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TG 1

1.   Uzun Kenar

10 cm nin tam katı olmalı

5 cm nin
tam katı 
olmalı

Kısa
Kenar

Dikdörtgen biçiminde bir basketbol sahası tasarlayan mimarın taslak çizimi yukarıdaki gibidir. Mimarın tasarım 

için belirlediği kurallardan ikisi aşağıda verilmiştir.

• Kısa kenar uzunluğu 5 santimetrenin tam katı olmalıdır.

• Uzun kenar uzunluğu 10 santimetrenin tam katı olmalıdır.

Taslak çizimi yukarıdaki kurallara göre yapan mimar, kullandığı cetvel hatalı ölçüm yapmaktadır. Cetvelde ardı-

şık iki tam sayı arasındaki uzunluk 1 cm yerine 0,6 cm olarak belirlenmiştir.

Cetveldeki hataya rağmen mimarın çiziminin doğru olduğu görülmüştür.

Çizimi bu şekilde tamamlanan sahanın (taslak) kısa ve uzun kenar uzunlukları cm cinsinden sırasıyla 

aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir?

A) 10 ile 30 B) 15 ile 54 

C) 15 ile 60 D) 30 ile 80
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2.     

İçerisinde 625 santilitre çay bulunan demlikteki çayın 
5
2

 lik kısmı bir bardağa doldurulmuştur.

Şeker hastası olduğu için tatlandırıcı kullanan Zeynep Hanım, her biri 1 santilitre olan 6 damla tatlandırıcıyı bar-

dağın içerisine damlatmıştır.

Bardaktaki çayın tamamını her defasında eşit miktarda yudumlayarak 16 yudumda içen Zeynep Hanım, 

her bir yudumda kaç santilitre çay içmiştir?

A) 2 · 32 B) 33 C) 52 D) 42

3. 

Saç ekimi işlemi yapılan bir hastanın belirli aralıklarla çekilen fotoğrafları yukarıdaki görselde verilmiştir. Her bir 

evrede hastanın kafasında bulunan saç teli sayısı farklı renklerle gösterilen “değer endeksi” adlı kutulara sırasıyla 

yazılacaktır.

1,4 · 1050,97 · 1050,0083 · 1075–2 · 105 · 1051
4

“Değer endeksi” kutularından dört tanesine doğru değerler girilirken bir tanesine yanlış bir değer yazılmıştır.

Yer değiştirmesi gereken iki kutu aşağıdakilerden hangisidir?

A)    ile    B)    ile   

C)    ile    D)    ile   
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4.          Sosyal Mesafe

Damlacık Parçacık

5,5 fit

6 fit

Bulaş Bölge Tehlikeli Bölge Daha Güvenli Bölge

Son dönemde dünyanın hemen hemen her noktasında yaşamı doğrudan etkileyen Koronavirüs salgını ile ilgili 

yapılan bir çalışmada yukarıdaki görsel yayınlanmıştır. Taşıyıcı olan bir bireyin hapşurması durumunda damla-

cıkların 5,5 fit, parçacıkların ise 6 fit uzaklığa kadar yayıldığı gözlemlenmiştir. Bu durumda taşıyıcı ile karşılaşan 

bir birey açısından bulaş bölge, tehlikeli bölge ve daha güvenli bölge olmak üzere üç farklı bölge tanımlanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisinin bir kişinin taşıyıcı ile olan uzaklığına (fit) eşit olması durumunda bu kişinin 

tehlikeli bölgede olduğu söylenebilir?  (fit bir uzunluk ölçü birimidir.)

A) 17  B) 26  C) 31  D) 38

5. Bilgi : Yarıçap uzunluğu (r) birim olan çemberin çevre uzunluğu 2r  r birimdir.

 
Tolga

Gökhan

Görseldeki koşu parkuru, merkezleri aynı noktada bulunan iki çember arasında kalan bölgedir.

Gökhan koşu parkurunun iç kısmında yer alan çember üzerinde koşmakta iken Tolga ise dış kısmında yer alan 

çember üzerinde koşmaktadır.

Koşu antrenmanı esnasında Gökhan ile Tolga arasındaki en kısa mesafe 200  metre, en uzun mesafe ise 

5000  metre olmuştur.

Koşu parkurunda 5 tam tur atan Gökhan, kaç metre yol almış olur?  (r  yerine 3 alınız.)

A) 400 2  B) 500 2  C) 600 2  D) 750 2
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6. 
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Özel güvenlik hizmeti verilen bir şirketin, müşterilerinden biri için hazırladığı düzenek yukarıdaki görselde veril-

miştir.

