
Adayın imzası:
Soru kitapçık numarasını
cevap kâğıdındaki alana
doğru kodladım.

 ADAYIN DİKKATİNE!
 SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

1. T.C. Kimlik Numaranızı, Adınızı, Soyadınızı, Salon Numaranızı ve Sıra Numaranızı, 
Soru Kitapçığı üzerindeki ilgili alanlara yazınız.

2. Soru Kitapçık Numaranız yukarıda verilmiştir. Bu numarayı cevap kâğıdınızdaki ilgili 
alana kodlayınız ve aşağıdaki ilgili alanı imzalayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza 
yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün 
değildir. Bu numaranın cevap kâğıdı üzerine kodlanmamasının, eksik veya yanlış 
kodlanmasının sorumluluğu size aittir.

3. Sınav süresi 80 dakikadır.
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 SAYISAL
 BÖLÜM

SORU SAYILARI

MATEMATİK  : 20 soru

FEN BİLİMLERİ  : 20 soru

SINAV SÜRESİ  : 80 dakika

MATEMATİKA A

8. SINIF 801

1. Dört basamaklı doğal sayılar ikişerli gruplandırıldığında (binler ve yüzler basamağı ile onlar ve birler basamağı) elde 
edilen iki basamaklı sayıların EKOK’u o sayının rakamları çarpımına eşit ise bu sayılara “Gezegen” sayısı denir.

Örneğin;

1236 sayısı için,
EKOK(12,36) = 36

1 . 2. 3 . 6 = 36
12 36

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi “Gezegen” sayısıdır?

A) 1836 B) 2118 C) 6432 D) 6424

2. Aşağıdaki tabloda, çizilen bir Türkiye haritası üzerindeki Eskişehir, Ankara ve Çorum kentleri arasındaki uzaklıklar 
ile ilgili bilgiler verilmiştir.

ESKİŞEHİR

(–2)3 – (–3)3 ANKARA

(–4)2 – (–52) ÇORUM

Tabloya göre satır ve sütunların kesişiminde verilen  işlemlerdeki sonuçlar çizilen haritadaki iki kent merkezi ara-
sındaki uzaklıkların santimetre türünden eşitini vermektedir.

ESKİŞEHİR ANKARA

ÇORUM

Buna göre, çizilen haritada şehir merkezleri doğrusal olduğuna göre, Ankara ile Çorum arası kaç santimet-
redir?

A) 19 B) 22 C) 25 D) 29

eşit olduğu için 1236 Gezegen sayısıdır.
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3. a, b ve c pozitif tam sayılardır.

480 = 2a . 3b . 5c eşitliğine göre,

aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A) a = 5c   B) b = c

C) a + b + c = 7  D) c < b < a

4. Grafiti sanatçısı 1 m2 lik alanı boyamak için boya 
spreyinin düğmesine 84 kez basmaktadır. Duvara 
“TÜRKİYE” yazacak olan sanatçı, bu yazıyı yazmak 
için 252 m2 lik bir alanı boyayacaktır.

Buna göre, grafiti sanatçısı “TÜRKİYE” yazısını du-
vara boyayarak çizdiğinde boya spreyine bastığı sa-
yıyı gösteren bilimsel gösterim aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) 2,56 . 10 4  B) 2, 56 . 105

C) 2, 56 . 106  D) 2,56 . 107

6. Mete, internet üzerinden bir alışveriş yapacaktır. 
Mete’nin alışverişini tamamlayabilmesi için son 
adımda kartının arka kısmındaki CVV kodunu kul-
lanması gerekmektedir.

CVV kodu ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir.

 - Üç basamaklı bir doğal sayıdır.

 - Asal çarpanları 2, 3 ve 7’dir.

Buna göre, Mete’nin CVV kodu aşağıdakilerden 
hangisi olabilir?

A) 600 B) 686 C) 882 D) 964

5. Bir arkeoloji müzesinde Halil ile Sertan güvenlik gö-
revlisi olarak çalışmaktadırlar.

Halil 9 saatte bir, Sertan 6 saatte bir hazine odasını 
kontrol etmektedirler.

