
Kurslarda Öğretimin Planlanması ve Rehberlikte Üstünleşme

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.



Bu testte 20 soru vardır.Matematik
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2. Üzerlerinde üslü ifadelerin yazılı olduğu dört kart aşağıda 
verilmiştir.

Bu kartların üzerinde yazan sayıların en küçüğü ile 
en büyüğünün çarpımı kaçtır?

A) -2-2        B) -24

C) -26        D) -214

3.

Bu toplardan en az kaç tanesi çıkarılırsa kalan 
topların üzerinde yazan sayılar herhangi bir doğal 
sayının pozitif tam sayı çarpanlarının tamamı olur?

A) 6         B) 8 

C) 10        D) 12

Aşağıda 1’den 14’e kadar numaralandırılmış on dört 
adet top verilmiştir.

1.

Yükseklikleri aynı birim cinsinden verilen kare prizma şeklindeki kutular ikişerli olarak üst üste yerleştirilerek aşağıdaki gibi 
bloklar oluşturulmuştur.

Buna göre hangi bloğun yüksekliği en fazladır?

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

a ve b birer doğal sayı olmak üzere           =     dir.   ba a2 . b

54

24

1. blok

24

35

2. blok

5

35

3. blok

33

54

4. blok

(-22)3 (-22)-1(-2-3)-2 (-    )-21
16 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14
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6. Bir ok atma yarışmasında Fatih ve Mert aşağıda verilen 
hedef tahtasına isabetli birer atış yapıyor. 

Yarışmanın kuralına göre ilk atışı yapan kişinin okunun 
isabet ettiği bölümdeki sayı taban, ikinci atışı yapan 
kişinin okunun isabet ettiği bölümdeki sayı kuvvet olacak 
şekilde üslü ifade oluşturulur. Üslü ifadenin sonucu tam 
sayı ise yarışmayı ilk atışı yapan kişi kazanır.

İlk atışı yapan Fatih’in yarışmayı kazanmasını 
sağlayacak olası durum sayısı kaçtır?

A) 6         B) 5 

C) 4        D) 3

4. a ≠ 0 ve x, y tam sayılar olmak üzere ax ∙ ay = ax+y ve        = ax-y  dir.

Her bir hücresinde 3’ün tam sayı kuvvetlerinin yazılı olduğu bir tablo aşağıda verilmiştir. Tabloda bu üslü ifadelerden ikisi A 
ve B harfleriyle gösterilmiştir.

I. satırdaki üslü ifadelerin çarpımı 1’den küçük olacak şekilde elde edilebilecek en büyük rasyonel sayıya,  II. satırdaki üslü 
ifadelerin çarpımı en küçük pozitif tam sayıya eşittir.

Buna göre A ve B sayılarının çarpımı kaçtır?

A) 3       B) 30      C) 3-1     D) 3-2

ax

ay

I. Satır
II. Satır

34

3-3

A

B
3-2

31

5.

Seda Öğretmen, bazı öğrencilerinin deneme sınavındaki 
doğru sayılarını kareköklü sayılar kullanarak açıklamıştır.

Buna göre bu dört öğrencinin doğru sayılarının 
aritmetik ortalaması kaçtır?
  
A) 25        B) 30 

C) 35        D) 40

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

900

225

625

2500

Doğru SayısıÖğrenciler

Hatice

Semra

Turgut

Ömer

-1 -2 -3



SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜİZLEME SINAVI - 3

4
Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü

8.

Aynı genişliğe sahip farklı uzunlukta üç renkli cam aşağıda verilmiştir.

Sarı Sarı Mavi Mavi KahverengiYeşilTuruncuKırmızı SarıKırmızı

Bu üç cam, yeşil, kahverengi ve turuncu dışında başka bir renk görünmeyecek şekilde üst üste konulmuştur.

Buna göre kahverengi görünen kısmın uzunluğu kaç santimetredir? 

