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AA MATEMATİK

1.                               

İç	Anadolu	Bölgesi’nde	yeraltı	sularının	çeşitli	
sebeplerle	azalması	sonucunda	toprağın	çö-
kerek	oluşturduğu	derin	 çukurlara	obruk	adı	
verilir.	Son	yıllarda	Konya	 ilinin	çeşitli	nokta-
larındaki	toplam	obruk	sayısı	300’ü	geçmiştir.	
Oluşan	bu	 obrukları	 incelemek	 üzere	 görev-
lendirilen	Önder	Bey	özel	bir	halat	ile	derinlere	
indirilerek	çalışmalarını	yapmaktadır.	
Bir	obruğa	inmek	için	kullanılan	sisteme	100	
metre	halat	bağlanıp	Önder	Bey	20	metre	in-
dirildiğinde	sistemde	arıza	çıkmıştır.	Bir	 süre	
bekledikten	 sonra	 arıza	 giderilip	 bulunduğu	
yerden	 obruğa	 32	 metre	 daha	 inişi	 sağlan-
mıştır.
Buna göre Önder Bey’in son durumda bu-
lunduğu derinliğin tam sayı ile gösterimi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)	52	 B)	48	 C)	–48	 D)	–52

2. Yeliz	 Öğretmen	 öğrencilerden	 birer	 rasyo- 
nel	 sayı	 söylemelerini	 istemiştir.	 Ancak	 söy-
leyecekleri	 rasyonel	 sayıların	 değerinin	 aynı	
zamanda	tam	sayı	ve	doğal	sayı	olmasını	be-
lirtmiştir.	
Bazı	öğrenciler	ise;

6
42
-

8
32

9
24

Arda Ömer

Melisa

rasyonel	sayılarını	söylemiştir.
Buna göre hangi öğrenci ya da öğrencilerin 
cevabı Yeliz Öğretmen’in istediği rasyonel 
sayıya uygundur?

A)	Sadece	Melisa	
B)	Arda	ve	Melisa
C)	Melisa	ve	Ömer	
D)	Arda	ve	Ömer

SORU SAYISI
	 MATEMATİK	 	 	 :	20	soru
	 FEN	BİLİMLERİ	 	 	 :	20	soru
SINAV SÜRESİ	 	 	 :	80	dakika

SAYISAL	BÖLÜM
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3.        
+3 –5 +1 	–4 +2

Mehmet	ve	Sema	 lunaparkta	yukarıda	görü- 
nen	balonları	vurmak	 için	 ikişer	atış	yapmış-
lardır.
Sema’nın	 vurduğu	 balonların	 üzerindeki	 sa-
yıların	 toplamı	 iki	 balonla	 elde	 edilecek	 en	
büyük	 toplamı,	Mehmet’in	 vurduğu	 iki	 balo-
nun	üzerindeki	sayıların	çarpımı	ise	en	büyük	
çarpımı	vermektedir.	
Buna göre atışlar sonunda vurulmadan 
kalan balon üzerinde yazan sayı aşağıda-
kilerden hangisidir?

A)	+3	 B)	+1	 C)	–4	 D)	–5

4. Aşağıdaki	her	biri	6	eş	parçadan	oluşmuş	üç	
çark	gösterilmiştir.

–1 0 6

–9 8 2

3 –2 5

I II III

7 6 3
–5 4 411 –10 1

Çarkların	her	biri	birer	kez	döndürülüyor	ve;
•	 I.	çarkın	gösterdiği	tam	sayı	■,
•	 II.	çarkın	gösterdiği	tam	sayı	▲,
•	 III.	çarkın	gösterdiği	tam	sayı	★,

olmak	üzere	■ . ▲
★

	ifadesi	oluşuyor.

Buna göre oluşturulan ifadenin alabileceği 
en büyük değer için ■, ▲ ve ★ yerine hangi 
tam sayılar gelmelidir?

■ ▲ ★

A) 11 –10 1
B) –9 –10 1
C) 11 8 2
D) –9 	–10 2

5. Bir	 inşaatta	 kullanılan	 dört	 farklı	 iş	 makine-
sinin	 inşaat	 için	 kazdıkları	 çukurun	 derinliği	
metre	cinsinden	şu	şekildedir.

1.	makine:	 2
18 		 2.	makine:	 4

37

3.	makine:	 9
27 		 4.	makine:	 12

58

Buna göre bu makinelerden hangisinin 
kazdığı çukurun en derin noktası yeryüzü-
ne en yakındır?

A)	1.	 B)	2.	 C)	3.	 D)	4.

6. Emre	içerisinde	bazı	tam	sayıların	yazılı	oldu-
ğu	kartlar	bulunan	dört	kutu	hazırlıyor.

1.	kutu 3.	kutu2.	kutu 4.	kutu

Ardından	 her	 bir	 kutudan	 ikişer	 kart	 alıyor.	
Aşağıda	kutulardan	alınan	kartlar	gösterilmiş-
tir.

