
LGS DENGİ

SAYISAL BÖLÜM
T.C. Kimlik Numarası : ..............................................................................................................................

Adı ve Soyadı : ..............................................................................................................................

Sınıf / Şube : ..............................................................................................................................

Öğrenci Numarası : ..............................................................................................................................

DERS ADI SORU SAYISI TOPLAM SORU SAYISI SINAV SÜRESİ (DAKİKA)

MATEMATİK 20
40 80

FEN BİLİMLERİ 20

SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN

TÜRKİYE GENELİ

DENEME SINAVI

1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturunuz.
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 Bu testte Matematik kazanımlarını ölçmeye yönelik 20 soru vardır.
 Cevapları işaretlemeyi unutmayınız.

MATEMATİK TESTİ

TÜRKİYE GENELİ 
MERKEZÎ DENEME SINAVIMATEMATİK

2 Diğer sayfaya geçiniz.

1. Bir tekstil firması ürettiği kumaşlar üzerine renkli çizgilerle süslemeler oluşturmakta ve aşağıda verilen 
yöntemi kullanmaktadır.

 • Kumaşın başından itibaren, kumaşın uzunluğunun, doğal sayı çarpanlarının bulunduğu noktalar 
işaretlenerek bu noktadan geçecek bir renkli çizgi oluşturulmaktadır.

 • Asal çarpanların bulunduğu noktadaki çizgi mavi, asal olmayan çarpanların bulunduğu noktadaki 
çizgi kırmızı renge boyanmaktadır.

Örneğin; üretilen kumaş 30 metre ise,

1 m 2 m 3 m 5 m 6 m 10 m 15 m 30 m

şeklinde renkli çizgilerle süslenmektedir.

Buna göre,

şeklinde renkli çizgilerle süslenen kumaşın uzunluğu kaç metre olabilir?

A) 27 B) 40 C) 50 D) 84



TÜRKİYE GENELİ 
MERKEZÎ DENEME SINAVIMATEMATİK

3 Diğer sayfaya geçiniz.

2. Yarıçapı 48 cm olan eş boncuklar bir ipe aralarında boşluk kalmayacak ve ip artmayacak şekilde  
Şekil-I'deki gibi dizilmiştir.

r = 48

Şekil-I

r = 48

Şekil-II

r = 147

Eşit uzunluktaki başka bir ipe sırasıyla yarıçapı 48 cm ve 147 cm olan boncuklar aralarında boşluk 
kalmadan Şekil-II'deki gibi dizilebilmektedir.

r = 48

Şekil-I

r = 48

Şekil-II

r = 147

Buna göre, Şekil-II'de kullanılan boncuk sayısı 16 ise Şekil-I'de kullanılan boncuk sayısı kaçtır?

A) 16 B) 22 C) 32  D) 44

3. Aşağıda daire ve üçgenlerin içinde yazan sayılar arasındaki ilişki verilmiştir. 

zy x x = y.z  olarak tanımlanmıştır.

Verilen ilişkiye göre,

0,30,01
L

0,30,03
M

0,10,3
K

  K.L.M işleminin sonucu kaçtır?

A) 0,03 B) 0,3 C) 0,9  D) 0,09



TÜRKİYE GENELİ 
MERKEZÎ DENEME SINAVIMATEMATİK

4 Diğer sayfaya geçiniz.

4. Yarıçapı r olan çemberin çevresi 2πr'dir.

İki farklı tekerleğin konumlarının görseli şekilde verilmiştir.

L
80 cm

A

L
80 cm

K
60 cm

K
60 cm

(Şekil - I)

(Şekil - II)

(Şekil - III)

(Şekil - IV)

L merkezli tekerleğin yarıçapı 80 cm’dir.

K merkezli tekerleğin yarıçapı 60 cm’dir.

A A

A A

A

K ve L merkezli çemberler Şekil-II ve Şekil-IV’teki konumlarındayken A noktaları işaretlenip döndürülerek 
merkezleri tekrar aynı hizaya geldiklerinde durdurulmuştur.

Buna göre, Şekil-I ve Şekil-III’teki toplam tekerlek sayısı en az kaçtır? (π = 3 alınız.)

A) 9 B) 12 C) 18 D) 21



TÜRKİYE GENELİ 
MERKEZÎ DENEME SINAVIMATEMATİK

5 Diğer sayfaya geçiniz.

5. Bir ondalık gösterimin, basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözümlen-
mesi denir. 

İki farklı dağcı grubu deniz seviyesinden yüksekliği 5420 metre olan kamp alanından çıkarak zirveye 
doğru tırmanışa başlamışlardır. Zirveye doğru bu tırmanışta 1. grup 320 metrede bir, 2. grup ise 400 
metrede bir mola vermiştir. Her iki grup son molayı aynı noktada vermiş ve 285 metre daha yukarı yürü-
yerek dağın zirvesine ulaşmışlardır.

