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AÇIKLAMA
1.

2.

3.

4.

5.

Bu sınavda Matematik (20 soru) - Fen Bilimleri (20 soru) olmak üzere iki bölüm bulunmaktadır.

Sınavın süresi 80 dakikadır.

Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o
soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.

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

Cevaplamaya, istediğiniz testin sorusundan başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular
üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha 
sonra dönebilirsiniz.
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MATEMATİK
Bu testte 20 soru vardır.

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ

2. Aşağıda verilen 3x3’lük karede her satır ve sütundaki ifadelerin çarpımları birbirine eşittir.

Buna göre, A.B.C ifadesinin değeri kaçtır? 

A) (-2)16       B) 2-13       C) 2-16       D) 2-18

A 23 C

2-8

4-2

(-2)4 21

1 B 23

1. Aşağıda verilen şekillerde okların ucundaki sayılar belirli kurala göre yazılmıştır.

Buna göre,                                                       işleminin sonucu kaçtır?

3

8

2

3

64

4

3

1
125

5

A) 0      B)       C)       D) 624624
25

24
25

2

3

2 _+
4

2

5

5

1
32

2
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3. a, b, c, d birer doğal sayı olmak üzere;

Yarıçap uzunluğu “r” olan bir dairenin alanı, A = πr2 ile hesaplanır. 

Aşağıda her birinin ön yüzünün alanı 128 cm2 olan kare biçimindeki turkuaz renkli iki adet, pembe renkli
bir adet kâğıt verilmiştir. Turkuaz renkli kâğıtların üzerine, kenarlarına bir noktadan değen çemberler 
kesikli çizgilerle çizilmiştir. 

Sınıf öğretmeni Ayşe Hanım, bu kâğıtları kullanarak bir çiçek motifi yapmak istiyor.

Ayşe Hanım, turkuaz renkli kâğıtları kesikli çizgiler üzerinden keserek dairesel bölgeyi çıkarmış ve bu 
şekilde artan kısımlardan birbirine eş olan aşağıdaki 8 parçayı elde etmiştir.

Ayşe Hanım, elde ettiği bu parçaları pembe renkli kâğıdın üzerine kâğıttan taşmayacak ve parçalar 
birbirinin üzerine gelmeyecek şekilde yapıştırarak aşağıdaki çiçek motifini oluşturmuştur.

a2b ba ba bc= - b(a - c)= ba dc. b.d(a.c)=, ve dir.

Buna göre, oluşturulan motifte pembe renkli bölgelerin alanları toplamı kaç santimetrekaredir? 
(π = 3 alınız.) 

A) 64       B)       C) 32       D)  232264



Sivas Millî Eğitim Müdürlüğü5

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜKAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI -1

5. a pozitif tam sayısı için       = a2 ve       =        olarak tanımlanıyor.

A) 16     B) 49      C) 64      D) 100

Örnek:

Buna göre işleminin sonucu kaçtır?

aa a

3 + = (9+4)2 = 16916

4 + 25

4. 2016 yılında bir balık üretim çiftliğindeki 3 ayrı havuza, aşağıda verilen miktarlarda üç farklı yavru balık 
bırakılmıştır. Takip eden yıllarda bu balıkların her yıl sonunda ulaştığı sayılar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tabloda verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) 2018 yılındaki alabalık sayısı, 2017 yılındaki kefal sayısının %50’sidir.

B) 2018 yılında, kefal balığı sayısı sazan balığı sayısının 20 katı olmuştur. 

C) 2016 yılında bırakılan toplam yavru sayısı, 120 100 adettir. 

D) 2017 yılında, alabalık sayısı sazan balığı sayısının 100 katı olmuştur.

Yıllara Göre Balık Üretim Sayıları Tablosu

Kefal (adet)

Yavruların Bırakıldığı 
YıllarBırakılan 

Balık Sayısı
2016 2017 2018

2.104 2.106 2.108

105 106 107

102 104 106

Sazan (adet)

Alabalık (adet)
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6. Nusret, Temmuz ayında tatil yapmak için otel rezervasyonu yapmayı planlıyor. Otelin uygun olduğu 
tarihler için aşağıdaki bilgiler veriliyor. 