–8 03 7

–1 2–4 5

1.	kutu:

3.	kutu:

2.	kutu:

4.	kutu:

Emre	 her	 kutudan	 çektiği	 iki	 kartın	 üzerinde	
yazan	tam	sayıları	kullanarak	küçük	sayı	pay,	
büyük	sayı	payda	olacak	biçimde	birer	rasyo-
nel	sayı	oluşturuyor.
Buna göre Emre’nin oluşturduğu rasyonel 
sayılar için aşağıdakilerden hangisi yanlış-
tır? 

A)	En	küçüğü	1.	kutudan	oluşturduğudur.
B)	2.	kutudan	oluşturduğu	aynı	zamanda	do-

ğal	sayıdır.
C)	3.	 kutudan	 oluşturduğu	 0,25	 olarak	 ifade	

edilebilir.
D)	4.	 kutudan	 oluşturduğu	 0,4	 olarak	 ifade	

edilebilir.
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7. K	=	(–4)1	+	(–1)4 
L	=	–41	–	14  
eşitliklerine göre K ve L sayılarının sayı 
doğrusunda karşılık geldiği noktalar ara-
sında kaç tam sayı bulunur? 

A)	1	 B)	4	 C)	8	 D)	9

8. 

cm13 6
1 cm1 12 4

cm5 12
5

Rüzgâr	 çalışma	 masasının	 üzerindeki	 rafa	

13 6
1 	cm	uzunluğundaki	model	arabasını	koy-

duğunda	12 4
1 	cm	boşluk	kalıyor.

Aynı	rafa	birbirinin	aynısı	beş	oyuncak	aske-
rini	aralarında	boşluk	bırakmadan	dizdiğinde	

ise	5 12
5 	cm	boşluk	kalıyor.

Buna göre her bir oyuncak askerin eninin 
uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdaki-
lerden hangisidir?    

A)	4	 B)	4 6
1 	 C)	4 4

1 	 D)	4 2
1

9.   –5 –4 –3 –2–1 0 14

Zehra	ve	Selda	yukarıda	gösterilen	sayı	doğ-
rusu	 şeklinde	 eşit	 aralıklara	 bölünmüş	 ipi	
önce	ortadan	ikiye	bölüyorlar.
Daha	sonra	iplerin	orta	noktaları	birbirine	te-
mas	 edecek	 biçimde	 aşağıdaki	 gibi	 gergin	
şekilde	tutuyorlar.

Zehra Selda

Buna göre Zehra ve Selda’nın iplerinin 
birbirine temas eden noktalarına karşılık 
gelen rasyonel sayıların toplamı kaçtır?

A)	 2
19 	 B)	9	 C)	 2

17 	 D)	 2
9

10. a	ve	b	birer	tam	sayı	olmak	üzere;
•	 |a|	+	|b|	ifadesinin	değeri	8’dir.
•	 a	sayısı	b	sayısına	göre	0’a	daha	yakındır.
Buna göre a.b ifadesinin alabileceği en kü-
çük değer kaçtır?

A)	–16	 B)	–15	 C)	–12	 D)	0

11. Aşağıda	 verilen	 karelerdeki	 sayılar	 o	 karenin	
üstündeki	iki	çemberde	bulunan	rasyonel	sa-
yıların	çarpımına	eşittir.

3
7
- 2

1
+4

1
- 10 1

2-

A B

Şekle göre A : B ifadesinin değeri aşağıda-
kilerden hangisidir? 

A)	9	 B)	 9
1 	 C)	 9

1
- 	 D)	–9
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12. Murat’ın	katıldığı	25	soruluk	bir	sınavın	puan-
laması	için	aşağıdaki	bilgiler	verilmiştir.
•	 Her	doğru	cevabın	değeri	+3	puan	iken;	her	
yanlış	cevabın	değeri	–1	puandır.

•	 Her	5	doğru	cevap	için	ek	olarak	5	puan	ka-
zanılırken,	her	5	yanlış	cevap	için	ek	olarak	
3	puan	kaybedilecektir.

Murat sınavdaki tüm soruları cevaplandı-
rarak 44 puan aldığına göre Murat’ın doğru 
cevap sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A)	20	 B)	15	 C)	10	 D)	5

13. 

+ =	?
Üslü	ifadeler	etkinliği	için	sınıfına	iki	büyük	iki	
küçük	karton	getiren	Ayşegül	Öğretmen,	öğ-
rencilerinden	 yukarıdaki	 kuralı	 uygulayarak	
oluşturabilecekleri	en	küçük	sayıyı	bulmalarını	
istiyor.	
Kartonlar ve üzerindeki sayılar;

(–3) (–5)
0 3

olduğuna göre öğrencilerin bulmaları gere-
ken sonuç kaçtır?

