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  Bu testte 20 soru vardır. Cevaplarınızı optik formdaki “Matematik” bölümüne kodlayınız.
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2. Ahmet ve Selim'in çalıştığı bir misket fabrikasıyla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. 

 

         

P.tesi Salı Çar. Per. Cuma C.tesi Pazar

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Haziran

 • Fabrikada günde 5 saat üretim yapılmakta ve saatte 8.104 tane misket üretilmektedir.

 • Yalnız hafta içi günlerinde üretim yapılmaktadır. 

 • Ahmet, ayın 60'ı tam bölen günlerinde çalışmaktadır. 

 • Selim, ayın 90'ı tam bölen günlerinde çalışmaktadır. 

	 Buna	göre,	Ahmet	ve	Selim'in	yukarıdaki	takvimde	belirtilen	haziran	ayındaki	birlikte	çalıştıkları	gün-

lerde	üretilen	toplam	misket	sayısının	bilimsel	gösterimi	aşağıdakilerden	hangisidir?																					

 A) 4,8.106           B) 2,4.106                    C) 2,4.107                                    D) 4,8.107 

1. Yarıçap uzunluğu r olan çemberin çevresi 2πr’dir.

 .

 

 Yukarıda kapalı halde verilen şemsiyenin iç iskeletini oluşturan her bir eş [AB] metal çubukların uzunlukla-

rı 4ò72 cm’dir. 

 Şemsiye, açıldığında ise metal çubukların uzunlukları değişmeden yarım küre şeklinde görülmektedir.

	 Buna	göre,	Şemsiye	açıkken	A	ile	C	noktaları	arasındaki	uzaklık	en	fazla	kaç	santimetre	olur?	

 (π = 3 alınız.)

A) 16ñ2                                    B) 24ñ2                                 C) 32ñ2                                      D) 48ñ2     

B

A C
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A C
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3. 

 

 6 tane eş küp şekildeki gibi birbirine yapıştırılıyor. Yapıştırma işleminden sonra oluşan şeklin dış yüzeyinde-

ki tüm karelere 4 rakamı yazılıyor.

	 Buna	göre,	yazılan	"4"	lerin	çarpımı	aşağıdakilerden	hangisine	eşittir?	

A) 252         B) 425                                           C) 816                              D) 166

4
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4 44
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4

44 4
4

4
4

4.	          

 

 

 

 

 

 

 Yukarıdaki grafikte Türkiye Süper Lig şampiyonlukları, tabloda ise Türk takımlarının Türkiye ve Avrupa'da 

kazandıkları kupa sayıları verilmiştir. 

	 Buna	göre,	aşağıdakilerden	hangisi	yanlıştır?	

A) Galatasaray'ın kazandığı Süper Lig kupa sayısı, Türk takımlarının kazandığı toplam kupa sayısının %12'sin-

den fazladır.            

B) Fenerbahçe'nin kazandığı Süper Lig kupa sayısı, toplam kazandığı kupa sayısının yarısından fazladır.

C) Beşiktaş'ın kazandığı Süper Lig kupa sayısı, Trabzon'un kazandığı toplam kupa sayısından 10 eksiktir.                                        

D) Trabzon'un kazandığı Süper Lig kupa sayısı, Galatasaray'ın kazandığı toplam kupa sayısının %25'inden 

fazladır.

Tablo: Türk takımlarının Türkiye'de ve Avrupa'da ka-
zandıkları kupa sayıları

 Grafik: Süper lig şampiyonluk kupa sayıları

Takımlar
Toplam kazandığı 
kupa sayısı

Galatasaray 44

Fenerbahçe 29

Beşiktaş 27

Trabzon 21

Diğerleri 19
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7. Şekilde alanı 280 m2 olarak verilen dikdörtgen 

şeklindeki bahçenin kenar uzunlukları metre cin-

sinden aralarında asal ve 1'den büyük birer do-

ğal sayıdır. 

                     

280 m2

	 Buna	göre,	bahçenin	çevre	uzunluğu	en	faz-

la	kaç	metredir?																						

A) 122  B) 108 C) 94  D) 86

5. D = 925 kg ,  U = 8110 kg ,  T = 360 kg

 

 

 

	 Yukarıda	kütleleri	belirtilen	cisimlerin	eşit	kollu	terazideki	konumları	verilmiştir.	

	 Buna	göre,	cisimlerin	kütleleri	ile	ilgili	aşğıdaki	ifadelerden	hangisi	yanlıştır?

A) R < 350 kg          B) ; > 2720 kg    C) ; > R                         D) R > 920 kg

D

R

D

;

U

R

T

;

6. Üzerinde sayılar yazılı olan aşağıdaki 8 adet eş 
kare parça, sağa–sola ve yukarı–aşağı kaydırıla-
bilmektedir. Kareler ancak boş olan tarafa kay-
dırılabilir. Ayrıca bu işleme başlamak için şeklin 

ortasında boş bir bölüm bırakılmıştır.

 

	 Yukarıda	verilen	kutulardaki	sayılardan	3	ta-

nesi	irrasyoneldir.	İrrasyonel	sayıların	yatay	

veya	dikey	aynı	doğrultuda	olabilmesi	için	en	

az	kaç	hamle	yapılmalıdır?	