Yukarıdaki koşulları aynı anda sağlayan tarihler için rezervasyon yapılacaktır.

Buna göre, Nusret kaç farklı gün için otel rezervasyonu yapabilir? 

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

•
•
•

Asal olmayan tarihler rezervasyon için uygundur. 
15 ile aralarında asal tarihler rezervasyona uygundur. 
Birbirinden farklı 2 tane asal çarpana sahip tarihler rezervasyon için uygundur. 

Temmuz
Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz

5
6 7 8 9 10 11

1 2 3 4
12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

7. Osman, çevresi 27 cm olan kare şeklindeki renkli kartonları aralarında boşluk kalmayacak ve üst üste 
gelmeyecek şekilde aşağıdaki gibi yan yana diziyor.

Oluşan şeklin çevresi 29 cm olduğuna göre Osman'ın dizdiği kare karton sayısı kaçtır? 

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

.......................... 
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9. Bir ışık yılı yaklaşık 9,5.1012 km’dir.

Dünya’ya en yakın galaksi Andromeda’dır. Andromeda ile Dünya arasındaki uzaklık yaklaşık 2 200 000 
ışık yılıdır. 

Buna göre, Andromeda ile Dünya arasındaki uzaklığın kilometre cinsinden bilimsel gösterimi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 9,5.1018     B) 9,5.1019     C) 2,09.1018     D) 2,09.1019  

8. Aşağıda bir olimpik yüzme havuzu ve bu havuzda yarışan 5 yarışmacı gösterilmiştir.

Yusuf
Mahmut

Göktuğ
Abdullah

Serdar

Bu yarışmada Yusuf 12,6 saniyelik derecesi ile birinci ve Göktuğ 13,86 saniyelik derecesi ile sonuncu 
olmuştur. 

Buna göre aşağıda saniye cinsinden çözümlenmiş hali verilen derecelerden hangisi diğer 
yüzücülerin yarışı bitirme saniyelerinden birisi olamaz? 

A) 1.101 + 2.100 + 7.10-2         B) 1.101 + 2.100 + 9.10-1 

C) 1.101 + 3.100 + 6.10-1  + 8.10-2      D) 1.101 + 3.100 + 7.10-1 + 9.10-2
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10. Bütün ayrıtlarının uzunlukları eşit olan prizmalara küp denir. 

Kerem, bir yüzeyinin alanı 5 cm2 olan küp şeklindeki özdeş oyuncak blokları kullanarak aşağıdaki 
köprüyü yapıyor.

Buna göre, Kerem bu oyuncak arabalardan hangisi ile oynamaktadır?

A)      B)      C)      D)

Daha sonra oyuncak arabalarından genişliği ve yüksekliği yaptığı köprünün genişliğinden ve 
yüksekliğinden daha az olanı köprünün içinden geçirerek oyun oynuyor. Kerem’in oyuncak arabalarının 
boyutu aşağıdaki gibidir.

Genişlik
Yükseklik

Genişlik (cm) Yükseklik (cm)

33

23

32

72

112

25

24

73
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12. Aşağıda A ve B firmalarına ait kağıt havlular verilmiştir.

A firmasının kâğıt havluları 15 santimetrelik parçalardan, B firmasının kâğıt havluları ise 20 santimetrelik 
parçalardan oluşmaktadır. Kâğıt havluların toplam uzunlukları eşit olup uzunlukların 5 metre ile 5,5 metre 
arasında olduğu bilinmektedir.

Buna göre, A firmasının kâğıt havlusu B firmasının kâğıt havlusundan kaç parça daha fazladır? 
(1 m = 100 cm) 

A) 8     B) 9     C) 10     D) 12

15 cm 20 cm

x

11. Uzunlukları 246 cm ve 186 cm olan iki tahta çubuğun her ikisine de eşit aralıklarla çivi çakılacaktır. Bu 
işlem sırasında uzun tahtadaki aralık uzunluğu, kısa tahtadaki aralık uzunluğuna ve her iki tahtadaki ilk 
ve son çivinin tahtanın uçlarına olan uzaklığı birbirine eşit olacaktır.