Birlikte çarşamba günü saat 8.00’de hazine oda-
sını kontrol ettikten sonra 3. kez hangi gün ve sa-
atte hazine odasını birlikte kontrol ederler?

A) Cuma 8.00  B) Cuma 14.00

C) Cumartesi 8.00  D) Cumartesi 14.00

7. Bir sınıftaki dört arkadaşın okul numaraları aşağıda 
verilmiştir.

Alya → 2469   Duru → 1891

Mete → 2742  Alp → 1675

Sınıf öğretmenleri oturma düzenini aşağıdaki kriter-
leri kullanarak oluşturacaktır.

	 • Sınıfta herkes ikişerli oturacaktır.

	 • Okul numaralarının ilk iki basamağındaki sayı 
ile son iki basamağındaki sayı aralarında asal 
olanlar bir arada, aralarında asal olmayanlar bir 
arada oturacaktır.

Buna göre, oturma düzeni oluşturduğunda kim-
ler aynı sırada oturur?

A) Alya - Mete B) Mete - Duru

C) Alya - Alp  D) Duru - Alya
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8. n kenarlı bir düzgün çokgenin içerisine yazılan x tam sayısı için “x2 . nx” şeklinde bir hesaplama yapılıyor.

Örneğin;

altıgenin içine yazılan 3 sayısı için

3  = 32 . 63 = 9 . 216 = 1944 şeklinde hesaplama yapılmaktadır.

Buna göre aynı hesaplama yöntemi kullanıldığında, 2  . –2  işleminin sonucu aşağıdakilerden hangi-

sidir?

A) 10 B) 16 C) 20 D) 25

9. 

Dış 
Yıkama

İç 
Yıkama

İç - Dış
Yıkama

Otomobil 7 TL 10 TL 15 TL

Minibüs 10 TL 18 TL 25 TL

 Bir oto yıkamacıda otomobil ve minibüse ait yıkama tarifesi yukarıda verilmiştir.

	 •	 Uğur	her	yıkamayı	24 dakikada yapıp, 23  dakika dinlenip, diğer yıkamaya geçiyor.

	 •	 Uğur’un	yıkamaya	başladığı	andan,	en	son	yıkamayı	dinlenme	süresi	ile	beraber	bitirdiği	ana	kadar	geçen	süre	
27 + 28 dakikadır.

	 •	 Mahmut	ile	Uğur	eşit	sayıda	araç	yıkamıştır.

Uğur ile Mahmut’un verilen bilgilere göre, kazançları arasındaki fark en fazla kaç TL’dir?

A) 240 B) 288 C) 324 D) 360
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10. 

3 
m

et
re

3 m
etre

2 metre

2 metre

 Yukarıda eni 48 metre ve boyu 83 metre olan dikdörtgen biçiminde çim alan verilmiştir.

Verilen futbol sahası dikdörtgen biçimindeki çim alan üzerinde bulunuyor olup, futbol sahasının dış kenar çizgile-
rinden kısa olan çim alandan 3 metre içerden, uzun olan ise 2 metre içerden çizilmiştir.

Futbol sahasının dış kenar çizgileri üzerine, topun maç esnasında çizgi dışına çıkıp çıkmadığını belirlemek üzere 
köşelerede gelmek şartı ile eşit aralıklarla lazer sensörler konulacaktır.

Buna göre, bu futbol sahasına en az kaç tane lazer sensör konulması gerekir?

A) 18 B) 20 C) 22 D) 24

11. Gezegen yayınları, ürünlerini İzmir’de satacak olan bayinin açılışı için aşağıda ölçüleri verilen dükkânı satın almış-
tır.

Karşı Duvar

24 cm 32 cm

1. M
odel

2. M
odel

Sol D
uvar

Dükkanın duvarlarına ölçüleri 24 cm ve 32 cm olan renkli logolu afişler ile süsleme yapılacaktır. Sol duvara 1. mo-
del karşı duvara 2. model afişler duvarda ve afişler arasında boşluk kalmayacak şekilde bir sıra hâlinde, hiçbir afiş-
te katlama veya kesme olmadan tam olarak asılmaktadır. Sol ve karşı duvar genişlikleri birbirine eşit ve 6 metreden 
fazladır.

Buna göre, bu süsleme için en az kaç tane afiş kullanılmıştır?