A)	–26	 	 B)	–28	
C)	–124	 	 D)	–126

14. 

–2 –1 0 1 2 3
Yukarıda	 sayı	doğrusunda	2	 ile	 3	 arası	 5	 eş	
parçaya,	–1	ile	–2	arası	4	eş	parçaya	ayrılmış-
tır.
Buna göre aşağıdaki ondalık gösterim- 
lerden hangisi sayı doğrusunda oklarla 
gösterilen noktalar arasındaki belirtilen 
bölgede bulunmaz?

A)	2,5	 	 B)	1,23	
C)	–0,12	 	 D)	–1,3

15.       

Kerim Ulaş

Deniz

0+3.(-2)+4

Ela

(-3).0+(-3)

(-2)+0+3 (-3)2+(-9)

Yukarıda	 dört	 arkadaşın	 tamsayılarla	 yap-
tıkları	 işlemler,	 tuttukları	 kartonların	 üzerine	
yazılmıştır.
Buna göre kartonlarda yazan işlemlerin 
sonuçlarının küçükten büyüğe doğru sıra-
lanışı öğrencilere göre nasıl olmalıdır?

A)	Deniz,	Kerim,	Ela,	Ulaş
B)	Kerim,	Ulaş,	Ela,	Deniz
C)	Ela,	Ulaş,	Kerim,	Deniz
D)	Ela,	Deniz,	Ulaş,	Kerim

16. Aynı	apartmanda	yaşayan	 iki	arkadaş	 	belirli	
bir	kattan	asansöre	bindikten	sonra	asansör	
2.	kattayken	şu	bilgileri	vermişlerdir.																	

Asansöre	 4	 kat	
aşağıdan	yani	en	
alt	kattan	bindik.

Arkadaşım	 3	 kat	 son-
ra	inecek.	Benim	evim	
onun	5	kat	üstünde,	en	
üst	kattadır.

Konuşmalara göre bu arkadaşların bu-
lunduğu apartmanda zemin katla birlikte 
toplam kat sayısı kaçtır? 

A)	13	 B)	12	 C)	11	 D)10
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17. •	 Üç	kenarının	uzunluğu	birbirinden	farklı	olan	
üçgenler,	çeşitkenar	üçgenlerdir.

•	 İki	kenarının	uzunluğu	birbirine	eşit	olan	üç-
genler,	ikizkenar	üçgenlerdir.

•	 Üç	kenarının	uzunluğu	birbirine	eşit	olan	üç-
genler,	eşkenar	üçgenlerdir.

•	 Bir	açısı	90º	olan	üçgenlere	“dik	açılı	üçgen”	
denir.

42	cm

35	cm

30	cm

Sarı

Siyah

Beyaz

Emre,	 uzunlukları	 şekilde	 verilen	 üç	 çıtayı	
aşağıda	 görüldüğü	 gibi	 birbirine	 çivi	 ile	 bir-
leştiriyor.	 Sonrasında	 artan	 kısımları	 keserse	
üçgen	 oluşturabileceğini	 farkediyor.	 Kesim	

işlemini	yaparken	toplamda	sarı	çıtanın	 3
1 	ini,	

siyah	 çıtanın	 5
1 	 ini	 ve	 beyaz	 çıtanın	 15

1  ini	

kenarlarından	kesiyor	ve	kesilen	parçalar	atı-
lıyor.

Buna göre oluşacak üçgen için aşağıda-
kilerden hangisi söylenebilir? (Çıtaların	
genişliği	ve	kalınlığı	önemsizdir.)

A)	Çeşitkenar	üçgendir.
B)	İkizkenar	üçgendir.
C)	Eşkenar	üçgendir.
D)	Dik	üçgendir.	

18. 		•	–	0,9										•	0,45										•	 4
3
- 										•	 25

12

Yukarıda verilen sayılardan en büyüğü ile 
en küçüğünün farkı aşağıdakilerden hangi-
si olabilir? 

A)	 50
96 	 B)	 100

123  

C)	 100
27

- 	 D)	 50
21
-

19. Bir	okulda	basketbol	 turnuvası	 için	7/A,	 7/B	
ve	7/C	sınıfları	birbirleriyle	birer	maç	yapmış-
tır.	 Aşağıdaki	 tabloda	 bu	 maçların	 sonunda	
atılan	toplam	sayılar	verilmiştir.

Tablo:	Maçlardaki	Toplam	Sayılar
Maç Toplam Sayı

7/A	–	7/B 80
7/A	–	7/C 65
7/B	–	7/C 76

Maç	sonuçları	hakkında	aşağıdaki	bilgiler	ve-
rilmiştir.
•	 7/A	ile	7/B	arasında	oynanan	maçta	7/B	sı-
nıfı	4	sayı	fazla	atmıştır.