En az sayıda çivi kullanmak koşulu ile bu işlem için toplam kaç tane çiviye ihtiyaç vardır? 
(Çivilerin kalınlıkları ihmal edilecektir.) 

A) 70     B) 72     C) 74     D) 76

246 cm

... 

... 

186 cm

x x

x x

x
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13. Çarkıfelek, çarkların çevrilerek oynandığı bir oyundur. Her oyuncu iki çarkı da aynı anda çevirmektedir ve 
çarklardaki okun ucu hangi sayıya gelirse o puanı almaktadır. Aşağıda oyuna ait çarklar ve 4 oyuncunun 
çevirdiği çarklar sonucu birinci çark ve ikinci çarktan aldıkları puanlar verilmiştir.

Oyuncuların birinci çark ve ikinci çark sonucunda aldıkları puanlar aşağıdaki kurallara göre yeniden 
puanlanmaktadır.

• Çarklara gelen sayılar aralarında asal ise oyuncu 100 puan alır. 
• Çarklara gelen sayıların EBOB’u çift bir sayı ise EBOB’unun karesi kadar puan alır. 
• Çarklara gelen sayıların EBOB’u tek bir sayı ise EBOB’unun küpü kadar puan alır. 
• En yüksek puanı alan yarışmacı oyunu kazanır. 

Buna göre, oyunu kim kazanmıştır? 

A) Ali      B) Mehmet      C) Can      D) Aslı

20 7

3 9

415
1612

9 6

20 27

1311
818

1. Çark 2. Çark

Ali

Mehmet

Can

Aslı

12

9

7

12

27

18

13

6

1. Çark 2. Çark

14. Aşağıda iki farklı kalıp defne sabunu verilmiştir.

200 gramlık A marka sabunun defne yağı oranı %60’tır ve bir kalıbı 10 TL’dir. 180 gramlık B marka 
sabunun ise defne yağı oranı %40’tır ve bir kalıbı 8 TL’dir.

Bu iki markadan farklı sayıda satın alan Serdar’ın her iki markadan da elde ettiği defne yağı miktarı eşit 
oluyor. 

Serdar aldığı bu sabunlar için en az kaç TL ödemiştir?

A) 30      B) 40      C) 70      D) 80

DEFNE SABUNU DEFNE SABUNU

Defne Yağı Oranı: %60 Defne Yağı Oranı: %40

200 gr 180 gr

10 TL 8 TL
A B
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15. İki takımla oynanan bir kart oyununda üzerinde 70, 84, 90, 126, 252 sayıları bulunan 5 tane kart ters 
çevrilerek karışık bir şekilde sıralanmıştır. Oyunun kuralları şu şekilde belirlenmiştir:

Örneğin, bir yüzünde 90 yazan kart ve diğer yüzünde yazan özellikler aşağıdaki gibidir:

Ahmet bu oyunda aşağıdaki kartı seçmiştir.

Ahmet’in yer aldığı takımın puan alabilmesi için takım arkadaşlarının hangi sayıyı söylemesi 
gerekir? 

A) 252     B) 126     C) 84     D) 75

•
•
•

Her kartın bir yüzünde sayı, diğer yüzünde de bu sayıya ait özellikler yazmaktadır.
Takımdan seçilen bir oyuncu takım arkadaşlarına seçtiği kartlardan birini anlatacaktır.
Aynı takımdaki arkadaşlarının, seçilen kartın üzerindeki sayıyı doğru söylemesi durumunda takım 
olarak puan kazanacaklardır.

Pozitif bölenleri sayısı 12’dir.
Asal çarpanları 2, 3 ve 5’tir.
Çarpanlarından biri 15’tir. 90•

•
•

Pozitif bölenleri sayısı 12’dir.
Asal çarpanları 2, 3 ve 7’dir.
Çarpanlarından biri 18’dir.

•
•
•

16. Bir aktar, kış mevsiminde soğuk algınlığı ve gribin tedavisinde etkili olan bir karışım hazırlamak için 
baharatları tabloda verilen miktarda kullanıyor.

Aktar, baharatların tamamını karıştırarak elde edilen baharat karışımını 243 pakete eşit olarak dağıtılıyor. 