A) 21 B) 28 C) 36 D) 49
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12. Kodlama eğitimi alan Kamil, kendisini denemek için bir algoritma geliştirmiştir.

Sayıyı gir.

Yazılan sayı asal ise hiçbir harf,
karakter veya boşluk kullanma.
Sayı girme basamağına geri dön.

Yazılan sayı 28 ile aralarında
asal mı?

Sonuç ekranına B harfi yaz. Sonuç Ekranı

?

Sonuç ekranına A harfi yaz.
Evet

Hayır

Programın çalışıp çalışmadığını test etmek isteyen Kamil sırasıyla 14, 25, 67 ve 91 sayılarını yazarsa sonuç 
ekranında aşağıdakilerden hangisi yazar?

A) BAB B) ABB C) ABA D) BBA

13. 

4 cm2 9 cm2 25 cm2 49 cm2

 Alya’nın elinde yukarıda alanları verilen karesel şekiller vardır. Alya bu şekilleri kullanarak aşağıda verilen okul mal-
zemelerinin uzunluklarını ölçmek istemektedir.

17 cm 6 cm
9 cm 14 cm

Kalem Silgi Kalemtıraş Uç kutusu

Buna göre, Alya yukarıda uzunlukları verilen okul malzemelerinden hangisinin uzunluklarını karesel şekil-
lerden yalnızca birini kullanarak ölçemez?

A)	Uç	kutusu	 B)	Kalemtıraş	 C)	Silgi	 D)	Kalem
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14. Aşağıda verilen 10 cm’lik cetvel ile bir silginin boyu ölçülmek isteniyor.

Buna göre, silginin gerçek boyutunu metre olarak ifade eden ondalık gösterimin çözümlenmiş hâli aşağıda-
kilerden hangisi gibidir?

A) 4.101 + 2.10–1     B) 4.10–1 + 2.10–2

C) 4.10–2 + 2.10–3     D) 4.101 + 2  .100

15. Mahmut	ile	Uğur	sırası	ile	duvarda	top	sektirme	oyunu	oynamaktadırlar.
 

ñ1 ñ2 ñ3 ñ4 ñ5 ñ6 ñ7 ñ8 ñ9 ò10

Mahmut

Duvar

 Mahmut, yukarıda sayılarla belirlenmiş olan sahanın dışından topa vurduğunda top duvara çarpıp Mahmut’a doğru 
gelerek tam kare olan bir sayı çizgisinin üzerinde durmuştur.

 Buna göre, Uğur’un topa vuracağı noktanın duvara uzaklığı kaç metredir? (Verilen sayılar arası eşit ve birer 
metredir.)

A) 10 B) 9 C) 8 D) 6
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16. Aşağıda bazı hayvanların ağırlıkları gram cinsinden 
verilmiştir.

Timsah Zürafa Fil

43000. 102 g 0, 045. 108 g 6, 2 . 106 g

Hayvanların ağırlıklarının küçükten büyüğe doğ-
ru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zürafa < Timsah < Fil

B) Timsah < Zürafa < Fil

C) Timsah < Fil < Zürafa

D) Fil < Timsah < Zürafa

19. Ağırlıklı olarak yaz aylarında kullanılan araç klimala-
rının yıl boyunca biriktirdiği kir ve tozlar bakteri olu-
şumuna neden olmaktadır. Bu nedenle araç klima-
larının filtreleri düzenli olarak temizlenmelidir.

Uğur’un
Araç Kliması

Yusuf’un 
Araç Kliması

Mahmut’un 
Araç Kliması

2437 8110 2712

Yukarıda üç farklı araç sahibinin, araçlarının klima 
filtrelerinde biriken bakteri sayıları verilmiştir.

Buna göre, klima filtrelerindeki bakteri sayısı en 
fazla olan araç sahibinden, en az olan araç sahi-
bine doğru sıralanmış şekli aşağıdakilerden han-
gisidir?

