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MATEMATİK

 
 2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının ayrılan bölümüne �şaretley�n�z. 

4. Aşağıda ver�len AEGK, BEFC, CFGH ve DCHK 
kenar uzunlukları cm c�ns�nden b�rer  tamsayı olan 
d�kdörtgen, ABCD �se kared�r.

A(BEFC)= 48 cm2  ve A(CFGH)= 60 cm2 ‘d�r.

Buna göre DCHK d�kdörtgen�n�n alanı en az kaç 
cm2’ d�r?

A) 10 B) 20 C) 40 D) 80

1. Asal çarpanlarına ayrılmış hal� 2 4.33.52.17 olan 
A sayısının çarpanlarından b�r� aşağıdak�leden 
hang�s�d�r?

A) 250 B) 180

C) 160 D) 140

3. M ve N sıfırdan farklı b�rer rakam olup, MN �k� 
basamaklı b�r doğal sayıdır.
Tabloda M ve N �le oluşturulan sayılarla �lg�l� b�lg�ler  
ver�lm�şt�r.
   
  Sayı         Rasyonel   İrrasyonel

MN

M

N

 M N+
 
Buna göre tablodak� şartları sağlayan M ve N 
rakamları �ç�n M.N değer� kaçtır? 

A) 10 B) 13 C) 18 D) 24

2. Aslı ve Büşra b�rl�kte dart oynayacaktır.

İk� atış hakkı bulunan oyunda puanlar, �lk atılan okun 
�sabet ett�ğ� bölge taban, �k�nc� atılan okun �sabet 
ett�ğ� bölge üs olarak yazılıp hesaplanacaktır.

Aslı �lk atışını -3 puanlık bölgeye,�k�nc� atışını �se 5 
puanlık bölgeye �sabet ett�rm�şt�r.

Aslı’nın puanının Büşra’nın puanına oranı -27 
olduğuna göre Büşra’nın �lk ve �k�nc� atışında 
oku �sabet ett�rd�ğ� bölgeler aşağıdak�lerden 
hang�s�nde ver�lm�şt�r?

                    İlk Atış                          İk�nc� Atış

A) 5 -3

B) -3 -3

C) -3 2

D) 2 -3
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ASayısal Bölüm

6. Aşağıdak� tabloda 3 ürünün ek�m alanı ve bu 
alanlardan elde ed�len ürün m�ktarları göster�lm�şt�r. 

Tablo: Ürün, ürünler�n ek�m alanı ve elde ed�len ürün 
m�ktarı

Ürün Ek�m Alanı
(Dönüm)

Ürün M�ktrarı 
(kg)

Buğday 400 200000
Arpa 200 80000
Yulaf 300 90000

Bu ek�m alanlarının 1 dönümünden elde ed�len 
ürün m�ktarları da�re graf�ğ�nde göster�ld�ğ�nde, 
buğdaydan elde ed�len ürün m�ktarına karşılık 
gelen da�re d�l�m�n�n merkez açısı kaç dereced�r?

A) 150 B) 120

C) 90 D) 60

7.

 
Yukarıda şek�l 1’de ver�len kenar uzunlukları x+2 cm 
ve x+6 cm olan d�kdörtgen şekl�ndek� kağıdın ön yüzü 
gr� arka yüzü beyaz renkl�d�r.
Kağıt şek�l 2’dek� g�b� kısa kenarlarına 2 cm uzaklıkta 
[AB] ve [CD] boyunca katlanıp Şek�l 3’tek� görünüm 
elde ed�lm�şt�r.

Buna göre katlama sonucu oluşan şek�l 3’tek� 
gr� bölgen�n alanını veren ceb�rsel �fade 
aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A) 2x +8x+12 B) −2x 4

C) 2x +4x+4 D) 2x +4

5. a , 1 veya 1’ den büyük, 10’dan küçük b�r gerçek sayı 

ve n b�r tamsayı olmak üzere .10na  göster�m� b�l�msel 
göster�md�r.

Aşağıda b�r b�lg�sayarın yön tuşları ve bu tuşların 
�şlevler� �le �lg�l� b�lg�ler ver�lm�şt�r.

10 un üzer�ndek� kuvvet� 1 arttırır

10 un üzer�ndek� kuvvet� 1 azaltır

V�rgülü b�r basamak sağa kaydırır

V�rgülü b�r basamak sola kaydırır

Örnek:

94, 237.10   sayısını  7423,7.10  şekl�nde 

yazab�lmek �ç�n sırasıyla  

 tuşlarına basılmaktadır.

