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1.  

B

İ

T

İ

Ş

I.

II.

50 metre uzunluğundaki bir yüzme havuzunda iki yarışmacı yarışmaktadır. Bu yarışmada,

• I numaralı yüzücü her 2 saniyede bir kulaç atarak 125 cm

• II numaralı yüzücü her 3 saniyede bir kulaç atarak 180 cm

doğrusal biçimde ilerlemektedir.

Her iki yüzücü başlangıç noktasından birlikte kulaç atarak yarışmaya başladığına göre, aynı anda kulaç attık-

ları bir anda bitiş çizgisine olan uzaklıklarının farkı cm aşağıdakilerden hangisi olamaz? (1 metre = 100 cm dir.)

A) 15 B) 30 C) 60 D) 80

2.     

ÜS
ARTIR

ÜS
ARTIR

T  = A3 B2·

Yukarıda bir doğal sayısının asal çarpanlarının çarpımı biçiminde yazılışı verilmiştir. Kırmızı düğmeye her basıldı-

ğında A’nın mavi düğmeye her basıldığında B’nin kuvveti 1 artmaktadır.

Her iki düğmeye de dörder kez basıldığında T sayısının 10000 katına eşit bir sayı elde edilmektedir.

Buna göre T sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır?

A) 5 B) 7 C) 9 D) 14
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3.  

Isparta

Burdur

Antalya

Mersin

Adana

Kahramanmaraş

Hatay

15

32

07

33

01

46

31

80
Osmaniye

Karayolları

Akdeniz Bölgesi’nde bulunan iller, bu illerin plaka kodları ve illeri birbirine bağlayan yollar yukarıdaki gibidir.

Covid-19 salgını nedeniyle şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler için aşağıdaki kısıtlamalar getirilmiştir.

• Otobüsün bulunduğu ilden, karayolu ile bağlı olduğu ile geçiş izni alabilmesi için bu iki ilin plaka kodlarının 

aralarında asal olması gerekmektedir.

• Otobüsün bir ile giriş izni alarak mola verebilmesi için geçtiği tüm illerin (en az iki) plaka kodlarının toplamı ile 

bu ilin plaka kodunun aralarında asal olması gerekmektedir.

Buna göre Isparta’dan hareket eden bir otobüsün giriş izni alamadığı ilk ilin plaka kodu ile bu ile kadar 

verdiği mola sayısının toplamı en az kaç olabilir? (Otobüsün bulunduğu her il geçtiği il olarak alınacaktır.)

A) 9 B) 35 C) 48 D) 82

4. 
 I. cisim II. cisim III. cisim IV. cisim

İlk hızı 5,6 . 10–8 0,0001 . 10+14 238 . 10–42 0,021 . 1062

Son hızı 5600 . 10–11 1010 2,38 . 10–44 21000 . 1056

Yukarıda farklı ortamlarda hareket eden dört cismin ölçülen ilk ve son hız değerleri mm/sa cinsinden verilmiştir.

Bun göre bu cisimlerden hangisinin sabit hızla hareket ettiği söylenemez? 

A) I B) II C) III D) IV
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5.       

256 kat

4 m

Mimari planı verilmiş 256 katlı binanın her katının yüksekliği 4 m’dir. 

Binanın planlananın yarı yüksekliğinde olmasına karar verildiğine göre, bina bittiğinde yüksekliği kaç m 

olur?

A) 210 B) 29 C) 28 D) 25

6. 

0,5 mikron1 mm = 1000 mikron
1 cm = 10 mm

Maske

Virüs

0,5 
mikron

r

Görselde kare şeklinde gözenekleri olan maskenin bir gözeneğinin mikroskop altındaki görüntüsü verilmiştir. Bir 

kenar uzunluğu 0,5 mikron olan gözeneklerden küre şeklindeki özdeş virüsler geçebilmektedirler. Bir gözenek-

ten aynı anda merkezleri hizalı ve birbirine yapışık olarak en çok yüz tane virüs geçebilmektedir.

Bir virüsün yarı çap uzunluğunun cm cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,5 . 10–4 B) 5 · 10–6 C) 2,5 · 10–4 D) 2,5 · 10–6
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7. 