A)	 Yusuf	-	Uğur	-	Mahmut

B)	 Yusuf	-	Mahmut	-	Uğur

C)	Mahmut	-	Yusuf	-	Uğur

D)	Mahmut	-	Uğur	-	Yusuf

18. Alya almak istediği hoparlör için 20 TL olan günlük 
harçlığının belirli bir bölümünü biriktirmektedir.

Alya, 1 Ocak 2019’dan itibaren, bulunduğu ayın 
2’nin pozitif tam sayı kuvveti olan günlerinde harç-
lığının  yarısını, 3’ün pozitif tam sayı kuvveti olan 
günlerinde ise 4–1 ini biriktirmiştir.

 Alya, 31 Mayıs 2019 tarihinde almak istediği ho-
parlörün fiyatı kadar para biriktirdiğine göre, 
Alya’nın almak istediği hoparlörün fiyatı kaç TL 
dir?

A) 155 B) 225 C) 275 D) 365

17. Aşağıda verilen şekilde her karesel bölgenin alanı 

bir önceki karesel bölgenin alanının 1
4
 katıdır.

I II III IV

I. karesel bölgenin alanı 64 cm2 olduğuna göre, 
şeklin toplamının çevresi kaç cm’dir?

A) 32 B) 44 C) 46 D) 48 20. Atomun yapısında bulunan protonun kütlesi

0,000000000000000000000000000001673 gramdır.

Oksijen atomunun çekirdeğinde 8 tane proton vardır.

Buna göre, oksijen atomunun toplam proton küt-
lesinin bilimsel gösterimi aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) 0, 13384 . 10–28 B) 1, 3384 . 10–29

C) 1, 3384 . 10–30 D) 1, 3384 . 10–33
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1. Mahmut, Ahmet, Enver ve Levent’in yaşadığı yarım küreler aşağıda gösterilmiştir.

 

Kuzey Yarım Küre’de yaşayanlar Güney Yarım Küre’de yaşanlar

Ahmet, Levent Enver, Mahmut

 Aşağıda Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımı sırasındaki bazı önemli tarihler verilmiştir.

 

Güneş

23 Eylül

I IV

IIIII

21 Aralık

21 Mart

21 Haziran

Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi hatalıdır?

A) Ahmet ve Levent’in yaşadığı yarım kürede I aralığında ilkbahar mevsimi yaşandığı için gündüz süresi gece 
süresinden uzundur.

B) Enver ve Mahmut yaz tatilini IV aralığında yaparlar. Ancak aynı saatte ölçülen gölge boyları 21 Mart tarihine 
kadar sürekli artar.

C) Bu dört kişinin yaşadığı yerlerin tamamında 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde Güneş 06.30’da doğar, 18.30’da ise 
batar.

D) Ahmet ve Levent, birim yüzeye düşen ışık enerjisi miktarının I aralığında Enver ve Mahmut’a göre daha fazla 
olduğunu gözlemleyebilirler.
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2. Dünya’mız, Güneş etrafında dolanırken Güneş’e 
olan uzaklığı sabit değildir. 4 temmuz tarihinde 
Güneş’e en uzak; 3 ocak tarihinde ise Güneş’e en 
yakın konumdadır. Dünya’mızın hızı Güneş’e yak-
laştığı tarihte artarken; uzaklaştığı tarihte ise azal-
maktadır.

Yukarıda verilen bilgi değerlendirildiğinde aşa-
ğıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Dünya’mızın Güneş’e en uzak olduğu tarihte 
Kuzey Yarım Küre’de birim yüzeye düşen ışık 
enerjisi miktarı Güney Yarım Küre’ye düşen ışık 
enerjisi miktarından fazladır.

B) Dünya’mızın Güneş’e en yakın olduğu tarihte 
Kuzey Yarım Küre’de gündüz süreleri artarken, 
Güney Yarım Küre’de ise azalır.

C) Dünya’mızın hızının arttığı tarihte özdeş bir cis-
min Güney Yarım Küre’de ölçülen gölge boyu, 
aynı saatle Kuzey Yarım Küre’deki cismin gölge 
boyundan daha kısa olur.

D) Dünya’mızın hızının azaldığı tarihte her iki yarım kü-
re’deki gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur.

