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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
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2. Bilgi: Yarıçapı r olan bir dairenin alanı πr2 formülü ile 
hesaplanır.

Eş karelerden oluşan zemin üzerine, zeminin kenarlarına 
değecek şekilde turuncu daire çizilmiştir.

Kare zeminin bir kenar uzunluğu 2.3-3 metredir.

Buna göre mavi bölgenin alanı kaç metrekaredir? 
(π’yi 3 alınız.)

A) 3-2                     B) 3-4              

C) 3-6                     D) 3-8

3.

Buna göre aşağıda verilen aktivitelerden hangisinin 
sonucunda yakılan kalori miktarı diğerlerinden 
fazladır?

A) 6 dakika bisiklet sürmek

B) 15 dakika yürüyüş yapmak

C) 6 dakika yüzmek

D) 10 dakika voleybol oynamak

Aşağıdaki tabloda yapılan aktivitelerde geçen süreye 
göre harcanan ortalama kalori miktarları gösterilmiştir.

1.

Bu öğrencilerden hangileri A ve B noktaları için doğru ifadeler kullanmıştır?

A) Ekrem - Gizem   B) Ekrem - Mikail   C) Mikail - Leyla    D) Gizem - Leyla

Yapılan Aktivite Süre (dk) Harcanan Ortalama 
Kalori (kcal)

Bisiklet sürmek

Yürüyüş yapmak

Yüzmek

Voleybol oynamak

3

5

2

2

125

50

63

24

A noktasının 
apsisi 4’tür.

A noktası 
I. bölgededir.

B noktasının 
ordinatı 3’tür.

Bilgi: Koordinat sistemi üzerindeki noktaların konumları (x,y) sıralı ikilileri ile gösterilir. Buradaki x değeri apsis, y değeri 
ordinattır.

Koordinat sisteminde tanımlanan A(t + 2 , 2t - 1 )  ve B(3, 0) noktaları için A noktasının ordinat değeri ile B noktasının apsis 
değeri birbirine eşittir.

A ve B noktalarının koordinat sistemindeki konumları ile alakalı dört öğrencinin yorumları aşağıda verilmiştir.

B noktası 
II. bölgededir.

2 . 3-3 m

Ekrem Mikail Gizem Leyla
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4. Aşağıdaki bilgisayar ekranında, verilen bir karenin kenar uzunluğunu değiştirebilmek için tasarlanan program görülmektedir. 

Kenar uzunluğu cebirsel ifade olarak verilen kare için kırmızı butona her basıldığında değişkenin katsayısı 2 (iki) artarken, 
mavi butona her basıldığında kenar uzunluğu 2 ile çarpılmaktadır.

Örneğin; kenar uzunluğu (3x + 7) br olan bir kare için kırmızı butona bir kere basılırsa kenar uzunluğu (5x + 7) br olurken, bu 
kare için mavi butona bir kere basılırsa kenar uzunluğu 2 . (3x + 7) br olmaktadır. 

Ekranda verilen kare için sırayla kırmızı butona 1 kere, mavi butona 1 kere basıldığında karenin alanı (36x² + 48x + 16) 
birimkare olduğuna göre butonlara basılmadan önceki karenin bir kenar uzunluğunu birim cinsinden gösteren 
cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) x + 2      B) 2x + 2      C) 14x + 8      D) 16x + 8

5. Ömer Faruk Öğretmen, bir doğal sayıyı asal çarpanlarının çarpımı şeklinde gösterilmesini anlatmak için bazı asal sayıları 
farklı renkte birim küplerle aşağıdaki gibi modellemiştir.

Örneğin; 350 = 2 . 52 . 7 olduğundan, kırmızı küpten 1, mavi küpten 2 ve siyah küpten 1 tane kullanarak 350 sayısının birim 
küplerle modellenmiş hali ve üstten görünümü aşağıdaki gibi olur.

Dört küp kullanılarak oluşturulan yapının üstten görünümü                   şeklinde olduğuna göre bu yapı aşağıdaki 
sayılardan hangisinin modeli olamaz? 

A) 294      B) 252      C) 126      D) 84

2

Kırmızı Yeşil Mavi

K Y M S

Siyah

3 5 7

K M

M

S

Yapının üstten görünümü

K M S

K Y S
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6. Bir oyun parkındaki top havuzu sarı, kırmızı ve mavi renkteki toplar ile doldurulacaktır. Bu toplar her pakette tek renk top 
olacak şekilde paketler halinde alınmış ve havuza boşaltılmıştır.