•	 7/A	ile	7/C	arasında	oynanan	maçta	7/A	sı-
nıfı	1	sayı	fazla	atmıştır.

•	 7/B	ile	7/C	arasında	oynanan	maçta	7/C	sı-
nıfı	8	sayı	fazla	atmıştır.

Buna göre bu maçlar sonunda üç takım-
dan attığı sayı toplamı en fazla olan takım 
kaç sayı atmıştır?

A)	71	 B)	74	 C)	76	 D)	79

20. Selma	Öğretmen	öğrencilerden	 rasyonel	 sa- 
yıların	devirli	ondalık	gösterimle	ifade	edilme-
lerine	yönelik	çalışma	yapmalarını	istemiştir.
Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangi-
sinin söylediği sayının devreden basamak 
sayısı diğerlerinden farklıdır?

33
114

11
99
6

168
198

43
45

A)

C)

B)

D)
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1. Uzay	 ajansları	 uzay	 ile	 ilgili	 keşifler	 yapmak	
için	 kurulmuş	 kurumlardır.	 Uzay	 ajanslarının	
bilgi	 toplamasını	 sağlayan	 çeşitli	 özellikle-
ri	 vardır.	 Bu	 özelliklerden	 bazıları	 uzay	 aracı	
fırlatma	 merkezine	 sahip	 olma,	 insanlı	 uzay	
uçuşu	düzenleme,	uzaya	yapay	uydular	gön-
derme	gibidir.	Fakat	bu	durumlardan	herhangi	
birine	sahip	olmayan	uzay	ajansları	da	bulun-
maktadır.
Uzay	 ajanslarının	 bulundurduğu	 özellikler	
aşağıdaki	renk	kodlarıyla	ifade	edilmiştir.	

	:		İnsanlı	uzay	uçuşu	+	fırlatma	merkezi	+	
yapay	uydular

	:	Fırlatma	merkezi	+	yapay	uydular									

	:	Yapay	uydular	

Aşağıdaki	tabloda	bazı	ülkelerde	bulunan	uzay	
ajanslarının	 isimleri	ve	kısaltmaları	verilmiştir.	
Ayrıca	tablo	uzay	ajanslarının	bulundurdukları	
özelliklere	göre	renklendirilmiştir.	

İsim Kısaltma Ülke
Çin	Ulusal	Uzay	
Yönetimi CNSA Çin

Japonya	Uzay	
Araştırma	Ajansı JAXA Japonya

Uzay	Teknolojileri	
Araştırma	
Enstitüsü

TÜBİTAK	
UZAY Türkiye

Alman	Havacılık	
ve	Uzay	Merkezi DLR Almanya

Ulusal	Havacılık	
Uzay	Dairesi NASA ABD

Bu tabloya göre ülkelerdeki uzay ajansları-
nın özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

A)	Çin	ve	ABD	uzay	için	yapılacak	araştırma-
larda	 en	 donanımlı	 özelliklere	 sahip	 olan	
ülkeler	arasındadır.

B)	DLR	kendi	ülkesinden	fırlattığı	uzay	araçları	
sayesinde	veri	toplayabilir.	

C)	TÜBİTAK	başka	ülkelerden	fırlattığı	uyduları	
ile	uzay	araştırmalarını	gerçekleştirebilir.

D)	İnsanlı	 uzay	 uçuşunu	 henüz	 gerçekleş-
tirmeyen	 JAXA	 kendi	 ülkesinden	 fırlattığı	
uydular	ile	veri	toplayabilir.

2. Uzaya	 gönderilen	 uyduların	 her	 birinin	 belli	
bir	amacı	vardır.	Örneğin	meteorolojik	uydular	
hava	 olaylarını	 küresel	 olarak	 inceleme	 ola-
nağı	 sağlayan	 uzaktan	 algılama	 cihazlarıdır.	
Dünya	 çevresindeki	 yörüngelerinde	 hareket	
ederlerken,	 sensörleri	 tarafından	 kaydedi-
len	verileri	belirli	aralıklarla	yer	 istasyonlarına	
gönderirler.	Meteorolojik	uyduların	en	önem-
li	 faydalarından	 biri,	 yer	 gözlem	 istasyonları	
kurulamadığı	 için	verilerin	 toplanamadığı	ok-
yanus,	çöl,	dağlık	alanlar,	kutup	bölgeleri	vs.	
gibi	çok	geniş	alanlardan	meteorolojik	bilgile-
rin	elde	edilmesini	sağlamaktır.	
Buna göre aşağıdakilerden hangisi meteo-
rolojik uyduların sağladığı yararlardan biri 
değildir?

A)	Dünya	üzerindeki	hava	olaylarını	 inceleme	
olanağı	sağlar.