Zirve

Kamp alanı

Her iki grup toplam 9 mola verdiğine göre, dağın zirvesinin deniz seviyesine göre yüksekliğinin 
kilometre cinsinden çözümlenmiş hâli aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiş-
tir? (1 km = 1000 m)

A) 7 . 100 + 2 . 10–2      B) 7 . 100 + 3 . 10-1 + 5 . 10-2 
C) 7 . 100 + 3 . 10-1 + 5 . 10-3    D) 7 . 101 + 3 . 10-1 + 5 . 10-2

6. a ≠ 0 ve m, n tam sayı olmak üzere, an . am = an+m ve am

an  = am–n dir.

Bir bilgisayar programının çalışma sistemi aşağıda verilen adımlardan oluşmaktadır.

1. Adım :  İlk iki kartı seçerek sisteme gir.
2. Adım :  Seçilen kartların üzerinde yazan sayıların çarpımı tam sayı ise 4. adıma geç, tam sayı değilse 

3. adıma geç.
3. Adım :  Elde edilen sonuç ile sıradaki kartın üzerinde yazan sayıyı çarp, sonuç tam sayı değilse bu 

adımı tekrarla, sonuç tam sayı ise 4. adıma geç.
4. Adım :  Elde edilen sonucu 2–3 e bölerek ekrana yansıt.

Aşağıda sırası ile sisteme girilen kartlar verilmiştir.

Kart Sıra Numarası 1

Kart Sıra Numarası 3

Kart Sıra Numarası 5

Kart Sıra Numarası 2

Kart Sıra Numarası 4

Kart Sıra Numarası 6

25 224–4 32–2 84 42

Buna göre program çalıştırıldıktan sonra bilgisayarın ekranına yansıyacak değer hangi seçenekte 
doğru olarak verilmiştir?

A) 256 B) 128 C) 32 D) 16 



TÜRKİYE GENELİ 
MERKEZÎ DENEME SINAVIMATEMATİK

6 Diğer sayfaya geçiniz.

7. Kullanılmamış bir araç lastiğinin diş derinliği 8 mm’dir. Aracın Diş 
derinliğilastiklerindeki diş derinliği yasal sınır olan 3 mm’nin altına düştü-

ğünde değiştirilmesi gerekmektedir.

Aşağıda Perihan Hanım’ın arabasına 1 Ocak 2014 tarihinde yeni 
lastikler taktırdıktan sonraki yıllarda aracıyla gittiği yol kilometre 
cinsinden verilmiştir.
Tablo: Yıllara Göre Aracın Gittiği Yol (km)

Yıllar Araçla Alınan Yol (km)
2014 5 000
2015 7 000
2016 6 000
2017 10 000
2018 9 000
2019 10 000

Perihan Hanım’ın aracının lastiklerinin diş derinliği 8000 kilometrede 3 milimetre azaldığına göre 
lastiklerini ilk kez hangi yılın içerisinde değiştirmek zorundadır?

A) 2016 B) 2017 C) 2018 D) 2019

8. Ön yüzü mavi, arka yüzü sarı renkli olan dikdörtgen Şekil-I'de verilmiştir.

(Şekil-I)
D

A

C

B

(Şekil-II)
D CF

A Cı

AıE

B125 cm

45 cm

Şekil-I'de ölçüleri verilen dikdörtgen, A ve C köşelerinden A, Aı noktası ve C, Cı noktası ile çakışacak 
şekilde Şekil-II'deki gibi katlanıyor.

Buna göre katlama sonrası oluşan mavi bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?

A) 5 B) 55 C) 10 D) 105



TÜRKİYE GENELİ 
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

9. Herhangi bir dik üçgende 90° lik açının bulunduğu köşeden hipotenüse inen yükseklik ve bu yüksekliğin 
hipotenüste oluşturduğu parçalar arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir.

B D

A

C

h h2 = p . k

p k

Buna göre aşağıdaki üçgenlerden hangisinin yüksekliği santimetre cinsinden bir rasyonel sayı-
dır?

A)    

F H

E

G4 cm3 cm

    B)    

M N

K

L4 cm9 cm

C)    P

S

O R

5 cm

2 cm
    D)    T

Z

Y V

9 cm

8 cm

10. a ≠ 0 ve m, n tam sayı olmak üzere am . an = am + n ve am

an  = am – n dir.

Aşağıda bir şehirde kullanılan otomobillerin renkleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

 • 2017 yılı sonunda kırmızı renkli otomobil sayısının toplam otomobil sayısına oranı 8.10–3 tür.
 • Kullanılan kırmızı renkli otomobil sayısı 2017 yılından 2 yıl sonra yarısı kadar azalmıştır.
 • Kullanılan toplam otomobil sayısı her yıl 4 katına çıkmıştır.