Topların renklerine göre birer paketinde bulunan top sayıları sütun grafiğinde, havuzdaki top sayısının renklerine göre 
dağılımı ise daire grafiğinde gösterilmiştir. 

Top havuzundaki sarı topların sayısı 36 olduğuna göre havuza boşaltılan toplam paket sayısı kaçtır?

A) 21      B) 24      C) 27      D) 30

7. Millî Takım oyuncuları Dünya Kupası hazırlık kampında 
her gün 09.00 ile 21.00 saatleri arasında ara vermeden 
2 saatlik antrenman yapacaktır. Antrenman başlama 
saati, saat başı olacak şekilde planlanmıştır.

8. Dikdörtgen şeklindeki bir çerçevenin içini tam kaplaya-
cak şekilde bir resim yerleştirilmiştir.

Grafik: Renklerine Göre Bir 
 Paketteki Top Sayıları 

Grafik: Havuzdaki Top Sayısının 
Renklerine Göre Dağılımı

Sarı

150o

120o

Mavi

Kırmızı

Çerçevenin alt ve üst çıtalarının kalınlığı       birim iken 
sağ ve sol çıtalarının kalınlığı           birimdir.

Buna göre çerçevenin çevresi ile resmin görünen 
yüzünün çevresinin farkı kaç birimdir?

A)          B)   

C)         D)  

26 28

210 212

22
2

Kampın son gününde aşırı sıcaklar nedeniyle 12.00 ile 
14.00 saatleri arasında antrenman yapılmayacağı 
duyurulmuştur.

Buna göre kampın son gününde Millî Takım’ın saat 
16.00’da antrenmana başlama olasılığı kaçtır?

A)          B)   

C)         D)  

1
10

1
9

1
8

1
7

Adet
12

9

6

3

Renkler
Sarı Kırmızı Mavi
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9. Uzun kenarı (5x – 7) cm olan Şekil 1’deki dikdörtgen şeklinde özdeş üç cam kullanılarak Şekil 2’deki gibi bir yapı oluşturul-
muş ve camların bir bölümü taranmıştır.

Taralı bölümler kare şeklinde ve her birinin alanı (x2 – 4x + 4) cm2 olduğuna göre camlar ile zemin arasında oluşan 
dikdörtgensel bölgenin alanını santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3x2 – 56x + 165    B) 3x2 – 3    C) 9x2 – 18x + 9    D) 12x2 – 27x + 15

(5x – 7) cm
Zemin

10. Emir, otobüs ya da minibüse binmek için evinden çıktıktan 7 dakika sonra durağa ulaşmaktadır.

Otobüs 30 dakikada bir, minibüs 25 dakikada bir durağa gelmektedir. 

Otobüs ve minibüsün bu durağa aynı anda saat 09.15’te geldiğini bilen Emir, evinden çıkıp durağa ulaştığı anda her iki 
aracın da durağa geldiğini görüyor.

Buna göre Emir evden saat kaçta çıkmış olabilir?

A) 16.37     B) 16.23     C) 14.22     D) 14.08

Şekil 1 Şekil 2
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13.

Bu iş makinesi en az kaç defa kullanılırsa kolilerin 
tamamı kamyona yüklenmiş olur?

A) 15        B) 18  

C) 24       D) 36

12.

11. Ömer’in A marketinden, Tuğrul’un B marketinden yaptıkları alışverişe ait fişler aşağıda gösterilmiştir.

Köprü Bisküvisinin B marketteki fiyatı, A marketteki fiyatının 2 katından 13 TL eksiktir. Köprü Bisküvisinden 5 adet alan Ömer 
10 TL para üstü, 4 adet alan Tuğrul ise 8 TL para üstü almıştır.

Ömer ve Tuğrul’un başlangıçtaki paraları eşit olduğuna göre Ömer’in başlangıçtaki parası kaç liradır?

A) 80      B) 90      C) 100      D) 120

Ağırlığı 29 kg olan dikdörtgenler prizması şeklindeki 
mermer, ağırlığı kilogram cinsinden tam sayı olacak 
şekilde eşit büyüklükte parçalara ayrılacaktır.