B)	Hava	 durumu	 verilerinin	 toplanamadığı	
alanlardan	bilgi	elde	edilmesini	sağlar.

C)	Belirli	 aralıklarla	 gönderdiği	 hava	 tahmin	
verileriyle	yağış,	sel	gibi	olayların	önceden	
tahmin	edilmesini	sağlar.

D)	Uzaydaki	gök	cisimleri	arasındaki	mesafe-
ler	hakkında	bilgi	elde	edilmesini	sağlar.	

3. Uzay	 kirliliği	 ile	 ilgili	 Lozan’da	 bulunan	 Tek-
noloji	 Enstitüsü	 Uzay	 Merkezi	 Dünya’nın	
yörüngesinde	 bulunan	 bazı	 uzay	 çöplerinin	
temizlenmesi	 için	 bir	 proje	 geliştirdi.	 Uzay	
çöplerinin	 temizlenmesi	 bazı	 aşamaların	
uygulanmasıyla	gerçekleşecek.	Bu	aşamalar-
dan	bazıları	aşağıda	karışık	olarak	verilmiştir.
1.	Kapsül	ile	taşınan	çöpçü	uzay	aracı	kapsül-

den	ayrılıp	yörüngeye	yerleşiyor.	
2.	Uzay	çöpü	yakalanıyor.
3.	Uzay	çöpü	yörüngeden	çıkarılıp	atmosfer-

de	yakılıyor.
4.	Uzay	çöpü	hedef	alınıyor.
Numaralandırılan aşamaların gerçekleşme 
sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru ve-
rilmiştir?

A)	1	–	2	–	3	–	4		 B)	4	–	3	–	1	–	2	
C)	1	–	4	–	2	–	3		 D)	4	–	1	–	3	–	2
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4. Karadelik	 astrofizikte,	 çekim	 alanı	 her	 türlü	
maddesel	oluşumun	ve	 ışınımın	kendisinden	
kaçmasına	 izin	 vermeyecek	 derecede	 güçlü	
olan,	kütlesi	büyük	bir	kozmik	cisimdir.	Bir	ka-
radeliği	 doğrudan	 gözlemlemek	 imkânsızdır.	
Bilindiği	 gibi	 bir	 nesnenin	görülebilmesi	 için,	
ışık	 kaynağı	 olması	 veya	 üzerine	 gelen	 ışığı	
yansıtması	gerekir;	oysa	kara	delikler	çok	ya-
kınından	geçen	ışıkları	bile	yutmaktadırlar.

Kara	delik	(Temsili)

Paragraftan karadeliklerle ilgili aşağıdaki 
sorulardan hangisine cevap verilemez?

A)	Karadelikler	ışığı	yansıtabilirler	mi?
B)	Karadelikler	doğrudan	gözlenebilirler	mi?
C)	Karadeliğin	türleri	var	mıdır?
D)	Karadelikler	 hakkında	 net	 bilgi	 verilebilir	

mi?

5. Aşağıda	K,	L	ve	M	yıldızlarına	ait	bilgiler	ve-
rilmiştir.

K L M

Sarı	
renkli	bir	
yıldızdır	
ve	çapı	
1,3	milyon	
km’dir.

Kırmızı	
renkli	bir	
yıldızdır	
ve	çapı	
2	milyon	
km’dir.

Mavi	
renkli	bir	
yıldızdır	
ve	çapı	
1	milyon	
km’dir.

Buna göre K, L ve M yıldızlarının büyüklükleri 
ve sıcaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakile-
rin hangisinde doğru verilmiştir?

Büyüklükleri Sıcaklıkları
A) K	>	L	>	M L	>	K	>	M
B) L	>	K	>	M M	>	K	>	L
C) L	>	K	>	M L	>	K	>	M
D) M	>	L	>	K M	>	K	>	L

6. Ömer	 Öğretmen	 Eren	 ve	 Ada’dan	 arkadaş-
larına	birer	gök	cismi	ile	ilgili	bilgi	vermelerini	
ama	 bu	 gök	 cisimlerinin	 ne	 olduğunu	 arka-
daşlarına	söylememelerini	belirtti.	

Canlılar	 gibi	 doğar,	 büyür	 ve	
ölürler.	 Tekli	 veya	 takım	 hâlinde	
bulunurlar.	

İçlerinde	 milyonlarca	 gök	 cismi	
bulunur.	Eliptik,	sarmal,	düzensiz	
ve	 çubuklu	 sarmal	 olmak	 üzere	
dört	gruptur.

Eren

Ada

Eren ve Ada’nın bahsettiği gök cisimleri 
hakkında ne söylenebilir?

A)	İkisi	de	aynı	gök	cisminden	bahsetmekte-
dir.