A)         B)         C)         D) 

Bilgi: Sarı, kırmızı ve mavi ana renklerinin karıştırılması ile oluşturulabilecek renklerden turuncu, yeşil ve kahverenginin 
oluşumu aşağıdaki gibidir.

7. Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerinden oluşan bir denemede derslere ait soru sayıları sütun 
grafiğinde, Mehmet’in bu denemede yaptığı toplam doğru sayısının derslere göre dağılımı ise daire grafiğinde gösterilmiştir.

Denemedeki tüm soruları yanıtlayan Mehmet’in matematikten 18 doğrusu vardır.

Grafik: Derslere Göre Soru Sayıları Grafik: Mehmet’in Toplam Doğru Sayısının 
Derslere Göre Dağılımı

Buna göre Mehmet’in Türkçe dersinden yaptığı yanlış sayısı fen bilimleri dersindeki yanlış sayısından kaç fazladır?

A) 4       B) 5       C) 6      D) 7

24 23 22 2

72 cm 50 cm 18 cm

90o

MatematikTürkçe

Sosyal 
Bilgiler

Fen 
Bilimleri

90o
75o

105o

Soru Sayısı

30
25
20
15
10
5
0 Dersler

Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler

++ =+ =+ =

KahverengiYeşil Turuncu

Kırmızı MaviSarı
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Ağırlık (Kg)İsim

Buğday

Arpa

Nohut

Fasulye

8.101 + 9.10-1 + 9.10-2

8.101 + 9.10-1 + 9.10-3

8.100 + 9.10-1 + 9.10-3

8.100 + 9.10-1 + 9.10-2

9. Dört ürünün ağırlıklarının kilogram cinsinden çözümlenmiş biçimi aşağıda verilmiştir.

Bu ürünlerden biri, bazı göstergeleri bozuk olan tartıya konulduğunda tartının görünümü aşağıdaki gibidir.

Buna göre tartılan ürün aşağıdakilerden hangisidir?

A) Buğday     B) Arpa      C) Nohut     D) Fasulye

10. Bir minibüsün beş günde taşıdığı yolcu sayılarını gösteren sütun grafiği aşağıda verilmiştir.

Bu minibüste öğrenci biletinin 2 TL yetişkin biletinin 5 TL olduğu bilinmektedir.

Grafikteki verilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Pazartesi günü öğrencilerden elde edilen gelir, yetişkinlerden elde edilen gelirin iki katıdır. 

B) Öğrencilerden elde edilen gelirin, yetişkinlerden elde edilen gelirden fazla olduğu gün sayısı ikidir.

C) Çarşamba günü öğrenci ve yetişkinlerden elde edilen gelirler eşittir.

D) 5 gün boyunca yetişkinlerden elde edilen günlük ortalama gelir 300 TL’dir. 

Öğrenci Sayısı

Yetişkin Sayısı

Yolcu Sayısı

70
75
80
85
90
95

100
105
110

65
60
55
50
45
40

0 Günler
Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

kg
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13. Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki 
pano, eş kare parçalara ayrılmış ve bu karelerden bazıları 
şekildeki gibi boyanmıştır.

Buna göre boyalı bölümün alanı kaç birimkaredir?

A) 14        B) 14 

C) 42        D) 42 

12.

Her bir kartın ön ve arka yüzündeki sayılar çarpıldığında 
sonuç pozitif bir tam sayı olmaktadır.

1. kartın arka yüzündeki sayı 8 ile 9 arasında, 2. kartın 
arka yüzündeki sayı 1’den büyüktür.

Buna göre her iki kartın arka yüzlerindeki sayılar 
çarpımı en az kaçtır?

A)           B) 

C)         D) 

Her iki yüzünde a ve b tam sayı olacak şekilde   a
biçiminde yazılabilen sayılar bulunan iki kartın birer  
yüzleri aşağıda gösterilmiştir.

1. kart 2. kart

11.

Mert, yarıçapı 25 cm olan çember ile aşağıda gösterildiği gibi çember çevirme oyunu oynayacaktır.

