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8 DENEME SINAVI 8. SINIF

SAYISAL BÖLÜM
FEN BÝLÝMLERÝ TESTÝ
Bu testte 20 soru vardýr. Süre 40 dakikadýr.

Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýna iþaretleyiniz.

2. Elementler görünüm, elektriği iletme, fiziksel hâl, elektron 
alıp verme gibi pek çok özellikler dikkate alınarak metal, 
ametal ve yarı metal şeklinde sınıflandırılır.

Metal AmetalYarı metal

Buna göre,

  I. Periyodik tablonun 1A grubunda yer alan elementlerin 
tamamı elektrik ve ısıyı iyi iletir.

 II. Periyodik tablonun bütün periyotlarında, en az iki gru-
ba ait element bulunur.

III. Periyodik tablonun 7. periyodunda yer alan element-
lerin tamamı tel veya levha haline getirilebilir.

yorumlarından hangileri yapılamaz?

A) Yalnız II  B) Yalnız III

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

3. Periyodik sistemdeki düşey sıralara grup, yatay sıralara 
periyot adı verilir.

Aşağıda periyodik tabloya ait üç kesit ve bu kesitlerde yer 
alana elementler verilmiştir.

X Y

Z T Y N

P RT K

L M

Elementler aynı grupta yer alanlar ve aynı periyotta yer 
alan şeklinde sınıflandırılacaktır.

Buna göre aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi doğ-
rudur?

Aynı grupta yer alan 
elementler

Aynı periyotta yer alan 
elementler

A) L – P – T – Y K– P – R – T

B) K – M – N – R Z – T – K

C) P – X – Y – Z X – Y – N

D) L – N – R– T L – M – N – Y

1. Kimyasal etkiler veya maddelerin birbirleri ile etkileşime girmeleri sonucu yeni maddeler oluşabilir. Maddelerin molekül 
yapılarının değişmesiyle yeni maddelerin oluşmasına kimyasal tepkime adı verilir.

Kimyasal tepkimelerde atom ya da moleküller arası bağlar değişirken atom yapıları değişmez. Kimyasal tepkimelerde 
atom yapıları değil, atomlar arası bağlar değiştiği için tepkimeye giren ürünlerdeki atom sayıları ve atom cinsleri aynı ka-
lır. Tepkimeye girenlerin atom sayıları ve atom cinsleri, ürünlerin atom sayılarına ve atom cinslerine her zaman eşit oldu-
ğu için kimyasal tepkimelerde kütle her zaman korunur. 

Aşağıda dört farklı kimyasal tepkimede tepkimeye giren maddelerin kütle - zaman grafikleri verilmişitir.

X

Y

2. tepkime

Kütle (g)

Zaman

30

20

10

K

L

1. tepkime

Kütle (g)

Zaman

30

20

10

P

R

3. tepkime

Kütle (g)

Zaman

30

20

10
S

T

4. tepkime

Kütle (g)

Zaman

30

20

10

Buna göre hangi kimyasal tepkimeler sonunda eşit miktarda ürün elde edilir?

A) 1. ve 2. tepkimeler B) 2. ve 3. tepkimeler C) 1. ve 4. tepkimeler D) 3. ve 4. tepkimeler
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98. SINIF / FEN BiLiMLERi TESTi Diðer Sayfaya Geçiniz Y

5. Sulu çözeltilerinde ortama H+ iyonu veren maddelere asit, Sulu çözeltilerinde ortama OH– iyonu veren maddelere ise baz de-
nir. Asitler ve bazlar suda iyonlaşarak çözünür. Bu nedenle asit ve bazların sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.

Saf su

K sıvısı

Bir öğrenci; bakır tel, pil ve ampul ile bir test devresi oluşturuyor. Devrelerin test uçlarını saf su dolu kabın içerisine batırdığın-
da ampulün ışık vermediğini gözlemliyor. Kaba asit mi baz mı olduğunu bilmediği X sıvısını eklediğinde devredeki ampulün ışık 
verdiğini gözlemliyor.

Buna göre K sıvısı ile ilgili, aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Tahriş edicidir, metal ve mermerlere etki eder.

B) Ele kayganlık hissi verir ve pH değeri 7'den büyüktür.