B)	Eren	yıldızlar	hakkında,	Ada	 ise	bulutsular	
hakkında	bilgi	vermiştir.

C)	Eren	galaksiler	hakkında,	Ada	ise	takımyıl-
dızları	hakkında	bilgi	vermiştir.

D)	Eren	 yıldızlar	 hakkında,	Ada	 ise	galaksiler	
hakkında	bilgi	vermiştir.

7. İnsan	 sinir	 sisteminde	 yaklaşık	 olarak	 100	
milyar	 sinir	 hücresi	 olduğu	 tahmin	 edilmek-
tedir.	Normal	bir	sinir	hücresi	50.000-250.000	
kadar	 başka	 bir	 sinir	 hücresiyle	 bağlantılı-
dır.	 Yaptıkları	 özelleşmiş	 işlere	 bağlı	 olarak	
farklı	 şekillerde	 ve	 çeşitlerde	 olabilirler.	 Bu	
özel	 hücreler	 içinde	 özelleşmiş	 küçük	 yapı-
ları	barındıran	jölemsi	bir	madde	bulunur.	Bu	
maddeye	-	-	-	-	denir.	Bu	maddenin	içindeki	
özelleşmiş	küçük	yapılardan	olan	-	-	-		besin-
leri	 parçalar	 ve	böylelikle	 hücrenin	 işlevlerini	
gerçekleştirmesi	 için	 gereken	 enerji	 sağlan-
mış	olur.
Yukarıda verilen parçada boş bırakılan 
yerler sırasıyla hangi kavramlarla doldurul-
malıdır?

A)	sitoplazma,	endoplazmik	retikulum
B)	golgi	cisimciği,	ribozom
C)	sitoplazma,	ribozom
D)	sitoplazma,	mitokondri
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8. İbrahim	Öğretmen,	hücre	zarı	ve	hücre	duvarı	
ile	ilgili	bazı	özellikleri	aşağıdaki	gibi	numara-
landırıyor.
I.	 Seçici	geçirgen	olma.
II.	 Sert	yapıda	olma.
III.	 Esnek	yapıda	olma.
IV.	 Bitki	hücrelerinde	bulunma.
V.	 Hayvan	hücrelerinde	bulunma.
VI.	 Canlı	yapıda	olma.
İbrahim	 Öğretmen’in	 numaralandırdığı	 bu	
özelliklerin	hücre	zarına	mı	hücre	duvarına	mı	
ait	 olduğunu	 bazı	 öğrenciler	 aşağıdaki	 gibi	
not	almışlardır.

Hücre	 zarına	 ait	
olan	özellikler:

I,	III,	V,	VI
Hücre	 duvarına	
ait	olan	özellikler:

II,	IV,	VI

Hücre	 zarına	 ait	
olan	özellikler:

I,	III,	IV,	V,	VI
Hücre	 duvarına	
ait	olan	özellikler:

II,	IV

Tarkan

Sevda

Hücre	 zarına	 ait	
olan	özellikler:

II,	IV
Hücre	 duvarına	
ait	olan	özellikler:

I,	III,	V,	VI

Hücre	 zarına	 ait	
olan	özellikler:

I,	III,	V
Hücre	 duvarına	
ait	olan	özellikler:

I,	II,	IV

Eylül

Nisan

Buna göre hangi öğrencinin aldığı not doğ-
rudur?

A)	Tarkan							 B)	Eylül
C)	Sevda			 D)	Nisan

9. Dora,	X	ve	Y	mikroskoplarıyla	incelediği	fark-
lı	hücreler	ile	ilgili	aşağıdaki	tabloları	ayrı	ayrı	
dolduruyor.

Ribozom Var
Kloroplast Var

Koful Büyük	 ve	 az	
sayıda	var

Sentrozom Yok

Ribozom Var
Kloroplast Yok

Koful Küçük	ve	çok	
sayıda	var

Sentrozom Var

X	mikroskobu

Y	mikroskobu
Buna göre Dora’nın X ve Y mikroskopla-
rında incelediği hücreler ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)	X	mikroskobundaki	hücre	çam	ağacından	
alınmış	bir	hücre	olabilir.

B)	Y	mikroskobundaki	hücre	insandan	alınmış	
bir	hücre	olabilir.

C)	X	 ve	 Y	 mikroskoplarında	 incelenen	 hüc- 
relerde	aynı	görevi	yapan	ortak	organeller	
bulunmaktadır.

D)	X	ve	Y	mikroskoplarında	incelenen	hücrele-
rin	ikisi	de	ihtiyaç	duyduğu	besini	üretebilir.