Her birinin ağırlığı          kg olan 144 adet koli, koliler par- 
çalanmadan bir iş makinesi yardımıyla kamyona yükle-
necektir. İş makinesinin bir kez kullanılmasında en fazla 
40 kg’lık yük kamyona yüklenebilmektedir.

52

Tamamının satışa sunulduğu bu parçalardan 
bazılarının tüm yüzeyi kırmızı renge  boyanmıştır.

Satışa sunulan mermer parçalarından rastgele 
seçilen bir mermerin kırmızı olma olasılığı 
olduğuna göre mermer parçalarından birinin ağırlığı 
kaç farklı değer alır?

A) 4        B) 5  

C) 8       D) 10

1
32

A MARKET
DEMİRCİKARA MAH. 1431. SOK. NO:12

0346 346 0346
SİVAS

TARİH : 24.02.2022
SATIŞ NO : 2

SAAT : 09.30
SATIŞ: NAKİT

B MARKET
DEMİRCİKARA MAH. 1431. SOK. NO:1

0346 346 1346
SİVAS

TARİH : 24.02.2022
SATIŞ NO : 2

SAAT : 09.30
SATIŞ: NAKİT

...
29 kg

kargo

Köprü Bisküvi 4 ADET                       

ALINAN PARA
PARA ÜSTÜ

 
8,00

Köprü Bisküvi 5 ADET                       

ALINAN PARA
PARA ÜSTÜ

 
10,00
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14. Koordinat sistemi üzerinde tasarlanmış bir oyunda, yön tuşları kullanılarak hareket ettirilen bir oyun karakterinin başlangıçtaki 
konumu aşağıdaki oyun konsolunda verilmiştir. Konsoldaki yön tuşlarından birine basıldığında oyun karakteri, tuşun belirttiği 
yöne doğru bir birim ilerlemektedir. 

15. Genişliği 50 mm olan ördek şeklindeki hedefler bir tahtanın üstüne ve altına doğrusal bir şekilde başta ve sonda boşluk 
olmayacak şekilde eşit aralıklarla dizilmiştir.

Tahtanın altındaki hedeflerin arasındaki mesafe, üstündeki hedeflerin arasındaki mesafenin yarısından 2 mm kısadır.

Buna göre hedeflerin dizildiği tahtanın uzunluğu kaç milimetredir?

A) 602      B) 618      C) 674      D) 698

Oyun ekranında bulunan dört adet üslü ifadenin değerinin hem tam sayı olup olmaması hem de pozitif ya da negatiflik durum-
ları ayrı ayrı incelenerek her durum için ilgili yön tuşuna birer kez basılacaktır.

Örneğin; (-5)-2 sayısının değeri           olduğundan “pozitif” ve “tam sayı değil” tuşlarına birer kez basılır. Karakter bir birim 

sağa ardından bir birim aşağı hareket eder.

Buna göre oyun sonunda karakterin koordinat sisteminde bulunacağı bölge aşağıdakilerden hangisidir?

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

1
25

1.

2.

3.

4.

(-3-2)3

(    )4

(-3-1)-2

(22)-3

1
32

x

y

I. bölgeII. bölge

IV. bölgeIII. bölge

Tam sayı

Negatif Pozitif

Tam sayı değil

50 mm
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16. A, B ve C depolarında bulunan buğday türlerinin bir tonunun fiyatı tabloda, bu depolarda bulunan buğdayların ağırlıklarının 
dağılımı ise daire grafiğinde gösterilmiştir.

B deposunda bulunan buğdayın toplam fiyatı A deposunda bulunan buğdayın toplam fiyatından 100 000 TL fazladır.

C deposunda bulunan buğdayın toplam fiyatı 105 000 TL olduğuna göre bir tonunun fiyatı kaç TL’dir?

A) 3000      B) 4000      C) 5000      D) 6000

17. Kürşat Bey’in yaptırdığı eve takılacak kare şeklindeki 
pencerelerden bir tanesi aşağıda verilmiştir.

Pencerenin dış çerçevesini oluşturan plastik kısımların 
kalınlığı 5 cm, pencerenin içindeki plastik çıtaların 
kalınlığı 2 cm’dir. Bu pencerenin görünen yüzünün alanı 
(x2 + 6x + 9) cm2’dir.