C) Turnusol kağıdına etki eder.

D) Tadı acıdır.

4. Her mevsimin kendine özgü bazı özellikleri vardır. Bunlardan bazıları ve Dünya’nın Güneş etrafındaki konumları aşağıda veril-
miştir.

Mevsimsel 
özellikler

Mevsimler

Ya
z

S
on

ba
ha

r

K
ış

İlk
ba

ha
r

Yapraklar sararmaya 
başlar.



Havalar ısınır, gündüz-
ler gecelerden uzundur.



Bitkiler çiçek açar. 

Havalar soğur, kar yağı-
şı gözlenir.



1

3

4

2

Buna göre, Dünya’nın Güneş etrafındaki konumu, mevsimsel özelliklerin gözlenme zamanı ve yarım küreler aşağıdaki-
lerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

Mevsimsel Özellikler Dünya'nın Konumu Yarım Küre

A) Yapraklar sararmaya başlar. 3 Güney

B) Bitkiler çiçek açar. 1 Güney

C) Havalar ısınır, gündüzler gecelerden uzundur. 2 Kuzey

D) Havalar soğur, kar yağışı gözlenir. 4 Güney
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10 8. SINIF / FEN BiLiMLERi TESTi Diðer Sayfaya Geçiniz Y

7. Güneş’ten çıkan ışınların yeryüzüne düşme açılarındaki 
farklılıklar, farklı bölgelerdeki özdeş cisimlerin öğle vakti 
gölge boylarının farklı uzunlukta olmasına neden olur. Ek-
vator ve dönenceler üzerinde yer alan özdeş ağaçlar aşa-
ğıda gösterilmiştir

Yengeç
dönencesi

Oğlak
dönencesi

Ekvator

K

L

M

Buna göre,

  I. 23 Eylül tarihinde, L ağacının öğle vakti ölçülen gölge 
boyu, K ve M ağaçlarının öğle vakti ölçülen gölge bo-
yundan daha uzundur.

 II. 21 Aralık tarihinde K ağacının öğle vakti ölçülen gölge 
boyu en uzun, M ağacının öğle vakti ölçülen gölge bo-
yu en kısadır. 

III. 21 Mart tarihinde, K, L ve M ağaçlarının öğle vakti öl-
çülen gölge boyları eşittir.

verilenlerden hangileri doğrudur?

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

8. Afmosferde bulunan gazlar hareket ve ağırlıklarından do-
layı yeryüzünde basınç oluşmasına neden olur. Yeryüzüne 
uygulanan basınç, bölgelere göre farklılık gösterir. Bunun 
nedeni, bu bölgelerdeki havanın günlük veya mevsimlik 
olarak farklı ölçülerde ısınmasıdır. Isınma sonucunda sı-
caklığı artan havanın yoğunluğu azalır.

Aşağıda, K ve L bölgelerinde gerçekleşen hava hareket-
leri gösterilmiştir.

Yükselen hava

K bölgesi

Alçalan hava

L bölgesi

Buna göre aşağıda yapılan çıkarımlardan hangisi yan-
lıştır?

A) K bölgesindeki hava sıcaklığı L bölgesindeki hava sı-
caklığından fazladır.

B) K bölgesinde alçak basınç alanı, L bölgesinde yüksek 
basınç alanı oluşur.

C) L bölgesinden K bölgesine doğru yatay yönde hava 
hareketleri gözlenir.

D) K bölgesinde hava açık ve güneşli, L bölgesinde hava 
bulutludur.

6. 

Akü 
sıvısı
1,0

1-2
Hidrok-

lorik 
asit

2,4
Limon 
suyu

3,0
Elma

4,3
Gazoz

5,0
Turşu
suyu

Mide
ilacı
10,5

6,8
Yağsız

süt

9,7
Deterjanlı

su

11,0
Amonyak

13,0
Küllü 

su

7,44
 Bulaşık

 deterjanı

Kola
2,6

Domates
4,5

Gargara
5,45

İnsan 
kanı
7,4

Damıtıl-
mış su

7,0

Kabart-
ma tozu

8,3

Lavabo
açıcı
12,0

Sodyum
hidroksit

13,5
Portakal

3,5

DİKKAT
ASİT

pH CETVELİ

ASİT BAZ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

süt

KABARTMA
TOZU

Akü

AKÜ

pH değerleri 7 olan çözeltiler nötr, 0 – 7 arası olan çözeltiler asidik, 7 – 14 arası olan çözeltiler bazik olarak nitelendirilir. Kuvvetli 
asitlerin pH değeri düşük, zayıf asitlerin pH değerleri yüksektir. pH değeri yüksek olan bazlar kuvvetli, düşük olanlar ise zayıf bazdır.