Besicilikle uğraşan müşteriye verilen kullanma kılavuzu aşağıdaki gibidir.

   

Prizler soldan sağa doğru artacak ve lambalar soldan 
sağa doğru azalacak biçimde numaralandırılmıştır. 
Lambadan çıkan kabloyu, karşısındaki prize takmalısı-
nız. Ancak ilk takacağınız kablonun ait olduğu lamba ve 
prizin numaralarının çarpımı rasyonel bir sayıya eşit 
olmalıdır. Aksi halde alarm devreye girecektir.

Müşteri, alarm devreye girmeden düzeneği çalıştırabilmek için ilk priz-lamba eşleşmesini kaç farklı bi-

çimde belirleyebilir?

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

7. 
Nadiren

Sıklıkla

Bazen

Sürekli

Şekil – I Şekil – II

Bir üniversitenin ABD eyaletlerinde yaptığı araştırmada katılımcılardan dört farklı cevaptan birini vermeleri isten-

miştir.

Eyaletlerde insanların eğilimleri Şekil – I’de gösterilirken Şekil – II’de araştırmanın sonucunu gösteren bir grafik 

verilmiştir. Bu grafikte verilen cevapların yüzdelik dağılımları gösterilmiştir.

Yüzdelik dağılımlara uygun olarak çizilen bir daire grafiğinde “Nadiren” ya da “Sıklıkla” cevaplarını veren 

katılımcı sayılarını gösteren daire dilimlerinin merkez açıları arasındaki fark kaç derecedir?

A) 45° B) 60° C) 72° D) 90°
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8.          

O 1

4 gelme
olayı

Tura gelme olayı

Günlerden hafta içi
olma olayı

Nisan

Şekil – I

Yukarıdaki görselde bir olasılık sayı doğrusu ve bazı günlük yaşam durumlarının olasılık değerleri gösterilmiştir.

+

2 3 4 5 6

3 4 5 6 7

4 5 6 7 8

5 6 7 8 9

6 7 8 9 10

Şekil – II

Şekil – II’de ise işaret dili ile gösterilen rakamlar arasında yapılan toplama işlemine ait değer tablosu verilmiştir.

Tabloda sonuç kısmında yer alan değerler arasından rastgele seçilen bir değerin elde edilebilmesi için kullanılan 

iki sayının işaret dili ile gösteriminde kullanılan toplam parmak sayısının asal olma olasılığı P ile gösterilmiştir.

P değeri, olasılık sayı doğrusunda hangi aralıkta yer alır?

A) 0 ile tavla zarı B) Tavla zarı ile para 

C) Para ile takvim yaprağı D) Takvim yaprağı ile 1
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9.  x 5 – 1=  olmak üzere

    
x3 + 2x2 + x

ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşit olur?

A) 5  B) 52  C) 15 5–  D) 5 5 5–

10.   

40
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20
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5

0

2017 2018 2019

Gider

Gelir

Yıllar

Para miktarı
(x1000 lira)

Grafik : Yıllara Göre Gelir ve Gider Miktarları
Görseldeki grafikte bir şirketteki gelir ve gider miktarının yıllara göre dağılımı verilmiştir.

Grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 2019 yılında 30 000 lira zarar edilmiştir.

B) Şirketin giderleri giderek artmıştır.

C) Üç yılın gelir ortalaması 25 000 liradır.

D) Şirketin 2017 yılındaki kârı 5 000 liradır.
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11. Bir GSM operatörünün ücretlendirme tarifesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

      GÖRÜŞME
              ŞEKLİ 
SÜRE

AYNI GSM OPERATÖRÜ FARKLI GSM OPERATÖRÜ

1 dakikalık görüşme ücreti m ¨ n ¨

Tablo: Görüşme şekline bağlı olarak ücret tarifesi

Bu tarifeyi kullanan Aslı,

• farklı operatör ile n dakika

• aynı operatör ile (m – n) dakika

görüşme yaparak (m + n)2 – 15 lira ücret ödemiştir.

m · n ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşit olur?

A) 3 B) 5 C) 8 D) 15

12.  

4y

25y

4x

2x

Bir apartmanın dikdörtgen biçimindeki duvarında eş boyutlu dikdörtgen biçiminde 8 adet pencere yer almakta-

dır. Duvarın ve pencerelerin boyutları metre cinsinden görselde verildiği gibidir.

Duvarın pencereler dışında kalan yüzey alanını (m2) gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) (10y – 8x) · (10y + 8x) B) (10y – 8x)2

C) (10y + 8x)2 D) (y – x) · (y + x)
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13. 