Buna göre 2019 yılı sonunda kırmızı renkli otomobil sayısının toplam otomobil sayısına oranı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 25 .  10–5 B) 10–3 C) 4 .  10–3 D) 6,4 .  10–2



TÜRKİYE GENELİ 
MERKEZÎ DENEME SINAVIMATEMATİK

8 Diğer sayfaya geçiniz.

11.  Aşağıdaki daire grafiğinde bir okuldaki 8. sınıf öğrencilerinin şubelere göre dağılımı, sütun grafiğinde ise 
şubelerdeki öğrencilerin kız-erkek dağılımları verilmiştir.

  

8-B

8-C

8 - A

120°132°

Grafik 1:  8. Sınıf Öğrencilerinin 
Şubelere Göre Dağılımı

Kişi sayısı

12

10

Şubeler8-A 8-B 8-C

Erkek
Kız

Grafik 2:  8. Sınıf Öğrencilerinin Şubelere 
Göre Kız-Erkek Dağılımı

Buna göre 8. sınıf öğrencileri arasından rastgele seçilen bir öğrencinin 8-B sınıfından erkek 
öğrenci olma olasılığı kaçtır?

A) 2
15

 B) 3
10

 C) 3
20

 D) 7
60

12. Yarıçapı r olan O merkezli bir dairenin alanı πr2 ve köşegen 
uzunluğu 2a olan karenin alanı ise 2a2 ile bulunur.

Bir ilçe belediyesi, şehrin merkezinde bulunan yolların kesiştiği 
yere aşağıdaki gibi yarıçapı x metre olan daire şeklinde bir 
kavşak inşa etmiştir.

2 m

kaldırım

1 m x m

 

Belediye, bu daire şeklindeki kavşağın içine 1 metre genişliğinde dairesel kaldırım, kaldırımın iç bölge-
sine merkezi, köşegenlerinin kesim noktası ile aynı olan kare şeklinde bir süs havuzu oluşturup geriye 
kalan bölgeye ise çim ekmiştir.

Buna göre, belediyenin çim ektiği bölgenin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi-
dir? (π = 3 alınız.)

A) x2 + 6x – 15 B) x2 – 6x + 15 C) 2x2 + 3x + 9 D) 2x2 – 3x + 9

O
r

a

a

a

a
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9 Diğer sayfaya geçiniz.

13. İki sayının karelerinin farkı, bu sayıların farkı ile toplamının çarpımına eşittir.

        a2 – b2 = (a – b) . (a + b)    

Sinan Bey, kare şeklindeki arsasının tam ortasına kare şeklinde bir ev yaptırıp boş kalan kısımlarına çim 
ekmiştir.

A B C D

Arsa ile evin çevreleri toplamı 96 m, çim ekili bölgenin alanı 192 m2 dir.

Sinan Bey, arsanın [AD] kenarındaki evinin genişliği ile aynı uzunlukta olan [BC] kısmının tamamına 
kapı, diğer iki kısmının tamamına ([AB] ve [CD]) ise bahçe duvarı yaptıracaktır.

Buna göre yapılacak bahçe duvarının uzunluğu toplam kaç metredir?

A) 4 B) 8 C) 16 D) 24

14. Braille alfabesi, görme engellilerin kullandığı bir kâğıt üzerine iğne yardımıyla yazılabilen, alfabedeki 
harflerin, sayıların, bağlaçların ve noktalama işaretlerinin de belirtildiği sistemdir.

Braille alfabesindeki rakamları ifade eden kartlar aşağıda verilmiştir.

1 2 3 4 6 7 0985

Kartlar yan yana getirilerek iki ya da daha fazla basamaklı sayılar elde edilebilmektedir.

Selin, verilen kartlardan dört tanesini rastgele seçerek iki basamaklı iki sayı oluşturmuştur. Oluşturduğu 
sayıları ellerini kullanarak doğru olarak okumuştur.

Selin'in oluşturduğu sayılar aralarında asal olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi oluşturduğu 
iki basamaklı sayılar olabilir?

A)

C)

B)

D)
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10 Diğer sayfaya geçiniz.

15. Biri diğerinden 2 cm kısa olan çubuk parçaları ile alanları toplamı 20 cm2 olan iki kare oluşturulmuştur.

2 cm

Alan = 20 cm2

x cm

Yeterlli sayıda bulunan çubuklar ile çubukların kalınlıkları ihmal edilerek aşağıdaki dikdörtgen oluşturu-
luyor.

Buna göre oluşturulan dikdörtgenin alanı kaç santimetrekaredir?

A) 16 B) 12 C) 18 D) 24

16.  Aşağıda beş öğrenci, üzerinde etiket fiyatları verilmiş beş ürüne ait kampanya bilgileri yazan kartlar 
tutmaktadır.

