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Fen Bilimleri Soruları

1. Fen bilimleri öğretmeni tahtaya K, L, M ve N şehirleri ile ilgili bilgiler yazmış ve öğrencilerinden bu şehirleri Dünya modeli
üzerinde göstermelerini istemiştir.

I. 21 Haziran tarihinde K şehrinin gece süresi L şehrinin gece süresinden daha uzundur.
II. L ve M şehirlerinde aynı anda farklı mevsimler yaşanmaktadır.
III. 23 Eylül tarihinde aynı cismin öğle vaktinde gölge boyunun en kısa ölçüldüğü şehir N şehridir.

Buna göre, öğrenciler verilen bilgilerden yola çıkarak şehirlerin yerini aşağıdakilerden hangisinde doğru 
göstermiştir?

A) B) C) D)

2. Hücre bölünmesinden önce DNA kendini eşleyerek, hücre sayısının artmasını  kalıtsal bilginin yavru hücrelere
aktarılmasını ve korunmasını sağlar.

DNA kendini eşleşmesi sırasında enzimler yardımıyla DNA’nın çift zincirli yapısındaki karşılıklı nükleotidler arasındaki
bağlar kopar. Böylece bir fermuar gibi iki zincir birbirinden ayrılır. Açılan uçlara sitoplazmada serbest halde bulunan uygun
tamamlayıcı nükleotidler gelir ve bağlanır. Sonuçta birbirinin aynısı iki DNA zinciri oluşur.

Dört çeşit nükleotidi de içeren DNA molekülünün hatasız bir eşleme geçirdiği bilindiğine göre bu eşlemeyle ilgili
verilen grafiklerin hangisi hatalı olabilir?
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3. Aşağıda bazı öğrenciler mutasyon ve modifikasyon konusu ile ilgili bilgiler vermiştir.

Buse:   Mutasyon, genlerde meydana gelen yapısal bir değişimdir.
Gizem: Mutasyonda değişime neden olan etkenler ortadan kalktığında canlının genetik yapısı eski haline döner.
Murat:  Modifikasyon sonucu ortaya çıkan değişimler nesilden nesile geçmez.
Eray:    Çevre koşullarının değişmesi sonucunda bazı genlerin işleyişinde meydana gelen değişikliklere modifikasyon

denir.

Buna göre, öğrencilerin verdiği bilgilerle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Buse, mutasyonun hangi kalıtsal yapıda değişikliğe yol açabileceğini biliyor.

B) Gizem, mutasyonun nesilden nesle aktarılamadığını biliyor.

C) Murat, söylediklerini yazın bronzlaşan birinin kışın eski ten rengine dönmesi ile destekleyebilir.

D) Eray, söylediklerini farklı sıcaklıkta yetişen iki adet özdeş çuha çiçeğini gözlemleyerek destekleyebilir.

4. Pelin bir konuda araştırma yaparak aşağıdaki tabloyu oluşturuyor.

Atmosferdeki hava olayları ve yeryüzündeki 
iklim türlerini ele alarak inceleme yapan 

bilim dalına Klimatoloji denir.

Klimatoloji ile ilgilenen bilim insanlarına 
klimatolog denir.

?
Klimatoloji geniş bir alanda uzun sürede 
oluşan hava olaylarının ortalamasıdır.

Buna göre Pelin soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisini yazarsa tablo hatalı olur?

A) Temel amacı yerküre iklimlerini belirleyerek, bu iklimlerin özelliklerini açıklamaktır.

B) Günümüzde klimatoloji çalışılan alan ile o alanın iklimsel özellikleri arasında sentez yapmaktadır.

C) Klimatoloji: sıcaklık, rüzgar, bağıl nem, hava basıncı, güneşlenme gibi birçok iklim eleman ve faktörlerini
değerlendirmektedir.

D) Atmosferik hava olayları; karlı, yağmurlu, sisli gibi ifadelerle anlatılmaktadır.