Buna göre Kürşat Bey’in evine takılacak pencereler- 
den bir tanesinde kullanılan cam bölümlerin görünen 
yüzünün alanları toplamını santimetrekare cinsinden 
veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? 

A) x2 - 8x + 16     B) x2 - 14x + 49 

C) x2 - 18x + 81     D) x2 - 22x + 121

Tablo: Depolardaki Buğday Türlerinin 
1 Tonunun Fiyatı (TL)

1 Ton Fiyatı (TL)Buğdayların Bulunduğu Depo

A

B

C

4000

6000

?

18.

Sinan, yaptığı alışverişte kargo ücreti ödemediğine 
göre kemerin fiyatı en az kaç TL’dir?

A) 19,90      B) 21,66 

C) 22,47      D) 24,90

Her 80 TL’lik alışverişe 10 TL’lik indirim uygulayan bir 
alışveriş sitesi, indirim yapıldıktan sonra ödenecek ücret 
250 TL ve üzeri olduğunda kargo ücreti almamaktadır.

Sinan’ın bu alışveriş sitesinden aldığı ürünler ve 
fiyatlarının TL cinsinden çözümlenmiş hali aşağıdaki 
tabloda verilmiştir.

Fiyatı (TL)Ürün Cinsi

Pantolon

Kazak

Gömlek

Kemer 

1.102 + 2.101 + 9.100 + 9.10-1

6.101 + 8.100 + 4.10-1 + 9.10-2

5.101 + 9.100 + 9.10-1 + 5.10-2

?

Grafik: Depolardaki Buğdayların 
Ağırlıklarına Göre Dağılımı

2 cm

2 cm

5 cm

5 cm

5 cm 5 cm

120o

210o

A
C

B
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Matematik testi bitti.
Fen Bilimleri testine geçiniz.

19. Kısa kenarı (a + b) birim ve uzun kenarı 2a birim olan ön yüzü mavi arka yüzü turuncu dikdörtgen biçiminde bir kâğıt 
Şekil 1’de verilmiştir.

Bu kâğıt, 1. adımda bir köşesinden kısa kenarı uzun kenarı ile üst üste gelecek şekilde katlanıyor. 2. adımda ise kâğıdın diğer 
köşesi 1. adımda oluşan turuncu bölgenin bir kenarına değecek şekilde 2. adımdaki gibi katlanıyor.

Buna göre 2. adımda görünen dikdörtgen şeklindeki mavi bölümün alanını birimkare cinsinden veren cebirsel 
ifadenin özdeşi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2ab – 2b2     B) b2 – ab      C) 2ab – b2     D) 2b2 – 2ab 

Boyu            dm olan Egemen, bir merdiven ile kitaplıktaki 
kitaplara ulaşmak istemektedir. Kullanacağı merdivenin 
ardışık basamakları arasındaki yükseklik farkı ve ilk 
basamağın zeminden  yüksekliği birbirine eşit ve
         dm’dir.

Egemen, merdivenin son basamağına çıktığında 
uzunluğu      olan kitaplık ile boyu aynı hizaya 
gelmektedir.

Buna göre kullanılan merdiven kaç basamaklıdır? (Merdivenin basamak kalınlıkları ihmal edilmiştir.)

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

Şekil 1

2a

a + b

1. adım 2. adım

20. a, b ve c birer doğal sayı olmak üzere  

       =              ve               =                     dir.a b a c b c (a    b) c2a b. + +

39 dm39

321 dm
321 dm

12

Zemin

KÜTÜPHANESİ
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1.

Aşağıda bu elementlerden bazılarına ait özellikler verilmiştir. Özellikleri verilen elementlerin yazılı olduğu balonlar patlatıla-
caktır.

• 1A grubunda bulunan metaldir. 
• İkinci periyotta bulunan kararlı elementtir. 
• İletkenliği metallerden az, ametallerden fazla olan 4A grubu elementidir. 
• Üçüncü periyotta bulunan, yüzeyi mat görünümlü elementtir. 

Patlamayan balonlarda yazılı olan elementlerden iki tanesi hangi seçenekte verilmiştir?

A) H – Ne      B) Al – C      C) S – C      D) Ar – Si

Yapılan bir etkinlikte balonların üzerine elementlerin sembolleri ve atom numaraları yazılarak periyodik tablodaki yerleri 
gösterilmiştir.