KIYAFET
AYAKKABI 

RENGİ

Beyaz gömlek + Farklı renk pantolon Mavi

Farklı renk gömlek + beyaz pantolon Mavi

Beyaz gömlek + beyaz pantolon Mavi

Diğer gömlek ve pantolon seçeneklerinde Siyah

Bora düzenli olarak her 9 günde bir beyaz gömlek, her 6 günde bir ise beyaz pantolon giymektedir. Mavi ayak-

kabısını yalnızca beyaz gömlek veya beyaz pantolon giydiği günlerde giymektedir. Beyaz gömlek ya da pantolon 

giymediği günlerde ise siyah ayakkabısını giymektedir.

Bora ilk gününde beyaz gömlek ve beyaz pantolon giydiği 60 günlük bir zaman diliminde kaç gün boyun-

ca mavi renkli ayakkabı giymiştir?

A) 11 B) 13 C) 15 D) 17

14.    

Yukarıda verilen abaküs, üçü tam kısmı üçü de ondalık kısmı temsil eden altı adet çubuktan oluşmaktadır.

Çubukların her birine en az bir adet boncuk dizilerek bir ondalık gösterim elde edilmiştir.  36 adet boncuk dizil-

miş olan abaküse önden ve arkadan bakan bir kişi gördüğü ondalık gösterimlerin çözümlenmiş hallerinin aynı 

olduğunu fark etmiştir. 

Abaküste ifade edilen ondalık gösterimin çözümlenmiş halindeki A · 102 ve B · 10–3 ifadelerinde A + B 

değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 2 B) 9 C) 10 D) 16
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15. Her yüzeyinde bir sayı yazan küp biçimindeki bir zarın atılması deneyinde,

• 2 gelme olasılığı 
2
1

• 3 gelme olasılığı 
3
1

olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi bu zarın herhangi bir yönden görünümü olamaz?

A) 

2 2
2  B) 

1 3
2  C) 

2 2
5  D) 

3 3
3

16. Bir kütüphanede kitapların raflara yerleştirebilmesi için hazırlanan şablon aşağıda verilmiştir.

Raf No:Koridor No:

Artar Artar

Yerleştirilecek kitap, bilimsel bir çalışmanın ürünü ise koridor ve raf numaralarını gösteren üç basamaklı doğal 

sayıların rakamları soldan sağa doğru artmak ve bu rakamlar birer asal sayı olmak zorundadır.

GÖRÜNMEYEN
DÜNYAMIZ

Raf No:

Koridor No: 2 x 7

y 5 7

Görseldeki kitap 2x7 numaralı koridora ve y57 numaralı rafa yerleştirilecektir.

x + y ifadesi kaç farklı değer alabilir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5
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17.      

Köprü

Arkadaşı ile buluşmak için aracıyla daha önce ziyaret etmediği bir kasabaya gelen Ece, kasabanın girişinde bu-

lunan ve üç yolun birleştiği yol ayrımına geldiğinde arkadaşını aramıştır. Telefon görüşmesi esnasında arkadaşı 

köprüde beklediğini söylediği anda cep telefonunun şarjı bitmiş ve görüşme sonlanmıştır. Ece navigasyon aletini 

açtığında yukarıdaki görseli görmüştür. Görselde araçla gidilebilecek yollar sarı renk ile gösterilmiştir.

Arkadaşının hangi köprü üzerinde beklediğini bilmeyen Ece’nin arkadaşı ile tek seferde buluşma olasılığı 

kaçtır?

A) 
3
1

 B) 
2
1

 C) 
3
2

 D) 1

 

 

18.    



A metre

B metre

Dikdörtgen biçimindeki bir taşın kısa kenar uzunluğu A metre, uzun kenar uzunluğu ise B metredir. Bu taşlardan 

8 tanesi yukarıdaki gibi birleştirildiğinde taşların arasında oluşan karesel bölgenin alanı 0,0121 m2 dir.

Taşın kısa kenar uzunluğu uzun kenar uzunluğunun 
1
10

’ine eşit olduğuna göre, uzun kenar uzunluğu kaç 

metredir?

A) 0,1 B) 0,01 C) 0,11 D) 1,1
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19. 

E antijeni 
HBeAg

DNA

Lipid iki tabakalı 
membran

DNA polimeraz

Büyük yüzey 
proteini
HBsAg Orta yüzey

proteini
HBsAg

Küçük yüzey 
proteini
HBsAg

Çekirdek
antijeni HBcAg

Şekil – I

Virüsün yapısı incelendiğinde “Çekirdek antijeni HBcAg” adı verilen daire biçimindeki yapıların bir araya gel-

mesiyle DNA etrafında örülen altıgen biçiminde aşağıdaki yapı görülmüştür. Bu altıgenin kenarları dairelerin 

merkezlerinden geçmektedir.