Bu çemberde, merkezden geçecek şekilde sabit bir çıta ve bu çıta boyunca hareket edebilen bir halka bulunmaktadır. 

Mert, çemberini 1536 cm ilerlettiğinde çember üzerindeki halka en fazla kaç santimetre hareket eder? 
(π’yi 3 alınız. Çember ve halkanın kalınlıkları ihmal edilecektir.)

A) 211      B) 210      C) 28      D) 26

1536 cm

Yarıçapı r olan bir çemberin çevresi 2.π.r formülü ile hesaplanır.

160

40

75 br

3

b

390

10

20 8
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İç içe çizilen iki çokgen için dıştaki çokgenin kenar sayısı a, içteki çokgenin kenar sayısı b olmak üzere; şeklin değeri           
olarak tanımlanıyor.

Örneğin; Yukarıda verilen şekilde altıgen içerisine üçgen çizildiğinden şeklin değeri           olarak bulunur.

14.

Kitaplığın her bir rafına konulan kitap sayısı ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. 

• Raflardaki kitap sayıları birbirinden farklıdır.
• Raflardaki kitap sayısı raf numarasıyla aralarında asaldır.
• Her raftaki kitap sayısı 10’dan fazladır.
• En çok kitap en üstteki raftadır.

Buna göre bu kitaplıktaki toplam kitap sayısı en az kaçtır?

A) 36      B) 38      C) 39      D) 41

Buna göre yukarıda verilen şeklin değeri aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz?

A)        B)        C)       D)  

Raf numaraları içerisinde yazan kitaplık aşağıda gösterilmiştir. 

36

58402 204 320

15.

ba

a ve b birer doğal sayı olmak üzere           =     dir.   ba a2 . b

. . .

. . .

. . .

45

16

24
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16. Bir ilin nüfusunun yaş gruplarına göre yüzdesi sütun grafiğinde, 19 yaş üstü kişilerin aşı olma durumuna göre dağılımı ise 
daire grafiğinde gösterilmiştir.

17. Bilgi: Düzgün bir altıgenin en uzun köşegeninin uzunluğu bir kenar uzunluğunun 2 katıdır. 

Düzgün altıgenlerden oluşan bir bal peteği modeli üzerine çizilmiş eşkenar üçgen aşağıda verilmiştir.

Altıgenin bir kenar uzunluğu 312 br olduğuna göre eşkenar üçgenin çevresi kaç birimdir?

A) 315      B) 318      C) 321      D) 324

Bu ilde 19 yaş üstü 160 bin kişi aşı olduğuna göre ilin nüfusu kaçtır?

A) 200 000     B) 500 000     C) 800 000     D) 2 000 000

Grafik: İlin Yaş Gruplarına Göre Nüfus Oranı Grafik: 19 Yaş Üstü Kişilerin Aşı Olma Durumuna 
Göre Dağılımı 

Nüfus Oranı (%)

31
29

17

13
10

Yaş Grubu
0 - 9 10 - 19 20 - 39 40 - 49 60 ve üstü

Aşı Olanlar

Aşı Olmayanlar

72o

a
2a
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18.

Mine ve Sinan’ın ağırlıkları sırasıyla 52 kg ve 78 kg olup kanlarının 1 kilogramında bulunan hemoglobin miktarları ise sırasıyla 
140 gram ve 150 gramdır.

Buna göre vücutlarında bulunan hemoglobin miktarının farkının gram cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) 3,4 . 105     B) 2 . 104     C) 2 . 102     D) 3,4 . 102

Oksijen
Hemoglobin

Hemoglobin, kanda bulunan ve dokulara oksijen taşıyan bir proteindir. 

Bir insanda ortalama olarak vücut ağırlığının       'ü kadar kan bulunmaktadır.1
13

0,25 cm 0,49 cm 0,64 cm

19. Her birinden beşer adet bulunan üç çeşit çubuğun uzunlukları aşağıda gösterilmiştir.

Her çeşit çubuktan en az bir adet kullanmak şartıyla bir eşkenar üçgen oluşturulacaktır. Kalan çubuklar ise uç uca eklenerek 
bir doğru parçası oluşturulacaktır.