920 mm

440 mm

515 mm



245 mm



430 mm

915 mm

2510 mm



521 mm



A KÖPRÜSÜ B KÖPRÜSÜ

C KÖPRÜSÜ D KÖPRÜSÜ

Görselde dört farklı açılabilen köprünün boyu ve bu köprülerin karşıya olan mesafeleri mm cinsinden verilmiştir. 

Köprüler indirildiğinde köprü boyu aradaki mesafeden büyükse karşıya geçilebilmektedir.

Köprülerin tamamı indirildiğinde hangisi ile karşıya geçilebilir?

A) A köprüsü B) B köprüsü C) C köprüsü D) D köprüsü

8.      

Görselde insanlık tarihinin gördüğü en büyük dehalardan biri olan Atatürk’ün imzası verilmiştir. Bu boyutta atılan 

imza için kullanılan mürekkep miktarı gram cinsinden 27. 10–2 sayısının kareköküne eşitir.

Atatürk’ün imzasının görseldeki boyutunun 40 katına çıkarılacak biçimde atılabilmesi için gereken mü-

rekkep miktarı (gram) aşağıdakilerden hangisine eşit olur?

A) 15 3  B) 312  C) 39  D) 36
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9. 

x

Bir sağlık kuruluşunun düzenli olarak takip ettiği hastalara yönelik geliştirdiği mobil uygulama ile akıllı tartı koor-

dineli çalışmakta ve verileri kuruluşa rapor etmektedir.

Görselde akıllı tartı ekranında görünen 18,4 değeri hastanın vücudundaki yağ düzeyini ifade etmektedir. Telefon 

ekranındaki x  değeri de yine bu oranı göstermektedir.

x yerine aşağıdaki sayılardan hangisi yazılabilir?

A) 316 B) 324 C) 339 D) 357

10. 

8 18 18 50 72

50 8 98 72

İnsan sağlığını tehdit eden virüslerden korunmanın en etkili önleyici tedbirlerinden biri el temizliğine dikkat et-

mektir. Bu konuda hassas davranan Özge’nin ellerini yıkarken uyguladığı adımlar ve her bir adım için geçen süre 

(birim) yukarıdaki görselde verilmiştir.

Özge ellerini yukarıdaki gibi yıkamak için ne kadar süreye (birim) ihtiyaç duyar?

A) 33 2  B) 34 2  C) 39 2  D) 40 2
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11. 

2 225 3 200 5 36 4 75 15 2

20 3 10 9 30 2 5 18
3 20 6 50

10 18 15 8 330

1800

20 6

Görseldeki oyun materyalinde a b  biçiminde yazılabilen kareköklü ifadelerle ilgili bir kurgu yer almaktadır.

Şövalyenin kalenin kapısını açabilmesi için ejderhanın kendisine verdiği kitapta yer alan anahtarın numarası ile 

aynı değere sahip bir anahtar seçmesi gerekmektedir.

Şövalye seçeneği anahtarı doğru biçimde kaç farklı şekilde belirleyebilir?

A) 5 B) 7 C) 8 D) 9
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12. 

11: 54
PM

Gündüz Gece

Özel olarak tasarlanmış analog bir saatin kadranı gündüz beyaz, gece ise siyah rengi almaktadır. Bu saatin aynı 

gün içerisindeki iki görünümü ve bu iki anı gösteren dijital saatin görünümü görselde verilmiştir.

Yelkovanın uç kısmı bu iki an arasında 36 3  cm uzunluğunda mesafe almıştır.

Aynı saat gündüz 14.30 ile 14.50 anlarını gösterdiğinde, bu iki an arasında yelkovanın uç kısmı kaç cm 

mesafe almış olur?

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

13.        

Ders Adı

1 Soyut Cebir

2 Geometri

3 Analiz

4 Topoloji

Notlar

86

83

OrtalamarP3P2P1

Grafik: Ceyhun’un Not Ortalamalarının  

Dağılımı

Tablo: Ceyhun’un aldığı dersler

 

Üniversitede matematik bölümünde öğrenim gören Ceyhun’un aldığı dersler tabloda verilmiştir. Ceyhun’un bu 

derslerden aldığı notların P1, P2 ve P3 ortalamaları;

 P1  :  Soyut Cebir ve Geometri derslerinden aldığı notların ortalaması

 P2  :  Soyut Cebir, Geometri ve Analiz derslerinden aldığı notların ortalaması

 P3  :  Soyut Cebir, Geometri, Analiz ve Topoloji derslerinden aldığı notların ortalaması

grafikteki gibidir.