3. Pınar Öğretmen, sınıfa getirdiği Dünya modeline öz-
deş el feneriyle farklı konumlardan eşit süre ışık tut-
maktadır.

 

K konumu

1

2

L konumu

3

4

 Buna göre;

 I. K konumunda Dünya modelinin 1 bölgesi 2 
bölgesine göre daha fazla ısınır.

 II. L konumunda Dünya modelinin 3 bölgesi 4 böl-
gesine göre ışık ışınlarını daha dik açılarla alır.

 III. K konumu 21 Haziran tarihini; L konumu 21 Ara-
lık tarihini temsil ediyor olabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) I ve III

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

4. Aşağıda aynı tarihte Dünya üzerinde farklı nokta-
larda yer alan K, L ve M ülkelerindeki gece - gün-
düz süreleri belirtilmiştir.

 

Gündüz süresi

Gece süresi

2x 6x

5x

K L

M

3x

3x 5x

 Buna göre, günün aynı saatinde özdeş cisimle-
rin gölge boyu ölçümü yapıldığında aşağıdaki se-
çeneklerin hangisi elde edilebilir?

A) Gölge Boyu

Cisim
K L M

B) Gölge Boyu

Cisim
K L M

C) Gölge Boyu

Cisim
K L M

D) Gölge Boyu

Cisim
K L M
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5. 

Oğlak
Dönencesi

Ekvator

Yengeç
Dönencesi

 Yukarıda dönenceler ve Ekvator gösterilmiştir.

 Buna göre;

 I. 21 Haziran tarihinde Yengeç Dönencesi’ne Gü-
neş ışınları dik açıyla geldiği için öğle vaktinde 
cisimlerin gölge boyu sıfır olur.

 II. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde Güneş ışınları 
Ekvator bölgesine dik açıyla geldiği için bu böl-
gede öğle vaktinde cisimlerin gölge boyu sıfır 
olur.

 III. 21 Aralık tarihinde Güneş ışınları Oğlak 
Dönencesi’ne dik açılarla geldiği için öğle vakti 
cisimlerin gölge boyu sıfır olur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) I ve III

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

6. 
Güney Yarım Küre

Ülkeleri
Kuzey Yarım Küre

Ülkeleri

K X

L Y

M Z

 Bazı ülkelerin bulunduğu yarım küreler ile Dünya’nın 
yıl içindeki Güneş’e göre konumları verilmiştir.

 

Güneş

2

1

4

3

 Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin-
likle doğrudur?

A) Dünya 4 konumundayken Güney Yarım Küre’de 
yer alan ülkelerdeki gündüz süreleri K > L > M 
şeklindedir.

B) Dünya 3 konumundayken X, Y ve Z ülkelerinin tama-
mında Güneş aynı saatte doğar aynı saatte batar.

C) Dünya 2 konumundayken X, Y ve Z ülkelerinde 
öğle saatinde cisimlerin gölge boyu sıfır olur.

D) Dünya 1 konumundan 2 konumuna gelene kadar 
X, Y ve Z ülkelerinde birim alana düşen ışık enerji-
si miktarı artarken K, L ve M ülkelerinde azalır.
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7. Dünya batıdan doğuya bir tur dönme hareketini 24 
saatte tamamlar. Dünya’nın bu hareketinden dolayı 
gün içinde Güneş ışınlarının yere düşme açısı de-
ğişir. Bu durum gün içinde sıcaklığın ve cisimlerin 
gölge boylarının değişmesine sebep olur.

 Yukarıdaki bilgiye sahip olan Evren ve Fatma gölge 
ve sıcaklık oyunu oynuyor.

 Aynı uzunlukta gölge boyu elde etmek için farklı sa-
yıdaki özdeş küpleri günün belirli zaman aralıkla-
rında üst üste diziyorlar.

 

Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3

 Evren küpleri gün içinde öncelikli olarak

 a) 3 - 2 - 1  ve  b) 2 - 3 - 1 şekilde;

 Fatma küpleri gün içinde öncelikli olarak

 c) 3 - 1 - 2  ve  d) 1 - 2 - 3 şeklinde diziyor.

 Buna göre aşağıdaki değerlendirmelerden han-
gisi doğrudur?

A) Evren küpleri “b” şeklinde dizdiğinde gölge 
boylarını eşit ölçebilir. Bu zaman aralıklarında 
sıcaklıklar birbirine eşit olur.