5. 1990 ‘lı yıllarda yapılan bir çalışma ile soya fasulyesindeki  protein miktarının  artırılmasına amaçlanmıştır. Bunun için
Brezilya kestanesinden alınan protein geni soya fasulyesine aktarılmış ve soya fasulyesinin taşıdığı protein miktarının
arttığı görülmüştür. Fakat genetiği değiştirilen bu soya fasulyelerini tüketen birçok kişide alerjik reaksiyonlar meydana
gelmiş ve bu nedenle hayatını kaybeden kişiler olmuştur. Biyoteknolojik çalışmalar sonucunda üretilen soya fasulyeleri
tamamen toplatılıp imha edilmiştir.

Bu metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Soya fasulyesine genetik mühendisleri tarafından  gen aktarımı gerçekleştirilmiştir.

B) Biyoteknolojik çalışmaların bazıları insan sağlığını olumsuz etkileyebilir.

C) Gen aktarımı çalışmasıyla Brezilya kestanesinin protein miktarı arttırılması amaçlanmıştır.

D) Biyoteknolojik çalışmaların sonucunda bazı durumlarda beklenmeyen etkiler ortaya çıkabilir.

7. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri test etmek için aşağıdaki K, L ve M deney düzenekleri farklı cins sıvılarla
hazırlanmıştır. Deney düzeneklerinde hortumlar verilen konumlardayken U borularındaki sıvı seviyeleri şekillerde
gösterilmiştir.

Buna göre, K,L ve M deney düzenekleri kullanılarak yapılan kontrollü deneyin değişkenleri hangi seçenekte
doğru verilmiştir?

A) Bağımlı değişken   : Sıvı cinsi
Bağımsız değişken: Sıvı basıncı
Kontrol değişkeni   : Sıvı derinliği

B) Bağımlı değişken   : Sıvı basıncı
Bağımsız değişken: Sıvı derinliği
Kontrol değişkeni   : Sıvı cinsi

C) Bağımlı değişken   : Sıvı basıncı
Bağımsız değişken: Sıvı cinsi
Kontrol değişkeni   : Sıvı derinliği

D) Bağımlı değişken   : Sıvı derinliği
Bağımsız değişken: Sıvı basıncı
Kontrol değişkeni   : Sıvı cinsi
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6.
Ata havanın güzel olduğu bir günde yaşadığı şehirde bulunan ormanlık alanda 
yürüyüş yapmak istemektedir. Yaşadığı şehrin 5 günlük hava durumuna ilişkin 
verilen görsele ulaşmıştır.

Ata havanın güneşli ve sıcaklığın yüksek olması sebebiyle Cuma günü 
yürümeye karar vermiştir. Cuma gününün hava durumu ile ilgili görseli
incelemiş ve sabah saatlerinde yürüyüş yapmaya karar vermiştir.

Ata’nın yürüyüş yapacağı alanla ilgili;

I.   Yıllık ortalama sıcaklık 15-17 0C olarak gözlemlenir.
II.  Hava sıcaklığının farklı olduğu günlerde aynı hava olayı yaşanabilir.
III. Aynı gün içinde farklı hava olayları gözlemlenebilir.

çıkarımlarından hangisi yapılabilir?

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

7. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri test etmek için aşağıdaki K, L ve M deney düzenekleri farklı cins sıvılarla 
hazırlanmıştır. Deney düzeneklerinde hortumlar verilen konumlardayken U borularındaki sıvı seviyeleri şekillerde 
gösterilmiştir.

Buna göre, K,L ve M deney düzenekleri kullanılarak yapılan kontrollü deneyin değişkenleri hangi seçenekte 
doğru verilmiştir?