A) 6                B) 5                   C) 4              D) 3  

ñ5

ò20

ò3,9

1,6

ò12 . ñ3

ò72

ó0,25

    ò24         
    ñ6
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8. Bilgi: Yarıçap uzunluğu r olan bir dairenin alanı πr2'dir. 

 Ahmet yarıçap uzunluğu 7 cm olan yukarıdaki O merkezli daireyi çiziyor. Sonra arkadaşlarına iki kare çiz-

melerini söylüyor. Karelerden birinin alanının dairenin alanından büyük, diğerinin alanının dairenin alanın-

dan küçük olmasını ve karelerin kenar uzunluklarının santimetre cinsinden doğal sayı olmasını istiyor. 

	 Buna	göre,	Ahmet'in	arkadaşlarının	çizeceği	iki	karenin	alanları	arasındaki	fark	en	az	kaç	cm2'dir?		

( π = 3 alınız.)

 A) 23             B) 25                        C) 27                                         D) 29

O
7 cm

9.        

 

 

 Eczacı Nevin Hanım elinde bulunan aynı boyutlardaki ilaç kutularını bir rafa dizecektir. Ilaç kutuları taban 

ayrıtları ó0,64 dm olan kare prizma şeklindedir. 

 Nevin Hanım ilaçları; yüksekliği ó0,64 m ve genişliği ó1,44 m olan bir rafa, arkadan öne doğru tek sıra ha-

linde tabanları görselde olduğu şekilde yatay olarak üst üste ve yan yana diziyor. 

	 Nevin	Hanım	bu	şekilde	rafa	en	fazla	kaç	adet	ilaç	kutusu	yerleştirilebilir?	

 A) 120             B) 150                        C) 180                                         D) 200

ó0,64 m

ó1,44 m
ó0,64 dm
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11. Tanım: Bir veri grubundaki tüm verilerin toplamının veri sayısına bölümüne aritmetik ortalama denir. Gün-

lük hayatta sıklıkla kullandığımız aritmetik ortalamaya kısaca ortalama deriz. 

 Örnek: Ağırlıkları; 60 kg, 55 kg ve 65 kg olan üç arkadaşın ağırlık ortalamalarını şu şekilde hesaplayabili-

riz. (60 + 55 + 65) ÷ 3 = 60  olduğundan bu üç arkadaş ortalama 60 kg ağırlıktadırlar.

 
2ó162 ó392 ?

 Yukarıdaki şekilde boş kutular aritmetik ortalama alınarak doldurulacaktır. Her bir boş kutunun solundaki 

ilk iki kutuda yer alan sayıların aritmetik ortalaması hesaplanıp boş kutuya  yazılacaktır.

	 Buna	göre,	"?"	ile	gösterilen	kutuya	yazılacak	sayı	aşağıdakilerden	hangisidir?

A)  15ñ2   B) 16ñ2                                         C) 18ñ3         D) 20ñ3

10.          

 

 

 

 

 

 Dört arkadaşın bir haftada çözdüğü soru sayıları sütun grafiğinde, Nesibe’nin bir haftada günlere göre çöz-

düğü soru sayısı çizgi grafiğinde gösterilmiştir.

	 Nesibe’nin	hafta	sonu	çözdüğü	soru	sayısı	dört	arkadaşın	çözdüğü	toplam	soru	sayısının	yüzde	ka-

çıdır?

A) % 15            B) % 12              C) % 10                                    D) % 8

Büşra
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Soru Sayısı

İsim
Elif Erva Nesibe     Pzt     S     Ç     Per     C     Cts     Paz.

Günler
10
20
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100

70
80
90

Soru Sayısı

Grafik: Nesibe’nin bir haftada çözdüğü günlük soru 
sayısı

 Grafik: Bir haftada çözülen soru sayısı  
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13. Fikri, aşağıda özellikleri belirtilen çubuklarla birbirinden farklı kareler oluşturmaktadır.

                   

1 cm ....

12 cm

....

 ` Boylarının uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayıdır. 

 ` 12 sayısının tüm pozitif çarpanları çubukların uzunluklarına eşittir.

 ` Her uzunluktaki çubuklardan ikişer adet vardır. 

	 Buna	göre,	Fikri	çubukları	uç	uca	birleştirerek	en	fazla	kaç	cm2	alana	sahip	bir	kare	oluşturabilir?	

A) 16 B) 36      C) 144                                            D) 196

12. BİLGİ: Hareket halindeki bir cismin; belli bir uzaklığa varış süresi, gittiği mesafenin ortalama hıza bölümü 

ile bulunur.

 Bir okçuluk yarışmasında: 

 ` Hedefler ile yarışmacılar arasındaki mesafe; 300 metreden az, 30 metreden fazladır. 

 ` Atış mesafesi metre cinsinden 2’nin pozitif tam sayı kuvveti kadardır. 

 ` Yukarıdaki şartları sağlayan 2’nin pozitif tüm tam sayı kuvvetlerinin her biri için birer tane hedef vardır. 