Buna göre, paketlerin her birinde bulunan karışım miktarı kaç gramdır? 

A) 314       B) 324       C) 349      D) 354

Baharat Çeşidi

Nane

Zencefil

Kırmızı Biber

Miktarı (g)

276

99

318
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18. Bilgi: Bir sayının asal olan çarpanlarına asal çarpan denir. 
Aşağıda verilen halkada her bir renkli bölme o sayıyı oluşturan asal çarpanları temsil etmektedir. 

Her bir rengin farklı bir asal çarpan ile temsil edildiği 4 farklı halka ve halkaların içlerine bu modele 
karşılık gelen sayılardan birisi yazılmıştır. Mor halkanın ise değeri boş bırakılmıştır.

Buna göre, mor ve mavi ile modellenen             halkanın değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) 270     B) 300     C) 441     D) 375

Örneğin, yeşil ve gri renk ile temsil edilen yandaki halkanın iki farklı asal çarpanı 
vardır ve bu asal çarpanlardan elde edilebilecek sayılardan birinin değeri A sayısıdır. A

126 196 343

17. Bir toptancıda bulunan bir adet kolonya şişesinin fiyatı ve satış için belirlenmiş paket ve koli miktarları 
görselde verilmiştir.

Bu toptancıdan 20 koli kolonya alan bir eczacının ödemesi gereken paranın kuruş cinsinden 
değerinin bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? (100 kuruş = 1 TL) 

A) 1,43 .105     B) 2,86 .105     C) 1,43 .107     D) 2,86 .107

1 adet kolonya
7,15 TL

1 paket
50 adet kolonya

1 koli
40 adet paket
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19. a, b ve c birer doğal sayı olmak üzere;

Aşağıdaki şekilde alanları verilmiş olan dört adet kare bulunmaktadır. Bu karelerin kenar uzunlukları  
x, y, z ve t harfleriyle gösterilmiştir.

Bu doğru parçasının uzunluğu santimetre cinsinden hangi iki doğal sayı arasındadır? 

A) 18 – 19     B) 17 – 18     C) 16 – 17     D) 15 – 16

Bu karelerin birer kenarları uç uca eklenerek aşağıdaki doğru parçası elde ediliyor. 

a2b ba

ba bc

=

+ b(a+c)= dir.

3 cm2

x cm

12 cm2

y cm

27 cm2

z cm

48 cm2

t cm

x cm y cm z cm t cm

Buna göre,        cisminin ağırlığı          ise        cisminin ağırlığı kaçtır?

A)        B)       C)       D)

20. Sabit makara sisteminde, sistemin her bir tarafındaki yüklerin toplam ağırlıkları birbirine eşit ise sistem 
dengededir ve hareket etmez. 

Aşağıdaki görselde verilen üç makara sistemi de dengededir.

Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3

45125180245

45



Sivas Millî Eğitim Müdürlüğü 14

FEN BİLİMLERİ
Bu testte 20 soru vardır.

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ

1. Flamingolar, genellikle parlak pembe tüyleri ile dikkat çeken 
uzun bacaklı gölet kuşlarıdır. Flamingoların tüylerinin 
pembe rengi genlerinden gelen bir özellik değildir. Kuşlar 
aslında donuk gri bir tüy rengi ile doğarlar. Flamingoların 
parlak pembe rengi, su yosunları, larvalar ve flamingoların 
sulak alanlarda yediği tuzlu karideslerin içinde bulunan 
kırmızı-turuncu pigment olan beta karotenden gelir. Kuşun 
sindirim sisteminde, enzimler karotenoidleri parçalar ve 
pigmentlere dönüştürür. Pigmentler karaciğerdeki yağlar 
tarafından emilerek flamingoların tüylerinde ve ciltlerinde 
birikirler. Kuşun fiziksel özelliğinin bu denli değişmesi için 
karotenoidlerden çok büyük miktarlarda alması gerekir. 
Güney Amerika’ya özgü dört farklı flamingo türü vardır. Bununla birlikte, bu farklı türler ve hatta daha 
küçük flamingo popülasyonları kıtanın ayrı alanlarında yaşar. Bu nedenle flamingo renkleri, bulundukları 
yere ve mevcut yiyeceğe göre farklılık gösterir. Bazı flamingolar pembenin daha koyu veya daha parlak 
tonlarına sahiptir, bazıları turuncu ve kırmızı renk tonlarını içerir, diğerleri saf beyazdır.