2. Tabloda fiziksel ve kimyasal değişim örnekleri verilmiştir. Tablodaki her satırda verilen örneklerden bir tanesi değişim türü 
bakımından diğerlerinden farklıdır. Her satırda farklı olan örneğe ait rakam kullanılarak üç haneli şifreler oluşturulmak isteniyor.

Oluşturulacak şifre hangi seçenekteki gibi olabilir?

A) 438      B) 852      C) 368       D) 473

1H

14Si 18Ar16S

10Ne

13Al

6C5B

11Na

1 Hamurun mayalanması

4 Fotosentez olayı

7 Etin haşlanması

2 Yaprakların sararması

5 İyotun alkolde çözünmesi

8 Altından bilezik yapılması

3 Suyun donması

6 Petrolün damıtılması

9 Elmanın çürümesi
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3. Ağzı açık bir kapta meydana gelen kimyasal tepkimeye ait kütle-zaman grafiği aşağıdaki gibidir.

4. pH'ı 5,6'dan küçük olan yağmurlar asit yağmuru olarak adlandırılır. Asit yağmurlarının nedeni atmosfere salınan karbon-
dioksit (CO2), kükürt dioksit (SO2) ve azot dioksit (NO2) gazlarıdır. 

Aşağıdaki grafiklerde X ve Y şehirlerinin 2011 yılına ait yağış miktarı ve yağış pH ortalamaları verilmiştir.

Grafikte verilenlere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?

A) Y şehrinde yağan yağmurlar genel olarak mavi turnusol kâğıdının rengini değiştirmez.

B) X şehrinde 2011 yılının tüm aylarında asit yağmurları görülmüştür.

C) X ve Y şehirleri aynı sanayileşmeye sahipse X şehrindeki fabrikalar filtre kullanımına dikkat etmemiştir.

D) X ve Y şehirlerinde kış aylarında yağan yağmurların pH değerleri diğer aylardan daha düşüktür.

40

Kütle (g)

Zaman (dk)

20

K

L

P
M

N
15

10

0

Kapta gerçekleşen tepkimenin denklemi ve maddelerin halleri verilmiştir.

 

Buna göre;

I.  Tepkimede oluşan 15 gram P maddesi kaptan uzaklaşır.
II.  Tepkime sonunda kaptaki katı madde miktarı 30 gramdır.
III.  Tepkime sonunda kapta 50 gram madde vardır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

 K(katı)   +   L(katı)             M(katı)   +   N(sıvı)   +   P(gaz)

2011 Yılı Yağış  
Miktarı Ortalaması

Şehir
X Y

2011 Yılı Yağış 
pH Ortalaması

Şehir
X

6,2

5

Y
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5. Asit veya baz olduğu bilinen K, L ve M maddelerinin sulu çözeltileri ile ilgili aşağıdaki bilgi notu verilmiştir.

7. Görselde Torricelli deneyine ait bir düzenek verilmiştir. 

Bu düzenekle ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Deneyin yapıldığı yerde açık hava basıncı 76 pascal(Pa)’dır.

B) Bu düzenekle sıvı basıncından yararlanılarak açık hava basıncı ölçülür.

C) Açık hava basıncı borudaki cıvanın yaptığı basınç ile dengelenmiştir.

D) Düzeneğin yeri değiştirilirse borudaki cıva yüksekliği değişebilir.

Bu bilgilere göre aşağıdaki;

I.  M maddesiyle yapılan sulu çözeltinin tadı ekşidir.
II.  L maddesi sulu çözeltisinde H+ iyonu sayısı, OH- iyonu sayısından fazladır.
III.  K maddesinin sulu çözeltisi ele kayganlık hissi verir.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

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

6. Aşağıdaki örneklerden hangisi bir adaptasyon değildir?

A) Balıkların döllenme ihtimalini artırmak için suya çok sayıda sperm ve yumurta bırakmaları.

B) Karanlıkta yaprakları sararan bitkinin ışıklı ortamda yapraklarının tekrar yeşil renk alması.

C) Develerin kum fırtınalarından korunabilmek için kirpiklerinin uzun olması.

D) Devekuşlarının hızlı koşabilmek için uzun ve kaslı bacaklarının olması.