 

 Yarışmaya katılan Meryem, hedeflerin her birine saniyede ortalama 0,5.102 metre hızla birer tane atış 

yapmıştır. 

	 Buna	göre,	Meryem'in	attığı	okların	hedeflere	varış	sürelerinin	saniye	cinsinden	üslü	gösterimi	aşa-

ğıdakilerden	hangisi	olamaz?

A) 512.10–2                          B) 25,6.10–1                                 C) 0,0128.102                               D) 64.10–3    

...... metre

26 metre

....
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14.	

 

 Yukarıda üzerinde 6 eş aralıklı ve 9 eş aralıklı çubuklar olan iki eş dairesel zemin, aynı hızda ve saat yönün-

de dönebilmektedir. Çubukların uçlarında bulunan bayraklarda rasyonel ve irrasyonel sayılar yazılmıştır. 

Şekildeki gibi A ve B çubukları aynı hizada iken dairesel zeminler dönmeye başlıyor. 

	 Buna	göre,	ilk	defa	hangi	iki	irrasyonel	sayı	karşı	karşıya	gelir?	

A) ó0,4   ile ò50       B) π ile ò50

C) ó0,4  ile ò72       D) ñ7  ile   1\à

A

π

ò18

ò16

ñ7

3,4

ó0,4

B

3ñ2

ó0,25

ó0,04

ò72

ò50

ò32

ó288

ò16

1\à

15. Ayrıt uzunlukları a, b ve c olan bir prizmanın hacmi a.b.c dir.

 “Sokaklarımızı temiz tutalım”

 

 

 Sokak temizliği yapan Hamdi Bey’in süpürgesi hacmi 500 cm3 ten küçük olan cisimleri içine çekebilmek-

tedir.

	 Hamdi	Bey	yukarıda	ayrıt	uzunlukları	verilen	K,	L,	M,	N	cisimlerinden	hangisini	elektrik	süpürgesi	ile	

süpürebilir?

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

Cisim Ayırt Uzunluğu (cm)

K 25 4–1 82

L 36 9–2 81

M 64 32 4–2

N 55 25–2 125

K

L M

N
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17. Yarıçap uzunluğu r olan çemberin çevresi 2πr’dir.

 

 Mert’in kaleminin boyu ó250 cm’dir. Kalem traşının, kaleminin girdiği çember şeklindeki girişinin yarıçapı 

2–1 cm’dir. Mert kalemtraş ile kalemini açarken kalemini kalemtraş içinde bir tam tur döndürdüğünde kale-

min boyu kalemtraşın çember şeklindeki girişinin çevre uzunluğunun 1\å’i kadar kısalmaktadır . 

	 Mert	farklı	zamanlarda	toplamda	kalemtraşın	içinde	kalemini	15	tam	tur	döndürdüğüne	göre	son	du-

rumda	kalemin	boyunun	uzunluğu	hangi	iki	tam	sayı	arasında	olur? (π = 3 alınız.) 

A) 9 ile 10                            B) 10 ile 11                                   C) 11 ile 12                 D) 12 ile 13    

ó250 cm

16. Yarıçap uzunluğu r olan çemberin çevresi 2πr’dir.

 

 

 Selim’in masa lambasının boyu ó720 cm’dir. Masa lambası boy uzunluğu sabit kalmak üzere farklı görü-

nümlerde ayarlanabilmektedir.

 Selim A ve B noktaları arasında dairesel, diğer kısımlarında dikeyde doğrusal olacak şekilde masa lamba-

sını ayarlıyor. 

 |BC| = ó180  ve |AB| = ò20 cm’dir.

		 Selim	masa	lambasını	bu	şekilde	ayarladığında	lambanın	uç	kısmının	masanın	yüzeyinden	yüksek-

liği	kaç	cm	olur? (π = 3 alınız.)

A) 3ñ5            B) 4ñ5               C) 5ñ5                                           D) 6ñ5

ó720
ó180

A B

C
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19. Bir sayıyı bir basamağa göre yuvarlarken sağındaki bir sonraki basamağa bakılır, eğer bir sonraki basa-

maktaki rakam 5 ve 5’ten büyük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam 1 artırılır, sağındakiler silinir. Bir son-

raki basamakta bulunan rakam 5’ten küçük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam aynen alınır, sağındaki-

ler silinir.

 Örneğin; 12,75 sayısını onda birler basamağına göre yuvarladığımızda 12,8 elde ederiz.

	 Buna	göre,	onda	birler	basamağına	göre	yuvarlandığında	52,3	olan	bir	sayının	çözümlenmiş	hali	aşa-

ğıdakilerden	hangisi	olabilir?