A) Bağımlı değişken   : Sıvı cinsi
Bağımsız değişken: Sıvı basıncı
Kontrol değişkeni   : Sıvı derinliği

B) Bağımlı değişken   : Sıvı basıncı
Bağımsız değişken: Sıvı derinliği
Kontrol değişkeni   : Sıvı cinsi

C) Bağımlı değişken   : Sıvı basıncı
Bağımsız değişken: Sıvı cinsi
Kontrol değişkeni   : Sıvı derinliği

D) Bağımlı değişken   : Sıvı derinliği
Bağımsız değişken: Sıvı basıncı
Kontrol değişkeni   : Sıvı cinsi
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8. Bir temizlik malzemesinin içerisinde bulunan  maddesi belirli oranlarda alınan   ve  maddelerinin kapalı bir kapta 

gerçekleşen kimyasal tepkimesi sonucunda oluşmaktadır. Bu tepkimedeki  maddesi ise  ve   maddelerinin 
kapalı kapta gerçekleştirdiği tepkime sonucu oluşur. 

40 gram  maddesinin oluşumu  şeklinde gerçekleşmektedir. 

Bu tepkimenin gerçekleşebilmesi için kullanılan  maddesinin oluşumuna ait bilgiler grafikte verilmiştir.

Buna göre 40 gram   maddesi elde etmek için kaç gram   gereklidir?

A) 7 gram B) 15 gram C) 22 gram D) 37 gram

9.
2010 yılından itibaren tarım ile uğraşan Osman Bey’in tarlasından elde ettiği ürün 
miktarının yıllara göre değişimi grafikte verilmiştir. Osman Bey’in çiftçiliğe başladığı 
tarihten sonra tarlasının bulunduğu bölgede sanayi tesisleri kurulmaya başlanmış 
ve buna bağlı olarak da hızlı nüfus artışı gerçekleşmiştir.

Sanayi kuruluşlarının ve artan nüfusun etkisiyle bu bölgede meydana gelen 
yağmurun pH derecesi zamanla düşmüş ve asit yağmurları görülmeye 
başlanmıştır. Osman Bey’in ekim yaptığı alan ve tohum cinsi değişmemesine 
rağmen tarlasından elde ettiği ürün miktarı asit yağmurlarının etkisiyle zamanla 
değişiklik göstermiştir.

Osman Bey’in tarım yaptığı bölgeyle ilgili 

I.   2012 - 2014 yılları arasında motorlu taşıtların egzozlarından atmosfere salınan gaz miktarı artmış olabilir.
II.  2014 - 2016 yılları arasında bölgede belirgin bir nüfus değişikliği olmamış olabilir.
III. 2016 - 2018 yılları arasında fabrikaların bacalarına filtre takılmış olabilir.

durumlarından hangileri gerçekleşmiş olabilir?
(Asit yağmurları dışında elde edilen ürün miktarına etki eden etkenler ihmal edilecektir.)

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

11. Fen bilimleri öğretmeni fiziksel ve kimyasal değişimlerle ilgili çevremizde gördüğümüz örnek olayları kullarak tabloyu 
oluşturmuştur.

Fiziksel Değişmeler Kimyasal Değişmeler
1. Bakırın tel ve levha haline gelmesi 3. Odunun yanması

2. Tereyağının tavada eritilmesi 4. Hamurun mayalanması

Buna göre hangi öğrencinin yorumu yanlıştır?

A) 1. olayda bakırın sadece dış görünüşü değiştiği için bu olay fiziksel değişmedir.

B) 2. olayda tereyağının erimesi maddenin kimliğini değiştirdiği için fiziksel değişmedir.

C) 3. olayda maddenin iç yapısı ve dış görünümü değiştiği için kimyasal değişmedir.

D) 4. olayda yeni bir madde oluşumu gerçekleştiği için kimyasal değişmedir.

 ?

15

 ?

(gram)
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10. Opak bir cismin üzerine ışık ışını düştüğünde gölge oluşur. Oluşan gölgelerin boyu ise ışık ışınlarının geliş açısına göre 
değişebilir. Bir cisim üzerine ışık ışınları dik açı ile geldiğinde gölge boyu kısalırken eğik açıyla geldiğinde gölge boyu uzar.