Etiket fiyatı üzerin-
den %20 indirim

Etiket fiyatı üzerin-
den 14 TL indirim

Etiket fiyatı üzerin-
den %25 indirim

Etiket fiyatı üzerin-
den 4 TL indirim

Etiket fiyatı üzerin-
den %10 indirim

Mustafa, bu ürünler arasından rastgele bir tanesini seçtiğinde bu ürünün fiyatının 36 lira olma 
olasılığı kaçtır?

A) 1
5

 B) 2
5

 C) 3
5

 D) 4
5
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11 Diğer sayfaya geçiniz.

17.  

MEB Cerrahi Maske
Üretiminde Çıtayı Yükseltti.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liselerinde temizlik
malzemeleri üretiminden sonra maske üretimine de baş-
ladı. Bakanlık, hem N95 stardardında hem de basit cerrahi 
maskelerden üretecek. Meslek liselerinin bu adımı önemli 
bir boşluğu dolduracak. Türkiye geneli toplam 30 okulun 
her birinde aylık ortalama 300 bin maske üretilecek.

Verilen bilgiye göre, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından nisan ve mayıs aylarında üretilecek olan 
toplam maske sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 9 . 105 B) 9 . 106 C) 1,8 . 107 D) 18 . 106

18. Uğur, lego parçaları kullanarak tasarladığı farklı tekerlek çaplarına sahip iki arabayı aşağıdaki kare yüze-
yin farklı köşelerine yerleştirmiştir.

A

1. Araç

Tekerlek yarıçapı
6 cm

Tekerlek yarıçapı
4 cm

1. Araç

2. Araç

2.
 A

ra
ç

1. araç kırmızı çizgi boyunca, 2. araç mavi çizgi boyunca tekerleri tam tur atacak şekilde hareket edip 
her ikisi de A köşesinde durmaktadır.

Buna göre, 1. araç kare yüzeyin çevresini dolaştığında, tekerleklerden biri en az kaç tur atmıştır? 
(π = 3 alınız.)

A) 4 B) 6 C) 8 D) 9
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12 Diğer sayfaya geçiniz.

19. Aşağıdaki sütun grafiği uzaktan eğitim kapsamında bir öğrencinin Türkçe, matematik, fen, sosyal ve 
İngilizce derslerinde tamamladığı çalışmaların sayısını göstermektedir.

 
Çalışma Sayısı

30

25

20

15

10

5

Dersler
Türkçe Matematik Sosyal İngilizceFen

Grafik: Derslere Göre Tamamlanan Çalışma Sayıları

Buna göre verilen sütun grafiğinin daire grafiği şeklinde gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 

120° 60°
60°

40
°

Türkçe

Sosyal

Fenİngilizce

M
atem

atik

  B) 

80° 60°

60°
40°

Türkçe

Fen

İngilizce
Sosyal

Mate
matik

C) 

60° 80°
70°

40
°

Sosyal

Fen
İngilizce

M
at

em
at

ik

Türkçe

  D) 

Tü
rkç

e

Mate
mati

k

60°
80°100°

40
°

Fen

İngilizce

Sosyal

20. Zeynep, dikdörtgen şeklindeki bir kartonu başlık, resim ve bilgi olmak üzere üç kısma ayırmıştır. Başlık 
ve bilgi kısımları dikdörtgen, resim kısmı ise kare şeklindedir.

Resim kısmının alanı (9x2 + 12x + 4) cm2 ve başlık kısmının alanı (16x2 – 4) cm2 dir.

Başlık kısmının kısa kenar uzunluğu (4x – 2) cm olduğuna göre, bilgi kısmının alanının santimet-
rekare cinsinden cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3x2 + 2x B) 3x2 + 2 C) 3x2 + 2x + 4 D) 3x2 + 8x + 4



 Bu testte Fen Bilimleri kazanımlarını ölçmeye yönelik 20 soru vardır.
 Cevapları işaretlemeyi unutmayınız.

FEN BİLİMLERİ TESTİ

TÜRKİYE GENELİ 
MERKEZÎ DENEME SINAVIFEN BİLİMLERİ

13 Diğer sayfaya geçiniz.

1. Aşağıda ülkemizin iklim haritası üzerinde bazı şehirler ve bu şehirlerde aynı anda görülen hava olaylarına 
ait bir tablo verilmiştir.

  
Trabzon

İzmir

Ankara

Hatay

Van

Karadeniz İklimi
Akdeniz İklimi
Karasal İklim

Şehir Ankara Hatay Trabzon Van İzmir

Hava
Olayı

Buna göre harita ve tablo incelendiğinde,

 I. Aynı iklim bölgesinde farklı hava olayları gözlemlenebilir.
 II. Farklı iklim bölgelerinde aynı hava olayları gözlemlenebilir.
 III. Belirtilen hava olaylarının görüldüğü anda, hava sıcaklığının en fazla olduğu şehir Hatay'dır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D)  II ve III.
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14 Diğer sayfaya geçiniz.