• K maddesinin sulu çözeltisi elektrik akımını iletir.
• L maddesinin sulu çözeltisi plastik ve camlara etki etmez.
• M maddesinin bulunduğu kaba, baz çözeltisi eklendiğinde pH değeri artar.

76 cm

Boşluk

Cıva

HavaHava
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9. Mehmet, fen bilimleri dersinde öğrendiği katı basıncı konusu ile ilgili kontrollü deney yapacaktır. Deneydeki değişkenler 
tabloda verilmiştir.

Mehmet, özdeş küpler kullanarak aşağıdaki düzenekleri kurmuştur.

Buna göre aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılırsa Mehmet’in hazırladığı deney düzeneği doğru olur?

A) 2. düzenekte küplerin üst kısmına iki tane daha küp eklenirse.

B) 1. düzenekte zemine temas eden küplerin yanına bir küp daha eklenirse.

C) 1. düzenekte en üstte bulunan küp, en alt sıraya alınırsa.

D) 2. düzenekte üstte bulunan küplerden iki tanesi çıkarılırsa.

8. Ağzı açık bir kapta bulunan 40°C sıcaklıktaki saf X sıvısı, sıcaklığı -30°C olan dondurucunun içine konularak uzun süre 
bekletiliyor. Dondurucuya konulan sıvının kütle-zaman grafiği aşağıdaki gibidir.

Buna göre;

I.  0 - t1 zaman aralığında sıvı donmaktadır.
II.  t1 - t2 zaman aralığında sıvının sıcaklığı azalmaktadır.
III.  0 - t1 zaman aralığında kapta X maddesi iki farklı halde bulunur.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

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

0

Sıvı kütlesi

Zaman
t1 t2

1. düzenek 2. düzenek

Bağımsız değişken

Bağımlı değişken

Kontrol değişkeni 

Yüzey alanı

Katı basıncı

Ağırlık, yüzeyin cinsi, küplerin cinsi
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10. Görselde yükleri ve tekerlek sayıları birbirinden farklı olan özdeş vagonlar verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (Tekerlek ve vagonların ağırlıkları ihmal edilecektir.)

A) K ve M vagonlarının raylara yaptıkları basınçların eşit olabilmesi için M vagonuna iki bilye daha eklenmelidir.

B) K ve N vagonlarının raylara yaptıkları basınçların eşit olabilmesi için N den bir bilye alınıp, K vagonuna konulmalıdır.

C) L ve N vagonlarının raylara yaptıkları basınçların eşit olabilmesi için N den iki bilye alınıp, L vagonuna konulmalıdır.

D) L ve M vagonlarının raylara yaptıkları basınçların eşit olabilmesi için M vagonuna bir tekerlek daha eklenmelidir.

11. Fatma, özdeş kaplar içerisine aynı yükseklikte su ve alkol dolduruyor. Başlangıçta hacimleri eşit olan balonları kabın tabanına 
iple bağlıyor. Balonlar sıvıların içinde K konumuna kadar daldırıp bir süre sonra serbest bırakıyor. Balonların K ve L konum-
larındaki hacimleri görseldeki gibi oluyor. (Sıvıların yoğunlukları arasındaki ilişki tuzlu su > su > etil alkol şeklindedir.)

Fatma’nın yaptığı deneyle ilgili;

I.  Balonlar K seviyesindeyken hacimlerinin farklı olmasının nedeni sıvıların yoğunluklarının farklı olmasıdır. 
II.  Etil alkol içinde bulunan balonun K ve L seviyelerinde hacminin farklı olmasının nedeni sıvı içerisindeki konumuyla ilgilidir.
III.  Su içerisinde, K ve L konumlarındaki balonun hacmini azaltmak için suya bir miktar tuz atılmalıdır.

yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? 

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

K L M N

Etil alkolSu

L L

K K
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12. Şekilde eşit hacim bölmeli kaplara X ve Y sıvıları konulmuştur. 1. ve 2. kap tabanlarındaki sıvı basınçları eşittir.

1. kaptaki X sıvısının tamamı K ve M kaplarına, 2. kaptaki Y sıvısının tamamı L ve N kaplarına eşit miktarlarda paylaş- 
tırıldığında görseldeki durum oluşmaktadır.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) N kabının tabanındaki sıvı basıncı, M kabının tabanındaki sıvı basıncının büyüktür.

B) N kabındaki sıvının yarısı boşaltılırsa tabanındaki sıvı basıncı yarıya düşer.

