
SAYISAL BÖLÜM

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR
1. Bu sınavda Matematik (20 soru) - Fen Bilimleri (20 

soru) olmak üzere iki bölüm bulunmaktadır.
2. Sınavın süresi 80 dakikadır.
3. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru 

için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış 
cevaplanmış sayılacaktır.

4. Puanlama; her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, 
doğru cevap sayısından çıkarılarak elde edilecek 
geçerli cevaplar üzerinden yapılacaktır.

5. Cevaplamaya, istediğiniz testin sorusundan 
başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde 
fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. 
Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.

Kurslarda Öğretimin Planlanması ve Rehberlikte Üstünleşme

KİTAPÇIĞI
A
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2. İstanbul Boğazı’nı geçmek için Marmara Denizi’nde 
bekleyen gemilerin uydu görüntüsü ve bu görüntü 
üzerinde gemilerin konumlarını belirlemek için yerleştiril- 
miş koordinat sistemi aşağıdaki görselde verilmiştir.

Buna göre aşağıda verilen koordinatlardan hangisi 
gemilerden birinin bulunduğu noktaya ait değildir?

A) (-4, -5)      B) (-3, 2)  

C) (2, -3)      D) (5, 4)

3. Alanı 48 metrekare olan dikdörtgen şeklindeki bir 
tarlanın kısa kenarı ile uzun kenarının uzunlukları 
aralarında asaldır.

Kenar uzunlukları metre cinsinden tam sayı olan bu 
tarlanın çevresi en az kaç metredir?

A) 98       B) 38  

C) 32        D) 28

y

x
-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

6
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2
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-5
-6

1.

Bu krikonun uzunluğu 10 br iken kriko koluna 3 kez basıldığında uzunluğu hangi ardışık iki doğal sayı arasında 
olur?

A) 11 ile 12     B) 13 ile 14     C) 16 ile 17     D) 17 ile 18

a b

5

2a b.a, b birer doğal sayı olmak üzere            =              dir. 
Kriko, ağır bir yükün kaldırılması için kullanılan alettir.

Aşağıda verilen krikonun uzunluğu, kriko koluna her basıldığında        br artmaktadır.

10 br
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4.

Furkan, her birinden yeterli sayıda bulunan bu kartlardan seçerek üzerlerinde yazan tüm rakamları çarptığında bir sayı elde 
etmektedir. Elde ettiği sayı, 21’in pozitif tam sayı kuvveti şeklinde yazılabilmektedir. 

Buna göre Furkan’ın seçtiği kart sayısı en az kaçtır?

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

a≠0, b≠0 ve k bir tam sayı olmak üzere ak ∙ bk  = (a ∙ b)k dir.

Aşağıda birer adet mavi ve kırmızı kart ile bu kartların üzerinde yazan rakamlar gösterilmiştir.

3 3 3 7 7

5. Abdullah ve Salih’in ATM’ye olan uzaklıkları sırasıyla 10 m ve 100 m’dir.

Abdullah bulunduğu konumdan saniyede 2 m ilerleyerek ATM’den uzaklaşırken, Salih ise bulunduğu konumdan saniyede 1 m 
ilerleyerek ATM’ye yaklaşmaktadır.

Salih’in ATM’ye ulaştığı ana kadar geçen sürede bu kişilerin ATM’ye olan uzaklıklarının zamana göre değişimini 
gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

10 m

Abdullah Salih

100 m

10

100

ATM’ye uzaklık (m)

Zaman (sn)

Abdullah
Salih

90

10

20

ATM’ye uzaklık (m)

Zaman (sn)

Abdullah
Salih

10

10

100

ATM’ye uzaklık (m)

Zaman (sn)

Abdullah
Salih

30

40

10

210

ATM’ye uzaklık (m)

Zaman (sn)

Abdullah
Salih

100

100
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6. Üzerinde yazan cebirsel ifadeler ile uzunlukları arasında ilişki bulunan üç tahta aşağıda gösterilmiştir.

Bu tahtaların üzerinde yazılı olan cebirsel ifade;

• Tamkare özdeşliği belirtiyorsa değişken yerine 10, 
• İki kare farkı özdeşliği belirtiyorsa değişken yerine 4, 
• Diğerlerinde ise değişken yerine 2 yazılarak elde edilen değerler milimetre cinsinden tahtaların uzunluklarını vermektedir.

Buna göre bu tahtaların uzunlukları toplamı kaç milimetredir?