2. Güneş ışınlarının gelme açısı cisimlerin gölge boylarının değişmesine neden olur. Bir cismin gölge boyu 
gün içinde değişirken, farklı günlerin aynı saatlerinde de yaşanılan mevsime göre değişiklik gösterir.

Grafikte bazı tarihlerde X ve Y şehirlerinde gündüz saat 12.00’da aynı boydaki cisimlerin gölge boyları 
verilmiştir.

  
X şehri:
Y şehri:

21 Aralık 21 Haziran
Tarih

Gölge boyu

Buna göre, X ve Y şehirleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) X şehri, Kuzey Yarım Küre'de bulunmaktadır.

B) X şehrinde 21 Haziran'dan sonra gündüz süreleri uzarken gece süreleri kısalmaktadır.

C) Y şehri, Oğlak Dönencesi üzerinde bulunmaktadır.

D) X ve Y şehirlerinde aynı tarihte farklı mevsimler yaşanmaktadır.

3. Bilgi: Bezelyelerde yeşil meyve rengi geni, sarı meyve rengi genine baskındır.

Aşağıda bazı bezelyeler arasında yapılan çaprazlamalar sonucunda oluşan bezelyelerden bir tanesi gö-
rülmektedir.

  

1. Çaprazlama

P R
2. Çaprazlama

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) P ve R bezelyelerinden en az bir tanesi meyve rengi açısından sarı fenotipli olmalıdır.

B) P ve R bezelyelerinin çaprazlanması sonucunda hem sarı hem de yeşil meyve rengine sahip bezelye-
ler oluşabilir.

C) P bezelyesinin meyve rengi sarı, R bezelyesinin meyve rengi yeşil olabilir.

D) P bezelyesi saf döl genotipli, R bezelyesi melez döl genotipli olabilir.
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4. Hücre içerisinde bulunan genetik materyallerle ilgili aşağıdaki kavram haritası oluşturulmuştur.

 
Hücre

Çekirdek

Kromozom
Fosfat Şeker

● ■

★

▲

Yönetim merkezidir.

Yönetici moleküldür.

Özel proteinlerle
birleşerek oluşturur.

İçerir

Yapı birimidir.Görev birimidir.

 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) ●, DNA'yı temsil etmektedir.

B) ▲, canlının ten rengi ve kan grubu gibi özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlar.

C) ■'ler içerdiği ★ çeşidine göre adlandırılırlar.

D) Bu yapılar arasındaki büyüklük ilişkisi ● > ■ > ▲ > ★ şeklindedir.

5. Bir öğrenci bilimsel bir internet sitesinde yer alan aşağıdaki metni okumuştur.

Kutuplarda yaşayan balıkların derilerinin üzerinde protein yapılı kristaller bulunur. Bu kristal yapılar 
balığın vücut donma sıcaklığını düşürür ve donmasını engeller.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin, metindeki balığın derisinde yer alan kristal yapıların sağla-
dığı fayda ile benzerliği en azdır?

A) Domuzlar kalın kürkleri olmamasına rağmen deri altındaki yağları sayesinde 20 – 30 °C’lik sıcaklık 
düşüşünde bile yaşayabilirler.

B) Develer hörgüçlerinde yağ depolayabilme özelliği sayesinde çöl koşullarında yiyecek bulamayınca 
hörgüçlerindeki yağı kullanırlar. 

C) Çölde yaşayan tilkilerin kulaklarının uzun, vücutlarının geniş olması sebebiyle ısı kaybı kolay olur ve 
vücut sıcaklıkları dengelenmiş olur.

D) Soğuk sularda yaşayan bazı balıklar yüzgeçlerini çok hızlı hareket ettirip kan dolaşımını arttırarak so-
ğuktan etkilenmezler.
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6. Fitoekstraksiyon, toprakta kirliliğe yol açan metal kirleticilerin bitki kökleri yardımı ile alınması yöntemine 
verilen isimdir. Bitkiler topraktaki zararlı maddeleri bünyelerine alma konusunda farklı özellikler gösterirler. 
Yüksek kirlilik seviyesine ulaşmış alanlara dayanıklılık gösteren bazı bitki türleri aynı zamanda emilim 
oranının da yüksek olması nedeniyle daha çok tercih edilen türler arasındadır.

Bir bilim insanı toprak kirliliğinin yüksek olduğu bir bölgede fitoekstraksiyon yöntemini uygulamak için dört 
farklı bitki türü belirleyerek, bu bitki türlerinden en uygununu bölgede çoğaltmak istiyor. Bu dört bitki türüne 
ait fidanları eşit oranda kirliliğe sahip özdeş topraklara ekiyor.