A) 5.101 + 2.10–1 + 5.10–2                                           B) 5.101 + 2.100 + 3.10–1 + 5.10–2   

C) 5.100 + 2.10–1 + 9.10–2                                 D) 5.101 + 2.100 + 3.10–1 + 5.10–3    

18. Aşağıdaki düzenekte başlangıçta 1’den 40’a kadar birer birer numaralandırılmış 40 tane pinpon topu vardır.

 Düzenek çalıştırıldığında;

 • Topun numarası 2’nin katı ise top sarıya,

 • Topun numarası 3’ün katı ise top kırmızıya,

 • Topun numarası hem 2’nin hem 3’ün katı ise yeşile,

 • Topun numarası ne 2’nin katı ne de 3’ün katı değilse maviye boyanmakta ve her bir top rengine göre ay-

rılarak kendi rengindeki kutulara düşmektedir.

 Düzeneğin görünümü belli bir anda aşağıda verilmiştir.

 

 

 

	 Buna	göre,	düzenekteki	kutulara	şekilde	görülen	andan	sonra	düşecek	toplarla	ilgili	aşağıdaki	ifa-

delerden	hangisi	yanlıştır?

A) Mavi ve yeşil kutuya düşecek toplam top sayısı en fazla 15'tir.              

B) Sarı ve kırmızı kutuya düşecek toplam top sayısı en fazla 16'dır.                    

C) Yeşil kutuya düşecek top sayısı en fazla 3’tür.                                  

D) Mavi kutuya düşecek top sayısı en fazla 13'tür.
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20. Marangoz Ali Usta dikdörtgenlerden oluşan iki farklı çekmece tasarlıyor.

 

 • 1.çekmecedeki bölmelerin alanları A, 60 ve 150 cm² iken 2. çekmecedeki bölmelerinin alanları B, 100 ve 

120 cm²’dir.

 • Çekmecelerdeki tüm bölmelerin kenar uzunlukları tam sayıdır ve x ile y sayısı 20'den küçüktür. 

	 Bazı	bölmelerin	kenar	uzunlukları	şekilde	belirtildiğine	göre,	A	+	B	toplamının	alabileceği	en	küçük 

değer	kaçtır?

A) 246                     B) 252                C) 258                                        D) 264

60 cm²

150 cm²

A cm² 1. Çekmece

x cm 9 cm

6 cm

y cm

B cm²

100 cm² 120 cm²

2. Çekmece
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2. Aşağıdaki tabloda bir şehrin haftalık hava durumuna ait bazı bilgiler verilmiştir. 

 

Gün

P
az

ar
te

si

S
al

ı

Ç
ar

şa
m
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P
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şe
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be

C
um

a

C
um
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si

P
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ar

Zaman Öğle Öğle Öğle Öğle Öğle Öğle Öğle

Sıcaklık 

(°C)

16

10

4

Atmosfer 

Basıncı 

(mb)

1030

1015

1000

 Bu tabloya göre yapılan,

 K - Hava basıncının en yüksek olduğu gün, sıcaklığın en düşük olduğu gündür.

 L - Hava basıncının en düşük olduğu gün sıcaklık 16 °C’dir.

 M - Atmosfer basıncı sıcaklık ile doğru orantılı olarak değişir. 

	 yorumlarından	hangisi	ya	da	hangileri	doğrudur?

A) Yalnız M B) K ve L  C) L ve M                                   D) K, L ve M

1. Aşağıdaki kartpostallarda temmuz ayında X ve Y ülkelerinde çekilmiş resimler yer almaktadır. 

 X Ülkesi

Sevgiler...

Y Ülkesi

Sevgiler...

	 Buna	göre,	kartpostallardaki	resimler	incelendiğinde	aşağıdaki	çıkarımlardan	hangisi	yapılabilir?

A) 21 Aralık’tan sonra X ülkesinde gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar.

B) X ülkesi Güney yarım kürede, Y ülkesi Kuzey yarım kürede bulunmaktadır.

C) Türkiye’de yaşayan bir öğrenci sömestr tatilinde denize girmek için Y ülkesine gidebilir.

D) 23 Eylül’de Y ülkesinde sonbahar mevsimi yaşanmaya başlar.
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3. 

 

Kitaplıkta rafları taşıyan 

karşılıklı ikişer tane olmak 

üzere toplam dört tane 

pim bulunur.
Raf pimi

1. Raf

2. Raf

3. Raf

 A sınıfının kitaplığının rafları yıl boyunca alınan kitaplarla tamamen dolmuştur. Yıl sonuna doğru kitaplığın 

1. rafının pimleri ağırlığı taşıyamadığı için kırılmıştır.

 Fen bilimleri öğretmeni aynı durumun bir daha yaşanmaması için bazı değişiklikler yapmış ve yaptığı bu 

değişiklikleri basınç konusu ile ilişkilendirmiştir. 

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	fen	bilimleri	öğretmeninin	yaptığı	değişiklik	ve	yorumlardan	biri	

olamaz?

A) Daha geniş pimler kullanarak raf ağırlığının pimlerde oluşturduğu basıncı azalttım. 

B) Kullanılmayan kitapları depoya göndererek oluşan basıncı azalttım. 

C) Kitapları sol tarafa dizerek sağ taraftaki pime uygulanan basıncı azalttım. 

D) Raflardaki pim sayısını artırarak ağırlığın pimlere uyguladığı basıncı azalttım.