Bu kurala göre 0,0058.10-12 sayısını b�l�msel 
göster�mle yazmak �ç�n basılacak tuşlar 
aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A)

B)

C)

D)
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A Sayısal Bölüm

9. Aşağıda A ve B noktalarından b�rb�r�ne doğru sab�t 
hızlarla hareket eden �k� b�s�kletl�n�n hızları ver�lm�şt�r. 

 

Aynı anda hareket eden bu b�s�kletl�ler 3 saat 
sonra mola verd�kler�nde aralarındak� mesafe 

18  km olduğuna göre A �le B noktası arasındak� 
mesafe en fazla kaç km’d�r?

A)  14 2 B) 33 2 C) 36 2 D) 52 2

A B

72 km/h 50 km/h

10. Tabloda her notanın ölçü değerler� ver�lm�şt�r.

B�r şarkıya a�t 5 nota

olduğuna göre şarkıya a�t notaların ölçü 
değerler�n�n toplamının çözümlenm�ş şekl� 
aşağıdak�lerden hang�s�ne eş�tt�r?

A) 2.100+8.10-1+7.10-2+5.10-3

B) 2.100+5.10-1+7.10-2+8.10-3

C) 2.100+6.10-1+2.10-2+5.10-3

D) 4.100+10-1+2.10-2+5.10-3

11. B�lg�: Ayrıtları a, b ve c olan d�kdörtgenler pr�zmasının 
hacm� a.b.c şekl�nde hesaplanır. 

Hac�m: a.b.c

Kastamonu’da b�r hayırsever �ht�yaç sah�pler�ne 
dağıtılmak üzere bakl�yat satın almıştır. Bu bakl�yatlar 
b�r ayrıtı 26 cm olan küp şekl�nde kol�lere koyulacaktır. 

Kol�ler, kasasının ayrıtları 45 cm, 44 cm ve 44 cm 
olan tır �le taşınacağına göre tırın kasasına en 
fazla kaç kol� yerleşt�r�l�r?

A) 220 B) 164 C) 85 D) 44

a
b

c

8.

 
olmak üzere aşağıdak� modelleme ver�l�yor.

Yukarıda modellemes� ver�len ceb�rsel �fade 
aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A) (2x+3)(2x+1) B) (4x+1)(4x+3)

C) (x+4)(x-4) D) (4x+3)(x+1)
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ASayısal Bölüm

14. B�r torbanın �çer�s�nde 20 adet özdeş plast�k yumurta 
vardır. Bu yumurtaların üzer�ne 1’den 20’ye kadar 
olan doğal sayılar ayrı ayrı yazılmıştır. Yumurtaların 
�çer�s�nde de üzer�nde yazan sayının kareköküne en 
yakın olan tamsayının yazılı olduğu kağıtlar vardır.

Örneğ�n; üzer�nde 17 yazan yumurtanın �çer�s�ndek� 

kağıtta 17  sayısı 4’e yakın olduğu �ç�n 4 
yazmaktadır.

Buna göre, bu torbadan rastgele alınan b�r 
yumurtanın üzer�nde yazan sayı �le �çer�s�ndek� 
kağıtta yazan sayının her �k�s�n�n de tek olma 
olasılığı kaçtır?

A)
4
1

B)
5
1

C) D)

12. Aralarında asal �k� sayının toplamı da b�r asal sayı 
�se bu �k�l�ye “B�tek Asal Ç�ft�” den�r.

a ve b b�rer tam sayı olmak üzere, kısa kenarı a 
metre ve uzun kenarı b metre olan d�kdörtgen 
şekl�ndek� b�r tarlanın alanı 90 m2’d�r. 

Buna göre, bu tarlanın kenar uzunluklarının 
alab�leceğ� a ve b değerler�nden kaç tanes� 
B�tek Asal Ç�ft�’d�r?  

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

15. B�r ç�ftç� tarlasına  uzaklığı 28 metre olan su 
kuyusundan sulama yapacaktır.

Kuyudan tarlasına suyu taşıyab�lmes� �ç�n 2 56,   
metre uzunluğunda borular ve  boruları b�rb�r�ne ek 
yapab�lmek �ç�n uzunluğu  0 04,  metre olan bağlantı 
boruları kullanmıştır.

Buna göre borulara ödeyeceğ� ücret en az kaç TL 
olur?

A) 136 B) 135,50

C) 128 D) 127,50

13. Last�kler�n üzerler�ndek� et�ketler last�kler�n ıslak zem�n 
performansı hakkında b�lg� ver�r.
Islak zem�nde sürüş hâk�m�yet� A �le F arasında 
sınıflandırılır:
  A sınıfı = En kısa fren mesafes�
  F sınıfı = En uzun fren mesafes�

 
B�r otomob�l, koşulların sab�t tutulduğu b�r alanda 
80km/h hızla ve farklı et�ketlere sah�p last�klerle fren 
test�ne sokulmuştur.
Aşağıdak� şek�l farklı et�ketl� last�kler�n A et�ketl� last�ğe 
göre tam frenleme mesafes� farklarını göstermekted�r.