        
Şekil – II

Cisimleri (ya da canlıları) normal boyutunun 
5

104  katı büyüklüğünde gösteren bu mikroskopta Şekil – II’de verilen 

dairelerin her birinin yarıçap uzunluğu 0,6 cm olarak ölçülmüştür.

Virüsün gerçek boyutlarında altıgen biçimindeki yapının (siyah renkli altıgenin) çevre uzunluğu kaç cm 

olur?

A) 144 · 10–4 B) 128 · 10–4 C) 48 · 10–4 D) 6 · 10–3
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20. Bilgi : a b c b a c b ve a b – c b a – c b+ = + =] ]g g   dir.

  
A

A A

B B C

75 192

48

A, B ve C cisimleri ile yapılan tartma işlemleri ve kilogram cinsinden sonuçları yukarıdaki gibidir.

Buna göre, A, B ve C cisimlerinin toplam kütlesi kaç kilogramdır?

A) 243   B) 256  C) 281  D) 300



 ●	 Bu	testte	20	soru	vardır.	
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1. Bir gezginin Dünya’nın farklı kentlerine yaptığı seyahati sırasında izlediği yol aşağıdaki gibidir.

K

O

L

N

M

Ekvator N

Gezginin yapmış olduğu seyahati ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

• Seyahatine K noktasından 15 Şubat tarihinde L şehrine yolculuk yaparak başlamıştır.

• K kentinden L kentine ulaştıktan sonra 1 ay bu kentte konaklamıştır.

• L kentinde konaklaması bitince M kentine ulaşmış ve bu kentte 45 gün konaklamıştır. Bu kentten ayrıldığın-

da tarih 1 Mayıs’tır.

• M kentinden N kentine ulaşarak 2 ay konaklamıştır.

• N kentinden O kentine ulaşıp 1 ay konaklamış ve daha sonra seyahatini bu kentte sona erdirmiştir.

Buna göre gezgin;

I. Seyahatine başladığındaki mevsim ile seyahatini tamamlandığındaki mevsim birbiriyle aynıdır.

II. L kentindeyken birim yüzeye düşen ışık miktarı git gide artmış ve ilkbahar mevsimini yaşamıştır.

III. M kentinde bulunduğu sürede gece süresi kısalırken gündüz süresi uzamıştır.

IV. N kentinde bulunduğu sürede iki ayrı mevsim yaşamıştır.

yorumlarından hangileri doğrudur? (1 ay 30 gün kabul edilerek seyahat süreleri ihmal edilecektir.)

A) I ve IV. B) III ve IV. C) I, II ve III. D) I, III ve IV.
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2. Ülkemizin bulunduğu konum özelliklerine bağlı olarak iklim özellikleri çeşitlilik göstermektedir.

         

KARADENİZ

AKDENİZ

E
G

E
 D

E
N

İZ
İ

Karasal İklim (a, b, c, d) 
Akdeniz İklimi 
Marmara (Geçiş) İklimi
Karadeniz İklimi

Bir öğrenci yukarıdaki haritayı incelemiş ve yaptığı araştırmalar sonucu aşağıdaki bilgilere ulaşmıştır.

ÖZELLİKLER AKDENİZ İKLİMİ KARASAL İKLİM KARADENİZ İKLİMİ

Yağış Kışlar ılık ve yağışlı Kışlar soğuk ve kar yağışlı Her mevsim yağışlı

Ocak ayı ortalama sıcaklık 8,4°C –4,2°C 4,2°C

Yıllık ortalama sıcaklık 18,3°C 9,2°C 13°C

Temmuz ayı ortalama sıcaklık 29,8°C 24,2°C 22,2°C

Yıllık sıcaklık farkı 17 – 19°C 23 – 25°C 13 – 15°C

Yıllık bağıl nem ortalaması %63,2 %60,2 %71

Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Tabloda elde edilen veriler ve harita bir klimatolog tarafından yapılmış çalışmalar sonucu hazırlanmıştır.

B) Yıllık sıcaklık ortalamasının en yüksek olduğu iklim tipinde; kışlar ılık ve yağışlı geçerken yıllık bağıl nem orta-

lamasının ülkemizde en yüksek olduğu gözlenmektedir.

C) Her mevsim yağışlı geçen iklim tipindeki ocak ayı ortalama sıcaklığı ile yıllık bağıl nem ortalamasının en düşük 

olduğu iklim tipindeki ocak ayı ortalama sıcaklığı arasında yaklaşık 8 – 9°C’lik fark vardır.