Buna göre,

  I. Kola ve portakal suyu asidik, deterjanlı su ve lavabo açıcı bazik maddelerdir.

 II. Portakal suyu, koladan daha kuvvetli bir asittir.

III. Deterjanlı su, lavabo açıcıdan daha kuvvetli bir bazdır.

verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I, II ve III
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10. Maddeler fiziksel ve kimyasal işlemler sonucunda farklı özellikler kazanır. Bu değişimlerden bazıları maddenin sadece dış görü-
nüşünü etkilerken bazıları maddenin iç yapısını da değiştirir.

* Fiziksel değişim sonucunda maddelerin renk, şekil, büyüklük gibi özellikleri değişebilir. Ancak yeni maddeler oluşmaz.

* Kimyasal değişim sonucunda maddelerin renk, şekil ve büyüklük gibi özelliklerinin yanında iç yapısı da değişir. Yani mad-
delerin kimliği değişir ve yeni maddeler oluşur. Maddelerin kimliğinin değişmesinin sebebi atomlar arasındaki bağların kırıl-
ması ve yeni bağların oluşmasıdır.

Ağaçlar, küçük parçalara ayrılırken odun ile talaş elde edilir.

Buna göre küçük parçalara ayrılırken ağaç ile ilgili,

  I. Dış görünüş, şekil ve büyüklük gibi özellikleri değişmiştir. 

 II. Atomları arasındaki bağlar kırlmış ve yerine yeni bağlar oluşmuştur.

III. İç yapısı değişmemiştir.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

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

9. Çağımızın en önemli çevre sorunlarından biri de asit yağmurlarıdır. Yağmur suları az miktarda asit içerir. Atmosferdeki gazlar yine 
atmosferde bulunan su buharı ile birleşmekte, bu da yağmur suyunun pH değerinin 7’nin altına düşmesine neden olmaktadır.

Bir araştırmacı, evinin bahçesini iki eş bölgeye ayırıp özdeş bitkiler dikmiştir. Bitkiler filizlendikten sonra birkaç hafta süreyle 
bahçesinin sol tarafındaki bitkileri asitli su ile sağ tarafındaki bitkileri ise saf su ile suluyor. Bu süre sonunda bahçenin sol tara-
fındaki bitkilerin yapraklarından bazılarının döküldüğünü, bahçenin sağ tarafındaki bitkilerin yeni yapraklar açtığını gözlemliyor.

Saf suAsitli su

Buna göre araştırmacı, yaptığı deney sonunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabilir?

A) Asit yağmurlarının oluşmasındaki en önemli etken fosil yakıt tüketimidir.

B) Asit yağmurları atmosferdeki oksijen oranının değişmesine sebep olabilir.

C) Ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları asit yağmurlarının etkisini azaltır.

D) Sanayileşmenin fazla olduğu bölgelerde yağan yağmurların asitlik etkisi daha fazladır.
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11. Nem, havadaki su buharı miktarıdır. Hafif ıslaklık ve yaşlık manasına da gelir. Yeni yapılmış binaların bodrum ve zemin katların-
da, tam kurumamış çamaşırlarda görülen, halk arasında rutubet olarak bilinen yaşlıklara da nem denir. Havaya da içinde bulun-
duğu nem durumuna göre nemli hava, rutubetli hava isimleri verilir. 

Havada, daima az veya çok miktarda bir nem bulunur. Nem, hava olaylarını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Sıcaklık ne ka-
dar çok, hava ne kadar hareketliyse, buharlaşma o kadar fazla olur. Nemin hissedilen sıcaklık üzerinde doğrudan etkisi vardır. 
Bu nedenle hava raporlarındaki önemli faktörlerden biri de havadaki nem değerinin belirlenmesidir. Bir ortamdaki nem ölçümü 
aşağıda verilen etkinlik yardımıyla bulunabilir.