A) 50      B) 82      C) 162      D) 184

a2 - 1 a2 + 2a + 2a2 - 10a + 25

8.

Bu uçlu kalemin arkasına her basıldığında ucun 5 mm’lik 
kısmı dışarı çıkmaktadır.

Buna göre ucun dışardaki bölümünün uzunluğu (y) 
ile kalemin arkasına basma sayısı (x) arasındaki 
doğrusal ilişkinin denklemi aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) y = 2x - 5      B) y = 5x - 2   

C) y = 5x + 2      D) y = 2x + 5 

Bir uçlu kalem, ucunun 2 mm’lik kısmı dışarıda iken 
aşağıdaki gibi görünmektedir.

2 mm

7. 0,25.10a sayısı 1000’den büyük ve 27000.10b sayısı ise 
1’den küçüktür.

Buna göre a ve b sayıları aşağıdakilerden hangisi 
olabilir?

A)

B)

C)

D)

-4

-3

6

5

5

4

-4

-5

a b 
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9.

Beş farklı araç modeline ait özellikler, kullanıcılar tarafından puanlanarak aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.

Tablo: Araç Modellerinin Özelliklerinin Puanlaması

Bir veri grubundaki tüm verilerin toplamının veri sayısına bölümüne artimetik ortalama denir.

Tablodaki her bir modelin tüm özellikleri için verilen puanların ortalaması alınarak o aracın seviyesi belirlenmektedir.  

Bu modeller içinden seçilen birinin seviyesinin 4'ten az olma olasılığı kaçtır?

A)       B)       C)       D) 2
5

3
5

4
5

1

Örneğin, A modelinin seviyesi                        = 3‘tür.2 + 4 + 3
3

Özellik
Model A

Modeli
B

Modeli
C

Modeli
D

Modeli
E

Modeli

Yakıt

Güç

Motor

2

4

3

3

3

4

4

3

5

5

3

4

5

2

4

10. Kenar uzunlukları (4x + 4) br ve (6x + 6) br olan dikdörtgen şeklinde mavi ve sarı renkli eşit büyüklükte iki adet cam Şekil 1’de 
verilmiştir.

Mavi cam 4 eşit parçaya, sarı cam 3 eşit parçaya ayrılarak bu parçalardan birer tanesi uzun kenarları boyunca Şekil 2’deki 
gibi üst üste konulmuştur. 

Buna göre Şekil 2’de görünen sarı bölümün alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4x2 + 8x + 4    B) 4x2 + 16x + 12    C) 6x2 + 12x + 6    D) 8x2 + 16x + 8

6x + 6

4x + 4 4x + 4

6x + 6

Şekil 1 Şekil 2



SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜİZLEME SINAVI - 6

6
Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü

11. Aşağıda her birinin içinde yeteri kadar bilye bulunan 4 küre verilmiştir. Bu kürelerin her biri birer kez döndürülüp durdu-
rulduğunda her birinden belirli miktarlarda bilye altlarındaki kutulara düşüyor.

Her bir kutuya düşen bilye sayısı, kutuların üzerinde yazılan üslü ifadelerle çarpılıyor. Daha sonra oluşan çarpım sonuçları 
toplanıp ondalık gösterim olarak sonuç ekranında yazılıyor.

Kürelerden soldan başlayarak sırası ile 14, 11, 3, 5 tane top kutulara düştüğünde sonuç ekranında görünen sayı kaç 
olur?

A) 141,35     B) 151,35     C) 251,80     D) 141,80

101 100 10-1 10-2

Ondalık Gösterim Sonuç Ekranı

12. Dikdörtgen şeklinde karton üzerine aşağıdaki gibi eş kare ve eş dikdörtgenler oluşturulacak şekilde boyanarak bir desen 
oluşturulmuştur.

Kare şeklindeki desenlerin bir kenar uzunluğu 25 birim olduğuna göre kartonun ön yüzünün alanı kaç birimkaredir?

A) 28      B) 210      C) 213      D) 214
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13. Şekil 1’de verilen dikdörtgen biçimindeki kâğıdın uzun kenarı kısa kenarının 2 katından 4 birim eksiktir. Bu kâğıt Şekil 2’deki 
gibi kısa kenarı boyunca kesilerek 4 eş parçaya ayrılmıştır.

Ayrılan parçalardan iki tanesi Şekil 3’teki gibi kare şeklinde turuncu karton üzerine kenarları çakışacak şekilde yapıştırılmıştır.