Örneğ�n, A et�ketl� last�k takılan b�r otomob�le B et�ketl� 
last�k takılsaydı, otomob�l A et�ketl� last�ğe göre 18  
metre �ler�de duracaktı.

Buna göre bu otomob�l, F sınıfı last�k �le tam 
fren yapılmaya başlandıktan �t�baren 30. metrede 
durduğuna göre C sınıfı last�k �le hang� metreler 
arasında durmuştur?

A) 11m-12m B) 15m-16m

C) 18m-19m D) 20m-21m
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A Sayısal Bölüm

16. Aşağıdak� graf�kte b�r dem�ryolu ş�rket�n�n Ankara’dan 
farklı şeh�rlere düzenled�ğ� tren seferler�nde 
yolcularına dağıttığı �çecek �kramlarının adetler� 
ver�lmekted�r.

Bu seferler�n heps� yolcu kapas�teler� aynı olan 
trenlerle yapılmış ve Ankara-Elazığ sefer�nde boş 
koltuk kalmamıştır.

Seferlerdek� yolcuların heps� portakal suyu ve 
kahveden yalnız b�r�nden b�r tane �çt�kler�ne göre 
aşağıdak�lerden hang�s� yanlıştır? 

A) Ankara-Erz�ncan sefer�nde kahve alan yolcu sayısı 
daha çoktur.

B) Üç sefer�n �k�s�nde yolcular �ç�n ayrılan koltukların 
heps� dolmuştur.

C) Ankara- Esk�şeh�r sefer�nde �kram ed�len portakal 
suyu sayısı kahve sayısının %50’s� kadardır.

D) Tüm seferlerde �kram ed�len toplam kahve ve 
portakal suyu sayısı eş�tt�r.

17. a, b ≠  0 ve x, y, z tam sayı olmak üzere;

.

a .a a
(a ) a
(a.b) a .b  d�r.

x y x y

x y x y

z z z

+=

=

=
Tekn�k d�rektör Kad�r, sporcularının ne kadar 
koşacaklarını tasarladığı oyunla kend�ler�ne 
hesaplatmak �st�yor. Sporculardan �lk�ne sarı kutudan 
�k� tane, �k�nc�s�ne kırmızı kutudan �k� tane ve 
üçüncüsüne sarı ve kırmızı kutudan b�rer tane kart 
çekt�r�yor.

      

Bu kartlar,
• Aynı kutudan çek�len �k� karttan küçük olan taban 
  büyük olan üs olarak yazılıyor.
• Farklı kutudan çek�len �k� karttan büyük olan taban, 
  küçük olan üs olarak yazılıyor.
• Çek�len kartlar üslü olarak hesapladıktan sonra 
  tekrar kutuya atılıyor.

Bu üç sporcunun koşacağı mesafeler�n çarpımı 
en çok kaçtır?

A) 29.104 B) 22.106 C) 155.102 D) 25.153

Sarı

  3 -4
  4 -3

Kırmızı

  2 -5
  5 -2
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19. - K �le L sayısının çarpımı doğal sayıdır.
- L �le M sayısının çarpımı doğal sayı değ�ld�r.
- M �le N sayısının çarpımı doğal sayı değ�ld�r.

Yukarıdak� b�lg�lere göre K, L, M ve N sayıları 
aşağıdak�lerden hang�s� olab�l�r?

K L M N

A) 20 80 45  5−

B) 24 54 12 27

C) 12 75 32  18−

D) 2 128 3 300

18. Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı Orman Genel Müdürlüğümüzün öncülüğünde tüm ülke olarak son yıllarda 
yaptığımız ağaç d�kme projeler� �le b�rl�kte ülkem�zde orman yüzölçümü sürekl� artmaktadır.

Bu projeler sayes�nde 2002 yılından 2015 yılına kadar Türk�ye’de 1,5 m�lyon hektar alan daha ağaçlandırılmıştır.

Graf�kte 2002 ve 2015 yıllarındak� ormanlık alan yüzdeler� ve 2023 yılında ulaşmak �sted�ğ�m�z ormanlık alan 
yüzdes� ver�lm�şt�r. 

Ülke olarak hedefled�ğ�m�z ormanlık alan yüzdes�ne ulaşmak �ç�n 2015 yılından �t�baren kaç m�lyon 
hektarlık alanı daha ağaçlandırmamız gerek�r?

A)  2,3 B) 2,45 C) 3,3 D) 3,45 

20. B�r sınıfta Matemat�k, Türkçe, Fen b�l�mler� ve İng�l�zce 
dersler�nden alınan proje ödevler� �le �lg�l� aşağıdak� 
b�lg�ler ver�l�yor. 