Buna göre oluşturulan doğru parçasının uzunluğu en fazla kaç santimetre olur?

A) 2,8      B) 4       C) 5,5      D) 6 



Matematik testi bitti.
Fen Bilimleri testine geçiniz.
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20. Yeterli uzunluğa sahip iki demir bloktan birine uç kısımlarından 3’er cm boşluk bırakılarak 3’er cm aralıklarla doğrusal olacak 
şekilde aşağıdaki gibi delikler açılıyor. Bu uygulama diğer demir blok için 4 cm olacak şekilde uygulanıyor.

Demir bloklar aşağıdaki gibi karşılıklı gelen deliklerden vidalanarak birleştirilecek ve üzerine 17 tonluk bir yük konulacaktır.

Bağlantıda kullanılan her bir vidanın yük taşıma kapasitesi 5 ton olduğuna göre demir blokların yan yana gelen 
bölümlerinin uzunluğu en az kaç santimetre olmalıdır?

A) 36      B) 43      C) 48      D) 55

3 cm 4 cm

?



Bu testte 20 soru vardır.Fen Bilimleri
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2.

1.

Örümcek ağı ipliği, bilenen en sağlam ve güçlü ipliktir. 
Çekme gücü çelikten daha fazladır. Petrol esaslı iplikler- 
den %25 daha hafiftir. Bu iplik uçaklarda, yarış araçların-
da, kurşungeçirmez yeleklerde kullanılıyor. Örümcekler 
küçük canlılar oldukları için büyük ölçekli üretimde 
ihtiyacı karşılayacak kadar ağ ipliği üretemezler. Yapılan 
çalışmalarla keçilerin DNA'sı bir miktar örümcek DNA'sı 
içerecek şekilde değiştirildi ve bu keçilerden elde edilen 
sütten örümcek ağı proteini elde edildi. Genetiği değişti- 
rilmiş keçinin 1 lt sütünden yaklaşık 15 g ağ ipliği proteini 
üretilebiliyor. “Örümcek keçi”lerden elde edilen bu ürün 
sayesinde yırtılmaz elbiseler, kopmayan paraşüt ipliği, 
kurşungeçirmez gömlekler vb. birçok ürün elde edilebilir.

Sadece verilen bilgiler ile aşağıdaki çıkarımlardan 
hangisi yapılabilir?

A)

B)

C)

D)

Yapılan gen aktarımı çalışması, canlıya yeni özellik 
kazandırmıştır.

Bu keçilerin vücut hücrelerindeki kromozom sayısı 
değişmiştir.

Yapılan bu çalışma keçilerde modifikasyonlara sebep 
olmuştur.
Bu keçiler sayesinde yeni bir protein türü elde edilmiştir.

3. Yapılan bir deneyde meşe palamudu ve cevizle beslene-
bilen kızıl sincaplar ve bu sincapları besin olarak 
kullanan kahverengi atmacalar aynı bölgedeki iki farklı 
ormana eşit sayıda bırakılıyor. Bir yılın sonunda ceviz 
ağaçlarının yoğun olduğu ormanda sincap sayısı 
azalırken atmaca sayısının arttığı, kırmızı yapraklı meşe 
ağaçlarının yoğun olduğu bölgede ise sincap sayısı 
artarken, atmaca sayısının azaldığı görülmüştür.

Bu deneyle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi 
yapılabilir?

A)

B)

C)

D)

Atmacalar ceviz ağacının yoğun olduğu ormanda iyi 
kamufle olamamışlardır.

Atmacalar kırmızı yapraklı meşe ağaçlarının yoğun 
olduğu ormanda sincapları fark edememişlerdir.

Kırmızı yapraklı meşe ağaçlarının yoğun olarak 
bulunduğu bölgede atmacalar üreme yeteneğini 
kaybetmiştir.

