaktır.

Oda sıcaklığında biri dışında hepsi 
katı hâldedir. 
Bu sınıfta Halojen grubu bulunur.

Metal	
(1	Puan)

Katı, sıvı ve gaz hâlinde bulunabi-
lirler.

Ametal	
(2	Puan)

Nötr haldeki H elementinden bir 
fazla elektronu bulunan atom bu sı-
nıfa aittir.

Soygaz	
(3	Puan)

Elektron vermeye yatkın element-
ler bu sınıflamada yer alır.
Elementler tablosunda atom numa-
rası 18 olan element bu sınıftadır. 
Elektriği iyi iletir.

 Bu özelliklerin sınıfları ile eşlenmeleri sonucu olu-
şan toplam puanı doğru bulan öğrenciler kaç puan 
almıştır?

 A)	14               B)	15            C) 16            		D) 17

  
4. Öğretmen K, L, M ve N elementlerinin atom kat-

man-elektron dizilim modellerini iplik ve düğmeler 
ile oluşturup, öğrencilerine aşağıdaki şekilde gös-
termiştir.
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 Sonrasında bu elementlerin birbiri ve kendi arasın-
da yapabileceği iyonik ve kovalent bağlarının her bi-
rini farklı bir  model üzerinde göstermelerini ev öde-
vi olarak öğrencilerine vermiştir.  	
Alper,	evde	ödevini	yapmak	için	gereken	malze-
meleri	kontrol	ettiğinde	düğme	olmadığını	fark	
etmiştir.	Tüm	ihtimallere	göre	oluşabilecek	mo-
delleri	göstermek	için	babasından	kaç	adet	düğ-
me	istemiştir?

  A)	32             B)	46           C) 50             D)	106   

1. Fatih öğretmen K, L ve M elementlerinin özellikleri-
ni aşağıdaki gibi belirtmiştir.

	  K elementinin, yaygın yükü (-3) dür.
	  L elementi, sadece ametaller ile bağ yapar.
	  M elementinin nötr halde, bir katmanı ve iki elekt-

ronu vardır.
 Öğrencilerden bu elementlerin fiziksel hali, ısı ilet-

kenliği ve haddelenme özelliklerini araştırmalarını, 
elde ettikleri sonuçlara göre tablo oluşturmalarını is-
temiştir.
Öğrenciler aşağıdaki tabloyu oluşturmuşlardır.

Element	
İsmi

Fiziksel	
Hâli

Isı	
İletkenliği

Haddelenme	
Özelliği

K Katı (1) İyi (2) İyi (3)
L Gaz (4) Kötü (5) Kötü (6)
M Gaz (7) İyi (8) Kötü (9)

	 Buna	göre,	öğrencilerin	oluşturduğu	yukarıdaki	
tabloda	doğru	olabilecek	ve	kesin	olarak	yanlış	
olanlar	 aşağıdaki	 cevapların	hangisinde	belirt-
miştir?

	

Doğru Yanlış
A) 1-7-9 2-3-4-5-6-8
B) 1-4-5-6-8 2-3-7-9
C) 1-4-7-9 2-3-5-6-8
D) 3-4-5-8 1-2-6-7

2. Fen bilimleri öğretmeni öğrencilerle sınıfta makara-
larla ilgili deney yapmaktadır. Aşağıdaki şekilde Elif 
4 adet silgiyi, her birinin ağırlığı 80N olan 3 ağırlık 
ile dengelemeyi başarmıştır.

	
	 Buna	göre	Elif	ağırlığı	300N	olan	kalemliği	den-

gelemek	için	kaç	silgi	kullanmalıdır? (Makara, ip 
ve tepsinin ağırlığı ihmal edilmektedir)

A) 3                 B) 4          C) 5          D) 6

silgi

kalemlik
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5. Burak, elindeki ağır kutuyu büyük ve uzun bir kalas 
kullanarak el arabası yardımıyla kamyona yüklemeyi 
başarıyor.

	 Buna	göre;
 I. Burak, yükü kamyona taşırken bir basit, bir bile-

şik makine kullanmıştır.
 II. Daha kısa bir kalas kullansaydı, kuvvet kazancı 

artardı.
 III. El arabasını kullanarak  yoldan kazanç sağlamıştır.
	 ifadelerinden	hangisi	doğrudur?	