Belirli bir süre sonunda topraklardaki metal kirletici oranları ölçülüyor.

ÖNCE

500 mg/kg 500 mg/kg500 mg/kg 500 mg/kg

K türü M türüL türü N türü

Metal kirletici oranları Metal kirletici oranları
300 mg/kg 400 mg/kg200 mg/kg 150 mg/kg

SONRA

M türüL türü N türüK türü

Buna göre bilim insanının hangi bitki türünü bu bölgede çoğaltması en uygundur?

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

7. Yanda, dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kibrit kutusunun          S1

S3S2

yüzey alanları S1, S2 ve S3 olarak belirtilmiştir. Bu yüzey alanları arasındaki ilişki 
S1 > S2 > S3 şeklindedir.
Özdeş kibrit kutuları bir zemin üzerine aşağıdaki şekillerde yerleştiriliyor.

1. konum 2. konum 3. konum

Buna göre numaralı konumlarda zemine yapılan basınçlar arasındaki ilişki;

I. III.II. IV.

Konum

Basınç

1. 1.2. 2.3. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.Konum

Basınç

Konum

Basınç

Konum

Basınç

grafiklerinden hangilerindeki gibi olabilir?

A) Yalnız IV. B) I ve II. C) I, II ve III.                         D) II, III ve IV.
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8. Ecem, başlangıçta pistonu çekilmiş ve içi hava dolu şırınganın uç kısmını parmağıyla hava kaçırmayacak 
şekilde kapatıyor. Daha sonra şırınganın pistonunu Şekil - 1'deki gibi ok yönünde iterek içindeki havayı 
sıkıştırıyor. Son olarak Şekil - 2'deki gibi şırınganın uç kısmındaki parmağını oynatmadan pistonu serbest 
bırakıyor ve şırınganın pistonu ok yönünde hareket ederek başlangıçtaki konumuna geliyor.

  

Başlangıç Şekil-1 Şekil-2

Ecem'in yaptığı etkinlikle ilgili,

 I. Şekil - 1'de pistonu iterek havayı sıkıştırması şırınganın içindeki gaz basıncını arttırmıştır.
 II. Şekil - 2'de şırınganın dış yüzeyine etki eden açık hava basıncı değişmemiştir.
 III. Şekil - 2'de pistonu serbest bıraktığında pistonun ok yönünde hareket etmesinin sebebi, açık hava 

basıncının şırınganın iç basıncından az olmasıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

9. Periyodik sistemin ilk 18 elementi içerisindeki 5 elementle ilgili aşağıdaki özellikler veriliyor.

 • K elementi 1A grubunda bulunan bir ametaldir.
 • L elementi K elementi ile aynı periyotta yer alır.
 • N, P ve M elementleri aynı periyotta yer almaktadır ve bu elementlerden proton sayısı en az olan P 

elementidir.
Buna göre, K, L, M, N ve P elementlerinin periyodik sistemdeki yerleri aşağıdakilerin hangisinde 
verildiği gibi olabilir?

 

L K
M P N

K P L
N M

K L
P N M

K L
N P M

A)

C)

B)

D)
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10. Emrah Öğretmen, laboratuvarda özdeş kaplara görselde belirtilen yükseklik ve cinslerde sıvılar dolduru-
yor.

1.kap

Su SuZeytinyağı Gliserin

h
2h

h h

2.kap 3.kap 4.kap

8/D sınıfından bazı öğrenciler bu kapları K, L, M ve N harfleriyle etiketleyerek aşağıdaki bilgileri veriyorlar.

Azra :  L ve M kaplarının tabanlarına etki eden sıvı basınçları karşılaştırılırsa; sıvı cinsinin sıvı basıncını 
etkilediği sonucuna ulaşılabilir.

Ayça :  Sıvı basıncının bağlı olduğu değişkenleri belirlemek için K ve L kaplarını kullanmak uygun değildir.

Ufuk :  K ve N kaplarının tabanlarına etki eden sıvı basınçları karşılaştırılırsa; sıvı derinliğinin sıvı basın-
cını etkilediği sonucuna ulaşılabilir.

Öğrencilerin verdiği bilgiler doğru olduğuna göre kaplar aşağıdakilerin hangisindeki gibi etiket-
lenmiş olabilir?

1. kap 2. kap 3. kap 4. kap

A) K L N M

B) M N K L

C) N M K L

D) L N K M

11. Bezelyelerde düz tohum  özelliği baskın, buruşuk tohum özelliği çekiniktir.

Aşağıda K, L ve M bezelyelerinin fenotipleri verilmiştir.