D) Yıllık sıcaklık farkının en düşük olduğu iklim tipinde; temmuz ayı ortalama sıcaklığı da en düşüktür.
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3. Aşağıda sağlıklı DNA molekülünün bir bölümü verilmiştir.

2

2
1

C

T3 4

Buna göre;

I. 1 numaralı yapı fosfattır.

II. 4 numaralı yapı adenin nükleotididir.

III. 3 numaralı yapı beş karbonlu deoksiriboz şekeridir.

IV. 2 numaralı yapı guanin organik bazıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

4.      
1. BEZELYE

2.
 B

E
Z

E
LY

E K L

M N

Yukarıdaki tabloda melez sarı tohumlu olan ▲ ve ● bezelyelerin çaprazlanması sonucu oluşabilecek bezelyeler 

K, L, M ve N harfleri ile gösterilmiştir. Öğretmen, bu çaprazlama ile ilgili yorumlar istemiştir.

Buna göre;

I. K, M ve N bezelyelerinin fenotipleri aynı olabilir.

II. L ve M aynı fenotip ve genotipe sahip olabilir.

III. Hem K hem N bezelyesinin genotipinde çekinik gen bulunmayabilir.

yorumlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II. B) Yalnız III. C) I ve II. D) I, II ve III.
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5. Kolesterol, lipid adı verilen bir tür kan yağıdır. Vücut için sinsi bir tehlike olan kolesterol damar sertliğini ortaya 

çıkaran en büyük sebeplerden birisidir.

…Onlardaki Eksiklik Bir Avantaj

30.04.2020

Nisan

İnsanların birçoğu kızartma, kırmızı et, yumurta gibi yiye-

cekleri yemeden önce iki kere düşünmek zorunda kalıyor. 

Bazı insanlar için böyle bir korku söz konusu bile değil. 

Hatta, ne yerlerse yesinler “kötü kolesterol” değerleri ne-

redeyse yok denecek kadar az kalmaya devam ediyor. As-

lında bu insanlardan bazıları doğuştan gelen bir genetik 

bozukluk taşıyor. Daha açık bir ifade ile herkeste bulunan 

PCSK9 adlı bir gen onlarda bulunmuyor. Bilim insanları bu 

gen ile kolesterol arasındaki ilişkiyi keşfettikten sonra ilaç 

firmaları, normal insanlarda bu geni engelleyecek bir hap 

oluşturmak için çalışmalara başladı. Yapılan deneylerde, 

ilaç kullanan hastaların kolesterol düzeylerinde %75’e 

varan bir düşüş gözlemlendi. Ayrıca bu gene sahip olma-

yanların kalp hastalığına yakalanma olasılığının %90 daha 

düşük olduğu söylendi.

Yukarıda verilen haberden yola çıkarak;

I. Kolesterol hastalarına uygulanacak gen terapisi yöntemiyle bu hastalığın önüne geçilebilir.

II. Bu genetik bozukluğa sahip insanların kalp hastalığına yakalanma olasılıkları düşük olduğu için bu durum 

yararlı bir mutasyondur.

III. Normal DNA yapısına sahip bir insan genomunda PCSK9 geni bulunmaz.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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6. Gazlar sıkıştırılabilme özelliğine sahiptir. Kapalı kaptaki gaz basıncı, sıcaklık arttıkça ve gazın hacmi azaldıkça 

artmaktadır.

İspirto
Ocağı

Hareketli Piston

21

Musluk

Kapalı yüzey

Gaz

Yukarıdaki bilgiye göre bir öğrenci verilen deney düzeneğini hazırlıyor.

Buna göre;

I. Piston sabit tutulup kap içerisindeki gaz, ispirto ocağı yardımıyla ısıtılırsa gazın kap yüzeyine uyguladığı 
basınç artar.

II. Hareketli piston 1 yönünde hareket ettirildiğinde gaz basıncı artarken, 2 yönünde hareket ettirildiğinde gaz 
basıncı azalır.

III. Piston sabit tutularak musluk açılıp kap içerisinden bir miktar gaz boşaltılırsa kap içerisindeki gaz tekrar 
tüm kaba yayılacağından gaz basıncı değişmez.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

7. Aşağıdaki kutucuklarda verilen açıklamalar doğru ya da yanlış şeklinde değerlendirilerek ok yönünde ilerlendi-

ğinde bazı rakamlar elde edilecektir.

Mutasyonların hepsi 
kalıtsaldır ve nesilden 
nesile aktarılır.

Ortam şartlarının etkisiyle 
canlının dış görünüşünde
meydana gelen, kalıtsal ol-
mayan geçici değişikler mo-
difikasyon olarak tanımlanır.

