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Tabloda ver�len element atomlarının katman elektron d�z�l�m-
ler�, karşılarında ver�lm�şt�r.

Element atomu             Katman elektron d�z�l�m�
Ber�lyum (Be)   2, 2
Azot (N)   2, 5
Neon (Ne)   2, 8
Alüm�nyum (Al)   2, 8, 3

Buna göre, ver�len element atomlarından hang�s� en 
kararlıdır?

A) Be B) N C) Ne D) Al

Aşağıda bazı k�myasal tepk�meler ver�lm�şt�r.

Bu tepk�melerle �lg�l� hang� öğrenc� yanlış öğrenmelere 
sah�pt�r?

A) Arda: I. tepk�mede turnusol kağıdını mav�ye ve kırmızıya 
     çev�ren �k� madde tepk�meye g�rm�şt�r.

B) Gökmen: I. ve II. tepk�me sonucunda oluşan ürünler
aynıdır.

C) Emre: I. ve II. tepk�me sonucunda ısı açığa çıkar.

D) Y�ğ�t: I. tepk�me nötrleşme; II. tepk�me yanma tepk�mes�
olarak sınıflandırılır.

Günümüzdek� per�yod�k cetvelle �lg�l� olarak aşağıda 
ver�lenlerden hang�s� doğrudur?

A) Yatay sırasına grup düşey sırasına per�yot den�r.

B) Per�yod�k cetvel, elementler�n atom ağırlığına göre
düzenlenm�şt�r.

C) Ametaller per�yod�k cetvel�n sağ tarafında yer alır.
(H�drojen har�ç)

D) En son sütunda halojenler yer alır.

1.

2.

3.

Şek�ldek� düzeneğe önce X gazı sonra Y gazı gönder�l-
d�ğ�nde;

�
- X gazı L çözelt�s� �le,
- Y gazı K çözelt�s� �le nötrleşme (nötralleşme) tepk�me-    
   s� ver�yor.

Buna göre aşağıdak�lerden hang�s� kes�nl�kle söy-
lenemez?

A) L çözelt�s� as�d�k özell�kted�r.

B) X gazı baz�k �se L çözelt�s� as�d�k özell�kted�r.

C) K ve L çözelt�s� baz�k özell�kted�r.

D) Y gazı baz�k �se K çözelt�s� as�d�k özell�kted�r.

Fen B�l�mler� Öğretmen�,  �ç�nde eş�t m�ktarda çeş�tl� çözelt�ler 
bulunan tüplere eş�t m�ktarda kırmızı lâhana suyunu döktü-
ğünde aşağıdak� renkler elde ed�l�yor.

Bu deneyde aşağıdak� çıkarımlardan hang�s�ne ulaşılır?

A) Turuncu renkl� tüpte nötr b�r çözelt� vardır.

B) Çözelt�ler�n pH dereceler� b�rb�r�nden farklıdır.

-C) Yeş�l renkl� çözelt� h�droks�t (OH ) �yonu bulundurmaktadır.

+D) H�drojen �yonu (H ) en fazla olan çözelt� pembe renk
almıştır.

+ Tuz + Su

+ + SuO2

I.

II.

K çözeltisi L çözeltisi 

X gazı

Y gazı

4.

5.
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As�t çözelt�s�ne ç�nko parçası atıldığında şek�ldek� g�b� önce 
gaz kabarcıkları çıkmaya başlamış daha sonra ç�nko parçası 
görünmez olmuş ve çözelt�n�n reng� değ�şm�şt�r.

Bu deneyde yapılan gözlemler �le aşağıdak� öğrenc�ler-
den hang�s� doğru sonuca ulaşmıştır?

A) Hat�ce:K�myasal tepk�melerde yen� maddeler oluşur.

B) Asya: K�myasal tepk�melerde atomlar kaybolur.

C) İzgü: Çıkan gaz kabarcıklarında oks�jen gazı bulunur.

D) Eylül: As�t çözelt�s� bazlarla nötrleşme tepk�mes� ver�r.