Buna göre Ceyhun’un Analiz dersinden aldığı not, Topoloji dersinden aldığı nottan ne kadar fazladır?

A) 3 B) 6 C) 12 D) 18
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14. 

Grafik: I. Hafta Test Yapılan Hasta
             Sayısının Dağılımı

Grafik: II. Hafta Test Yapılan Hasta 
             Sayılarının Dağılımı

Pozitif
hasta

Negatif
hasta

80° 150°
Pozitif
hasta

Negatif
hasta

I. HAFTA II. HAFTA

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs pek çok ülkeyi yüksek oranda etkilemiştir. Corona virüs salgını başladığın-
da yapılan bir istatistik çalışmasına göre Afrika kıtasındaki bir ülkede I. ve II. haftadaki yapılan testlerle belirlenen 
pozitif ve negatif hasta sayılarının dağılımı yukarıdaki grafiklerde verilmiştir. 1. hafta yapılan toplam test sayısı 
3600 dür. Yapılan testler sonucunda pozitif hasta sayısının II. haftada I. haftaya göre %25 azaldığı görülmüştür.

Buna göre, II. haftada yapılan testlerin sonucunda belirlenen negatif hasta sayısının, I. haftadaki negatif 
hasta sayısına göre değişimi nasıldır?

A) 200 artmış B) 1960 artmış C) 1960 azalmış D) 200 azalmış

15.     

1 2 3 4

Üzerine 1’den başlayarak sırasıyla birer adet doğal sayının yazıldığı kartlar bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele 

çekilen kartlarla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.

• Rastgele çekilen kartın üzerinde asal sayı olmayan sayının yazma olasılığı 
13
7

’tür.

• Rastgele çekilen kartın üzerinde asal sayı yazma olasılığı, tam kare olan doğal sayı yazma olasılığından 

fazladır.

Torbadan rastgele çekilen kartın üzerinde asal sayı yazma olasılığının, tam kare doğal sayı yazma ola-
sılığına eşit olabilmesi için en az kaç tane daha üzerinde tam kare doğal sayı yazan kart eklenmelidir? 
(Eklenecek kartların üzerindeki sayılar istenildiği gibi belirlenebilir.)

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6
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16. Bilgi: Yarıçap uzunluğu r birim olan dairenin alanı r r2 birimkaredir.         

5 cm

Görselde kare zemin üzerinde aynı merkezli iki dairenin bulunduğu he-

def tahtası verilmiştir. İçteki yeşil dairenin yarıçap uzunluğ 5 santimetre-

dir. Kırmızı dairenin çap uzunluğu, kenar uzunluğu 30 cm olan karenin 

içine çizilebilecek en büyük dairenin çap uzunluğuna eşittir.

Egemen’in attığı okun hedef tahtasında herhangi bir bölgeye isabet 

etmesi durumunda, atılan okun kırmızı bölgeye isabet etme olasılı-

ğı kaçtır? ( 3r =  alınız)

A) 
12
1

 B) 
5
1

 C) 
3
2

 D) 
12
5

17.    (x2 + 8x + 16) cm

(2x – 6) cm

Ayşe ve Kerem “Yıl Sonu Etkinliği” için yukarıda verilen şeritleri eş parçalara ayıracaklardır.

• Kerem kırmızı şeridi (x + 4) cm uzunluğunda eş parçalara ayıracaktır.

• Ayşe mavi şeridi 2 cm uzunluğunda eş parçalara ayıracaktır.

Buna göre Ayşe ve Kerem’in istedikleri parça sayısını elde edebilmek için yaptıkları kesim sayıları topla-

mı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2x + 1 B) 2x – 1 C) 2x + 5 D) 3x – 4

18. Ürünlere fiyatlandırma yapan market çalışanı Ersin’in fiyatlandırma yaptığı ürününün fiyatı 15 ile 15,2 lira arasın-

dadır.

15, . .