Farklı yaşam ortamlarında 
yaşayan aynı tür canlılar
farklı adaptasyonlar göste-
rebilir.

D Y D Y D Y

1 2 3 4 5 6

Buna göre, hatasız yapılan değerlendirme sonucunda rakamlarla elde edilen aşağıdaki sayılardan han-

gisi oluşur?

A) 236 B) 235 C) 145 D) 136
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8.   

Bir öğrenci yukarıda verilen periyodik sistemden bazı kesitler alarak aşağıdaki gibi “LGS” harflerini çıkarıyor.

Buna göre;

I. Oluşturulan “L” harfi kesitinin içerisinde bir tane ametal varsa geriye kalan bütün elementler ısı ve elektriği 

iyi iletme özelliğine sahip olabilir.

II. İçerisinde en az iki tane soygaz bulunacak şekilde oluşturulan “S” harfi kesitinde üç farklı element sınıfı da 

bulunur.

III. Atom numarası 8 olan oksijen elementinin de içerisinde bulunduğu bir “G” harfi kesitinde kararlı yapıda ve 

yarı metal sınıfında yer alan elementler bir arada bulunabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur? (Oluşturulan kesitler dikey olarak alınmıştır.)

A) Yalnız II. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III.
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9. Ceren, günlük hayatta kullanılabilecek asit–baz ayraçları ile ilgili bir araştırma yapıyor ve aşağıdaki bilgiyi veriyor.

“Bir miktar kuşburnu bitkisini kaynatarak koyu kırmızı tonlarında bir çözelti elde edilir. Hazırlanan çözeltiye asidik 

bir madde damlatıldığında açık kırmızı renk alırken, bazik bir madde damlatıldığında koyu yeşil renk almaktadır.”

Ceren eşit miktarda birbirinden farklı sıvı ile dolu olan K ve L kaplarına kuşburnu suyu ekleyip renk değişimlerini 

gözlemliyor.

K L

• K kabındaki sıvının rengi açık kırmızıya

• L kabındaki sıvının rengi koyu yeşil tonlarına dönüyor.

Buna göre;

I. K kabındaki çözeltinin H+ iyonu sayısı OH– iyonu sayısından fazladır.

II. L kabındaki çözeltinin pH değeri 7’den büyüktür.

III. K kabındaki çözelti L kabına boşaltılırsa L kabındaki çözeltinin pH değeri artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

10. Bir araştırmacı genotipleri bilinmeyen bezelyeler ile iki ayrı çaprazlama yapmış ve bu çaprazlamalar sonucunda 

oluşan bezelyelerin özelliklerini gösteren grafikleri aşağıdaki gibi çizmiştir.

Genotip

Genotip 
Oranı (%)

Fenotip
Oranı (%)

Aa

1. Çaprazlama sonucu

100

FenotipUzun Kısa

75

25

2. Çaprazlama sonucu

Buna göre;

I. 1. çaprazlamada kullanılan bezelyeler saf döldür.

II. 2. çaprazlamada kullanılan bezelyelerin genotipinde çekinik gen bulunur.

III. 2. çaprazlamada kullanılan bezelyelerin her ikisi de baskın fenotiplidir.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? (A: Baskın gen (uzun boy), a : çekinik gen (kısa boy))

A) Yalnız II. B) I ve II. C) I ve III. D) I, II ve III.
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11. DNA, anne ve babadan yavru bireylere aktarılır. Bu aktarımın gerçekleşmesi için hücre bölünmesi öncesinde 

hücredeki DNA molekülü miktarı iki katına çıkar.

Aşağıda bir DNA molekülünün iki kez kendini eşlemesi olayı verilmiştir.

A G T S G T

K

M
K

L

K

P

R

M

N

S

T

L

N

2. Eşlenme

1. Eşlenme

L

T S A G S A

Buna göre;

I. Her iki eşlenmede de sitoplazmada bulunan nükleotid miktarı azalırken çekirdekteki nükleotid miktarı artmıştır.

II. K ve R zincirlerindeki nükleotid dizilimleri birbirinin aynısı iken, L ve T zincirindeki nükleotid dizilimleri birbi-

rinden farklıdır.

III. M zincirinde bulunan Adenin nükleotid sayısı S zincirindeki adenin nükleotid sayısından fazla iken, P zincirin-

de bulunan guanin nükleotid sayısı N zincirindeki guanin nükleotid sayısı ile aynıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III. D) II ve III.
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12. Kapalı bir sistemde sıvıya dışarıdan uygulanan basıncın, sıvı ile kabın temas ettiği tüm noktalara eşit miktarda 

dik olarak iletmesine Pascal prensibi denir.