Fos�l yakıtlarla �lg�l� aşağıdak� b�lg�lerden hang�s� 
kes�nl�kle doğrudur?

A) Fos�l yakıtların yanması sonucu hava k�rlenmekte  
     ve as�t yağmurları oluşab�lmekted�r.

B) Hayvanlar üzer�ne en zararlı etk�ye sah�p olan fos�l 
     yakıt  kömürdür.

C) Doğal gaz çevreye zarar vermeyen fos�l b�r yakıttır.

D) Petrolün den�zdek� canlılara zararlı etk�s�  d�ğer 
     fos�l yakıtlardan daha azdır.

Efe laboratuvarda öğretmen�n�n verd�ğ� bas�t  mak�neyle 
deney yapıyor ve elde ett�ğ�  sonuçlarını aşağıdak� grafiğe 
kayded�yor.

Efe’n�n deney�nde kullandığı bas�t mak�ne aşağıdak�-
lerden hang�s� olamaz?

A) Sab�t makara   B) Hareketl� makara

C) Kaldıraç   D) Eğ�k düzlem
  

Kütleler� eş�t balon joje ve erlenmayer�n �ç�ne aynı tür sıvı 
dolduruluyor ve şek�ldek� g�b� denge sağlanıyor.

Kaldıraçta sürtünmeler önemsenmed�ğ�ne göre bu 
düzenekle �lg�l� aşağıdak�lerden hang�s� doğrudur?

A) Erlenmayer �ç�ndek� sıvı m�ktarı  balon joje �ç�ndek� 
     sıvı m�ktarından azdır.

B) Balon joje ve erlenmayer�n �ç�ndek� sıvıların kütles� 
     b�rb�r�ne eş�tt�r.

C) Her �k� kaptak� sıvıların yarısı alınırsa denge 
     bozulmaz.

D) Her �k� kaba eş�t m�ktarda sıvı eklend�ğ�nde denge 
     bozulur.

Eş�t kollu b�r teraz�n�n kefeler�ne K, L, M, N, P c�s�mler�nden 
bazıları şek�llerdek� g�b� konduğunda yatay denge sağlanıyor

.

Buna göre, bu c�s�mlerden ağırlıkları arasındak� �l�şk� 
hang� seçenekte yanlış ver�lm�şt�r?

A) N= 2K+2L   B) N= K+M

C) M= K+L    D) P= 3K+L 

Aşağıdak�lerden hang�s� palangalarla �lg�l� doğru b�r 
b�lg�d�r?

A) Yük da�ma kuvvet �le zıt yönde hareket eder.

B) İp�n sarılma şekl� kuvvet kazancını etk�lemez.

C) Makara ağırlıkları önems�z �se makara sayıları da    
     önems�zd�r.

D) Da�ma yoldan kayıp, kuvvetten kazanç sağlar.

9.

10.

Ç�nko
parçası

As�t
çözelt�s�

1. durum 2. durum

6.

7.

Kuvvet (N)

Yük (N)
10 20 30 40

7

14
18
25

8.

Balon joje Erlenmayer

11.
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Şek�ldek� d�namometrede okunan değer;

I.   P yükünün ağırlığına
II.  L uzunluğuna
III. P yükünün eğ�k düzlemdek� yer�ne

hang�ler�ne bağlıdır? (Sürtünmeler önems�zd�r.)

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

 

 Al�’n�n ağırlığı Seda ve Nur’un ağırlığından azdır.

Makara ağırlıkları ve sürtünmeler önemsenmed�ğ�ne 
göre; Al�, Seda ve Nur hang� makara s�stem�nde dengede 
durab�l�r? 

A) IV-II  B) III-IV                 C) II-III              D) I-III

Aşağıdak� makara s�stem�n� kuran Mehmetcan P yükünü 
dengelemek �ç�n 20N kuvvet uyguluyor. 

Buna göre;

hang�ler� doğrudur?