Dünya üzerindeki konumları verilen K, L ve M şehirlerinde özdeş cisimlerin sahip olduğu gölge boyları  aynı gün içinde, 
saat 12.00’de ölçülmüştür. Ölçüm sonuçlarına göre grafik çizilmiştir. 

  Verilen görsel ve grafiğe göre;

I.   K, L ve M şehirlerindeki gölge boylarının birbirinden farklı olmasının nedeni Dünya’nın dönme ekseninin eğik olmasıdır.
II.  Gölge boyları incelendiğinde K şehrinde birim yüzeye düşen ışık ışını miktarının L ve M şehirlerine düşen ışın 
     miktarından az olduğu söylenilebilir.
III. Gölge boylarının birbirinde farklı olmasının nedeni Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki hareketidir. 

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

 

K L M 
Şehirler 

Gölge boyları 

11. Fen bilimleri öğretmeni fiziksel ve kimyasal değişimlerle ilgili çevremizde gördüğümüz örnek olayları kullarak tabloyu 
oluşturmuştur.

Fiziksel Değişmeler Kimyasal Değişmeler
1. Bakırın tel ve levha haline gelmesi 3. Odunun yanması

2. Tereyağının tavada eritilmesi 4. Hamurun mayalanması

Buna göre hangi öğrencinin yorumu yanlıştır?

A) 1. olayda bakırın sadece dış görünüşü değiştiği için bu olay fiziksel değişmedir.

B) 2. olayda tereyağının erimesi maddenin kimliğini değiştirdiği için fiziksel değişmedir.

C) 3. olayda maddenin iç yapısı ve dış görünümü değiştiği için kimyasal değişmedir.

D) 4. olayda yeni bir madde oluşumu gerçekleştiği için kimyasal değişmedir.
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13. Hülya, özdeş küplerin konumunu değiştirerek yere uyguladıkları basıncı aşağıdaki grafikte göstermiştir.
 

                                                                     

Hülya’nın yaptığı etkinliğe göre cisimler ve bulunduğu konumlar aşağıdakilerden hangisinde doğru 
gösterilmiştir?

A)
               K                          L                   M

B)

           K                           L                          M

C)

            K                            L                     M

D)

            K                          L                        M

Konum

Basınç

    K           L            M

14. Bezelye bitkisi yetiştirmek isteyen Asya, Mete ve İdil tarım ürünleri satan bir mağazaya gider. Satıcının bezelyelerle ilgili 
gösterdiği tablodan yetiştirmek istedikleri bezelyelerin özelliklerini seçerler.

• Asya, tablodaki özelliklerden sarı renkli bezelye tohumu, 
• Mete çiçeği yanda ve çiçeği uçta olan bezelye tohumu,
• İdil meyve şekli boğumlu bezelye tohumu seçmiştir. 

Her biri ayrı ve dış ortamdan tamamen izole edilmiş seralarına  bu tohumları ekerler. Elde ettikleri bezelyelerden ikici bir 
ekim daha yaparlar.

Tozlaşma ortamının dış ortamdan etkilenmediği bilindiğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Asya’nın ikinci ekimden elde ettiği bezelyeler hem sarı hem de yeşil renkli tohum içeriyor olabilir.

B) Mete’nin aldığı yanda çiçekli bezelye tohumları homozigot ise ikinci ekim sonucu oluşacak tüm bezelyeler yanda çiçekli 
olabilir.

C) İdil’in ikinci ekimden elde ettiği tohumlar ile üçüncü bir ekim yapılırsa hem boğumlu hem de düzgün meyve şekilli 
bezelyeler elde edebilir.

D) Asya’nın ikinci ekim sonucunda elde ettiği tohumların hepsinin fenotipi sarı ise mağzadan aldığı tohumun genotipi 
homozigottur.