B) Fatma küpleri “c” şeklinde dizdiğinde gölge 
boylarını eşit ölçebilir. Bu zaman aralıklarında 
sıcaklıklar birbirinden farklı olur.

C) Evren küpleri “a” şeklinde dizdiğinde gölge 
boylarını eşit ölçebilir. Bu zaman aralıklarında 
sıcaklıklar birbirine eşit olur.

D) Fatma küpleri “d” şeklinde dizdiğinde gölge 
boylarını eşit ölçebilir. Bu zaman aralıklarında 
sıcaklıklar birbirinden farklı olur.

8. Aşağıdaki grafikte Dünya üzerindeki bir ağacın aynı 
saatteki gölge boyu gösterilmiştir.

 
Gölge Boyu

Tarihler
K L M N

 Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış-
tır?

A) Ağaç Kuzey Yarım Küre’de yer alıyorsa K ilkba-
har mevsimini temsil ediyor olabilir.

B) Ağaç Güney Yarım Küre’de yer alıyorsa M tarihi 
30 haziran olabilir.

C) Ağaç Kuzey Yarım Küre’de yer alıyorsa N tarihi 
18 nisan olabilir.

D) Ağaç Güney Yarım Küre’de yer alıyorsa L tarihi 
yaz mevsimini temsil ediyor olabilir.

9. Yatay yönde meydana gelen hava hareketine 
“rüzgâr” denir.

 
K L

Rüzgâr Yönü

 Rüzgâr’ın yönü K bölgesinden L bölgesine doğ-
ru olduğuna göre;

 I. K bölgesi yüksek basınç alanı L bölgesi  alçak 
basınç alanı etkisindedir.

 II. K bölglesinde bulutlanma görülmezken, L böl-
gesinde görülür.

 III. K bölgesinde nemlilik fazla iken L bölgesinde 
azdır.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) I ve III

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



FEN BİLİMLERİA A

8. SINIF 801
13

10. 

P

N

K L

M

 K, L , M, N ve P şehirlerinin konumları yukarıdaki gi-
bidir. Yatay yönlü hava hareketi hakkında aşağıda-
kiler biliniyor.

 K’den M’ye

 L’den K’ye

 M’den P’ye

 P’den N’ye

 Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yan-
lıştır?

A) K şehri M şehrine göre yüksek basınç alanıy-
ken; L şehrine göre alçak basınç alanıdır.

B) En yüksek basınç alanına L şehri sahiptir.

C) N şehrinde yükselici hava hareketi gözlenebilir-
ken, L şehrinde alçalıcı hava hareketi gözlene-
bilir.

D) Nemlilik ve yağış oranının en fazla olduğu şehir-
ler K ve P şehirleridir.

11. 

 Ülkemizde Karasal İklim, Akdeniz İklimi ve Karade-
niz İklimi olmak üzere üç tip iklim görülür.

 
Karasal İklimi Özellikleri:

✎ Yıllık sıcaklık ortalaması 35 °C’tir.

✎ Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar 

     yağışlı geçer.

 
Akdeniz İklimi Özellikleri:

✎ Yıllık sıcaklık ortalaması 18 - 20 °C’tir.

✎ Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağış-

     lıdır.

 
Karadeniz İklimi Özellikleri:

✎ Yıllık sıcaklık ortalaması 13 - 15 °C’tir.

✎ Yazları serin, kışları ılık geçer.

 Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yan-
lıştır?

A) Tahmini olmayan, kesinlik ifade eden ölçümler 
sonucu elde edilmiştir.

B) Bir bölgenin iklimini coğrafi özellikler etkiler.

C) Kısa sürede oluşan hava olayları olduğu için 
değişkenlik fazladır.

D)	Uzun	süreli	gözlemler	sonucu	elde	edilmiştir.
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12. Bilgi: Havanın yapısında bulunan gaz molekülleri 

hareketli bir yapıya sahiptir. Bu moleküller hem 
birbiriyle hem de temas ettikleri yüzeylerle çar-
pışırlar. Çarpışmalar sonucu basınç oluşur. Hava 
sıcaklığı yükseldiğinde havadaki gaz molekülleri 
arasındaki mesafe artar. Bu durum hava yoğun-
luğunun azalıp, basıncının artmasına sebep olur. 
Hava sıcaklığının yükseldiği alanlarda alçak ba-
sınç alanı; düştüğü alanlarda ise yüksek basınç 
alanı oluşur.