4.	 Mevsimlerin oluşması, gece gündüz sürelerinin ve gölge boyunun değişmesi, Dünya’nın eksen eğikliğin-

den ve Güneş etrafında dolanma hareketi yapmasından kaynaklanır. 

 Şekilde 23 Eylül tarihinde Dünya’nın Güneş etrafındaki konumu verilmiştir. 

 

M

KL Yengeç Dönencesi

Oğlak Dönencesi

Ekvator

	 Buna	göre,	Dünya	üzerinde	bulunan	K,	L	ve	M	noktaları	ile	ilgili	yapılan	aşağıdaki	yorumlardan	han-

gisi	yanlıştır?

A) Güneş ışınları öğle vakti L noktasına dik açıyla düşer.

B) K, L ve M noktalarında gece gündüz süreleri eşittir.

C) Ögle vakti bir cismin M noktasındaki gölge boyu, L noktasındaki gölge boyundan daha azdır. 

D) L noktasındaki sıcaklık K ve M noktalarındaki sıcaklıktan daha fazladır.
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5. 

 
 

 

Kamuflaj; çeşitli renkler, yapılar ve organlar yardımıyla canlının bulunduğu ortamda başka 
bir cisme benzeyerek kendisini görünmez ya da daha zor görünür hâle getirerek düşman-
larından saklanmasıdır. Kamuflajın birçok çeşidi bulunur. Bunlardan biri de görüntü olarak 
kendisinden daha tehlikeli olan bir canliya benzeyerek av olmaktan kurtulmasıdır.

 

 

Meksika süt yılanı Texas mercan yılanı

 Görsellerde aynı yaşam alanını paylaşan iki yılan türü verilmiştir. Meksika süt yılanı, zararsızdır. Avcılar ta-

rafından tercih edilmeyen, son derece ölümcül zehre sahip Texas mercan yılanının rengini taklit eder. Bu 

şekilde kendini gizlemeye çalışır.

	 Verilen	bilgilere	göre,	aşağıdaki	çıkarımlardan	hangisi	yapılamaz?

A) Süt yılanı, mercan yılanını taklit ederek avcılardan korunmaktadır.

B) Kamuflaj olayı, canlının hayatta kalma şansını artıran bir adaptasyondur.

C) Bu kamuflaj örneği, bütün süt yılanlarında görülebildiği için kalıtsaldır.

D) Kamuflaj olayı, avcılardan korunmak isteyen tüm canlılarda görülür.

6. Kırmızı ve siyah kristal karidesleri birlikte besleyen bir karides üreticisi, fenotipleri verilen karidesleri döllen-

direrek (çaprazlayarak) aşağıdaki sonuçları elde ediyor.

 Siyah kristal karides Kırmızı kristal karides

Çaprazlanan Karidesler Üretilen Karidesler

I. Siyah  X Siyah Siyah (% 100) 

II. Siyah  X Kırmızı Siyah (% 100) 

III. Siyah  X Kırmızı Siyah (% 50)  Kırmızı (% 50)

IV. Siyah  X Siyah Siyah (% 75)  Kırmızı (% 25) 

	 Buna	göre,	çaprazlanan	karideslerle	ilgili	olarak	aşağıdakilerden	hangisi	söylenemez?

A) I ve II’de çaprazlanan siyah kristal karideslerin genotipi homozigottur.

B) II ve IV’de kırmızı kristal karideslerin çekinik karakterde olduğu görülür.

C) III ve IV’de çaprazlanan siyah kristal karideslerin genotipleri farklıdır.

D) II ve III’de oluşan siyah kristal karideslerin genotipleri aynıdır.
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7. 

 

 

Gözde iltihaplı hastalıklar ve yaralanmalar oluşabilir. Gözde oluşan bu yaralanma ve iltihaplar tedavi 
edildikten sonra kalan beyaz lekeler “kornea dövme” uygulamasıyla giderilebiliyor. Kalıtsal olmayan 
bu boyama işleminden sonra hastalar kendini daha mutlu hissediyor.

 

 

Kornea dövmesi yapılmadan 
önce

Kornea dövmesi yapıldıktan 
sonra

 Trafik kazası nedeniyle bir gözünde görme yetisini kaybeden bir hastanın bu gözü tamamen beyaza dö-

nüyor. Estetik görünümü nedeniyle toplumdan uzaklaşmaya başlıyor. Kornea dövme işlemi yapılan bu has-

ta tekrar eski estetik görüntüsüne kavuşarak çevresiyle etkileşime geçmeye başlıyor. 

	 Yukarıda	anlatılan	olayla	ilgili	olarak	aşağıda	verilen	çıkarımlardan	hangisi	yapılamaz?

A) Çevresel etkenler kişilerde ciddi hasarlara neden olabilir.

B) Kornea dövme uygulaması vücut hücrelerinde genlerin yapısını değişitirir.

C) Anlatılan olay, modifikasyona örnek olarak verilebilir.

D) Yapılan uygulama, kişinin çevresiyle uyumunu sağlar.