15.
Endonezya’nın İJEN şehrinde kükürt madeni ve termal göl volkanik 
bölgede bulunmaktadır. Volkan içindeki gazlar yüksek basınçla 
çıktığından delikler oluşturur ve sıcaklıkları 600 dereceleri bulur. Gaz 
havayla temas ettikten sonra ateşlenir ve 5 metreye kadar yükselen 
alevler meydana gelir. Termal göldeki suyun sıcaklığı 34 0C’dir. Kükürt 
madeninden çıkan kükürt dioksit gazları maden yakınında bulunan göl 
sularına karışmaktadır. 

Bir grup araştırmacı deney yapmak için göl suyundan örnek almışlardır.
 

Buna göre, araştırmacılar gölden aldıkları sular ile yaptıkları çalışmalar sonucunda aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşamaz?

A) Göl suyundan alınan örnek metal kapta saklanamaz.

B) Göl suyuna mermer atıldığında mermerin kütlesi azalır.

C) Göl suyu fenolftalein ile etkileştiğinde renk değişimi gözlenmez.

D) Göl suyu kükürt dioksit gazı ile birleştiğinde göl suyunun pH değerini artırmıştır.

12. Fen bilimleri öğretmeni sınıfta öğrencilerine K, L ve M maddelerinin sulu çözeltileriyle ilgili aşağıdaki bilgileri veriyor.
» K, suda çözündüğünde H+ iyonu oluşturmuştur.
» L, suda çözündüğünde OH- iyonu oluşturmuştur.
» M, çözeltisinin pH değeri L’ninkinden küçük, K’ninkinden büyüktür.
Öğretmen öğrencilerinden verilen bilgileri kullanarak çözeltilerin pH değerlerinin hangi aralıkta olabileceğini tahmin etmesini 
ve buna göre çözeltileri pH ölçeğine yerleştirmesini istiyor.

Öğrencilerin aşağıdaki pH ölçeklerinden hangisini oluşturmaları uygun olur?

A) B)

C) D)
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14. Bezelye bitkisi yetiştirmek isteyen Asya, Mete ve İdil tarım ürünleri satan bir mağazaya gider. Satıcının bezelyelerle ilgili
gösterdiği tablodan yetiştirmek istedikleri bezelyelerin özelliklerini seçerler.

• Asya, tablodaki özelliklerden sarı renkli bezelye tohumu,
• Mete çiçeği yanda ve çiçeği uçta olan bezelye tohumu,
• İdil meyve şekli boğumlu bezelye tohumu seçmiştir.

Her biri ayrı ve dış ortamdan tamamen izole edilmiş seralarına  bu tohumları ekerler. Elde ettikleri bezelyelerden ikici bir 
ekim daha yaparlar.

Tozlaşma ortamının dış ortamdan etkilenmediği bilindiğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Asya’nın ikinci ekimden elde ettiği bezelyeler hem sarı hem de yeşil renkli tohum içeriyor olabilir.

B) Mete’nin aldığı yanda çiçekli bezelye tohumları homozigot ise ikinci ekim sonucu oluşacak tüm bezelyeler yanda çiçekli
olabilir.

C) İdil’in ikinci ekimden elde ettiği tohumlar ile üçüncü bir ekim yapılırsa hem boğumlu hem de düzgün meyve şekilli
bezelyeler elde edebilir.

D) Asya’nın ikinci ekim sonucunda elde ettiği tohumların hepsinin fenotipi sarı ise mağzadan aldığı tohumun genotipi
homozigottur.

15.
Endonezya’nın İJEN şehrinde kükürt madeni ve termal göl volkanik 
bölgede bulunmaktadır. Volkan içindeki gazlar yüksek basınçla 
çıktığından delikler oluşturur ve sıcaklıkları 600 dereceleri bulur. Gaz 
havayla temas ettikten sonra ateşlenir ve 5 metreye kadar yükselen 
alevler meydana gelir. Termal göldeki suyun sıcaklığı 34 0C’dir. Kükürt 
madeninden çıkan kükürt dioksit gazları maden yakınında bulunan göl 
sularına karışmaktadır. 