C) L ve M kaplarının tabanlarındaki sıvı basınçları birbirine eşittir.

D) N kabının tabanındaki sıvı basıncı, K kabının tabanındaki sıvı basıncının iki katına eşittir.

1. kap 2. kap

X

Y

K L M N

13. Denizanasının karanlıkta parlamasına neden olan gen, günümüze birçok 
çalışmada kullanılmaktadır. Bu gen fare, köstebek, maymun, domuz gibi 
birçok hayvan türüne aktarıldı. Yapılan bu çalışmanın amacı canlıların daha iyi 
görünmesini sağlamak değil, kalıtsal özelliklerin ebeveynlerden çocuklarına 
nasıl aktarıldığını araştırmaktır. Bu çalışmanın en güzel tarafı ise hiçbir kan, 
idrar veya doku örneğine ihtiyaç duyulmadan hızlı bir şekilde genin varlığının 
tespit edilebilmesi. Tek yapılması gereken canlıya ultraviyole ışık tutmak. Bu 
gene sahip canlıya karanlıkta ultraviyole ışık tutulduğunda parlamaya 
başlıyor.

Verilen bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?

A) Yapılan çalışmada klonlama yöntemi kullanılmaktadır.

B) Denizanasından alınan bu gen sadece dört canlı türüne aktarılabilir.

C) Kalıtsal hastalıkların yeni nesillere nasıl aktarıldığı hakkında bilgi verebilir.

D) Bu gene sahip canlıların yaşama ve üreme şansı artmaktadır.
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Çaprazlama sonuçlarına bakıldığında aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

A) 1. çaprazlamada saf sarı meyveli bezelye ile melez yeşil meyveli bezelye kullanılmıştır. 

B) 2. çaprazlama sonucunda oluşan uzun boylu bezelyelerin tamamında kısa boy geni bulunmaktadır.

C) 3. çaprazlamada kesinlikle saf baskın genotipli bezelye ile saf çekinik bezelye kullanılmıştır.

D) 2. çaprazlamada kullanılan bezelyelerin fenotipleri birbirinden farklıdır.

14. Bezelye bitkisine ait bazı kalıtsal karakterler tablodaki gibi verilmiştir.

Bir araştırmacının tabloda verilen karakterlerle ilgili yaptığı gözlem sonuçları aşağıdaki grafiklerdeki gibidir.

50

Fenotip Olasılığı %

1. çaprazlama 2. çaprazlama 3. çaprazlama

Meyve Rengi

75

25

Fenotip Olasılığı %

Bitki boyu

100

Fenotip Olasılığı %

Tohum rengi

15. Tabloda Sivas, Kayseri ve Yozgat illerine ait 5 günlük hava sıcaklığı tahminleri verilmiştir.

Sadece bu tahminlere dayanarak belirtilen tarihlerde verilen illerle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A) Perşembe günü en şiddetli rüzgâr Sivas ile Kayseri arasında oluşmaktadır.

B) Yozgat’ın genel olarak yüksek basınç bölgesi olması beklenmektedir.

C) Kayseri ilinin bulutlanma olasılığı diğer illere göre daha fazladır.

D) Sivas'ta diğer illere göre gökyüzünün genellikle daha açık olması beklenmektedir.

Cuma

-3OC

-2OC

-1OC

Perşembe

-12OC

 2OC

-8OC

Çarşamba

-3OC

 0OC

-5OC

Salı

-2OC

 8OC

-1OC

Pazartesi

4OC

10OC

5OC

Sivas

Yozgat

Kayseri

SivasYozgat

Kayseri

Meyve rengi Bitki boyu Tohum rengi

SarıYeşil

Baskın karakter

Çekinik karakter

Yeşil

Uzun

KısaSarı
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Aşağıda Dünya’nın 21 Haziran tarihindeki konumu verilmiştir.

Buna göre K, L, M, N noktalarının anlık sıcaklık değerleriyle ilgili olarak;

I. L ve N noktaları arasındaki sıcaklık farkı Güneş ışınlarının düşme açısıyla ilgilidir.
II. L noktasının sıcaklığının K noktasından fazla olması Dünya’nın günlük hareketinden kaynaklanır.
III. K ve M noktalarının sıcaklıkları arasındaki farkın nedenlerinden biri eksen eğikliğidir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

Verilen dallanmış ağaç diyagramında soruların tamamını doğru cevaplandığında hangi çıkışa ulaşılır?