8. Kutup ayılarında geniş ve kaygan olmayan ayak tabanları bulunur. 

Kalın bir kürke sahip olup derilerinin altında ise 10 cm’lik yağ tabakası 

bulunur. Bu özelliği ile buzlu sularda saatte ortalama  10 km/sa hızla, 

2000 km kadar uzağa gidebilirler. Aynı zamanda çok güçlü bir koku 

alma yetenekleri bulunur. Bu sayede 1,5 m buz tabakasının altında 

saklanan bir balığın kokusunu bile rahatça alabilirler. Gözlerinde ise 

zara benzeyen ikinci bir göz kapağı bulunur. Bu göz kapağı, kutup  

ayılarını kar körlüğüne karşı korur.

	 Kutup	ayısı	ile	ilgili	verilen	bilgilere	göre,

 I.  Ayak tabanlarının kaygan olmaması kutup ayılarının buz üzerinde rahatça yürüyebilmelerini sağlar.

 II.  Kalın yağ tabakası ve kürkleri kutup ayılarının soğuktan etkilenmelerini engeller.

 III.  Koku duyularının çok gelişmiş olması, yiyeceğin çok zor bulunduğu bir ortamda avlanmalarını kolay-

laştırıp aç kalmamalarını sağlar.

 IV.  Kutup ayıların gözlerinde bulunan zar tabakası, kalıtsal olup tüm kutup ayılarında bulunur. 

	 yorumlarından	hangileri	yapılabilir?

A) I ve III B) II ve IV C) II, III ve IV                                D) I, II , III ve IV
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10. DNA, hücrelerin yönetim ve kontrol merkezidir. Hücreler bölünmeden önce DNA kendini eşleyerek sayısını 

iki katına çıkarır. DNA eşleneceği zaman karşılıklı iplikte bulunan nükleotitler birbirinden ayrılır. Her ipliğin 

karşısına yeni nükleotitler uygun olarak yerleşir.

 

T S G T A

A G S A T

 

 Yukarıda eşlenen DNA molekülünün bir bölümü gösterilmiştir. 

	 Buna	göre,	şekildeki	DNA	molekülünün	eşlenmesi	sırasında	aşağıdaki	olaylardan	hangisi	görülür?

A) Sitoplazmadan 20 adet fosfat molekülü eksilir.

B) 3’er tane timin ve adenin bazı kullanılır.

C) Sitoplazmadaki nükleotit sayısı artar.

D) Toplamda 4’er tane guanin ve stozin kullanılır.

9. İnsanlar tarafından daha verimli bitki ve hayvan ırklarının elde edilmesi ıslah çalışması olarak adlandırılır. 

Bu yöntemle istenmeyen özellikler, yapay seçilim yoluyla ayıklanıp istenilen amaca yönelik olanların bir 

araya getirilmesi sağlanır. 

 Kurak bölgelerde yaşanan sıkıntıyı gören bir araştırmacı bu bölgede tarımda verimin artmasına yönelik ça-

lışmalar yapmıştır. Çalışmalardan bir tanesi aşağıdaki gibidir.

 

Kuraklığa dayanıksız tohum  

aa (homozigot)

Kuraklığa dayanıklı tohum  

AA (homozigot)
X

	 Bu	çalışma	için,

 I.  Aynı türün farklı özelliklere sahip bireyleri çaprazlanmıştır.

 II.  Farklı türün aynı özelliklere sahip bireyleri çaprazlanmıştır.

 III.  Aynı türün aynı özelliklere sahip bireyleri çaprazlanmıştır. 

	 yorumlarından	hangisi	ya	da	hangileri	yapılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III                                     D) I, II ve III
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12. 

 

 Yaprak bitleri başta turunçgiller olmak üzere zeytin, dut, asma, nar, muz, kavun, karpuz ve pek çok süs bit-

kisinde zarara neden olur. Toprakta yaşayan bir bakteri türü yaprak bitlerine karşı koruyucu bir protein üret-

mektedir. Genetik mühendisleri bu proteini kodlayan geni bakteriden çıkarıp biber bitkisinin genlerine ek-

lemiş ve bitkinin bu proteini yapraklarında doğal olarak üretmesini sağlamıştır. Böylece kimyasal ilaçlama-

ya gerek kalmadan yaprak bitleri yaprağı yemeye başladıklarında bu protein yüzünden ölmektedir.

	 Genetik	mühendislerinin	yaptığı	bu	çalışmayla	ilgili	olarak	aşağıdaki	yorumlardan	hangisi	yapıla-

maz?

A) Kullanılan yöntemle bitkilerin üreme hızı artırılmış ve kısa sürede çok sayıda bitki üretilmiştir. 

B) Bu çalışmada gen aktarımı yöntemi kullanılmıştır.

C) Kullanılan yöntemle, bitkiler çok geniş bir alana yayılıp doğal dengeyi bozabilir.

D) Bitkilere eklenen gen, tozlaşmayla yabani otlara geçerek bu otların da yaprak bitlerine karşı dayanıklı 
olmasına sebep olabilir.

11. 

 

Canlıların yapılarında çeşitli teknolojiler kullanılarak değişiklikler meydana getirip bu sayede ihtiyaç 
olan ürünlerin üretilmesine biyoteknoloji denir. Sürekli gelişen teknoloji nedeniyle biyoteknolojik uy-
gulamaların da gelişeceği düşünülmektedir.