10. Trabzon’daki	dedesinden	aldığı	kiraz	 fidanını	
evlerinin	 bahçesine	 diken	 Nil,	 her	 gün	 kiraz	
fidanının	 büyümesini	 şaşkınlıkla	 izledi.	 	 Dik-
tiğinde	 boyu	 henüz	 kendi	 dizine	 gelen	 kiraz	
fidanı	 kısa	 süre	 içinde	 iki	 metre	 uzunluğa	
ulaşmıştı.	 Bu	 küçücük	 fidanın	 gün	 geçtikçe	
kocaman	bir	ağaca	dönmesinin	nasıl	gerçek-
leştiğini	merak	eden	Nil,	bu	durumu	okuldaki	
fen	bilimleri	öğretmenine	soruyor.	
Buna göre öğretmenin Nil’e verdiği cevap 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Fidan	 mitoz	 bölünmeler	 geçirerek	 büyü-
müştür.

B)	Fidan	mitoz	bölünmeler	geçirerek	üremiştir.
C)	Fidan	 mayoz	 bölünmeler	 geçirerek	 büyü-

müştür.
D)	Fidan	mayoz	bölünmeler	geçirerek	üremiştir.
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11. Bülent	Öğretmen	öğrencilerinden	bitki	hücre-
sinde	 bulunmayan	 fakat	 hayvan	 hücresinde	
bulunan	bir	yapının	görselini	çizip,	bu	yapının	
ne	olduğunu	görselin	altına	yazmalarını	istedi.	
Öğrenciler	çizimlerini	yaptıktan	sonra	çizimle-
ri	 inceleyen	Bülent	Öğretmen	 sınıfta	 sadece	
Akın’ın	çiziminin	doğru	olduğunu	belirtti.
Buna göre Akın’ın çizimi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A)

C)

B)

D)

Mitokondri

Çekirdek

Golgi	cisimciği

Sentrozom

12. Aşağıdaki	 görselde	 mitoz	 bölünmede	 mey- 
dana	gelen	bazı	evreler	karışık	olarak	numa-
ralandırılmıştır.	

 

1

54

2

6

3

Buna göre bu evrelerin meydana geliş 
sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru ve-
rilmiştir?

A)	1-5-2-4-3-6	 B)	1-5-4-3-6-2
C)	1-5-4-2-6-3	 D)	3-2-5-4-6-1

13. Mitoz	 bölünme	 geçirecek	 olan	 bir	 hücrede	
çekirdek	bölünmesi,	 hazırlık	 evresi	 ve	 sitop-
lazma	bölünmesi	gibi	olaylar	meydana	gelir.
Mitoz bölünmede bu olayların meydana 
geliş sırası aşağıdakilerin hangisinde doğ-
ru verilmiştir? 

Sitoplazma	
bölünmesi

Çekirdek	
bölünmesi

Hazırlık	
evresi

Hazırlık	
evresi

Çekirdek	
bölünmesi

Sitoplazma	
bölünmesi

Sitoplazma	
bölünmesi

Çekirdek	
bölünmesi

Hazılık	
evresi

Hazırlık	
evresi

Çekirdek	
bölünmesi

Sitoplazma	
bölünmesi

C)

A)

D)

B)

14. Mayoz	bölünme	sonucu	2n	kromozomlu	üre-
me	ana	hücrelerinden	n	kromozomlu	yumurta	
veya	 sperm	hücreleri	 oluşur.	Bu	 hücreler	 de	
birleşerek	2n	kromozomlu	yavru	birey	oluşur.	
Bu	sayede	-	-	-	-
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yer aşa-
ğıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

A)	türlerin	 kromozom	 sayısı	 nesilden	 nesle	
değişmeden	sabit	kalır.

B)	türlerin	 kromozom	 sayısı	 nesilden	 nesle	
azalarak	devam	eder.

C)	türlerin	kromozom	sayısı	nesilden	nesle	ar-
tarak	devam	eder.

D)	türlerin	kromozom	sayısı	nesilden	nesle	ya-
rıya	inerek	devam	eder.
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15. Tabloda	mitoz	ve	mayoz	bölünmede	meydana	
gelen	bazı	olaylar	verilmiştir.	Tablodaki	kutu-
cuklar	 olayların	mitoz	 ve	mayoz	 bölünmede	
kaç	defa	gerçekleştiğine	göre	doldurulacaktır.

Olay Mitoz Mayoz
DNA	eşlenmesi
Çekirdek	bölünmesi
Sitoplazma	bölünmesi

Buna göre tablonun doğru doldurulmuş 
hâli aşağıdakilerden hangisidir? 

A)	 1 1
1 1
1 1

	 B)		 1 1
1 2
1 2

C)	 1 2
1 2
1 2

	 D)		 1 2
2 2
2 2

16. Sperm	ana	hücresinde	meydana	gelen	mayoz	
bölünme	 aşağıdaki	 gibidir.	 Görselde	 mayoz	
bölünmenin	 mayoz	 I	 ve	 mayoz	 II	 aşamaları	
gösterilmiştir.