Buna göre Şekil 1’deki kâğıdın kısa kenar uzunluğu kaç birimdir? 

A) 4       B) 5       C) 7      D) 8

4 br

7 br
Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3

14. Aşağıda bir çatı modeli gösterilmiştir.

Bu çatının sol bölümünün eğimi      , sağ bölümünün eğimi       ’tir.

Çatının genişliği ve yüksekliği metre cinsinden tam sayı olduğuna göre çatının genişliği en az kaç metredir?

A) 10      B) 21      C) 35      D) 40

3
5

4
5

Çatı genişliği
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15. Renkleri dışında özdeş 13 kırmızı ve 13 mavi topun bulunduğu sepet aşağıdaki görselde verilmiştir. Mavi topların üzerinde 3, 
kırmızı topların üzerinde ise 5 yazmaktadır.

Çağrı ve Tuğrul kardeşler, bu sepet içerisinden bir miktar top almıştır. Çağrı’nın aldığı topların üzerinde yazan sayıların 
toplamı 11, Tuğrul’un aldığı topların üzerinde yazan sayıların toplamı ise 19’dur.

Çağrı ve Tuğrul topları aldıktan sonra sepette kalan toplar arasından rastgele alınan bir topun kırmızı olma olasılığı 
kaçtır?

A)        B)        C)        D)  4
9

5
9

4
13

5
13

55
3

3 3
355 5 53

3
3 335 5 5 5

3 35 5 53 3

16. Aşağıda Şekil 1’de verilen dikdörtgen biçimindeki tarlanın; kare şeklinde ve alanı 50 m2 olan bölümünde biber, dikdörtgen 
şeklinde ve alanı 80 m2 olan bölümünde patlıcan ekilidir. İki bölüm, 4 m genişliğinde bir yol ile birbirinden ayrılmıştır. 

Aynı tarla hasattan sonra aralarında 2 m’lik yol bulunan Şekil 2’deki gibi üç bölüme ayrılıyor. Bu bölümlerden A bölümünün 
uzunluğu            m ve B ile C bölümlerinin alanları birbirine eşittir.

Buna göre C bölümünün alanı kaç metrekaredir?

A) 25       B) 30      C) 35      D) 40

7 2

7 2

Biber ekili 
bölüm

Patlıcan ekili 
bölüm

A B C

50 m2 80 m2

4 m 2 m 2 m

Şekil 1 Şekil 2
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17. Dört cam kaba doldurulan farklı sıvıların hacimleri ve bu kaplara bağlı muslukların dakikada akıttığı sıvı miktarları aşağıdaki 
görselde verilmiştir.

Dört musluk aynı anda açılarak kaplarda bulunan sıvılar boşaltılmaya başlanıyor ve kaplardaki sıvılardan biri bittiği anda tüm 
musluklar kapatılıyor.

Buna göre son durumda kaplarda kalan sıvı miktarlarının dağılımını gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A)        B)        C)        D)

18. İkizkenar yamuk biçimindeki bir kâğıt ve bu kâğıdın paralel kenarlarının uzunlukları Şekil 1’de verilmiştir. 

Bu kâğıtlardan sekiz tanesi bir zemin üzerinde Şekil 2’deki gibi kenarları çakışacak şekilde birleştirilerek dikdörtgen biçiminde 
bir desen oluşturuluyor.

Oluşan desenin zeminde kapladığı alanı santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifadenin özdeşi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) 2(a + b)     B) 2(a + b)(a + b)   C) 2(a - b)(a - b)    D) 2(a + b)(a - b) 

b cm

a cm
Şekil 1 Şekil 2

Su
60 L

Portakal suyu
40 L

Vişne suyu
35 L

Limonata
30 L

Dakikada
5 L

Dakikada
4 L

Dakikada
1 L

Dakikada
2 L

200o

80o

240o

80o

200o

80o

240o

80oVişne 
suyu Vişne 

suyu
Portakal 
suyu

Limonata

Limonata

Portakal 
suyu

Vişne 
suyu

Su

Limonata

Su

Su
Su



Matematik testi bitti.
Fen Bilimleri testine geçiniz.
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Grafik 2: Kız Öğrencilerin 
  Şubelere Göre Dağılımı

A

120o

C

B

19. Köprü Ortaokulu’ndaki 8. sınıf öğrencilerinden erkeklerin şubelere göre dağılımı Grafik 1’de, kızların şubelere göre dağılımı 
Grafik 2’de gösterilmiştir.