Flamingoların tüy ve cilt renklerinde görülen bu değişim için aşağıdaki ifadelerden hangisi 
söylenebilir? 

A)

B)

C)

D)

Flamingolar bulundukları ortama uyum sağladığı için adaptasyon örneğidir. 

Değişim genlerin yapısında değil de işleyişinde olduğu için modifikasyon örneğidir. 

Flamingo yavrularında da görüldüğü için üreme hücrelerinde görülen mutasyon örneğidir. 

Bulundukları ortama göre renk değişimi gerçekleştiği ve farklı renklerde flamingolar oluştuğu için 
varyasyon örneğidir.

2. Aşağıda tohum rengi bakımından çaprazlamalar verilmiştir.

• 1. çaprazlamada oluşabilecek yavru bireylerin fenotip oranları %50'dir. 
• 2. çaprazlamada oluşabilecek yavru bireylerin genotipleri ata bezelyelerden farklıdır.

Verilen bilgilere göre A, B ve C bezelyelerinin genotipleri aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?

A)

B)

C)

D)

Ss

SS

ss

Ss

A
ss

Ss

Ss

ss

B
SS

ss

ss

Ss

C

S: Sarı s: Yeşil

A Bezelyesi B Bezelyesi

1. Çaprazlama

X

B Bezelyesi C Bezelyesi

2. Çaprazlama

X
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3. Aşağıda genler ile ilgili yapılan bir çalışma şematize edilmiştir. Bu işlem tıpta hormon üretimini 
gerçekleştirmek için çok sık kullanılır. Örneğin insandan alınan büyüme hormonu üreten DNA parçası 
bakterilere aşağıdaki işlemle aktarılır. Oluşan yeni bakteriler büyüme hormonu üretir. Daha sonra üretilen 
bu büyüme hormonu, büyüme hormonu sentezinde sorun yaşayan insanlara ilaç olarak verilir. Aynı 
zamanda bu işlem sayesinde istenilen ürün doğal olarak üretilir. Hem maliyet azalır hem de doğal bir 
üretim aşaması olduğu için istenmeyen sonuçlar doğurmaz.

Bu çalışma hakkında verilen bilgiler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 

A)

B)

C)

D)

Yapılan işlem ile normalde bakterilerin sahip olmadığı bir özellik, insandan bakterilere aktarılmıştır. 

Bu işlemde, hızlı çoğalmaları ve küçük bir yapıya sahip olmaları nedeniyle bakteriler tercih edilir. 

Canlıların kalıtsal özelliklerini değiştirerek onlara yeni işlevler kazandıran çalışmalar biyoteknolojinin 
uygulama alanıdır. 

Kanserli hücrelere uygulanan gen tedavisi ile hücrelerin hızla bölünmelerinin önüne geçilmesi de bu 
yönteme örnek olarak verilebilir.

Bakteri hücresi
Plazmit

Rekombinant
Plazmit DNA’sı

Hormon DNA’sı

Rekombinant
Bakteri Hücresi

Rekombinant
Hormon

İnsan hücresi
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4. Aşağıdaki tabloda, akraba evliliği durumlarına göre 685 çocuk üzerinde yapılan çalışmaya ait kalıtsal 
hastalıkların görülme yüzdeleri verilmiştir.

Tablodaki veriler incelendiğinde, 

I. Akraba evliliği yapmayan bireylerin çocuklarında kalıtsal hastalıklar gözlenmez. 
II. Akraba evliliği yapan bireylerde kalıtsal hastalıkların görülme oranı daha yüksektir. 
III. Toplumda görülen kalıtsal hastalıkların oranını azaltmak için akraba evliliğinden kaçınılması gerekir. 

çıkarımlarından hangileri yapılabilir? 