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

6. K cismi aşağıdaki eşit bölmelendirilmiş ve ağırlıkla-
rı önemsiz kaldıraçlarda F1, F2 ve F3 kuvvetleri ile 
dengelenmiştir.

F1 F2

F3

KK

K

	 Buna	göre	F1,	F2	ve	F3	kuvvetleri	arasındaki	iliş-
ki	aşağıdakilerden	hangisinde	doğru	olarak	ve-
rilmiştir?
A) F1 = F3 < F2 B) F1 = F3 > F2
C) F1 > F3 > F2 D) F1 > F2 > F3

 
7. İfade D Y

Basit makineler bir enerji türünü baş-
ka bir enerji türüne dönüştürülebilir.
Bir basit makinede hem kuvvetten 
hem de yoldan kazanç olabilir.
Basit makinelerle yapılan işlerde za-
mandan kazanç sağlanabilir.

	 Yukarıdaki	ifadelerin	sonuna	doğru	ise	“D”,	yan-
lış	ise	“Y”	harfi	yazılacağına	göre	aşağıdaki	se-
çeneklerden	hangisi	doğrudur?
A) D-Y-D B) D-Y-Y
C) D-D-Y D) Y-Y-Y

8. 62 elementi atom ağırlıklarına göre sıralanmış ilk 8 
elementten sonra benzer fiziksel ve kimyasal özel-
liklerin tekrar ettiğini farketmiştir.1 numaralı element-
ten sonra gelen 8.elementin bir çeşit tekrarı olduğu-
nu, tıpkı müzikteki bir oktavın 8.sesi gibi tekrarlan-
ması olduğunu gözlemlemiştir.

	 Yukarıda	 bahsedilen	 bilim	 insanı	 aşağıdakiler-
den	hangisidir?
A) Beguyer De Chancourtois
B) John Newlands
C) Dimitri Mendeleyev
D) Johann Wolfgank Döbereiner

9. ELEMENT PERİYOT	NO GRUP	NO
X 3 7
Y 2 3
Z 1 8
T 2 1

	 Yukarıda	periyodik	cetveldeki	yerleri	belirtilen	X,	
Y,	Z	ve	T	elementlerinin	atom	numaralarının	kar-
şılaştırılması	hangi	seçenekte	doğru	olarak	ve-
rilmiştir?
A) X>Y>T>Z B) T>Z>X>Y
C) Z>X>Y>T D) Y>T>Z>X

10. Aşağıdaki şekilde basit makinelerden oluşan bir dü-
zenek verilmiştir.

 
	 Buna	göre	verilen	sistemde	hangi	basit	makine	

kullanılmamıştır?
A) Eğik düzlem B) Sabit makara
C) Çift taraflı kaldıraç D) Tek taraflı Kaldıraç

11. K, L ve M elementleri ile ilgili aşağıdaki özellikler bi-
linmektedir.
Son katmanlarındaki elektron sayıları ardışıktır.
K ile M aralarında iyonik bağ yapabilir.
L elementi doğada gaz halde bulunmaktadır.

	 Buna	göre	K,	L	ve	M	elementleri	sırasıyla	hangi	
seçenekte	doğru	verilmiştir?
A) 11Na - 12Li - 13Al B) 1H - 13Al - 2He 
C) 1H - 2He - 13Al  D) 6C - 7N - 8O
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12. Fen bilimleri dersinde yapılan bir deneyde  elde edi-
len X çözeltisinin elektrik akımını ilettiği gözlemlen-
mektedir.    

 

X	
sıvısı

	 Laboratuvardaki	iki	maddenin	karıştırılması	so-
nucu	elde	edilen	sulu	X	çözeltisi	seçeneklerde	
belirtilen	hangi	maddelerin	bileşiminden	oluşa-
maz?
A) Kezzap ve Sud kostik   		B)	Glikoz ve su
C) Tuz ruhu ve Potas kostik   	D) Tuz ve su

13. Aşağıdaki	aletlerden	hangisi	çıkrık	düzeneğine	
göre	çalışmaz?

Direksiyon

Kavonoz kapağı

Anahtar

Tornavida

A) 

C) 

B) 

D) 