C sınıfındaki kız ve erkek öğrenci sayıları eşit olduğuna göre bu okuldaki 8. sınıf öğrencilerinin sayısı aşağıdakiler- 
den hangisi olabilir?

A) 72      B) 96      C) 108      D) 120

Grafik 1: Erkek Öğrencilerin 
  Şubelere Göre Dağılımı

B

150o

A

C

20. Bilgi: Yarıçapı r olan bir dairenin çevresi 2.π.r formülü ile hesaplanır.

İki yarım daire ve bir dikdörtgensel bölgeden oluşan koşu pisti aşağıda gösterilmiştir.

Koşu pistinin bir tarafındaki O merkezli yarım dairede A, B ve O noktaları doğrusal, O ve B noktaları arası mesafe   
birimdir. Koşu pisti kesikli çizgilerden meydana gelen birbirine paralel iki bölümden oluşmaktadır ve bu bölümler arası mesafe       
       birimdir.

B noktasından yarışa başlayan sporcu, bulunduğu kesikli çizgiyi takip ederek bir tam tur atıp yine B noktasında yarışı 
bitirmiştir. C noktasından yarışa başlayan diğer sporcu ise bulunduğu kesikli çizgiyi takip ederek bir tam turu tamamlamadan 
A noktasında yarışı bitirmiştir.

İki sporcunun koştukları mesafe eşit olduğuna göre A ve C noktaları arası mesafe birim cinsinden hangi iki tam sayı 
arasındadır? (π’yi 3 alınız.)

A) 6 ile 7      B) 7 ile 8     C) 8 ile 9     D) 9 ile 10

210

2

• A • C
B

O

• 

• 

210

2
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A
Basınç, birim yüzeye etki eden dik kuvvet olarak tanımlanır. 

Emre, “Katı basıncı cismin yüzey alanına bağlıdır.” hipotezini test etmek amacıyla 10 tane özdeş küpten 5 tanesiyle I. dizilim, 
kalan 5 tanesiyle de II. dizilimi yapmıştır. Küpleri birbirine yapıştırarak oluşturduğu dizilimleri kum zemine koyduğunda aşağı-
daki grafiği elde etmiştir.

Buna göre Emre'nin oluşturduğu düzenekler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

1.

Katı basıncı (Pa)

I. dizilim II. dizilim

I. II.

Kum Kum

I. II.

Kum

I. II.

Kum

I. II.

A)

C)

B)

D)
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2. Aşağıdaki görselde bazı kavramların birbirleriyle ilişkileri gösterilmiştir.

Verilen görselle ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Bir DNA molekülünde üçgen ile belirtilen yapının sayısı yıldız ile belirtilen yapının sayısından fazladır.

B) Şekillerle belirtilen yapıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı üçgen, altıgen, yıldız şeklindedir.

C) Bir DNA molekülünde üçgen ile gösterilen yapının sayısı, nükleotid sayısına eşittir.

D) Altıgen ile gösterilen yapı, bir türün tüm sağlıklı bireylerinde aynı sayıda bulunur.

DNA Nükleot�d

Şeker Organ�k Baz

Prote�n kılıfla kaplanması
sonucu oluşan yapıdır.

Çok sayıda 
nükleot�dden oluşmuş

anlamlı parçasıdır.
Yapısında 

bulunur.

DNA'nın yapı 
b�r�m�d�r.

3. Dişli çarklarda dönme sayısı yarıçap ile ters orantılıdır. Yarıçap verilmeyip diş sayısı verilirse; diş sayısı yarıçap yerine 
kullanılabilir. Çünkü diş sayısı ve yarıçap arasında doğru orantı vardır.

Diş sayıları belirtilen hareketsiz K, L ve M dişlileri görseldeki gibi birbirine bağlanmıştır.

Buna göre verilen sistemle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) L dişlisi, K dişlisinde oluşacak hareketi M dişlisine iletir.

B) K dişlisi, L ve M dişlilerine göre daha yavaş döner.

C) K ve L dişlileri aynı yönde döner.

D) L ve M dişlileri zıt yönde döner.

K: 24 diş

L: 12 diş

M: 16 diş
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6. Aşağıdaki görselde iki farklı maddede gerçekleşen değişimler modellenmiştir.