	 Buna	göre,	gelecekte	olabileceği	düşünülen	biyoteknolojik	uygulamalar	ve	bu	uygulamaların	fayda-

larıyla	ilgili	olarak	aşağıdakilerden	hangisi	söylenemez?

A) Plastikleri yiyen bakteri türleri üretilebilir. Bu şekilde çevre kirliliği önlenir.

B) Öldükten kısa bir süre sonra fosil hâle gelecek canlı türleri üretilebilir. Bu şekilde fosil yakıt ihtiyacı gide-
rilebilir.

C) Nesli tükenen canlıların fosillerinden sağlam DNA’lar alınarak bu türler tekrar canlandırılabilir. Bu şekil-
de canlıların yok olma tehlikesi ortadan kalkabilir.

D) Nesillerin tükenme eğilimine giren türlerde klonlama yapılabilir. Bu şekilde tür içi çeşitlilik artırılabilir. 
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13. Katı maddelerde basıncın büyüklüğü yüzeye uyguladıkları kuvvet ile doğru, temas yüzey alanı ile ters oran-

tılıdır.

 Nöbetçi öğretmen okul bahçesinde gezerken toprak zemin üzerinde duran pil ve kâğıt atıklarının toplandı-

ğı kutuların tamamen dolu olduğunu fark ederek ilgili görevliyi çağırıyor.

 

30 kg
30 kg

Toprak zemin

 Gelen görevli pil kutusunun toprak zemine daha fazla battığını ve zemin üzerinde sürükleyerek taşımakta 

daha fazla zorlandığını görüyor.

	 Buna	göre,	görevli	aynı	zorluğu	tekrar	yaşamamak	için	aşağıda	verilen	işlemlerden	hangisini	yap-

mamalıdır?

A) Pil kutusunun dolmasını beklememeli, sık sık kutuyu boşaltmalıdır.

B) Pil kutusunu daha uzun bir pil kutusuyla değiştirmelidir.

C) Pil kutusunu, yere temas eden yüzeyi daha büyük olan bir kutu ile değiştirmelidir.

D) Pil kutusunu, yere temas eden yüzeyi aynı ancak boyu daha kısa bir pil kutusuyla değiştirmelidir.

14.	 Aşağıdaki tabloda Dünya üzerindeki konumları belirtilmeyen X, Y ve Z şehirlerinin ocak ve temmuz ayları-

na ait sıcaklık ortalamaları verilmiştir.

 

Şehir Ocak Ayı Sıcaklık Ortalaması Temmuz Ayı Sıcaklık Ortalaması

X 25 °C -3 °C

Y 21 °C 28 °C

Z -4 °C 20 °C

 Kuzey yarım kürede 21 Haziran’da en uzun gündüz yaşanırken 21 Aralık’ta ise en uzun gece yaşanır. Ay-

nı tarihlerde Güney yarım kürede bu durumun tam tersi yaşanır. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde ise dün-

yanın her yerinde gece gündüz süreleri aynıdır. 

	 Tablodan	ve	verilen	bilgilerden	yararlanarak	belirtilen	tarihlerde	X,	Y	ve	Z	şehirlerinde	gece-gündüz	

sürelerinin	gösterimi	aşağıdakilerden	hangisinde	yanlış	verilmiştir? (  : Gündüz süresi  : Gece sü-

resi)

A)  B)   C)                                         D) 21 Haziran
X
Y
Z

21 Aralık
X
Y
Z

21 Mart
X
Y
Z

23 Eylül
X
Y
Z
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15. Aşağıda, dört öğrencinin defterlerine farklı şekiller kullanarak çizdiği DNA modelleri verilmiştir.

T

T

U

U

Z

Z

9

9

Selim’in DNA modeli

TU

Z< Ø

◊

C

w

Aysel’in DNA modeli

: D R

Ω DR

Suat’ın DNA modeli

P Ì Ğ

Ğ ç P

Duygu’nun DNA modeli

	 Buna	göre,	aşağıdaki	yorumlardan	hangisi	yapılamaz?

A) Suat, onarılamayan bir DNA modeli çizmiştir.  

B) Sadece Selim’in hazırladığı DNA modeli hatasızdır.

C) Aysel ve Duygu’nun yaptıkları nükleotit eşleştirmeleri hatalıdır.

D) Aysel, DNA molekülünde dört çeşit nükleotitin bulunduğunu bilmiyor. 

16. Esra, annesine ve kendisine ait bazı özellikleri aşağıdaki gibi vermiştir.

  

 

`  Sarı saçlı

`  Mavi gözlü

`  Ayrık kulak memesi

Anne

`  Siyah saçlı

`  Mavi gözlü

`  Yapışık kulak memesi

Esra

	 Buna	göre,	Esra	ve	anne	babasıyla	ilgili	aşağıdaki	ifadelerden	hangisi	kesin	olarak	söylenemez?			

(Siyah saç, kahverengi göz ve ayrık kulak memesi baskın özelliktedir.)