Buna göre,

I. K ve M bezelyelerinin genotipleri aynıdır.

II. L bezelyesi homozigottur.

III. K bezelyesi, L bezelyesi ile çaprazlandığında buruşuk tohumlu bezelye oluşur.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) II ve III.
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12. Turnusol kâğıdı bir belirteçtir. Bu belirtecin asit, 
baz ve nötr maddelerle oluşturduğu renkler tab-
loda verilmiştir.

Madde
Mavi 

Turnusol 
Kâğıdı

Kırmızı 
Turnusol 
Kâğıdı

Asit Kırmızı Kırmızı
Baz Mavi Mavi
Nötr Mavi Kırmızı

 

1 2 3

Ata, içlerinde KOH, HNO3 ve tuzlu su bulunan 
kapların etiketlerini karıştırmıştır. Ata, bu kap-
lardaki sıvıların türlerini belirlemek için kaplara 
ayrı ayrı mavi turnusol kâğıdı batırmış ve oluşan 
renkleri aşağıdaki tabloya kaydetmiştir.

Mavi Turnusol Kâğıdı ile 
Oluşturduğu Renk

1 Mavi
2 Mavi
3 Kırmızı

Çözelti

Turnusol
kâğıdı

Ata'nın yaptığı etkinlikle ilgili aşağıdakiler-
den hangisi kesinlikle söylenir?

A) Yaptığı etkinlik sonucunda tüm sıvıların tür-
lerini tespit edebileceği için doğru etiketleme 
yapabilir.

B) Yaptığı etkinlik sonucunda hiçbir sıvının türü-
nü tespit edemeyeceği için doğru etiketleme 
yapamaz.

C) Yaptığı etkinliğe ilave olarak 1 ve 2 numaralı 
kaplara kırmızı turnusol kâğıdı batırırsa tüm 
etiketlemeleri doğru yapabilir.

D) Yaptığı etkinliğe ilave olarak 3 numaralı kaba 
kırmızı turnusol kâğıdı batırırsa tüm etiketle-
meleri doğru yapabilir.

13. Kapalı bir kapta gerçekleşen kimyasal tepkime-
de tepkimeye giren ve çıkan maddelerin kütle-
lerinin zamana göre değişim grafiği aşağıdaki 
gibidir. 

Zaman (dak)

Y

Z

T

X

Kütle (g)

40

35
30
25

?

0

X, Y, Z ve T maddelerinin fiziksel hâlleri sı-
rasıyla sıvı, sıvı, gaz ve katı olduğuna göre,

 I. Kaptaki katı kütlesi azalmış, gaz kütlesi art-
mıştır.

 II. Tepkimede Y maddesinden 25 gram kulla-
nılmıştır.

 III. Soru işareti ile gösterilen yere 10 sayısı ya-
zılmalıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) I ve III.

C) II ve III. D) I, II ve III.
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14. Kırmızı lahana suyu çözeltisi normalde rengi mor olan doğal bir belirteçtir. Ortamın asidik olması duru-
munda bu çözeltinin rengi kırmızıya, bazik olması durumunda maviye, bazikliğin artması durumunda 
yeşile dönüşür. Nötr olması durumunda ise çözeltinin rengi değişmez. Bir öğrenci, özdeş beherlere eşit 
miktarda lahana suyu çözeltisi katarak üzerlerine Şekil-1’deki gibi X,Y ve Z maddelerini ekliyor. Başlan-
gıçta mor renkli olan kırmızı lahana sularının dönüştüğü renkler Şekil-2’deki gibi oluyor.

Mavi

Şekil - 1 Şekil - 2

Kırmızı Mor

Buna göre X, Y ve Z maddeleri aşağıdakilerden hangisinde verilenler olabilir?

X Y Z

A) Sıvı sabun Limon suyu Damıtılmış su

B) Deterjanlı su Akü sıvısı Mide sıvıları

C) Akü sıvısı Elma suyu Damıtılmış su

D) Limon suyu Mide sıvıları Domates suyu

15. Aşağıdaki görsellerde bazı maddelerin geçirdiği değişimler numaralandırılarak verilmiştir.

Hamurun mayalanması Suyun buharlaşması
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde verilen örnekler numaralandırılmış değişimlerle aynı tür-
dendir?

1 2

A) Yoğurttan ayran yapılması Tereyağının erimesi

B) Patatesin kızartılması Gümüşün kararması

C) Suyun donması Ekmeğin küflenmesi

D) Yoğurdun ekşimesi Havucun rendelenmesi
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16. 2019 yılının Aralık ayında, birdenbire sebebi açıklanamayan zatürre olguları ortaya çıkmaya başladı. 
Yapılan araştırmalar, bu zatürre vakalarının daha önceden tanımlanmamış yeni bir Coronavirüs olduğu-
nu ortaya çıkardı. Hayvanlarda bolca rastlanan bu virüsün 2003'te yine Çin'de görülen Sars ve 2012'de 
Suudi Arabistan'da görülen Mers virüslerinin mutasyon geçirmesi sonucu oluştuğu tahmin ediliyor. Etkileri 
Çin'i aşarak tüm dünyaya yayılan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan virüs, tüm insanları tedirgin 
ediyor.