Özdeş iki termometrenin cıva haznelerinin bulunduğu kısımlar aynı miktar pamuk ile sarılır. Pamuklardan biri ıslatılıp her iki ter-
mometre de gölge bir alanda bekletilir. Yaklaşık yarım saat sonra termometrelerin gösterdiği değerler kontrol edilip arasında-
ki fark tespit edilir. 

Kuru Termometre-
deki sıcaklık değeri

Islak ve Kuru Termometreler Arasındaki Sıcaklık Farkı

1 °C 2 °C 3 °C 4 °C 5 °C 6 °C 7 °C 8 °C 9 °C 10 °C

Nem 
Oranı 
(%)

10 – 14 °C 85 75 60 50 40 30 15 5 0 0

15 – 19 °C 90 80 65 60 50 40 30 20 10 5

20 – 25 °C 90 80 70 65 55 45 40 30 25 20

Tabloda, bu fark ile havanın o anki sıcaklığının kesiştiği nokta bulunur. Bu değer havanın nem oranını verir.

16 °C

Pamuk

Termometre

Kuru Islak

14 °C

Örneğin, yukarıda belirtilen şekilde hazırlanan termometrelerden kuru pamukla sarılı olan 16 °C, ıslak pamukla sarılı olan 14 °C 
değerini göstersin. Bu durumda fark 2 °C’dir. Hava sıcaklığı ise kuru pamuğun sarılı olduğu termometrenin ölçtüğü 16 °C’dir. 
Tablodan 2 °C ile 16 °C’nin (15 – 19 °C aralığı) kesiştiği yerde 80 yazdığı için havanın nem oranının % 80 olduğu söylenir.

Buna göre, 

  I. Islak pamuk sarılı olan termometrenin değerindeki düşüş miktarı havanın nem miktarına bağlıdır.

 II. Havadaki nem miktarının az olması durumunda termometrelerin gösterdiği değerlerin arasındaki fark küçük olur.

III. Aynı deney aynı sıcaklıkta havadaki nemin % 50 olduğu zaman yapılsaydı termometrelerin gösterdiği değerler arasındaki 
fark 2 değil de 5 olması beklenirdi.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I, II ve III
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14. Birim yüzeye etki eden dik kuvvet basınç olarak tanımla-
nır. Basınç, zemine temas eden yüzey alanı ile ters, uygu-
lanan kuvvetin büyüklüğü ile doğru orantılıdır.

Ağırlık

Yüzey
alanı

ML

K

Şekildeki grafikte, K, L ve M küplerinin ağırlık ve yüzey 
alanları arasındaki ilişki verilmiştir.

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) K cisminin yere uygulayacağı basınç, L cisminin yere 
uygulayacağı basınçtan fazla olur.

B) L ve M cisimlerinin kum zeminde bıraktıkları izler karşı-
laştırılarak, yüzey alanı ile basınç arasındaki ilişki göz-
lenebilir.

C) L ve M cisimlerinin üstüste konularak zeminde oluştu-
rulan basınç, K cisminin zeminde oluşturacağı basın-
ca eşit olamaz.

D) M cismi L cisminin üzerine konulursa, M cisminin L cis-
mine uyguladığı basınç, L cisminin yere uyguladığı ba-
sınca eşit olmaz.

13. Cıvalı özdeş barometreler K, L ve M noktalarına götürüldü-
ğünde barometrelerdeki sıvı seviyeleri aşağıdaki gibi olu-
yor.

K

L

M 75 cm

76 cm

74cm

Buna göre,

  I. Barometrelerin cam borularındaki cıvaların tamamen 
boşalmamasının nedeni, açık havanın çanaklardaki cı-
va yüzeyine uyguladığı basınçtır.

 II. Deniz seviyesinde, açık hava basıncı 76 cm cıvanın 
oluşturduğu basınca eşittir.

III. Yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı azalır.

yorumlarından hangileri doğrudur? (Açık hava basıncını 
etkileyen diğer değişkenler K, L ve M noktaları için ortaktır.)