Ersin’in yapacağı etiketleme işleminde kuruş kısmına (ondalık kısım) yazabileceği iki rakamdan oluşan 

sayının 15 ile aralarında asal olmama olasılığı kaçtır?

A) 
19
8

 B) 
19
12

 C) 
3
1

 D) 
7
4
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19. Bilgi: Yarıçap uzunluğu r birim olan çemberin çevresi 2r  r birimdir.

x2 + 9 cm

A

Pedallı çöp kovaları evimizde sık kullandığımız eşyalardandır. Pedala basıldığında içerisinde bulunan sistem 

yardımıyla üst kapak tabanına dik olacak şekilde açılabilmektedir.

Taban çevresi (18x) cm olan şekildeki çöp kovasının, pedala tam basılıyken A noktasının yerden yüksek-

liğini veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? (r  = 3 alınız)

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

 

20. “EBA Canlı Ders” uzaktan eğitim yardımıyla öğrencilerin öğrenme sürecinin devam etmesini sağlayan bir uygu-

lamadır.

   

(2x + 5) cm

(4x + 3) cm

Diz üstü bilgisayarından “EBA Canlı Ders” uygulamasına giriş yapan bir öğretmenin derse başladıktan bir süre 

sonra bilgisayarının ekran görüntüsü yukarıda verilmiştir.

Öğrencilerin ekran görüntüleri eş karelerden oluşmuş olup her birinin kenar uzunluğu (x – 1) cm’dir.  Ekranda 8 

öğrenci görüntüsü yer almaktadır.

Buna göre son durumda ekranda görüntü olmayan bölgenin alanı kaç cm2’dir?

A) 42x + 7 B) 7x2 + 5 C) 10x + 7 D) x2 – 5x



 ●	 Bu	testte	20	soru	vardır.	
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1. 
I. II.

Sonbaharın gelmesiyle ağaçların yapraklarının yeşilden kahverengiye dönüştüğünü ve sonra da yaprakların yer-

lere düştüğünü gözlemleriz. İlkbaharın gelmesiyle doğanın, ağaçların tekrar canlandığını ve ağaç yapraklarının 

yemyeşil bir hal aldığını izleriz. 

1. Konum

21 Mart

21 Aralık

23 Eylül

21 Haziran

4. Konum

3. Konum

2. Konum

Buna göre güney yarım kürede I. görselin, kuzey yarım kürede II. görselin izlenebildiği konumlar sırası ile 

hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 3. ile 4. konum arası, 3. ile 4. konum arası

B) 1. ile 2. konum arası, 1. ile 2. konum arası

C) 1. ile 2. konum arası, 3. ile 4. konum arası

D) 3. ile 4. konum arası, 2. ile 3. konum arası
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2. 

GÜNEŞ

Kuzey kutbu

Ekvator

M

L

K

Güney kutbu

Bir grup 8. sınıf öğrencisi Dünya’mıza gelen Güneş ışınlarının düşme açısından yararlanarak 1 metre uzunluğun-

daki bir çubuğun gölgelerinin uzunlukları ile ilgili paylaşımlarda bulunmaktadır.

Öğrenciler 1 metrelik çubuğun boyunu önce K konumunda sonra L konumunda son olarak M konumunda ölç-

müştür.

Buna göre Güneş ve Dünya yukarıdaki konumlarındayken çubuğun K, L ve M bölgelerindeki gölge boyları 

arasındaki ilişki hangisi gibi olmalıdır?

(Çubuğun gölge boyları üç konumda da öğle vakti aynı saatte düz bir zeminde ölçülüyor.)

Boy

Konum
K L M

Boy

Konum
K L M

Boy

Konum
K L M

Boy

Konum
K L M

A) B)

C) D)
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3. Soner öğretmen okuduğu bir gazete haberindeki cümleleri numaralandırarak sınıfa getirmiştir.

ARTVİN’DE HORTUM

30.04.2020

Nisan

Karadeniz bölgesinde kış mevsiminde bölgeye 

özgü yağış ve tipik rüzgar çeşitleri görülür (I). 

Ancak 7 Şubat 2020 tarihinde Artvin’in Hopa il-

çesinde yaşanan hortum şaşkınlığa yol açtı (II). 