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

16.

Şekilde verilen dallanmış ağaç diyagramında ifade doğruysa (D), yanlışsa (Y) yönünde ilerleyiniz.17.

Yengeç Dönencesi

Ekvator Çizgisi

Oğlak Dönencesi

Dönme ekseni

K
L

N

M

Bir maddenin taneciklerinin 
ortalama hareket enerjisine ısı denir.

Saf maddeler hal değiştirirken 
sıcaklıkları değişmez.

D Y

1 2

D Y

3 4

D Y

Öz ısı madde miktarına bağlı değildir.
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18. “Lotus ayak” geleneği 10. yüzyılda Çin’de ortaya çıkan ve genç kızların ayak biçimlerinin ve boyutunun değiştirilmesi amacıyla 
yapılan bir uygulama olarak 20. yüzyıl başlarına kadar devam etmiştir. Küçük yaşlardaki kız çocuklarının ayakları sımsıkı bir 
şekilde bağlanarak çok uzun bir süre açılmadan kalır ve böylece ayak parmakları kırılarak ayakların üçgen şeklini alması 
sağlanırdı. Kadınların güzel görünmesini sağlamak için yapılan bu uygulama yürüme kaybına bile neden oluyordu. Bazı 
kadınlar kendilerine yapılan bu uygulamanın çocuklarına yapılmasını istemiyor, çocuklarının hayatlarını normal ayaklı 
şekilde sürdürmesini istiyordu.

Verilen bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?

A) Mutasyonlar belirli bölgelere özgü değişimlerdir.

B) Aynı çevresel faktörler farklı tür canlılarda, farklı modifikasyonlara yol açar.

C) Adaptasyonlar canlıların bulunduğu çevreye olan uyumunu artırır.

D) Çevresel faktörlerin uzun süreli olması her zaman DNA’da kalıtsal değişikliklere yol açmaz.

19.

Buna göre yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Deney sonunda metal kürelerin buza verdiği ısı miktarları arasındaki ilişki L > K > M şeklindedir.

B) Isıtma işlemi sonunda metal kürelerin sahip oldukları toplam ısı enerjileri arasındaki ilişki K = L = M şeklindedir.

C) Metal kürelerin ısıtma işlemi sonunda sıcaklıkları arasındaki ilişki L > K > M şeklindedir.

D) Metal kürelerin özısıları arasındaki ilişki L > K > M şeklindedir.

İlk sıcaklıkları ve kütleleri eşit metal K, L, M küreleri özdeş ısıtıcılarla 10 dakika süreyle ısıtılıyor. Daha sonra bu metal küreler 
buz kalıbının üzerine konuluyor.

Metal kürelerle buz kalıbı arasındaki ısı alışverişi tamamlandıktan sonra kürelerin buz kalıbındaki ilerleme miktarı görselde 
verilmiştir.

K

M

L
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20. Hücre bölünmesi sırasında DNA eşlenmesi hücre çekirdeğinde meydana gelmektedir.

Aşağıdaki grafiklerde DNA eşlenmesinden önce ve eşlenme tamamlandıktan sonra DNA’yı oluşturan yapılar ve sayıları 
verilmektedir.

Verilenlere göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

A) DNA eşlenmesi tamamlandıktan sonra, 4 numaralı yapının sayısı 3 numaralı yapının iki katıdır.

B) Eşlenme sırasında sitoplazmadan gelen 6 numaralı yapı, sitoplazmadan gelen 2 numaralı yapı sayısının iki katıdır.

C) DNA eşlenmesinden önce 5 numaralı yapının sayısı, 1 numaralı yapının dört katıdır.

D) Eşleme tamamlandıktan sonra 1, 2, 3 ve 4 numaralı yapıların toplamı, 5 ve 6 numaralı yapıların toplamına eşittir.

Sınav bitti.
Cevaplarınızı kontrol ediniz.

Sayı

1 2 3 4

5 6

Yapı
Eşlenmeden önce DNA’yı 

oluşturan yapılar ve sayıları.

Sayı

1 2 3 4

5 6

Yapı
Eşlenme tamamlandıktan sonra 

DNA’ları oluşturan yapılar ve sayıları.
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