A) Yalnız I  B) Yalnız II

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

12. Buğdaydan unun elde edilmesi gibi maddenin sadece şekil, görünüm, renk gibi dış yapısını değiştiren olaylara fiziksel değişim 
adı verilir. Yani fiziksel değişimler sonucu maddelerin renk, şekil, büyüklük gibi özellikleri değişirken kimliği değişmez. Madde-
lerin fiziksel yapısının yanı sıra iç yapısını da değiştiren olaylara kimyasal değişim adı verilir. Kimyasal değişimler sonucu mad-
delerin kimliği değişir ve yeni maddeler oluşur. 

Atomlar harflere, maddeleri oluşturan tanecikler kelimelere benzetilirse, aşağıdakilerin hangisi kimyasal değişim olayı-
nı modellemek için uygun değildir?

A)

Değişim 

süreci
ATIK KITA

C)

Değişim 

süreci
TIKA AKIT

B)

Değişim 

süreci
TAKI TOKA

D)

Değişim 

süreci
AKTI KATI
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17. Nem, ışık, sıcaklık, egzersiz ve beslenme gibi çevre etki-
siyle oluşan gen işleyişindeki değişikliklere modifikasyon 
adı verilir. Canlılarda görülen modifikasyonlar canlının dış 
görünüşünü etkileyen ve kalıtsal olmayan değişikliklere se-
bep olur.

KURAL: Canlılarda DNA ve genetik kod (genetik yapı) mo-
difikasyonla oluşan değişmelerin sınırını belirler.

Yukarıda anlatılan kurala;

  I. Bir insanın uzun süre düzenli olarak spor yapmasına 
rağmen kaslarının belirli miktarda gelişebilmesi

 II. Bir kişinin ne kadar besin tüketirse tüketsin ulaşabile-
ceği boy uzunluğunun belli değere sahip olması

III. Bir kişinin yaşyabileceği az ya da çok ışıklı ortamda ne 
kadar kalırsa kalsın ten renginin açık ya da koyu ola-
rak kalması

durumlarından hangileri örnek olarak verilebilir?

A) I ve II  B) I ve III

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

16. Biyoteknolojik araştırmalarda canlılardan alınan DNA mo-
lekülleri kullanılır. Farklı türlerden alınan DNA parçalarının 
birleştirilmesiyle yeni bir DNA molekülünün elde edilmesi-
ni sağlayan yönteme rekombinant DNA teknolojisi denir. 
Rekombinant DNA teknolojisi ile GDO'lu gıda ürünlerinin 
üretimi, antibiyotik üretimi, her mevsim yetişebilen doma-
tes üretimi, hormon üretimi genetik ıslah, biyo-deterjan ya-
pımı ve aşı üretimi gibi alanlarda faydalanılmaktadır.

Yukarıda verilen parçadan;

  I. Bazı hastalıklardan korunmak için mikroskobik canlı-
lara ait olan DNA parçalarının kullanılması

 II. Sıcak ve soğuğa karşı dayanıklı olan tarımsal ürünle-
rin üretilmesi

III. Çevre kirliliğine sebep olan faktörlerin azaltılması

olaylarından hangilerinde biyoteknolojinin katkısı ol-
duğuyla ilgili çıkarım yapılabilir?

A) Yalnız II  B) I ve II

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

15. Şekilleri ve kalınlıkları farklı, iki ya da daha fazla kabın tabanlarının birleş-
tirilmesi ile oluşturulan düzeneğe bileşik kap denir. Bileşik kaplarda fark-
lı kollardaki sıvı seviyeleri eşit olur.

Günlük hayatta kullanılan ibrikler bileşik kaplara örnektir. Düz tabanlı, dip-
ten başlayarak genişleyen yuvarlak gövdeli, dar ve uzun boyunlu kapla-
ra ibrik denir.

İbriklerin karın bölgeleri emzikten taşana kadar  su ile doldurulabilir.

Aşağıdaki K, L, M ve N ibrikleri taşma seviyelerine kadar su ile dolduruluyor.

K L M N

Buna göre hangi ibriklerin tabanına etki eden sıvı basınçları eşit olur?