Buna göre;

İtfaiye merdiveninin yükselmesi Pipetle meyve suyu içilmesi Hidrolik fren sistemi

2 31

durumlarından hangilerinde pascal prensibinden yararlanılmıştır?

A) Yalnız 1 B) 2 ve 3 C) 1 ve 3 D) 1, 2 ve 3

13.    

CADI MAKİ 
MAYMUNU

Uzun kollara ve iri gözlere sahip bu maymun türü genelde geceleri hareket halinde olup, sadece etle bes-

lenmektedir. Gözlerinin büyüklüğünün beyinleriyle aynı büyüklüğe sahip olduğu bilinen bu maymun türünün 

mükemmel bir gece görüşüne sahip olduğu bilinmektedir ve bu özellik Cadı Maki maymununa avlanmada çok 

büyük avantajlar sağlamaktadır. Fakat gözlerinin tam önünde olan nesneler dışındaki diğer nesneleri rahat gö-

rememektedirler. Ayrıca dev gözleri , göz çukurunda hareket etmediği için gözünün önünde olmayan nesneleri 

görmek için başını hareket ettirmek zorundadırlar. Avını yakalamak için ağaçların arasında boyunun 40 katı 

kadar zıplayabilmektedirler.

Buna göre,

I. Cadı Maki maymunlarının boylarının 40 katı kadar zıplayabilmeleri adaptasyon örneğidir.

II. Bu maymunların gece görüşlerinin çok iyi olması yavrularına aktarabildikleri bir özellik olabilir.

III. Cadı Maki maymunları, bahsedilen özellikleri sebebiyle doğal seçilimi kazanamazlar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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14. Periyodik tabloda elementler metal, ametal, yarı metal ve soygaz olmak üzere dört grupta incelenebilir. Aşağı-

daki periyodik sistemde benzer özellik gösteren elementler aynı renkle gösterilmiştir.

Yukarıda verilen periyodik cetvele göre;

I. Araba, köprü, inşaat yapmak için gerekli metal malzemeler için yeşil alandaki elementler seçilebilir.

II. Kararlı yapıdaki elementlerin her biri, kendi periyodunda en büyük atom numarasına sahiptir.

III. Aynı grupta bulunan elementlerin farklı sınıflarda yer alması mümkündür ve bu durum sadece üç tane grupta 

görülür.

açıklamalarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız II. B) I ve II. C) I ve III. D) I, II ve III.
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15. Maddelerin asit mi yoksa baz mı olduğunu anlamamıza yardımcı olan araçlara belirteç (ayıraç) denir.

BELİRTEÇ ASİT BAZ

Turnusol kağıdı Kırmızı Mavi

Fenolftalein Renksiz Kırmızı

Metil Oranj Kırmızı Sarı

Bir öğrenci aşağıdaki kaplarda hangi maddeler olduğunu öğrenmek için bazı işlemler yapıyor.

X Y Z T

1. İŞLEM : Kırmızı turnusol kağıdını batırıyor.

2. İŞLEM : Mavi turnusol kağıdını batırıyor.

3. İŞLEM : Fenolftalein damlatıyor.

4. İŞLEM : Metil oranj damlatıyor.

İşlemler sonucunda gerçekleşen renk değişimlerini tabloya aşağıdaki gibi kaydediyor.

1. İŞLEM 2. İŞLEM 3. İŞLEM 4. İŞLEM

X Değişti Değişmedi Değişti Değişti

Y Değişmedi Değişti Değişti Değişti

Z Değişmedi Değişti Değişti Değişti

T Değişmedi Değişmedi Değişmedi Değişmedi

Kaplarda asit, baz ya da tuzlu su bulunduğu bilindiğine göre;

I. Bu öğrenci ilk iki işlemden sonra kapların içerisindeki maddelerin asit veya baz olup olmadığını tespit etmiş-

tir.

II. Y ve Z kaplarında bulunan maddelerin H+ iyonunun sayısı OH– iyonunun sayısından fazladır.

III. X kabında bulunan maddeye; cam ve porselenden yapılmış maddelerin yüzeyini matlaştıran maddeler ve T 

maddesi etki etmez.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III.
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16. Fen bilimleri öğretmeni laboratuvarda aşağıdaki düzeneği kuruyor.

Musluk

Plastik boru

Su

Sülfürik asit

Çinko 
parçacıkları

Kapak

Öğretmen kurduğu düzenekte soldaki kap içerisine çinko parçacıklarını atıyor. Daha sonra musluğu açarak me-

talin üzerine sülfürik asit ekleyip kabın kapağını kapatıyor. Bir süre sonra çinko parçacıkları aşınıyor ve su dolu 

kapta kabarcıklar oluşuyor.