Sincaplar ceviz ağacı meyvelerinin sert kabuklarını 
kıramadıklarından dolayı beslenememişlerdir.

Buna göre;

Ayşe yaşadığı şehirde, üç farklı tarihte Güneş'in gün içindeki hareketlerini incelemiş ve aşağıdaki görseli oluşturmuştur.

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

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

Ayşe’nin yaşadığı şehir ekvatorla oğlak dönencesi arasındadır.
Ayşe'nin yaşadığı şehirde gündüz süreleri 23 Eylül tarihinden itibaren uzamaya başlar.
21 Aralık’ta gözlem yapılan yere güneş ışınları dik olarak gelmiştir.

I.
II.
III.

21 Aralık

23 Eylül

21 Haziran

Doğu

Batı
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5. Bir DNA molekülünün tek zincirinde bulunan yapıların 
miktarları grafikte gösterilmiştir.

6. Aşağıda bir DNA molekülünün 1. zincirine ait nükleotid 
dizilimi verilmiştir.

1. zinciri verilen DNA molekülünün ikinci zincirine ait 
doğru dizilim aşağıdakilerden hangisi olamaz?

4. X ve Y kentlerinin aynı tarihlere ait Güneş’in doğuş ve batış saatleri verilmiştir.

Sadece gözlem yapılan tarihler için X ve Y kentleriyle ilgili aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

X kentinde sonbahar mevsimi yaşanıyorken, Y kentinde ilkbahar mevsimi yaşanır.

X kentinde ilkbahar mevsimi yaşanıyorken, Y kentinde sonbahar mevsimi yaşanır.

X kentinde yaz mevsimi yaşanıyorken, Y kentinde kış mevsimi yaşanır.

X kentinde kış mevsimi yaşanıyorken, Y kentinde yaz mevsimi yaşanır.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle 
doğrudur?

A)

B)

C)

D)

II numaralı yapı adenin bazı ise IV numaralı yapı 
timin bazıdır.

III numaralı yapı guanin bazı ise IV numaralı yapı 
sitozin bazıdır.

I numaralı yapının sayısı II, III, IV ve VI numaralı 
yapıların toplamına eşittir.

V numaralı yapı DNA’ya adını veren kısımdır.

Miktar

Yapı
I II III IV V VI

Güneş’in doğuş 
saati

Güneş’in batış 
saati

X Kenti

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Cuma

Perşembe

06.00

06.02

06.03

06.05

06.05

17.50

17.49

17.47

17.44

17.46

Güneş’in doğuş 
saati

Güneş’in batış 
saati

Y Kenti

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Cuma

Perşembe

04.30

04.28

04.27

04.26

04.27

18.55

18.56

18.57

19.03

19.00

 

 

 

 

 

A)

B)

C)

D)

1. zincir  
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7. Kalıtsal özelliklerin nasıl aktarıldığını anlamak isteyen Ahmet, birinci deneyde genotipleri farklı olan iki bezelyeyi çaprazlıyor 
ve Grafik-1’deki genotip oranlarını elde ediyor. Sonra birinci deneyde elde ettiği bezelyelerden rastgele seçtiği iki bezelyeyi 
ikinci deneyde kendi aralarında çaprazlıyor ve Grafik-2’deki sonuçları elde ediyor.

Ahmet’in yaptığı bu deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) 1. deneyde çaprazlanan bezelyelerin genotipleri homozigottur.

B) 2. deneyde saf döl ve melez döl bezelyeler çaprazlanmıştır.

C) 2. deneyde oluşan bezelyelerden %50’si saf döle sahiptir.

D) 1. deneyde oluşan bezelyeler %100 saf döldür.

8. Aşağıdaki grafikte bezelyelerde bir karakterle ilgili dört farklı çaprazlamada oluşabilecek tüm genotip oranları gösterilmiştir. 

Çaprazlamalarla ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Birinci çaprazlamada kullanılan bezelyeler heterozigot baskın genotipe sahiptir.

B) İkinci çaprazlamada homozigot baskın bezelye ile heterozigot baskın bezelye çaprazlanmıştır.