Modellere göre yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Her iki değişimde de maddelerin kimliği değişmiştir.    

B) İkinci değişimde sadece bağ oluşumu gerçekleşmiştir.

C) Birinci değişime naftalinin süblimleşmesi örnek verilebilir.

D) İkinci değişime suyun buharlaşması örnek verilebilir.

1. Değişim 2. Değişim

5.

Kutup ayıları, Kuzey Buz Denizi'nde buz tabakaları 
üzerinde avladıkları foklarla besleniyor. Buz tabaka-
larının parçalanması nedeniyle hayvanların yiyecek 
bulmakta ve yavrularını beslemekte zorlandıkları, bu 
sebeple çok uzun mesafeler kat etmek zorunda kaldıkları 
belirtiliyor.

Kanadalı uzmanlar bu yüzyılın sonuna kadar kutup 
ayılarının neslinin tükenebileceği uyarısında bulundu.

UZMANLAR UYARDI
KUTUP AYILARININ NESLİ 
BU YÜZYILIN SONUNDA 

TÜKENEBİLİR!!!

Aşağıdakilerden hangisi uzmanların açıkladığı bu 
duruma neden olmaz?

A)

B)

C)

D)

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması.

Fosil yakıtların enerji kaynağı olarak kullanımının 
artması.

Atmosferde karbondioksit miktarının normal değer- 
lerin üzerine çıkması.

Endüstriyel hayvancılık faaliyetlerinin ve tarımsal 
kimyasalların artması.

4. Aşağıdaki görselde bir DNA molekülünün ard arda iki 
kere hatasız eşlenmesi gösterilmiştir.

Verilen görselle ilgili yapılan yorumlardan hangisi 
doğrudur?

A)

B)

C)

D)

DNA molekülü iki kez eşlendiğinde yedi DNA oluşur.

IV numaralı DNA, I numaralı DNA ile ortak nükleotit 
dizilimi içermez.

V numaralı DNA ile VI numaralı DNA aynı nükleotit 
dizilimine sahiptir.

II ve III numaralı DNA'ların sadece birer zincirleri aynı 
nükleotit dizilimine sahiptir.

I

III

VIIVIVIV

II
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8. Aşağıdakilerden hangisi mutasyona örnek verilemez?

A) Van kedisinin gözlerinin farklı renkte olması.

B) İki boynuzlu keçiden dört boynuzlu keçi doğması.

C) İnsanlarda altı parmaklılık.

D) Güneşlenen birinin teninin bronzlaşması.

7. Görselde Türkiye haritası verilmiştir.

Denizlerin tuzluluk oranı arttıkça deniz suyunun yoğunluğu da artar. Denizlerimizin tuzluluk oranları arasındaki ilişki; 

  Akdeniz > Ege > Karadeniz  şeklindedir. 

Ahmet ve Mustafa üç farklı denizde birlikte dalış yapmış ve bu denizlerde dalış yaptıkları derinlikler tabloda verilmiştir.

Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ahmet’e Akdeniz’de etki eden basınç, Mustafa’ya Karadeniz’de etki eden basınçtan fazladır.

B) Ege Denizi’nde yapılan dalışta Mustafa’ya etki eden basınç daha fazladır.

C) Ahmet’e Ege Denizinde etki eden basınç Akdeniz’de etki eden basınçtan azdır.

D) Mustafa’ya Akdeniz’de etki eden basınç, Ahmet’e Karadeniz’de etki eden basınçtan fazladır.

Deniz

100 m

Akdeniz

50 m

Ahmet

Dalış Derinliği

Mustafa

100 m

Ege

100 m

50 m

Karadeniz

100 m

Ege 
Denizi

Akdeniz

Karadeniz
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10. Bezelyelerde tohum renginin kalıtımı ile ilgili bir araştırma çalışması yapılmıştır.

1. Aşama: Sarı tohum rengine sahip iki bezelye bitkisi çaprazlanmıştır.
Çaprazlama sonucunda 20 adet bezelye tohumu elde edilmiş ve bu bezelyelerin renklerine göre sayıları tabloda verilmiştir.

2. Aşama: 1. aşamada oluşan sarı tohumlu bezelyelerden iki tanesi çaprazlanmıştır.
Çaprazlama sonucunda 6 adet bezelye tohumu elde edilmiş ve bu bezelyelerin renklerine göre sayıları tabloda verilmiştir.