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

KALITSAL HASTALIK GÖRÜLÜR

AKRABA EVLİLİĞİ YAPAN

24 Çocuk

200 Çocuk

%10,7

%89,3

17 Çocuk

444 Çocuk

%3,7

%96,3

AKRABA EVLİLİĞİ YAPMAYAN

KALITSAL HASTALIK GÖRÜLMEZ

5. Aşağıdaki görselde verilen kabın tabanında oluşan sıvı basıncının zamana bağlı değişimi grafikteki 
gibidir.

Verilen grafikteki değişimi elde edebilmek için,

I. Kaptaki su miktarının yarısı boşaltılmıştır.
II. Kaptaki su seviyesi 2h’ye düşürülmüştür. 
III. Kaptaki suya tuz eklenip, suyun yoğunluğu artırılmıştır. 

işlemlerinden hangileri yapılmış olabilir?

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

h

h

h

h

4P

Sıvı Basıncı

Zaman

2P
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Mendel’in deneyine göre,

yorumlarıdan hangileri yapılamaz? 

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

I.
II.
III.

Mor çiçek geni beyaz çiçek genine baskındır. 
Oluşan bezelyeler kendi aralarında çaprazlanırsa beyaz çiçekli bezelye oluşma ihtimali yoktur.
Oluşan bezelyeler kendi aralarında çaprazlanırsa yalnızca melez genotipli bireyler elde edilir. 

6. Mendel, homozigot mor ve homozigot beyaz çiçekli bezelyeleri çaprazlayınca oluşan tüm bezelyelerin 
mor çiçekli olduğunu gözlemlemiştir.

Erkek

Mor çiçek Beyaz çiçek

Hetetozigot baskın
(Tümü mor çiçekli)

Dişi

X
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8. Aşağıda masa üzerinde durmakta olan farklı şekillerdeki bazı katı cisimler gösterilmiştir.

Verilen şekillerin hepsi en üstte görülen yüzeylerinin üzerine konulduğunda zemine uyguladıkları 
katı basınçları nasıl değişir?

A)

B)

C)

D)

Artar

Artar

Azalır

Artar

K
Değişmez

Değişmez

Artar

Azalır

L
Değişmez

Artar

Değişmez

Değişmez

M

a

a a
K L M

a a a

a

a

a

a a a

a a a

a a

7. Verilen düzenekte özdeş huni, hortum ve U borusu kullanılmıştır. Hunilerin sıvı içindeki seviyeleri aynıdır.

Bu deney düzeneğini kuran bir öğretmen; öğrencilerden deneyin bağımlı, bağımsız ve sabit tutulan 
değişkenlerinden birisini belirlemelerini istemiştir.

Ali: Sabit tutulan değişken kaptaki sıvı miktarıdır. 
Ahmet: Bağımsız değişken sıvı derinliğidir. 
Arda: Bağımlı değişken U borusunun sağ kolundaki cıva seviyesinin değişimidir. 
Acar: Bağımlı değişken sıvı basıncıdır. 

Buna göre, aşağıdaki öğrencilerden hangileri deneyin değişkenlerini doğru belirlemiştir?

A) Yalnız Ahmet   B) Acar ve Ahmet    C) Ahmet ve Ali    D) Ali, Arda ve Acar

Huni

Hortum U borusu

h2

Cıva

Su

Huni

Hortum U borusu

h1

Cıva

Zeytinyağı

500 ml 500 ml
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9. Şekilde hava olaylarının oluşumuyla ilgili bir algoritma verilmiştir. İlk olarak tablodan bir şehir seçilir ve 
tablodaki bilgiler yardımıyla algoritmada ilerlenir.

Tabloda Bursa, Ankara, Ağrı ve Muğla şehirlerine ait sıcaklık ve yoğuşma bilgileri verilmiştir.