C) Üçüncü çaprazlamada iki homozigot bezelye çaprazlanmıştır.

D) Dördüncü çaprazlamadaki bezelyelerin ikisi de homozigot genotipe sahiptir.

Genotip
Oranı %

Genotip
Çeşidi

Grafik 1 Grafik 2

AA Aa

50

25

Genotip
Oranı %

Genotip
ÇeşidiAA Aa aa

50

25

4

3

2

1

1. çaprazlama 2. çaprazlama 3. çaprazlama 4. çaprazlama

Homozigot baskın

Heterozigot baskın

Homozigot çekinik
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10. Beslenme, ışık ve sıcaklık  gibi çevresel etkenler hem mutasyona hem de modifikasyona neden olabilirler. Örneğin Güneş 
ışınları derimizde D vitamini üretimi için önemlidir. Derimizin yeterince vitamin üretmesi için güneşlendiğimizde derimizin 
renginin koyulaşarak bronzlaşması bir modifikasyondur. Güneşten yayılan yüksek enerjili ultraviyole ışınların cilt kanserine 
sebep olması ise bir mutasyondur.

Verilen bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Modifikasyonlar zamanla mutasyona dönüşebilir.

B) Mutasyona neden olan bazı etkenler modifikasyonlara da neden olabilir.

C) Mutasyona neden olan etkenlerden bazılarına vücudumuzun ihtiyacı vardır.

D) Güneş ışığına maruz kalındığında modifikasyonlar ortaya çıkabilir.

9. K, L, M cisimlerinin yüzey alanları sırasıyla S, S, 2S’dir. Cisimlerin eşit kollu terazideki denge konumları verilmiştir.

K, L, M cisimleri kullanılarak aşağıdaki düzenekler oluşturuluyor.

2K L

I II III IV

L M

Buna göre düzeneklerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ağırlığın katı basıncına etkisini incelemek için I. ve II. düzenekler seçilmelidir.

B) Yüzey alanının katı basıncına etkisini incelemek için II. ve IV. düzenekler seçilmelidir.

C) Ağırlığın katı basıncına etkisini incelemek için III. ve IV. düzenekler seçilmelidir.

D) Yüzey alanının katı basıncına etkisini incelemek için I. ve IV. düzenekler seçilmelidir.
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11.

12.

Jenga oyunu özdeş tahta bloklardan oluşan bir tür denge oyunudur. Bu oyunda istenilen yerden bir tahta blok çekilir ve 
kulenin üzerine yerleştirilir. Bloğu çekerken kuleyi deviren oyuncu oyunu kaybeder.

Şekilde verilen görselde K kabı su ile doludur. K kabı ile özdeş bölmelere sahip diğer kaplar ise boştur. 

Tahta blokların başlangıçtaki konumları ve hamleler verilmiştir.

Buna göre yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) 1. hamle sonunda masaya etki eden basınç, başlangıçta masaya etki eden basınca göre artmıştır.

B) 2. hamle sonunda masaya etki eden basınç, 1. hamle sonunda masaya etki eden basınçla eşittir.

C) 3. hamle sonunda masaya etki eden basınç, 2. hamle sonunda masaya etki eden basıncın iki katına eşittir.

D) 3. hamle sonunda masanın zemine uyguladığı basınç, başlangıçta masanın zemine uyguladığı basıncın üç katına eşittir.

K kabından başlayarak kaplardaki suların yarısı bir sonraki kaba boşaltılacaktır. 

İşlem tamamlandıktan sonra kapların tabanında oluşan sıvı basınçları ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

A) L ve M kaplarının tabanlarında oluşan sıvı basınçları arasındaki ilişki L>M şeklindedir.

B) En küçük sıvı basıncı P kabının tabanına etki eder.

C) M ve N kaplarının tabanlarına etki eden basınçlar arasındaki ilişki M>N şeklindedir.

D) Kapların tabanlarına etki eden sıvı basınçları arasındaki ilişki K>L>M>N>P şeklindedir.