A) Yalnız II   B) Yalnız III

C) I ve II    D) I ve III 

Aşağıdak� çıkrıkların hang�s�nde uygulanan kuvvet 
d�ğerler�ne göre daha azdır?

A)          B)

C)        D)

Öğretmen DNA model� oluştururken gerekl� kurallardan 
bahsed�yor ve öğrenc�lerden DNA model� yapmalarını �st�yor.

A= Aden�n
T= T�m�n
G= Guan�n
C= S�toz�n
D= Deoks�r�boz şeker�
P= Fosfat grubu

Buna göre aşağıdak� öğrenc�lerden hang�s� yaptığı DNA 
model�nden tam puan alır? 

A)     Asya’nın model�                      İpek’�n model�B)

C)      D)   Şevval’�n model� Sude’n�n model�

15.

16.

12.

14.

13.

I

III IV

II

I.   Makara ağırlığı ve sürtünmeler �hmal 
     ed�lmem�şse P yükü 40N’dan fazladır. 

II.  Makara ağırlığı ve sürtünmeler �hmal 
     ed�lm�şse P yükü 40 N’d�r.

III. Sürtünme ve makara ağırlıkları önems�zse    
     da�ma enerj� kazancı sağlanır.

P D A T P D

P D A T P D

P D C G P D

D P T A P D

D P A T P D

D P C G P D

P D C G D P

P D A T D P

P D G C D P

P D C T D P

P D A G D P

P D G A D P

1. z�nc�r 2. z�nc�r 1. z�nc�r 2. z�nc�r

2. z�nc�r 1. z�nc�r 2. z�nc�r 1. z�nc�r
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Aşağıdak� tabloda �nsandak� X ve Y kromozomlarına a�t 
ver�ler bulunmaktadır.

Tabloya göre hang� sonuca ulaşılamaz?

A) Organ�k baz sayısı gen sayısından fazladır.

B) Kromozom �çer�s�nde DNA yer alır.

C) X kromozomunda Y’den daha fazla gen bulunur.

D) Gen sayısı arttıkça organ�k baz sayısı da artmaktadır.

Ergen b�rey çeş�tl� değ�ş�mler yaşar. Bu değ�ş�mler ruhsal ve 
bedensel olmak üzere �k� türlüdür.

Aşağıdak� değ�ş�mlerden hang�s� d�ğerler�nden farklı 
grupta yer alır?

A) Fatma’ın topluluk önünde utanması

B) İrem’�n evler�ne m�safir geld�ğ�nde odasına kapanması

C) Oğuz’un yüzünde s�v�lceler çıkması

D) Burak’ın arkadaşlarına an� tepk� vermes�

Erkek üreme yapı ve organları bazı sembollerle aşağıdak� 
g�b� göster�lm�şt�r.

Seçeneklerde görev� ver�len hang� yapı herhang� b�r 
sembolle göster�lmem�şt�r?

A) Sperm ve �drarın vücut dışına atıldığı bölüm

B) Salgılarıyla spermler�n hareket�n� kolaylaştıran salgı bez�

C) Sperm hücres�n�n üret�ld�ğ� kısım

D) Spermler� pen�se taşıyan kanal

Sperm hücres�n�n oluşması �le �lg�l� öğrenc� yorumları 
aşağıdak� g�b�d�r.

Sefa      :Oluşan sperm hücreler� kalıtsal olarak farklıdır.

Burhan: Sperm hücreler� mayoz sonucunda oluşmuştur.

Seçk�n : 2n kromozomlu b�r hücreden n kromozomlu hücreler 
               oluşmuştur.

Buna göre hang� öğrenc�ler�n söyled�ğ� �fade doğrudur?

A) Sefa ve Burhan  

B) Burhan ve Seçk�n

C) Sefa ve Seçk�n

D) Burhan, Sefa ve Seçk�n

20.17.

18.

19.

Fen B�l�mler� test� b�tt�.
Cevaplarınızı kontrol ed�n�z. 
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