Verilen bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A) 1. aşamada çaprazlanan bezelyelerin sadece birinde yeşil tohum aleli bulunur.

B) 2. aşamada çaprazlanan bezelyelerden bir tanesi saf baskın genotipe sahiptir.

C) 2. aşamada çekinik karakterli bezelye oluşmamıştır.

D) 1. aşamaya bakılarak bezelyelerde sarı tohum renginin baskın olduğu tespit edilebilir.

Sarı Tohumlu Bezelye Sayısı Yeşil Tohumlu Bezelye Sayısı

14 6

Sarı Tohumlu Bezelye Sayısı Yeşil Tohumlu Bezelye Sayısı

5 1

9. Sıvılar, içinde bulundukları kabın temas ettikleri yüzeylerine yoğunlukları ve derinlikleri ile doğru orantılı olarak basınç uygular.

Aşağıdaki özdeş kaplara aynı derinlikte farklı cins sıvılar konulmuştur.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

Buna göre, kapların tabanlarındaki K ve L noktalarına uygulanan sıvı basınçlarının büyüklükleriyle ilgili,

1. sıvının yoğunluğu, 2. sıvının yoğunluğunun iki katı ise K noktasındaki basınç L’dekinin iki katıdır.

2. sıvının 100 ml’si boşaltılırsa L noktasına uygulanan sıvı basıncı yarıya düşer.

1. sıvının bulunduğu kap aynı sıvıyla tamamen doldurulursa, K noktasındaki sıvı basıncı iki katına çıkar.

I.

II.

III.

 

K L

1. sıvı 2. sıvı

h

h

h

h

200 ml200 ml
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11. Şekilde verilen sistem dengededir.

Akif'in bulunduğu sistemde değişiklikler yapılarak;

• Kaldıracın ucundaki platform aşağı indirilerek Hasan'ın tuğlaları yüklemesi sağlanacak.
• Platforma yüklenen tuğlalar yukarı çıkarılarak Mehmet'e ulaştırılacaktır.

Akif amacına ulaşmak için dört farklı hareket türü belirleyip bunlardan ikisini seçmiştir.

Buna göre Akif hangi seçenekteki sıralamayı izlerse amacına ulaşır?

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

Akif
Mehmet

Hasan

Plartform

Destek

Akif batı 
yönünde 

hareket etmeli.

Akif doğu 
yönünde 

hareket etmeli.

Destek batı 
yönünde 

hareket etmeli.

Destek doğu 
yönünde 

hareket etmeli.

1 2 3 4

DoğuBatı
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Bünyamin, bu bilgiler doğrultusunda 0 ⁰C'da, deniz seviyesinde aşağıdaki deney düzeneğini kurmuştur.

12. İtalyan bilim insanı Torricelli açık hava basıncını ölçmek amacıyla aşağıdaki deneyi yapmıştır.

yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? (dcıva > dsu)

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

Bünyamin'in yaptığı deneyle ilgili;

Oyun hamuru çıkarıldığı anda açık hava basıncı, cıvanın basıncından küçük olduğu için borudaki cıvanın bir kısmı 
K noktasından dökülür.

Deney düzeneğinde cıva yerine su kullanılırsa suyun tamamı K noktasından boşalır.

Deney düzeneği daha yüksek bir yere götürülürse boruda kalan cıvanın yüksekliği azalır.

I.

II.

III.

Deniz seviyesinde, 0 ⁰C'da 100 cm uzunluğundaki cam boruyu cıva ile doldurmuştur.
Borunun ağzını kapatıp ters çevirmiştir.
Boruyu cıva dolu kaba daldırıp ağzını açtığında borudaki cıvanın bir kısmının kabın içine boşaldığını ve cıva seviyesinin 
76 cm yüksekliğinde sabit kaldığını görmüştür.

•
•
•

76 cm

Boşluk

Cıva

Cıva
çanağı

HavaHava

K K
100 cm uzunluğundaki cam boruya
K noktasından delik açıp, bu deliği 

oyun hamuru ile kapatıyor.

Boruyu tamamen cıva ile doldurup ağız kısmını 
eliyle hava almayacak şekilde kapatıyor ve 
K noktasındaki oyun hamurunu çıkarıyor.

100 cm 100 cm
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14.