Başlangıç 1. hamle 2. hamle 3. hamle

Yarısı

K L M N P

Yarısı Yarısı Yarısı
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Güneş ışınları atmosferden geçerek yeryüzünü ısıtmaktadır. Işınların bir kısmı yeryüzüne çarptıktan sonra uzay boşluğuna 
yansır. Karbondioksit, metan, su buharı ve azot oksit gibi sera gazları Dünya’dan yansıyan bazı kızılötesi ışınları soğurarak 
atmosferin ısınmasını sağlar. Bu şekilde Dünya yaşanabilir sıcaklık aralığında tutulur. Bu olaya "sera etkisi" denir. Sera etkisi 
Dünya üzerindeki yaşamın devamlılığı için önemli bir olaydır. Sera etkisi olmasaydı Güneş’ten gelen ışınların hepsi kolaylıkla 
uzaya yansır, gündüzleri ısınan deniz ve karalar geceleri çok hızlı bir şekilde soğurdu. Sera gazları bir bakıma ısı depolama 
aracı gibi çalışmaktadır. Sanayi faaliyetleri ve volkanik aktiviteler sonucunda sera gazlarının atmosferde kontrolsüz bir 
şekilde artması sebebiyle Güneş ışınları sera gazlarıyla daha fazla tutularak yeryüzünün aşırı ısınmasına neden olur. Bu 
durum, kuraklık, çölleşme, yağışlardaki dengesizlik, su baskınları, tayfun, fırtına, hortum vb. meteorolojik olayların artışıyla 
kendini gösterir.

Verilen metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)

B)

C)

D)

Sera gazlarının kontrolsüz şekilde artması bazı hava olaylarında artışlara neden olabilir.

Sera gazları olmasaydı gece gündüz sıcaklıkları arasındaki fark normalden fazla olurdu.

Dünya'nın yaşanabilir sıcaklıkta olması, ışınların atmosfere girerken soğurulmasıyla gerçekleşir.

Atmosferdeki sera gazlarının artmasında bazı doğal süreçler de rol oynar.

14.

13. Aynı ortamda bulunan bir tarafları kapalı özdeş U borularına eşit hacimli K, L ve M sıvıları konulduğunda aşağıdaki görüntü 
elde edilmiştir.

Yapılan bu deneyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) M sıvısına etki eden açık hava basıncı en azdır.

B) K ve L sıvısının bulunduğu U borularda mantar tıpa çıkarıldığında hK ve hL arasındaki fark aynı kalır.

C) Sıvılar arasındaki yoğunluk ilişkisi K>L>M şeklindedir.

D) K sıvısının 6 cm yüksekliği ile yaptığı basınçla, L sıvısının 4 cm yüksekliğiyle yaptığı basınçlar eşittir.

hK = 6 cm
K

hL = 4 cm
L hM = 2 cm M

Sızdırmaz 
tıpa

Boşluk
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K, L ve M kovaları kompresör çalışır durumda iken 1, 2, 3 numaralı musluklardan çıkan sıvıların ulaşacağı uzaklıklara
uygun olarak yerleştirilmiştir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kompresör çalışıyorken kovalar sırayla doldurulduğunda M kovası en kısa sürede dolar.

B) Kompresör çalışırken su vanası kapatıldığı anda 1 numaralı muslukta su akışı durur.

C) Kompresör çalışmıyorken 2 numaralı musluk açıldığında su akışı olmaz.

D) Kompresör çalışırken, musluklar sırayla eşit süreler açılırsa başlangıçta boş olan kovalarda biriken su miktarları K>L>M 
şeklinde olur.

15. Şekilde kapalı su tankı ve farklı derinlikteki borular verilmiştir. Sistemde kullanılan boru, musluk ve kovalar özdeştir.

Sisteme bağlı olan kompresör atmosferden elde edilen havayı tank içerisine sıkışacak şekilde ileterek tankın iç basıncını 
artırmaktadır. Su vanası ise tanktaki su miktarının sabit kalmasını sağlamaktadır.  Başlangıçta tank içindeki gaz basıncı, açık 
hava basıncına eşittir.