 Ali Öğretmen yukarıdaki bilgiyi verdikten sonra ba-
sit bir uygulamayla bu durumu öğrencilerine gös-
termek isitiyor.

 

4 adet
yanan mum

1 adet
yanan mum

Yatay yönlü

Hava hareketi



 Bir tarafa 4 adet, diğer tarafta 1 adet mumu yakıp 
belirli bir süre bekledikten sonra yatay yönlü hava 
hareketini yukarıdaki gibi belirliyor.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlış bilgi 
içerir?

A) 4 adet mumun yandığı bölgede hava molekül-
leri arasındaki mesafe, 1 adet mumun yandığı 
bölgedeki hava molekülleri arasındaki mesafe-
ye göre daha fazladır.

B) 4 adet mumun yandığı bölgede yükselici hava 
hareketi görülürken, 1 adet mumun yandığı böl-
gede kesinlikle alçalıcı hava hareketi görülür.

C) 4 adet mumun yandığı bölge alçak basınç alanı-
nı temsil ederken, 1 adet mumun yandığı bölge 
yüksek basınç alanını temsil edebilir.

D) 4 adet mumun yandığı bölgede bulunan hava 
moleküllerinin birbirine ve yüzeye çarparak 
oluşturduğu etki, 1 adet muma göre daha azdır.

13. 
Çorum

Yozgat
Kırıkkale

Çorum

Yozgat
Kırıkkale

 Yukarıda Türkiye haritası ve harita üzerinde Kırık-
kale, Yozgat, Çorum illeri belirtilmiştir.

 

Şehirler Nem Oranı (%) Sıcaklık (°C)

Kırıkkale 62 28

Yozgat 59 24

Çorum 75 32

 Yukarıda verilen bilgiler değerlendirildiğinde aşa-
ğıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Yatay yönlü hava hareketi Çorum’dan, 
Kırıkkale’ye doğru gözlenebilir.

B) Sıcaklık arttıkça havadaki nem oranı da artar.

C) Kırıkkale, Yozgat’a göre alçak basınç alanı 
Çorum’a göre yüksek basınç alanı sayılabilir.

D) Günlük değişen atmosfer olaylarına göre yapıl-
mış ölçümlerdir. Meteoroloji bilimi ilgilenir.

14. Hücre çekirdeği içinde kromozomlar bulunur. Kro-
mozomların yapısında DNA’nın en küçük yapı birimi 
olan nükleotidler yer alır. Nükleotidler bazı yapılar-
dan meydana gelir.

 Buna göre bir nükleotidin yapısında;

 
D

I.

IV. T
A

G

C PII.

V.

III.

VI.

 numaralandırılmış yapılardan hangileri her za-
man en çok sayıda bulunur?

A) I ve III    B) III ve VI

C) II ve VI   D) IV ve V
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18. Bilgi: Çıplak gözle görülemeyecek

A

C ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

C

T

T

T

G

G

C G

CG

C G

CG

CG

C G

C G

A

A

A T

 
kadar küçük olan DNA molekülü 
ihtiyaç durumunda kendini eşler.

 Eşleme sırasında belirli kurallar 
vardır. Nilgün bu kuralları aşağı-
daki gibi sıralayarak not almıştır.

 1. DNA zincirleri birbirinden ayrı-
lır.

 2. Sitoplazma içinde serbest 
hâlde bulunan nükleotidler 
çekirdek içine girer.

 3. DNA moleküllerinin aynısı 
olan yeni DNA oluşur.

 4. Tek zincirindeki nükleotidlerin 
karşısına uygun nükleotidler 
yerleşir.

 Buna göre, Nilgün’ün sıralamasının doğru olma-
sı için sıralama aşağıdakilerden hangisi gibi ol-
malıdır?