 Aşağıdaki tabloda Coronavirüs ile grip, nezle ve alerjiye ait semptomlar görülmektedir.

Nezle Alerji Grip Coronavirüs

Nefes darlığı ■

Ani ateş ■ ■

Baş ve boyun ağrısı ■ ■

Kuru öksürük ■ ■ ■

Buna göre aşağıdaki belirtileri gösteren kişilerden hangisinin Coronavirüse yakalanmış olma ola-
sılığı daha yüksektir?

A) Suat     :  Nefes darlığı ve ani ateş B) Melda : Ani ateş, baş ve boyun ağrısı

C) Ali Rıza: Kuru öksürük ve ani ateş  D) Refik  : Yalnız baş ve boyun ağrısı

17. Bir öğretmen erlenmayer, delikli lastikli tıpa, cam boru, geniş kap ve su kullanarak aşağıdaki deneyleri 
yapıyor.

Cam boruyu, lastik tıpaya; lastik tıpayı da erlenma-
yere geçirip cam boruyu kaptaki suya daldırdığında 
herhangi bir değişiklik olmuyor.

Cam borudan erlenmayer içindeki hava emilip cam 
boru tekrar kaptaki suya daldırıldığnda erlenmayerin 
içine su fışkırıyor.

Cam boru

Lastik tıpa

Erlenmayer

Buna göre,

I. Deney -1'de erlenmayerin içindeki hava basıncı, dışarıdaki açık hava basıncından fazladır.

II. Deney - 2'de erlenmayerin içindeki hava basıncı, dışarıdaki açık hava basıncından küçüktür.

III. Deney - 2'de suyun erlenmayerin içerisine dolmasını sağlayan etken açık hava basıncıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II. B) Yalnız III. C) II ve III. D) I, II ve III.
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18. Yıl boyunca Güneş'ten gelen ışınlar Dünya'ya farklı açılarla düşer. Bir bölgeye ışınlar dik veya dike yakın 
bir açı ile düştüğünde daha fazla ısı enerjisi aktarılır.

 Dünya'nın eş yükseltilerindeki farklı noktalarına görseldeki gibi aynı açıyla özdeş K, L ve M güneş enerjisi 
santralleri kuruluyor.

Yengeç
Dönencesi

Oğlak
Dönencesi

Ekvator

Bu enerji santrallerinde üretilen enerji miktarıyla ilgili,

I. 21 Aralık tarihinde en fazla enerjiyi M santrali üretir.

II. 21 Haziran tarihinde K santrali, L santralinden daha fazla enerji üretir.

III. L santralinin 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde ürettiği enerji miktarları eşittir.

ifadelerinden hangileri doğru olabilir?

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

19. K ve L bölgeleri arasında bulunan tarlasına tohum ekmek isteyen bir çiftçi, güneşten etkilenmemek için 
kafasına bir şapka takıyor. Rüzgâr yüzüne doğru estiğinde şapkasının uçtuğunu fark ediyor. Bunun üze-
rine çiftçi yüzünü L bölgesine dönerek çalışıyor ve bu şekilde şapkası uçmuyor.

Buna göre K ve L bölgeleri için,

I. K bölgesindeki hava sıcaklığı, L bölgesindeki hava sıcaklığından düşüktür.

II. K bölgesinde alçalıcı hava hareketleri görülürken, L bölgesinde yükselici hava hareketleri görülür.

III. K bölgesinde yağış görülme ihtimali, L bölgesinde yağış görülme ihtimalinden fazladır.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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20. Aşağıdaki düzenekte esnek balonların takıldığı huniler ile içerisinde K ve L sıvıları bulunan bir ucu açık U 
boruları verilmiştir. Huniler su dolu kabın içine eşit seviyelerde daldırıldığında h1 yüksekliği h2 yüksekliğin-
den fazla oluyor.

K

h
1

L

h
2

1. huni

Su

2. huni

 h1 ve h2 seviyelerinin eşitlenebilmesi için 1. huni bir miktar ▲ veya 2. huni bir miktar ● hareket ettirilebilir. 
Ayrıca K sıvısı yerine; yoğunluğu K sıvısından daha ■ olan bir sıvı veya L sıvısı yerine; yoğunluğu L sıvı-
sından daha ★ olan bir sıvı kullanılarak da seviyeler eşitlenebilir.

Buna göre sembollerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?

 
▲ ● ■ ★

A) yukarı aşağı fazla az

B) yukarı aşağı az fazla

C) aşağı yukarı fazla az

D) aşağı yukarı az fazla