A) Esra’nın anne ve babası göz rengi karakterine ait çekinik gen taşımaktadır.

B) Esra, göz rengi ve kulak memesi yönünden çekinik karakterdedir.

C) Anne, melez ayrık kulak memesi genotipine sahiptir.

D) Esranın babası siyah saçlıdır ve yapışık kulak memesine sahiptir.
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17. Aralarında kan bağı olan kişiler arasında yapılan evliliklere akraba evliliği denir. Akrabalar arası genetik ben-

zerliğin fazla olması, doğacak çocuklarda genetik hastalık görülme oranını artırır.

 Akraba olup bir hastalık geni taşıyan Yusuf ve Yasemin evleniyorlar. Evlilik sonucunda doğacak olan ço-

cuklarının özelliklerini görebilmek amacıyla aşağıdaki gibi çaprazlama yapılarak sonuçlar değerlendiriliyor.

 

AnneBaba

 Üzeri boyanmayan çocuğun hasta olduğu bilindiğine göre bu aileyle ilgili olarak,

 I. Doğacak olan her çocuk %75 oranında bu hastalık genini taşır.

 II. Doğacak olan her erkek çocuk taşıyıcıdır.

 III. Sağlıklı çocuklarının olması için ebeveynler doktor kontrolünde hareket etmelidirler.

 IV. Doğacak her iki kız çocuğundan biri hastalıklı doğar. 

	 çıkarımlarından	hangileri	yapılabilir?

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

18. Hacimleri eşit olan X ve Y altıgen cisimlerinden Y cismi, X cisminin dört katı ağırlığa sahiptir.

 

 

20 cm

10 cm10 cm

III

X Y

III

1
442

443

1
442

443

 Y cismi şekildeki gibi tam ortasından ikiye bölünüp II ve III konumlarına getiriliyor. 

	 Buna	göre,	I,	II	ve	III	konumlarında	bulunan	cisimlerin	zemine	uyguladıkları	basınçlar	arasındaki	iliş-

ki	aşağıdakilerden	hangisi	gibi	olur?

A) I > II > III B) II > I = III  C) I > III > II                          D) II > I > III 
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19. İnsanlar yaşlandıkça fiziksel problemleri artar. Sık karşılaşılan bir durum olan kemik erimesi, kemik kütlesi 

ve yoğunluğunun kaybıdır. Bu durum kemiklerin çabuk kırılmasına ve kambur oluşumuna neden olur. Dün-

ya’da Hollanda kökenli olan Afrikoner halkında bu sorunları çözebilecek bir gen bulunur. Bu insanlar ke-

mik erimesinin tam tersine hayatları boyunca kemik kütlesi kazanmaya devam ederler. Bunun nedeni ke-

mik büyümesini kontrol eden genlerden birinin mutasyona uğramasıdır. Bu halktan olan bir çocuk anne ve 

babasından mutasyon geçiren genin iki kopyasını alırsa bu durum şiddetli kemik büyümesine, dev hasta-

lığına, sağırlığa ve erken ölümle sonuçlanan skleroz bozukluğuna neden olur. Ama anne ve babadan sa-

dece birinden bu geni alırsa o kişi hayatı boyunca sağlam kemiklere sahip olarak yaşar. Araştırmacılar bu 

insanların DNA’larını araştırarak kemik erimesine çare bulmaya çalışmaktadırlar. 

	 Bu	haber	göz	önünde	bulundurularak	kemik	sağlamlığına	neden	olan	genle	ilgili	aşağıdaki	yorum-

lardan	hangisi	yapılamaz?

A) Yararlı bir mutasyon olan gen, kontrollü bir şekilde yaygınlaştırılmaz ise zararlı bir mutasyona dönüşe-
bilir.

B) İnsanlarda kemik - kütle kaybının azaltılması için genin bu kişilere aktarılması gerekir.

C) Mutasyona uğramış olan bu gen kalıtım yoluyla sonraki nesillere aktarılır.

D) Bir kişinin hayatı boyunca kemik problemi yaşamaması için anne ve babasından bu geni almalıdır.

20.  

 

Araştırma I

Kahverengi kıl rengine sahip 50 tavşan tamamen çimle kaplanmış bir 
ortama bırakılıyor. Bu ortama aynı zamanda şahinler yerleştiriliyor. Bir 
günün sonunda 8 tavşanın kaldığı görülüyor.

Araştırma II

Kahverengi kıl rengine sahip 50 tavşan toprak zemin üzerine bırakılıyor. 
Bu ortama aynı zamanda şahinler yerleştiriliyor. Bir günün sonunda ise 
44 tavşanın kaldığı görülüyor.

	 Yapılan	bu	araştırmalarla	ilgili	olarak	aşağıdaki	ifadelerden	hangisi	söylenemez?

A) Farklı ortamlarda yaşayan aynı tür canlılar, farklı adaptasyonlar geliştirmiştir. 

B) Doğal seçilimin canlı yaşamındaki önemi araştırılmıştır.

C) Ortama uyum sağlaması, canlının yaşama şansını artırmıştır.

D) Ortama kamufle olan canlıların av olma ihtimalleri azalmıştır.