A) 1 - 2 - 4 - 3  B) 1 - 3 - 4 - 2

C) 3 - 4 - 2 - 1  D) 2 - 3 - 1 - 4

16. Aşağıda verilen hava olayları tanımlarından han-
gisinde hata yapılmıştır?

A) Yağmur: Sıcak hava etkisiyle buharlaşan su 
yükselir ve soğuk hava ile karşılaşarak yoğun-
laşıp küçük su damlacıkları hâlinde yeryüzüne 
ulaşır.

B) Çiy: Soğuk ilkbahar ve sonbahar gecelerinde 
havadaki su buharı toprak ve bitkiler üzerinde 
su damlası hâlinde birikir.

C) Dolu: Hava içindeki soğumuş su damlacıkları-
nın aniden donarak buz parçaları hâlinde yer-
yüzüne inmesidir.

D) Sis: Gökyüzüne yakın yerlerde hava içindeki su 
buharının donması sonucu kristal yapıya dönü-
şerek yeryüzüne inmesidir.

15. Aşağıda DNA’nın bir bölümünü gösteren görsel ve-
rilmiştir.

 1. Zincir

K

L

M

2. Zincir

P

P P

P

 Verilenlere göre;

 I. K, 5 karbonlu deoksiriboz şekeri temsil eder. K 
ile fosfat bir araya gelerek DNA’nın görev birimi 
olan genleri oluşturur.

 II. L, nükleotidi temsil eder. Nükleotidler bir araya 
gelerek DNA’nın yapı birimi olan genleri oluştu-
rur.

 III. M, organik bazı temsil eder. Belli bir kurala göre 
dizilerek, çeşidine göre nükleotidin isimlendiril-
mesini sağlar.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I   B) Yalnız III

C) II ve III   D) I ve II

17. 
İKLİM HAVA OLAYLARI

Kesinlik bildirir. Tahminidir.

Uzmanına	 klimatolog	
denir.

Uzmanına	 meteorolog	
denir.

Değişkenlik azdır. Değişkenlik fazladır.

X Y

 Yukarıda verilen tabloyu doğru doldurmak iste-
yen Sude X ve Y yerine aşağıdakilerden hangisi-
ni yazamaz?

A) X yerine “geniş bir bölgede geçerlidir.”

B) Y yerine “dar bir bölgede geçerlidir.”

C) X yerine “kısa sürede oluşan hava olaylarıdır.”

D) Y yerine “bahsedilirken güneşli, rüzgârlı, yağ-
murlu gibi ifadeler kullanılır.”
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19. Fen Bilimleri Öğretmeni Tahsin Bey, evde çocuklarının ders çalışmasını sağlamak amacıyla internet (wifi) şifresini 

bazı kavramlara göre düzenleyip, her hafta değişim yapmaktadır.

 Birinci Haftanın Şifresi: Genotip ve çevresel etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan özelliklere ...1... denir.

 İkinci Haftanın Şifresi: Fenotipte, etkisini direkt olarak gösteren genlere ...2... denir.

 Üçüncü Haftanın Şifresi: Genotipte yer alan genin özelliği fenotipte görülmeyebilir. Bu genlere  ...3... denir.

 Buna göre 1, 2 ve 3 ile numaralandırılmış şifreler aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir?

1 2 3

A) Fenotip baskın gen alelgen

B) Genotip çekinik gen baskın gen

C) Fenotip baskın gen çekinik gen

D) Genotip melez döl geni saf döl geni

20. Aynı türe ait K, L, M ve N bezelyeleri çaprazlandığında oluşan yeni döllere ait fenotip oranları aşağıda verilmiştir.

 
Fenotip oranı

Bitki uzunluğu
Uzun Kısa

3

1

Fenotip oranı

Bitki uzunluğu
Uzun Kısa

4

K bezelyesi     X    N bezelyesi L bezelyesi     X    M bezelyesi

 Buna göre, K, L, M ve N bezelyeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) K ve N bezelyeleri heterozigot baskın genotipe sahiptir.

B) L ve M bezelyelerinin her ikisi de homozigot genotipe sahip olabilir.

C) K ve M bezelyeleri çaprazlandığında oluşacak yeni bezelyelerin tamamı kesinlikle uzun boylu olur.

D) N ve L bezelyeleri çaprazlandığında oluşacak yeni bezelyelerin % 50’si kısa boylu olabilir.