1 

2 

3 

Su vanası

Kompresör  

Su Tankı  

K L M
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Tabloda çevresel etkenler sonucunda aynı türe ait üç farklı canlıda meydana gelen değişimler ve bu canlıların doğurarak 
Dünya'ya getirdiği yavrularında değişimlerin ortaya çıkma durumları modellenmiştir.

Canlılarda meydana gelen değişimlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) K canlısında meydana gelen değişim canlının gen yapısının değişmesine neden olmuştur.

B) L canlısında değişime neden olan etken ortadan kaldırılırsa, canlı eski haline döner.

C) M canlısında meydana gelen değişim canlının sadece vücut hücrelerinde meydana gelmiştir.

D) K ve L canlılarında meydana gelen değişime neden olan çevresel faktör aynıdır.

16.

Canlının Fiziksel Özelliği Çevresel Etkenler Sonucu Canlıda 
Meydana Gelen Fiziksel Değişim

Değişim Sonrası Oluşan Yavru 
Bireydeki Fiziksel Özellik 

K Canlısı Değişim Sonrası K Canlısı K Canlısının Yavrusu

L Canlısı Değişim Sonrası L Canlısı L Canlısının Yavrusu

M Canlısı Değişim Sonrası M Canlısı M Canlısının Yavrusu
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Basınç

Cisim gruplarıI ıı ııı ıv v

Buna göre V numaralı grup aşağıdakilerden hangisi gibi oluşturulabilir?                                        

17. Yüzey alanları özdeş olan küpler üst üste konularak farklı gruplar oluşturulmuştur.

Oluşturulan grupların yüzeye uyguladıkları basınçlar aşağıdaki grafikte verilmiştir.

 

II III  IV I V 

A)         B)         C)        D)   
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18. Görselde eğimli arazide bahçeler ve bu bahçeleri sulamak için kullanılan su tankı verilmiştir.

Su kulesi kullanılarak farklı yüksekliklerde bulunan özdeş bahçeler sulanacaktır. Sulama işlemi boyunca su kulesinde h 
derinliği sabit kalmakta ve bahçelere eşit miktar su verilmektedir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (Yer çekimi kuvveti değişimleri ihmal edilecektir.)

A) h derinliği değiştirilmeden daha geniş bir su kulesi kullanılırsa bahçeler daha hızlı sulanabilir.

B) Kulenin sadece ayak yüksekliği artırılırsa bahçelerin sulanma süresi değişmez.

C) Sulama borusu K yerine L noktasından bağlanırsa bahçeler daha kısa sürede sulanır.

D) 2. bahçe daha yüksekte olduğu için daha uzun sürede sulanır.

K

L

1. bahçe

2. bahçe

h
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Aşağıda verilen haritalarda iki günlük hava tahminleri gösterilmiştir.19.

Buna göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Karadeniz bölgesinde Kasım ayının tüm günlerinde hava kapalı ve yağmurludur.

B) Sivas’ta Cuma ve Cumartesi günleri kesinlikle yağmur yağışı görülecektir.

C) Bu haritaların hazırlanmasında klimatologların elde ettiği veriler kullanılır. 

D) Farklı iklim tiplerinin yaşandığı bölgelerde aynı günde aynı hava olayları görülebilir.

 

Sivas

Sivas
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Görselde DNA molekülüne ait bir bölüm verilmiştir.20.

Verilen DNA molekülüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 5 numaralı yapı kalıtsal karakterlere ait şifreler içerir.

B) DNA adını 2 numaralı yapıdan alır.

C) 3 numaralı yapı adenin bazı ise 4 numaralı yapı guanin bazı olabilir.

D) 1 numaralı yapının sayısı toplam nükleotid sayısına eşittir.

1

2

3

4

5

Sınav bitti.
Cevaplarınızı kontrol ediniz.
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