2. Durum1. Durum

K
L

10 g 50 g

10 °C
10 °C

100 °C

I. Kap

3. Durum

II.Kap

Sıcaklıkları 10 °C olan demirden yapılmış K ve L cisimleri 
100 °C sıcaklıktaki saf suyun içerisine şekildeki gibi bıra- 
kılıp son sıcaklıkları eşit olana kadar bekletiliyor.

Daha sonra bu cisimler ısı kaybı yaşanmadan içlerinde 
10 °C sıcaklığında ve eşit miktarda saf su bulunan özdeş 
kaplara aynı anda bırakılıyor ve kaplarda ısı alışverişi 
bitene kadar bekleniyor.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

1. durumda K ve L cisimlerinin toplam ısı enerjileri 
eşittir.

2. durumda K ve L cisimlerinin sudan aldıkları ısı ener- 
jileri eşittir.

3. durumda L cisminin son sıcaklığı daha büyüktür.

3. durumda 1. kaptaki suyun son sıcaklığı daha
büyüktür.

K L

1980 1990 2000 2010

pH = 7,9 pH = 7,9 pH = 6,8 pH = 5,8

13. Grafiklerde bir bölgedeki tatlı su kaynağında bulunan 
balık türü sayısı ile bu bölgedeki sanayi tesisleri sayısının 
yıllara göre değişimi gösterilmiştir. Tabloda ise bu su 
kaynağının farklı yıllardaki pH değerleri verilmiştir. 
(Bölgeye dışardan farklı balık türü gelmediği bilinmektedir.)

Sadece verilen tablo ve grafiklere göre aşağıdaki 
yorumlardan hangisi yapılamaz?

A)

B)

C)

D)

Balık türlerinin yok olmasının tek nedeni bölgedeki 
tatlı su kaynağının pH değerinin değişmesidir.

1980-1990 yılları arasında kurulan sanayi tesislerinde 
asit yağmurları için önlemler alınmış olabilir.

Tatlı su kaynağında bulunan ve asidik ortamda yaşaya- 
bilen balık türleri bazik ortamda da yaşayabilmektedir.

1990 ve 2000 yılları arasında kurulan sanayi tesisleri 
su kaynağında H+ iyonu sayısını artırmıştır.

8

Balık Türü

Yıllar

7
6

1980 1990 2000 2010

4

16

Sanayi Tesisi Sayısı

Yıllar

14
12

1980 1990 2000 2010

8

4
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15. Hidroklorik asit (HCl) çözeltisine magnezyum metali eklenerek aşağıdaki kimyasal tepkime deneyi yapılıyor.

Buna göre deneyde gerçekleşen kimyasal tepkimeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kimyasal tepkimede kütle korunmamıştır.

B) Tepkimede balonun şişmesine neden olan yeni atomlar oluşmuştur.

C) Balonun içindeki gazın kütlesi 30 g'dan azdır.

D) Deney sonunda çözelti içerisindeki HCl miktarı artmıştır.

1.

2.

3.

durumda erlenmayer, magnezyum, balon ve HCl çözeltisi hassas terazi ile tartılıyor.

durumda HCl çözeltisinin içine magnezyum metali atılır atılmaz erlanmayerin ağzına balon takılıyor. Ardından kabın ısındığı, 
renk değişikliği olduğu ve balonun şiştiği görülüyor.

durumda gaz çıkışı tamamlandıktan sonra balonun ağzı bağlanarak alınıyor, kap ve içindeki sıvı birlikte tartılıyor.

Magnezyum

Erlenmayer

Hassas terazi

Balon
HCl

1. durum 2. durum 3. durum

16. Aşağıda verilen çıkrık sistemine asılı ay ve yıldız cisimleri hareketsiz dengede durmaktadır.

Görselle ilgili  yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Yıldızın ağırlığı ayın ağırlığının fazladır.

B) Ay ve yıldız yer değiştirdiğinde yıldız yukarı hareket eder.

C) Sistemdeki silindirler aynı oranda büyütülürse denge bozulur.

D) Ay ve yıldız eşit kollu teraziye konulduğunda terazi dengede kalır.

r
2r
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17. Periyodik tabloda bulunan K ve L elementlerinin periyot ve grup numaraları, M ve N elementlerinin ise özellikleri ile ilgili 
bilgiler verilmiştir.

Periyot
Grup

4

3

2

1

L
Element

Periyot/Grup

K

Buna göre elementlerin periyodik tablodaki yerleşimleri hangi seçenekteki gibi olabilir?