14. Buğra bazı maddeleri pH ölçeği üzerinde şekildeki 
gibi göstermiştir.

 

 

70 14

Z Y T X

	 Buna	göre	bu	maddelerle	 ilgili	aşağıdaki	bilgi-
lerden	hangisi	yanlıştır?
A)  X maddesi sabun olabilir
B)  Y maddesi sirke olabilir
C)  Z maddesi  Y maddesine göre daha kuvvetli bir 

asittir
D)  T maddesi amonyak olabilir

15. Azra, Efe ve Doğan P yükünü kaldırmak için özdeş ma-
kara, dinamometre ve ipler kullanarak basit makine ta-
sarlıyorlar.

 

P

L

K

M

P P

 Öğrenciler yukarıdaki numaralandırılmış tasarımla-
rı yaparak dinamometredeki değerleri okuyorlar. Az-
ra’nın yaptığı tasarımda kuvvet kazancı en büyük-
tür. Doğan’ın yaptığı tasarımda kuvvet kazancı yok-
tur.

	 Buna	göre	K,	L	ve	M	harfleriyle	gösterilen	tasa-
rımların	hangi	öğrencilere	ait	olduğu	hangi	se-
çenekte	doğru	verilmiştir? (Dinamometre, maka-
ra ve iplerin ağırlığı ile sürtünmeler önemsenmeye-
cektir.)

 

K L M
A) Doğan Efe Azra
B) Doğan Azra Efe
C) Azra Efe Doğan
D) Azra Doğan Efe

16. Havadaki su buharı ile ............... gazı birleştiğinde 
ortaya ............ asit çıkar ve oluşan bu kimyasal yağ-
mur, kar gibi hava olayları ile yer yüzüne iner. Bu 
olaya asit yağmuru adı verilir.

	 Yukarıdaki	ifadede	boş	bırakılan	kısımlara	sıra-
sıyla	hangi	seçenekteki	kelimeler	getirilemez?
A) Kükürtdioksit - Sülfürik
B) Azotdioksit - Nitrik
C) Karbondioksit - Karbonik
D) Klor - Hidroklorik
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17. Ahmet babasının yeni aldığı bisikleti heyecanla kul-
landıktan sonra 1. kattaki evlerine çıkarmakta zor-
lanmıştır ve babasının yardımıyla daha az kuvvet 
uygulayarak çıkarabilmiştir.

	 Ahmet	aşağıdaki	düzeneklerden	hangisini	bal-
kona	kurarsa	bisikleti	kendi	başına	çıkarabilir?

	

	

18. Fen bilimleri öğretmeni hücre bölünmeleri konusu-
na başlamadan öğrencilerden farklı yaşlarda çekil-
dikleri 4 adet resim getirmelerini istemiştir. Ahmet 
aşağıdaki gibi resimleri getirmiştir.

 
	 Buna	göre	öğretmen	aşağıdakilerden	hangisini	

yapmayı	planlamaktadır?
A) Öğrencilerin gelişim dönemlerindeki ruhsal deği-

şimleri karşılaştırmak
B) Her yaşta genetik yapının değiştiğini vurgulamak
C) Büyüme ve gelişmenin temelini öğretmek 
D) Aynı yaşta öğrencilerin gelişimlerini kıyaslamak
 

19. 

 Yukarıda insanda  görülen büyüme ve    gelişme ev-
releri verilmiştir.

	 Numaralarla	belirtilen	olaylar	dişi	ve	erkek	üre-
me	sistemlerinin	sırasıyla	hangi	yapılarında	ger-
çekleşmektedir?
A) Testis - yumurtalık B) Testis - yumurta kanalı
C) Testis - Döl yatağı D) Sperm kanalı - döl yolu

20. Katman-elektron	dizilimi	yandaki	
şekilde	gibi	olan	bir	elementin,	
atom	 numarasından	 bir	 eksik	
olan	element	aşağıda	özellikle-
ri	verilen	elementlerden	hangi-
siyle	moleküler	yapılı	olan	bile-
şik	oluşturamaz?
A) Atom numarası 7 olan element
B) 3. periyot 6A grubu elementi
C) Yemek tuzu bileşiğinde Cl nin yanında bulunan 

element
D) F elementi ile elektron ortaklaşması şeklinde bağ-

yapan element
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