Bir grup araştırmacı deney yapmak için göl suyundan örnek almışlardır.

Buna göre, araştırmacılar gölden aldıkları sular ile yaptıkları çalışmalar sonucunda aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşamaz?

A) Göl suyundan alınan örnek metal kapta saklanamaz.

B) Göl suyuna mermer atıldığında mermerin kütlesi azalır.

C) Göl suyu fenolftalein ile etkileştiğinde renk değişimi gözlenmez.

D) Göl suyu kükürt dioksit gazı ile birleştiğinde göl suyunun pH değerini artırmıştır.
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16. Şekilde periyodik cetvelde bazı elementlerin bulunduğu kısımlar harfler ile belirtilmiştir.

Buna göre periyodik cetvelde belirtilen elementler ile ilgili aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) M ve N elementinin katman sayıları eşittir.

B) L elementi T elementi ile benzer kimyasal özellik gösterir.

C) R ve K elementinin son katmandaki elektron sayıları eşittir.

D) T elementinin atom numarası N elementinin atom numarasından fazladır.

18. Ayşe, basınçla ile ilgili sınıfta bir deney yapmak istiyor.

Önce bardağın içine kağıt havluyu koyuyor. İyice sıkıştırıyor. Bardağı suyun içine dik bir şekilde ters çeviriyor. 
 

Bardak doğru konumda daldırılınca kağıt ıslanmıyor. Bardak yanlış konumda daldırılınca kağıt ıslanıyor.

Buna göre Ayşe’nin yaptığı deneyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kağıt havlunun ıslanmama sebebi, suya uyguladığı katı basıncıdır.

B) Ayşe bardağı suya hızlı daldırdığı için kağıt havlu ıslanmamıştır.

C) Bardak suya daldırıldığında içiresinde kalan hava basıncı suyun basıncından fazladır.

D) Bardak suya eğik daldırılırsa açık hava basıncı bardağın iç basıncından az olur.

19. Periyodik cetvel, metal, ametal ve yarı metallerden oluşmaktadır. Aşağıda metal, ametal ve yarı metal olduğu bilinen K, L 
ve M maddelerinin iletkenlik dereceleri sıralanmıştır. K elementinin 2. periyotta bulunduğu ve son yörüngesinde 3 elektron 
olduğu bilinmektedir. K’nın iletkenliği L’den az M’den fazladır.
 
Buna göre K, L ve M elementleriyle ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

A) K elementi metaldir. Periyodik cetvelde genellikle 1. ve 2. grupta yer alırlar.

B) L elementi yarı metaldir. Metallerden daha az iletkendir.

C) M elementi ametaldir ve parlak değildir.

D) Elementler aynı periyotta ise grup numaraları K>L>M’ dir.

L
R

T
M

K
N

17.

 
Normal Kaplumbağa            Galapagos Kapumbağası

Çok sayıda kaplumbağaya ev sahipliği yapan Galapagos Adaları, çok ilginç bir kaplumbağa türünü barındırır. Bu 
kaplumbağalar besinlerini ağaçlardan elde ettiklerinden zaman içerisinde boyunları kabuklarının kafa kısmından geriye 
doğru çekilerek yukarı doğru uzanır. Böylelikle kaplumbağalar kafalarını yukarı doğru kaldırıp besinlere erişebilirler. 
Yukarıdaki görselde normal bir kaplumbağa ile Galapagos Adalarında bulunan kaplumbağa türleri görülmektedir.

Kaplumbağalar arasında oluşan bu farklılık hangi açıklama yapılırsa tam olarak ifade edilmiş olur?

A) Kablumbağalar beslenmek zorunda kaldıklarında kafalarını fazla mesafeye uzatabilirler.

B) Kaplumbağalar arasındaki bu farklılık mutasyonlar sonucunda meydana gelmiştir. 