Hortumun etkili olduğu bölgede yoğun yağmur 

yağışı yaşandı (III). Artvin’de Şubat ayının 

mevsim normallerine göre sıcaklık değerleri 

5°C olarak ölçülür (IV). Ancak hortum felaketi-

nin yaşandığı gün ölçülen sıcaklık değeri nor-

malin 4–5°C altında olmuştu (V).

Buna göre öğretmenin numaralandırdığı cümleleri, iklim ve hava olayı şeklinde sınıflandıran aşağıdaki 

öğrencilerden hangisi doğru gruplandırmıştır?

İklim Hava Olayı

A) Ela $ I, II ve IV. III ve V.

B) Alp $ I, III ve V. II ve IV.

C) Asya $ I ve IV. II, III ve V.

D) Duru $ II, III ve V. I ve IV.

4. Kurbağaların derileri epidermis salgı bezlerinden salınan salgı ile

daima nemlidir. Bazı tropik kurbağa türlerinin salgı bezleri ise zehirli-

dir. Bu zehirli salgılar sayesinde düşmanlarından rahatlıkla korunabi-

lirler. Çünkü bu uyarı renklerini tecrübeyle tanımış olan düşman on-

lara yaklaşmaya cesaret edemez. Kurbağaların bazıları bu durumdan 

yararlanabilmek için derilerindeki pigment hücrelerinin genişlemesi 

ve daralması ile renk değişimi göstererek bulundukları ortamlara ra-

hatlıkla uyum sağlayabilirler ve böylece düşmanların saldırılarından 

da korunabilirler.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan olayın başlığı olma-

lıdır?

A) Klonlama B) Mutasyon C) Adaptasyon D) Gen aktarımı
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5.  DNA kendini eşlerken gerçekleşen olaylar aşağıda verilmiştir.

• Karşılıklı ipliklerde bulunan nükleotidler birbirinden ayrılır. DNA adeta bir fermuar gibi açılarak iki iplik haline 

gelir.

• DNA’nın bir ucunda başlayan çözülme diğer ucuna kadar devam eder. Bu sırada çözülen kısımların karşı-

sında hemen yeni iplik oluşur.

• Her bir ipliğin karşısına sitoplazmada serbest halde dolaşan uygun nükleotidler sırayla yerleşir. Karşılıklı 

nükleotidler tekrar birleşir. Böylece iki yeni iplik oluşur.

Görselde verilen eşlenmesi bitmemiş DNA parçasının eşlenen kısımları dikkate alındığında;

I. Çekirdek içerisine sitoplazmadan alınıp yerleştirilen sitozin nükleotit sayısı 5’tir.

II. Hatasız bir DNA eşlenmesi gerçekleşmiştir.

III. Sitoplazmadan alınan fosfat her iki iplik için de aynı sayıdadır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

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

6. Bir grup öğrenci modifikasyon ve mutasyon ile ilgili yorumlar yapmaktadır.

Acun: Anne adaylarının hamileliklerinin ilk aylarında röntgen film çektirmesi doğacak çocuğun genetik 

yapısının bozulmasına yol açabilir.

Sedef: İstiridyelerin kabuk şekli yapıştığı yere göre değişiklik gösterir.

Metehan: Gen yapısının değişmesi sonucu dört boynuzlu keçi dünyaya gelmiştir.

Gülendam: Ortanca çiçekleri asitli topraklarda kırmızı, bazik topraklarda ise mavi renkte çiçek açar.

Öğrenciler mutasyona örnek verenler ve modifikasyona örnek verenler şeklinde gruplara ayrıldığında 

aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi doğru olur?

Mutasyona Örnek Verenler Modifikasyona Örnek Verenler

A) Acun, Sedef Metehan, Gülendam

B) Sedef, Metehan Acun, Gülendam

C) Acun, Metehan Sedef, Gülendam

D) Acun, Gülendam Sedef, Metehan
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7. 