Şehirler

Bursa

Ankara

Ağrı

Muğla

Sıcaklık

12

-8

-21

23

Suyun Yoğulaşma Bölgesi

Gökyüzü

Gökyüzü

Yeryüzü

Yeryüzü

Tablodaki bilgiler verilen algoritma uygulandığında Bursa, Ankara, Ağrı ve Muğla’da beklenen 
hava olayları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)

B)

C)

D)

Çiy

Yağmur

Çiy

Yağmur

Bursa
Kar

Kar

Kar

Kırağı

Ankara
Kırağı

Kırağı

Kar

Kar

Ağrı
Yağmur

Çiy

Çiy

Yağmur

Muğla

Sıcaklık > 0

BAŞLA

Hayır

Hayır Evet Hayır Evet

Evet

Yoğuşma Yeri: 
Gökyüzü

Çiy Yağmur

Yoğuşma Yeri: 
Gökyüzü

Kırağı Kar
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12. Aşağıdaki görselde Dünya’nın Güneş’e göre 
konumu verilmiştir. Bu konumda Güneş ışınları 
Oğlak dönencesine dik olarak düşmektedir. 

Buna göre, 

verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I     B) Yalnız II 

C) I ve III     D) II ve III

I.

II.

III.

K şehrinde bu tarihten sonra gündüzler 
uzamaya, geceler kısalmaya başlar. 
Bu tarihte L şehrinde kış, M şehrinde yaz 
mevsimi yaşanır. 
Bu konuma göre M şehrinde en uzun 
gündüz yaşanır. 

Ekvator

Yengeç D.

Oğlak D.

G
ün

eş

Dönme 
ekseniK

L
M

10. Şekilde DNA’nın kendini eşlemesi gösterilmiştir.

A)

B)

C)

D)

Bu olay kesinlikle sitoplazmada gerçekleşmiştir.

2 ve 3 numaralı zincirlerin fosfat sayısı eşittir. 

1 ve 3 numaralı zincirlerin dizilimi aynıdır. 

Açılan zincirlerin karşısına gelen nükleotidler sitoplazmada bulunur.

1. ve 4. zincirler eşlemeden önceki DNA’ya ait olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A G C T T A C
T C G A A T G

1

2

3

4

A)

B)

C)

D)

Nükleotidler adlarını 1 numaralı yapıdan 
alır. 

Bu DNA parçasında toplam 6 tane nükleotid 
bulunur. 

2 numaralı yapı sitozin, 5 numaralı yapı 
guanin bazıdır. 

3 numaralı yapı adenin bazı 4 numaralı 
yapı timin bazıdır.

11. DNA molekülünün bir bölümü şekildeki gibi 
modellenmiştir.

Buna göre modelle ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? 

5

43

2
1
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15. 21 Haziran'da Güneş ışınları, Kuzey yarım 
kürede bulunan Yengeç dönencesi üzerindeki 
noktalara öğle vakti dik açı ile düşer. Güney 
yarım küreye ise eğik açılar ile düşer. Bu 
tarihten itibaren Kuzey yarım kürede yaz 
mevsimi, Güney yarım kürede ise kış mevsimi 
yaşanmaya başlar. Güneş ışınları, Kuzey yarım 
küre yüzeyinde daha fazla, Güney yarım küre 
yüzeyinde ise daha az ısı enerjisi oluşturur. Bu 
tarihte Kuzey yarım küre en kısa geceyi, 
Güney yarım küre ise en uzun geceyi yaşar.

Buna göre, 

ifadelerinden hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I     B) Yalnız II

C) Yalnız III   D) I ve III

I.

II.
III.

A ve D Kuzey yarım kürede, B ve C Güney 
yarım kürede yer alırlar.
B merkezinde yaz mevsimi başlar. 
C merkezinde yaz mevsimi yaşanır. 

Merkezler

A

B

C

D

Gündüz Süresi

15

8,5

10

16,5

Gece Süresi

9

15,5

14

7,5

14. Güneş’ten çıkan ışınların yeryüzüne düşme 
açılarındaki farklılıklar, mevsimlerin oluşma 
nedenleri arasındadır.

Yukarıdaki çizim, aynı konuma dik ve eğik 
açıyla gelen eşit miktarda Güneş ışınlarının 
yüzeyde oluşturduğu farklı şekilleri ve parlaklığı 
göstermektedir.

Bu çizimde yer alan bölge ile ilgili günün 
aynı saatinde elde edilen verilere göre 
çizilen grafiklerden hangisi hatalıdır?