Mayoz I

Mayoz II

Sperm

Mayoz I ve mayoz II aşamaları ile ilgili aşa-
ğıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A)	Kromozom	sayısı	mayoz	II	aşamasında	ya-
rıya	iner.

B)	Mayoz	I’de	kromozom	sayısı	sabit	kalır.
C)	Mayoz	II’de	kromozom	sayısı	aynı	kalır.
D)	Mayoz	II’de	bir	hücreden	dört	hücre	mey-

dana	gelir.

17. Newton’un	elma	ile	ilgili	hikayesini	herkes	bilir.	
Bilim	 insanı	 Isaac	Newton	bir	 elma	ağacının	
altında	otururken	yere	düşen	elmaları	görüyor	
ve	kendine	şu	soruyu	soruyor:	“Elmalar	niçin	
yere	düşüyor?”.	Bunun	cevabı	ise	uzun	araş-
tırmalardan	 sonra	 şöyle	 açıklanıyor:	 “Dünya	
üzerinde	kütlesi	büyük	ya	da	küçük	her	cisme	
dünya	tarafından	çekim	kuvveti	uygulanır.”	

Dünya tarafından cisimlere uygulanan çe- 
kim kuvvetinin yönü aşağıdakilerin hangi-
sinde doğru verilmiştir?

A)	 	 B)	  

C)	 	 D)	  
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18. Birce	mayoz	bölünmede	meydana	gelen	olay-
lardan	birini	aşağıdaki	gibi	çizmiştir.

Bu olayın aşağıdaki durumlardan hangisi-
nin gerçekleşmesinde etkisi yoktur?

A)	Toprağa	atılan	 tohumun	çimlenerek	bitkiyi	
oluşturması

B)	Bir	kedinin	doğan	yavrularından	birinin	kıl-
larının	 siyah,	 diğerinin	 kıllarının	 gri	 renkte	
olması

C)	Bir	ailedeki	iki	kardeşten	birinin	göz	rengi-
nin	mavi,	diğerinin	göz	renginin	kahverengi	
olması

D)	Aynı	 bahçede	 aynı	 tür	 elma	 ağaçlarından	
alınan	elmaların	tatlarının	farklı	olması

19. Tabloda	bazı	cisimlerin	Dünya	ve	Ay	üzerinde-
ki	kütle	ve	ağırlık	değerleri	verilmiştir.	

Cisim
Dünya'daki Ay'daki

Kütlesi	
(kg)

Ağırlığı	
(N)

Kütlesi	
(kg)

Ağırlığı	
(N)

Çanta 6 60 6 10
Bavul 12 120 12 20

Tablo incelendiğinde aşağıdaki sonuçlar-
dan hangisine ulaşılabilir? 

A)	Bir	cismin	Dünya’daki	kütlesi	daima	Ay’da-
ki	ağırlığından	daha	fazladır.

B)	Bir	cismin	ağırlığı	bulunmuş	olduğu	ortama	
göre	değişmez.

C)	Bir	 cismin	 kütlesi	 bulunduğu	ortama	göre	
değişmez.

D)	Bir	 cismin	 Dünya’daki	 kütlesi	 Dünya’daki	
ağırlığından	daima	daha	fazladır.	

20. Kütleleri	farklı	olan	gök	cisimlerinin	uyguladığı	
çekim	kuvveti	de	farklı	olur.	Bir	gök	cisminin	
kütlesi	ne	kadar	büyük	olursa	uyguladığı	çe-
kim	kuvveti	de	o	oranda	büyük	olur.	Kütleleri	
büyüklükleri	ile	orantılı	olan	I,	II,	III	ve	IV	numa-
ralı	gök	cisimleri	aşağıdaki	gibidir.

I IVIII

II

Farklı	 gök	 cisimlerinde	 100	 kg’lık	 bir	 cisme	
uygulanan	çekim	kuvvetleri	tabloda	verilmiş-
tir.

Gök	cismi 100	kg'lık	kütleye	uygulanan	
çekim	kuvveti

Dünya 981	N
Ay 162	N
Mars 377	N
Jüpiter 2330	N

Buna göre tabloda verilen gök cisimleri ile 
numaralandırılmış gök cisimlerinin doğru 
eşleştirilmiş hâli aşağıdakilerin hangisin-
deki gibidir?

A)				I	→	Mars
		II	→	Ay
	III	→	Jüpiter
	IV	→	Dünya

	 B)				I	→	Dünya
		II	→	Jüpiter
	III	→	Ay
	IV	→	Mars

     
    
    
C)				I	→	Dünya

		II	→	Ay
	III	→	Jüpiter
	IV	→	Mars

	 D)				I	→	Ay
		II	→	Jüpiter
	III	→	Mars
	IV	→	Dünya