Nemli bölgelerdeki uzun eğrelti otları Kurak bölgelerdeki kısa eğrelti otları 

Yukarıda verilen görsellerde  bitkilerin uzunluklarının bitkinin yaşadığı iklim koşullarına bağlı olduğu gösteril-

miştir. Aynı eğrelti otu alınarak iki farklı ortamda yetiştiriliyor. Yağmur ormanlarında yetişen eğrelti otunun boyu 

yaklaşık 2 metre uzunluğunda olurken kurak bölgelerde yaşayan eğrelti otunun boyu 25 – 40 cm uzunluğunda 

oluyor.

Buna göre, aşağıda verilen durumlardan hangisi yukarıda anlatılan duruma benzer bir örnektir?

A) Bukalemunlar bulundukları yere göre renk değiştirerek düşmanlarından korunur.

B) Nilüfer bitkilerinin geniş yaprakları varken kaktüsler ise diken şeklinde yapraklara sahiptir.

C) Tek yumurta ikizi olan yılanlardan, daha fazla besin bulunan ortamda yaşamını sürdüren yılan daha uzun 

olur.

D) Van kedileri farklı göz renklerine sahiptir.

8. Genetik mühendisliği, canlıların kalıtsal özelliklerini değiştirerek, onlara yeni işlevler kazandırılmasına yönelik 

araştırmalar yapan bilim alanıdır. Genetik mühendisleri;

I. Kanserin tedavi edilmesi için yeni yöntemler geliştirirler.

II. Gen aktarımları yaparken farklı hastalıklar ortaya çıkarabilirler.

III. Hastalığa sebep olan genlerin tespit edilmesini sağlarlar.

IV. Bazı canlı türlerinin yok olmasına neden olarak doğal dengenin bozulmasına sebep olabilirler.

Buna göre verilenler genetik mühendisliğinin olumlu ya da olumsuz yönleri olarak ayrıldığında aşağıdaki 

gruplandırmalardan hangisi yapılmalıdır?

Olumlu Olumsuz

A) I, II. III, IV.

B) I, III. II, IV.

C) II, III. I, IV.

D) I, IV. II, III.
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9. “Doğadaki tüm varlıklar, ağırlıkları nedeniyle bulundukları zeminlere kuvvet uygular. Varlıkların birim yüzeye uy-

guladıkları dik kuvvete basınç adı verilir. Katı maddeler, ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye kuvvet uygular 

ve bu kuvvetin etkisiyle basınç oluşur. Basınç, cismin temas yüzeyi arttıkça azalır. Ayrıca cismin ağırlığı arttıkça 

basınç artar.”

Yukarıdaki bilgiyi öğrenen Dilara’nın bu konu ile ilgili ev ödevi olan aşağıdaki etkinliği yapması gerekmektedir.

S S 2S 3S

2S

I II III IV

3S 2S S

Üst ve alt tabanlarının yüzey alanları verilen I, II, III ve IV rakamları ile gösterilen katı 
cisimler ters çevrildiklerinde bulundukları zemine uyguladıkları basınç nasıl değişir?

ETKİNLİK

Dilara bu etkinliği doğru olarak cevapladığına göre, aşağıda verilenlerden hangisi Dilara’nın cevabıdır?

I. II. III. IV.

A) artar azalır artar azalır

B) artar artar değişmez azalır

C) azalır azalır değişmez artar

D) azalır artar azalır azalır

10. Üç bilim insanı kendi alanları ile ilgili araştırma yaparak aşağıdaki bilgileri vermiştir.

Ali:   Akdeniz Bölgesi’nde oluşan alçak basınç alanı sebebiyle nem artışı yaşanmış ve bölgede hafta boyun-
ca yağış gözlemlenmiştir.

Aleyna:  Havaya salınan sera gazlarının ozan tabakasında sebep olduğu incelme, küresel iklim değişiklikleri ile 
sonuçlanır.

Bora: Bölgedeki rüzgâr kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Buna göre;

I. Üç bilim insanı da atmosferi inceler.

II. Bilim insanlarından birisi hava durumu ile ilgili çalışmalar yaparken diğer ikisi uzun yıllar boyunca belirli bir 
bölgedeki hava olaylarının ortalama durumunu inceler.

III. Gözlemlerini meteorolojik uydulardan yararlanarak yapan bilim insanı sadece Bora’dır.

IV. Ali ve Aleyna adlı bilim insanlarının gözlemleri tahminidir.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II. C) I ve IV. D) II, III ve IV.
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11. Aşağıdaki tabloda bazı sıvıların yoğunlukları verilmiştir.