Buna göre;

I. Tepkime sırasında sülfürik asitin kütlesi değişmez. Çinko parçalarının kütlesi ise zamanla azalmıştır.

II. Tepkime sonucunda su dolu kap içerisinde kabarcıklar oluşmasının nedeni soldaki kapta gerçekleşen kim-

yasal tepkime sonucunda gaz çıkışı olmasıdır.

III. Kapalı kaptaki çinko, gaz haline geçerek su içerisine karışmıştır.

çıkarımlarından hangileri yapılamaz?

A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) I ve III.
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17. Fen bilimleri öğretmeni öğrencilerine basınç konusunu anlatırken aşağıdaki oyunu oynatmıştır.

F E N F E N

Gediz Helin

Survivor Basınç oyununun bilgileri şöyledir;

• Her masada 15 adet özdeş küp bulunmaktadır.

• Oyuncular 4 atış yaparak küpleri düşürecektir.

• Her iki atıştan sonra küplerin masaya ya da masanın yere uyguladığı basınçlar ölçülecektir.

Öğretmen oyunu başlattıktan sonra;

I. Gediz, ilk atışında, E harfinin üstündeki kutuyu yere düşürürken ikinci atışında, E harfi ve altındaki kutuyu 

yere düşürmüştür.

II. Gediz, üçüncü atışında, F harfini ve üstündeki kutuyu yere düşürürken dördüncü atışında N harfini ve üs-

tündeki kutuyu yere düşürmüştür.

III. Helin, ilk atışında, en üstteki 5 küpü birden düşürürken ikinci atışında küpleri tutturamamıştır.

IV. Helin, üçüncü atışında, F harfini ve altındaki kutuyu yere düşürürken dördüncü atışında E harfini ve altındaki 

kutuyu yere düşürmüştür.

Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır?

A) I nolu olayın sonucunda Gediz, kutuların masaya uyguladığı basıncı değiştirememiştir.

B) II nolu olayın sonucunda Gediz, masanın yere uyguladığı basıncı azaltmıştır.

C) III nolu olayın sonucunda Helin, hem kutuların masaya hem de masanın yere yaptığı basıncı azaltmıştır.

D) IV nolu olayın sonucunda Helin, kutuların masaya uyguladığı basıncı azaltmıştır.
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18. 

Drosophila hydei
canlısından alınacak

olan “Minos” 
maddesi

Aktarılacak gen
tanımlanır.

Gen kesilir

Gen taşınır.

Gen hedef
türe verilir.

Gen, hedef genoma yapıştırılır.

Drosophila hydei canlısından alınan “Minos” maddesini içeren genin bir böcek türünün genine yerleştirilmesi 

yukarıda verilmiştir.

Aktarım yapılan böcek türünün yavrularında da “Minos” maddesi tespit edilmiş ve bu sayede yeni nesillerde 

aktarılan genin özelliklerinin gözlenmesi mümkün olabilmiştir.

Sadece yukarıda anlatılan biyoteknoloji uygulaması ile ilgili;

I. Bu uygulama ile böceğe kesinlikle yararlı yeni özellikler kazandırılmıştır.

II. Bu çalışma “Genetik Kopyalama” uygulamasına bir örnektir.

III. “Minos” maddesini içeren gen, böceğin üreme hücrelerine aktarılmıştır.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız III. B) I ve II. C) I ve III. D) II ve III.
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19. Aşağıdaki şekilde deniz kıyısında bulunan bir köyde oluşan rüzgârın yönü verilmiştir.

Deniz

L

K

Buna göre;

I. K bölgesi L bölgesine göre yüksek basınç alanıdır.

II. L bölgesindeki hava sıcaklığı zamanla azalacaktır.

III. L bölgesinde yükselen hava, bulutları oluşturmuştur. Bu durum, zaman ilerledikçe yağmurun oluşmasına 

sebep olabilir.

yorumlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II. B) Yalnız III. C) I ve III. D) I, II ve III.
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20.           

Su 
Deposu

Su 
Deposu

Su 
Deposu

K

L
M

K

L
M

K

L
M

Yukarıdaki özdeş su depolarına K, L ve M noktalarından bağlantı yapılabilmektedir. Su depoları tamamen dol-

durularak iç hacimleri eşit olan borular bu kısımlardan aşağıdaki gibi takılmıştır.

P

K

L

R S

M

Buna göre, borular takılıp su akışı sağlandığında boruların alt kısımlarındaki P, R ve S noktalarında olu-

şan sıvı basınçları nasıl sıralanır?

A) P > R > S B) S > R > P C) P = R = S D) R > P = S
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