A) K ve L B) K ve N C) L ve N D) L ve M

Kulp

Emzik

Boyun

Karın



Y
a

n
ıt

 Y
a

y
ın

la
rı

DENEME SINAVISayisal Bölüm
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18. Bezelyelerde çiçek rengiyle ilgili yapılan çaprazlama sürecinde üç kuşak boyunca aşağıda özellikleri verilen döller meydana gel-
miştir.

X

X

X X

çaprazlanır

oluşur

oluşur

oluşur oluşur

çaprazlanır

1. KUŞAK

2. KUŞAK

3. KUŞAK

çaprazlanır çaprazlanır

Homozigot
mor çiçekli

bezelye

Homozigot
mor çiçekli

bezelye

Homozigot
mor çiçekli

bezelye

Heterozigot
mor çiçekli

bezelye

Heterozigot
mor çiçekli

bezelye

Heterozigot
mor çiçekli

bezelye

Heterozigot
mor çiçekli

bezelye

Heterozigot
mor çiçekli

bezelye

Homozigot
beyaz çiçekli

bezelye

Homozigot
beyaz çiçekli

bezelye

Homozigot
beyaz çiçekli

bezelye

Yukarıda çaprazlanan ve oluşan döllerin verildiği şemadan aşağıda anlatılan çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

Yağız

Homozigot ve heterozigot bezelyelerin çap-
razlanması ile iki farklı genotip elde edilebilir.

A)

Asel

Homozigot bezelyelerin çaprazlanması ile 
aynı fenotipe sahip olan döller elde edilir.

B)

Efe

Genotipi farklı bezelyelerin çaprazlanma-
sı ile her zaman farklı fenotipe sahip döl-
ler elde edilir.

C)

Zeynep

Heterozigot bezelyelerin çaprazlanması ile  
farklı fenotipe sahip olan döller elde edilebilir.

D)
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19. Bölünmeye hazırlanmakta olan bir bakteriye, yapısında radyoaktif azot bulunduran (işaretlenmiş olan) nükleotidler ekleniyor. Bir 
süre sonra bakteride bulunan DNA aşağıdaki gibi eşlenerek hücredeki sayısını iki katına çıkartıyor.

+

Eşlenme sonucunda oluşan yeni DNA molekülleri karşılaştırıldığında ........................................................................................

Yukarıdaki açıklamada boş kalan yeri en uygun şekilde tamamlamak için, aşağıda verilen ifadelerden hangisi kullanıl-
malıdır?

A) yeni oluşan DNA'ların zincirlerinden birisinin eski, diğerinin radyoaktif azot bulunduran işaretli nükleotidlerden oluştuğu be-
lirlenir.

B) yeni oluşan DNA'lardan birisinin normal nükleotidlerden, diğerinin radyoaktif azot bulunduran nükleotidlerden oluştuğu be-
lirlenir.

C) yeni oluşan DNA'lardan her ikisinin de sadece radyoaktif azot bulunduran nükleotidlerden oluştuğu belirlenir.

D) her iki DNA'nın hem birinci hem de ikinci zincirinde normal ve radyoaktif azot bulunduran nükleotid çeşitlerinin karışık ola-
rak bulunduğu belirlenir.

20. Aynı koşullara ve özelliklere sahip olan iki bölgeye etçil olarak beslenen K türü ve L türü hayvanlar ayrı ayrı bırakıldığında eşit 
sürede birey sayılarının aşağıdaki gibi değiştiği belirleniyor.

Canlı sayısı

I. grafik II. grafik

Zaman

K türü

Canlı sayısı

Zaman

L türü

Bölgelerden birisine eşit sayılarda K türü ve L türü hayvanlar birlikte bırakıldığında ise birey sayılarının grafikteki gibi değiştiği 
belirleniyor. 

Canlı sayısı

Zaman

K türü

L türü

III. grafik

Buna göre K türü ve L türü canlıların birey sayısının III. grafikteki gibi değişmesine;

  I. Yaşama ortamındaki besin kaynaklarını daha çok tüketen canlı yaşama ve çoğalmasına devam eder.

 II. Türler arası rekabet (mücadele) üstün bir türün çevreye hakim olmasını sağlar.

III. Başka bölgelere göç etme bölgedeki bir türe ait canlı sayısının azalmasına sebep olabilir.

verilen durumlardan hangileri sebep olmuş olabilir?

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