Sıvı Madde Yoğunluk (g/cm3)

Yağ 0,93

Su 1

Gliserin 1,25

Cıva 13,6

Tabloda verilen sıvılardan farklı miktarlarda kullanılarak aşağıdaki kaplar hazırlanmıştır.

2h
Gliserin

K kabı L kabı M kabı N kabı

3h

Cıva

3h

Yağ

3h

Su

Kaplardaki sıvıların tabanlarına uyguladıkları sıvı basınçları ile ilgili yorumlar şöyledir.

Ahsen : En yüksek basınç, L kabının tabanına uygulanmaktadır.

Kerem : M kabının tabanındaki basınç, N kabının tabanında oluşan basınçtan büyüktür.

Burcu : “Sıvı basıncı, sıvının derinliğine bağlıdır. “hipotezini test etmek için K ve M kapları kullanılabilir.

Buna göre hangi öğrencilerin çıkarımlarına ulaşılabilir?

A) Yalnız Ahsen B) Yalnız Kerem

C) Ahsen ve Burcu D) Ahsen ve Kerem

12. Bezelyeler ile yapılan bir çaprazlama sonucu oluşan bezelyelere ait fenotip oranları aşağıdaki gibidir.

Fenotip : %75 uzun boylu bezelye

 %25 kısa boylu bezelye

ÇAPRAZLAMA SONUCU

Genotipte iki çekinik veya iki baskın özelliğin bir arada bulunduğu genlere homozigot gen; bir baskın 
gen ile bir çekinik genin yan yana bulunduğu genlere ise heterozigot gen adı verildiğine göre, yukarıda 
verilen çaprazlama ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Çaprazlanan bezelyeler heterozigot gene sahip bezelyelerdir.

B) Çaprazlama sonucu oluşan kısa boylu bezelye homozigot gene sahiptir.

C) Çaprazlama sonucu oluşan uzun boylu bezelyelerin tamamı heterozigot gene sahiptir.

D) Bezelyelerde uzun boylu bezelye geni, kısa boylu bezelye genine baskındır.
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13. 

5 TL

1 TL

6 TL
13 TL

2 TL

Sirke

4 TL

Sirke

Domates

Süt

7 TL

Süt

Üzüm

Kabartma 
tozu

Çamaşır 
suyu

Deterjan

Diş macunu

KABARTMA
TOZU

15 TL

Tuz ruhu

20 TL

10 TL

Limon

Ayşe hanımın bir marketten aldığı ürünler fiyatlarıyla birlikte yukarıda verilmiştir.

Buna göre, Ayşe hanımın marketten aldığı ürünlerden, pH değeri 7’den küçük olanlara ödediği para pH 

değeri 7’den büyük olanlara ödediği paradan ne kadar fazladır?

A) 7 TL B) 13 TL C) 19 TL D) 21 TL

14. K, L ve M sıvıları arasındaki yoğunluk ilişkisi dK > dL > dM şeklindedir.

X

Y Z

K

L M

Dağ

Berk, içlerinde sırasıyla K, L ve M sıvısı bulunan X, Y ve Z barometrelerini şekilde verilen konumlarda hazırlıyor 

ve cam borulardaki sıvı yüksekliklerini ölçüyor.

Buna göre X, Y ve Z düzeneklerinde cam borulardaki sıvı yükseklikleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden 

hangisinde doğru verilmiştir? 

A) K > L > M B) L = M > K C) M > L > K D) K > L = M
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15.   

L M N

K

Yukarıda verilen periyodik tabloda ilk 18 elementin bulunduğu bölümden yandaki kesit alınmıştır.

Buna göre alınan kesitteki elementler ile ilgili;

I. Hiçbiri metal değildir.

II. M elementi halojen olamaz.

III. K elementi soygaz ise diğer elementlerin hepsi ametaldir.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

   

16. Bilgi: Asidik çözeltiler, mavi turnusol kağıdını kırmızıya dönüştürürler. Bazik çözeltiler ise kırmızı turnusol kağı-

dını maviye dönüştürürler. Nötr maddeler, turnusol kağıdının rengini değiştirmezler.