C) Kaplumbağalar çevreye uyum sağlamaları için farklı adaptasyonlar geçirebilirler.

D) Kaplumbağalar beslenmek zorunda kaldıklarından dolayı modifasyon geçirmişlerdir.
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18. Ayşe, basınçla ile ilgili sınıfta bir deney yapmak istiyor.

Önce bardağın içine kağıt havluyu koyuyor. İyice sıkıştırıyor. Bardağı suyun içine dik bir şekilde ters çeviriyor. 
 

Bardak doğru konumda daldırılınca kağıt ıslanmıyor. Bardak yanlış konumda daldırılınca kağıt ıslanıyor.

Buna göre Ayşe’nin yaptığı deneyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kağıt havlunun ıslanmama sebebi, suya uyguladığı katı basıncıdır.

B) Ayşe bardağı suya hızlı daldırdığı için kağıt havlu ıslanmamıştır.

C) Bardak suya daldırıldığında içiresinde kalan hava basıncı suyun basıncından fazladır.

D) Bardak suya eğik daldırılırsa açık hava basıncı bardağın iç basıncından az olur.

Malzemeler
Bardak, Su dolu kap, Kağıt havlu

19. Periyodik cetvel, metal, ametal ve yarı metallerden oluşmaktadır. Aşağıda metal, ametal ve yarı metal olduğu bilinen K, L 
ve M maddelerinin iletkenlik dereceleri sıralanmıştır. K elementinin 2. periyotta bulunduğu ve son yörüngesinde 3 elektron 
olduğu bilinmektedir. K’nın iletkenliği L’den az M’den fazladır.
 
Buna göre K, L ve M elementleriyle ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

A) K elementi metaldir. Periyodik cetvelde genellikle 1. ve 2. grupta yer alırlar.

B) L elementi yarı metaldir. Metallerden daha az iletkendir.

C) M elementi ametaldir ve parlak değildir.

D) Elementler aynı periyotta ise grup numaraları K>L>M’ dir.

Bardak 
doğru 
konumda

Bardağın 
konumu 
yanlış!
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2. 23 Nisan 1920’de açılan I. TBMM’nin

- TBMM’nin üzerinde hiçbir güç yoktur.
- Geçici olarak hükümet başkanı tanımak ya da padişah vekili atamak doğru değildir.
- Meclis başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıdır.

kararları dikkate alındığında, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) TBMM sürekli olacaktır B) Güçler ayrılığı ilkesi kabul edilecektir

C) İstanbul Hükümeti yok sayılacaktır D) Meclis hükümet sistemi uygulanacaktır

20. Zerda matematik kitabını incelerken ‘Alt Kümeler’ başlığı altında aşağıda verilen açıklamayı görmüştür.

 

Verilen bilgileri Fen bilimleri dersinde işlediği kromozom, nükleotit, gen, ve DNA yapılarıyla 
ilişkilendiren Zerda bunları da kümeler ile ifade etmek istemiştir. Bu nedenle yanda verilen 
kümeleri çizmiştir.

Buna göre, verilen açıklama dikkate alındığında kümeler ile kalıtsal maddelerin doğru eşleştirilmesi hangi 
seçenekteki gibi olmalıdır?

A) K-KROMOZOM
L-DNA
M-GEN 
N-NÜKLEOTİD

B) K- NÜKLEOTİD
L-GEN
M- KROMOZOM
N-DNA

C) K-KROMOZOM
L- NÜKLEOTİD
M-GEN
N-DNA

D) K- NÜKLEOTİD
L-GEN
M-DNA
N-KROMOZOM

K
LM

N
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CEVAP ANAHTARI

FEN BİLİMLERİ

1. B

2. C

3. B

4. D

5. C

6. C

7. C

8. A

9. D

10. A

11. B

12. D

13. B

14. C

15. D

16. B

17. C

18. C

19. C

20. D