A) 1
2

Gölge Boyu

B)

1
2

Yüzey Alanı

C) 1
2

Sıcaklık

D)

1
2

Işık Şiddeti

21

A)

B)

C)

D)

Biyofloresan özelliği sadece gen işleyişindeki değişim sonucu olmuştur. 

Bu canlılar çevresel etkenler ortadan kalkınca biyofloresan özelliklerini kaybeder. 

Biyofloresan özelliği canlının yavrularına aktaramadığı bir özelliktir.

Bu canlılar çevrelerine uyum sağlamış ve yaşama şansını artırmıştır. 

13. Biyofloresan, canlının ışığı soğurması ve farklı 
renkte tekrar yaymasıdır. Bu olay denizlerde ve 
karalarda yaşayan bazı canlılarda görülür. Canlının 
dokularında bulunan ve ışığı soğuran proteinler 
mavi ve morötesi dalga boyu aralığındaki yüksek 
enerjili ışınları soğurur ve daha düşük enerjili ışınlar 
halinde geri yayar. Bu sayede biyofloresan 
özelliğine sahip canlılar mor ötesi ışık altında yeşil, 
turuncu veya kırmızı görünür.

Biyofloresan özelliğine sahip canlıların okyanusta birbirini tanıdıkları, iletişim kurabildikleri ve bazı 
hastalıklara karşı korundukları da bilinmektedir. 

Biyofloresan özelliğine sahip canlılar için aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? 
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16. Fen bilimleri öğretmeni, özdeş mumlarla aşağıdaki şekilleri oluşturarak öğrencilerinden tüylerin hareket 
yönlerini tahmin etmelerini ister.

Buna göre aşağıda yapılan tahminlerden hangisi doğrudur?

A) İki şekilde de tüyler I yönünde hareket eder. 

B) İki şekilde de tüyler II yönünde hareket eder.

C) Şekil 1'de tüy II yönünde, Şekil 2'de I yönünde hareket eder. 

D) Şekil 1'de tüy I yönünde, Şekil 2'de II yönünde hareket eder.

X X X X

II.I. II.I.

Şekil 1 Şekil 2

A)

B)

C)

D)

Aa

Aa

aa

aa

1. Bezelye
AA

Aa

Aa

AA

2. Bezelye

17.

Yukarıdaki çaprazlama tablosuna göre 1. ve 
2. bezelyelere ait genotipler hangi 
seçenekte doğru olarak verilmiştir? (Düz 
tohum aleli, buruşuk tohum aleline baskındır.)

1. Bezelye

Düz Tohum

Düz Tohum

Düz Tohum

Buruşuk Tohum

2.
 B

ez
el

ye

18.

A)

B)

C)

D)

DNA’nın yapı birimi olan nükleotidleri temsil 
etmektedir. 

DNA zincirinde K yapısının karşısında 
daima L yapısı bulunur. 

DNA molekülünde, P ve D ile gösterilen 
yapıların sayılarının toplamı K, L, M, N 
yapılarının toplam sayısına eşittir. 

Bu yapılar A, T, G, C harfleri ile gösterilen 
maddelere göre isimlendirilirler.

Yukarıda modellenen K, L, M, N yapıları ile 
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

P
D A

P
D G

P
D

T

G
D

P

K L

M N
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20. Görselleri verilen masalara ait bazı bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Verilen görseller ve tabloya göre hangi masanın yumuşak bir yüzeye bıraktığı iz daha azdır? 

A) K      B) L      C) M      D) N

K masası

L masası

M masası

N masası

Bir Ayağın Taban Alanı

2S

S

3S

2S

Ağırlık

G

G

G

G

K masası L masası M masası N masası

Televizyonda hava durumu programında gördüğümüz harita ile ilgili, 

verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 

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

I.
II.
III.

Harita genelinde farklı hava olayları gerçekleşmektedir. 
Harita klimatologlar tarafından hazırlanmaktadır. 
Hava olayları farklı sembollerle gösterilmiştir. 

19. Aşağıdaki görselde Türkiye'nin bir günlük hava durumu gösterilmiştir.
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“Şikâyet etme, 
bir hikâye inşa et.”