A)

N K

M

L

B)

N K

ML

D)

N

K M

L

C)

N

K

M

L

M Elementi: 
Doğada tek atomlu gaz halinde bulunur.

N Elementi: 
Kararlı yapıdadır. Elektron alış verişi yapmaz.
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18. BÜYÜK KEŞİF KUNGALAR

Mezopotamya'da evcil atlar kullanılmaya başlamadan önce “kunga” adı verilen ve savaş araçlarının etkinliğini artıran güçlü 
binek hayvanları kullanılmaktaydı. Çivi yazılı tabletler ve mühürler üzerinde resmedilen kungaların cinsi tespit edilemiyordu. 
Bugüne dek kazılarda ortaya çıkan bulgular, kungaların hayvanlar arasındaki sınıflandırılmasına dair bilgi vermiyordu.

Suriye'nin kuzeyindeki arkeolojik kazılarda ortaya çıkan ve 4 bin 500 yıllık olduğu tespit edilen iskeletler, kungaların soyunun 
aydınlatılmasını sağladı. Araştırmacılar Göbeklitepe’de kalıntıları bulunan 11.000 yıllık bir Suriye yaban eşeğinin (hemippe) 
genlerini sıraladı. Kungaların; komutlara uyan dişi evcil eşekler ile güçlü kaslara sahip erkek yaban eşeğinin çiftleştirilmesi 
sonucu oluşan F1 melezleri olduğu sonucuna varıldı. Böylece melez hayvan yetiştiriciliğinin en eski kanıtları belgelendi.

Sadece metne göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

A) Çaprazlama sonucunda istenmeyen özellikler taşıyan bireyler elde edilmiştir. 

B) Arkeolojik çalışmalar biyoteknolojik yöntemlerin kullanımı hakkında bilgi verebilir.

C) Kungalar çaprazlama sonucu elde edilmiş birinci kuşak melez bireylerdir.

D) Biyoteknolojik yöntemler savaşlarda taraflara avantajlar sağlayabilir.
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19. Köprü taşımacılığa ait asansörlü vinç kullanılırken;

• Lift kolu uzayıp kısalabilmekte,
• Lift kolunun uç kısmı aşağı ve yukarı hareket etmekte,
• Taşıyıcı platform lift kolunun üzerinde kayarak yükü yukarıya taşımaktadır.

İşçiler 4. kata yük çıkarabilecek uzunluktaki lift kolunu açtıktan sonra sistem bozulmuş ve lift kolunun uzunluğu sabit kalmıştır. 
Bu durum için lift kolunun yüksekliğine bağlı olarak katlara ulaşabileceği K, L, M ve N noktaları belirlenmiştir. Kamyon, 
K noktasına getirildiğinde lift kolu yükseltilerek 4. kata ulaşabilmektedir. 

Özdeş yüklerin farklı katlara taşınmasıyla ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) 4. kata yük taşınırken yapılan iş, 3. kata taşınırken yapılan işten fazladır.

B) 2. kata yükü çıkarabilmek için kamyon M noktasına yanaştırılmalıdır.

C) 3. kata yük taşınırken uygulanan kuvvet, 2. kata yük taşınırken uygulanan kuvvetten fazladır.

D) 1. ve 4. kata taşıma işlemi yapılırken yükün lift kolu üzerinde aldığı yollar birbirinden farklıdır.

Giriş katı

3. kat

4. kat

2. kat

1. kat Lift kolu

K L M N

Taşıyıcı
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Sınav bitti.
Cevaplarınızı kontrol ediniz.

20. Aşağıda bazı meyvelerin hasat zamanlarını gösteren bir mevsim tablosu ile Dünya’nın Güneş etrafındaki gün dönümü ve 
ekinoks tarihlerindeki konumları verilmiştir.

Dünya’nın Güneş etrafındaki konumuna bağlı olarak meyvelerin hasat zamanları ile yarım küre eşleştirmelerinden 
hangisi doğrudur? (Bitkilerin hasat zamanını etkileyen tek faktörün mevsim olduğu varsayılacaktır.)

İLKBAHAR

Çilek Erik

YAZ

Karpuz Kayısı

SONBAHAR

Üzüm Armut

KIŞ

Portakal Mandalina

1 3

4

2

A)

B)

C)

D)

Çilek

Kayısı

Armut

Mandalina

 Meyvenin Adı 

3

2

4

1

 Dünya’nın Konumu            

Güney

Kuzey

Güney

Kuzey

 Yarım Küre        
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