NK L M

1 2 3 4

Biri asit biri baz, biri tuz çözeltisi olan ve diğeri ise ne çözeltisi olduğu bilinmeyen yukarıdaki çözeltilere bir tane 

kırmızı turnusol kağıdı sırasıyla bir kaptan çıkarılıp diğerine batırıldığında; turnusol kağıdındaki renk durumu 

sırasıyla “mavi – kırmızı – kırmızı – mavi” şeklinde oluyor.

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A) L çözeltisinin pH değeri 7’den büyüktür.

B) M çözeltisi kesinlikle tuzdur.

C) K ve L çözeltisi karıştırılarak tuz elde edilebilir.

D) N çözeltisi ele kayganlık hissi verir.
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17.   

H2O

Mg3N2

X gazı

Y katısı

Kapalı bir kapta Mg3N2 katısı su (H2O) ile tepkimeye girdiğinde X gazı ve Y katısı elde edilmiştir.

Bu tepkime ile ilgili;

I. Toplam kütle korunmuştur.

II. X gazı CO2 olabilir.

III. Y katısının içerisinde magnezyum atomu bulunabilir.

yorumlarından hangileri doğrudur?

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

18. 

Kum Yüzey

Sandalye Koltuk

AhmetCan

Can ile Ahmet bir deney tasarlamıştır. Öncelikle ayaklarına tamamen aynı ve numarası eşit olan ayakkabılar 
giyerek kum yüzeye basarlar. Ahmet’in kuma batma miktarının daha fazla olduğunu görürler. Daha sonra can 
sandalyeye, Ahmet koltuğa oturur. Bu sefer sandalyenin kuma daha fazla battığını görürler. En son olarak san-
dalye ve koltuğun, üzerinde hiçbir cisim olmadan kumdaki batma miktarına baktıklarında ikisinin de eşit miktar-
da battığını görürler.

Yukarıdaki deneyde, sandalye ayaklarının koltuk ayaklarından daha ince olduğu bilindiğine göre;

I. Can sandalyeye, Ahmet koltuğa oturduğunda, sandalye yüzeye daha fazla battığına göre, Can, Ahmet’ten 
ağırdır.

II. Sandalye ile koltuk tek başlarına kum zemine konulduğunda ikisi de zemine eşit miktarda battığına göre, 
koltuk kesinlikle sandalyeden daha ağırdır.

III. Can ve Ahmet eşit numaralı ayakkabıları giyer, Can sandalye’yi Ahmet ise koltuğu kaldırırsa kesinlikle Ahmet 
kum yüzeye daha fazla batar.

yorumlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız III. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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19. 

K  : Oda koşullarında katı haldedir. Parlak bir 
 yapıya sahiptir. Isı ve elektrik akımını iyi iletir.

L  : Mat bir görünüme sahiptir. Tel ve levha haline 
 getirilemez.

M : Erime ve kaynama noktası düşüktür. Isı ve 
 elektrik akımını iyi iletmez.

Buna göre K, L ve M elementlerinin periyodik cetveldeki yerleri aşağıdakilerden hangisindeki gibi olamaz?

K

L

M

K ML

K L M

M

K

L

A)

B)

C)

D)

20.  I. Sıcak bir ortamda bulunan kap içerisinde sıvı bir madde bulunmaktadır. Kap içerisine başka bir sıvı madde 

eklendikten sonra kapta renk değişimi gözlemleniyor.

II. Bir kap içerisinde başlangıçta bir karışım vardır. Bazı işlemler yapılarak karışan maddeler birbirinden ayrılı-

yor.

III. Bir kap içerisinde başlangıçta katı bir madde vardır. Kabın içine katı bir madde daha atılıyor. Bir süre sonra 

kabın içerisinde toz halde tek bir madde olduğu görülüyor.

Yukarıdaki olaylar ile ilgili aşağıdaki çıkarımlar veriliyor.

• (5 puan) I. olay kimyasal değişim de fiziksel değişim de olabilir.

• (10 puan) II. olay fiziksel değişimdir.

• (20 puan) III. olay kimyasal değişimdir.

Buna göre doğru olan çıkarımların puanları toplanırsa kaç puan elde edilir?

A) 15 B) 25 C) 30 D) 35
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