• Sınıftak� öğrenc�ler�n tamamı, sadece 1 dersten 
  proje ödev� almıştır.
• Bütün derslerden proje ödev� alınmıştır.
• Rastgele seç�len b�r öğrenc�n�n Türkçe ders�nden
  proje ödev� alma olasılığı en fazladır.
• Fen b�l�mler� ders�nden proje ödev� alan �k� öğrenc�  
  İng�l�zce ders�nden proje ödev� alsaydı, Fen b�l�mler�  
  ve İng�l�zce dersler�nden proje ödev� alan 
  öğrenc�ler�n seç�lme olasılıkları eş�t olacaktı.

Bu sınıfta Türkçe ders�nden proje alan 11 öğrenc� 
olduğuna göre rastgele seç�len b�r öğrenc�n�n 
matemat�k ders�nden proje ödev� alma olasılığı en 
çok kaçtır?

A)
2
5

B)
10
27

C)
2
7

D)
10
37
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FEN BİLİMLERİ

 
 2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının ayrılan bölümüne �şaretley�n�z. 

1. Ber�l Hanım’a şeh�r dışından gelen m�saf�rler� mav� 
renk ç�çekler� olan b�r ortanca b�tk�s� get�rm�şt�r. Ber�l 
Hanım ortancayı kend� bahçes�n�n toprağına ekerek 
bakımlarını düzenl� yapmıştır. 
 

B�r yıl sonra ortanca b�tk�s� ç�çek açmış fakat Ber�l 
Hanım ç�çek renkler�n�n mav� değ�l beyaz olduğunu 
fark etm�şt�r. Bu durumun sebeb�n� araştıran Ber�l 
hanım ortanca ç�çeğ�n�n toprağın pH dereces� düşük 
olduğunda mav�-mor renkte, pH dereces� yüksek 
olduğunda �se beyaz renkte ç�çek açtığı b�lg�s�ne 
ulaşmıştır.

Buna göre;

I.  Bu durum çevresel etk�ler �le canlının fenot�p�nde 
    meydana gelen kalıtsal olmayan değ�ş�kl�klere 
    örnek olarak ver�leb�l�r.
II. Çuha ç�çeğ�n�n farklı sıcaklıklarda farklı renklerde  
    ç�çek açması olayındak� çevresel faktör �le aynı 
    çevresel faktöre sah�pt�r.
III.Mod�f�kasyon genler�n yapısında değ�ş�kl�ğe sebep 
    olur.

�fadeler�nden hang�s� ya da hang�ler� doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II

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

2.

 
Zeynep hazırladığı af�şte K, L, M  ve N �le göster�len 
yapılar hakkında aşağıdak� b�lg�ler� verm�şt�r.
1- Hücre bölünmeye başlamadan önce M yapısı 
kend�n� �k� katına çıkarır.
2- M yapısının karakterler�n oluşumundan sorumlu 
görev b�r�m� K’dır.
3- N yapısı farklı canlılarda farklı sayıda bulunab�ld�ğ� 
g�b� bazı canlılarda eş�t sayıda da bulunab�l�r.
4- L yapısı adını taşıdığı şekerden alır. 
Zeynep af�ş�n� hazırladıktan sonra �ncelemes� �ç�n 
öğretmen�ne götürmüştür. 

Öğretmen� af�ş� �nceled�kten sonra af�şle �lg�l� 
aşağıdak� yorumlardan hang�s�n� yapmış olab�l�r?

A) 2. cümle M yapısının karakterler�n oluşumundan 
sorumlu görev b�r�m� L’d�r şekl�nde düzelt�lmel� 

B) 3. cümle N yapısı tüm canlılarda farklılık göster�r 
şekl�nde düzelt�lmel�

C) 4. cümle L yapısı adını taşıdığı, organ�k bazdan alır 
şekl�nde düzelt�lmel�

D) K, L, M  ve N yapılarının görevler� �le �lg�l� ver�len 
b�lg�ler�n tamamı hatasızdır.

 3. Bel�nay sabah uyandığında mutfaktan nef�s kokular 
alır. Hemen yüzünü yıkar ve mutfağa annes�n�n 
yanına  g�der.  Bel�nay,  patatesler� soyarak doğrar. 
Annes� patatesler� kızartır, peyn�rler� d�l�mler, yumurta 

  rebareb ev rarğod �ğemke yan�leB .r�r�ş�p telmo kararık
har�ka b�r kahvaltı hazırlarlar.

Yukarıda anlatılan olaylarla �lg�l� hang�s� 
yanlıştır?

A) Bel�nay’ın patatesler� soyması f�z�ksel  değ�ş�md�r.

B) Bel�nay’ın ekmeğ� doğraması k�myasal değ�ş�md�r.

C) Annen�n peyn�rler� d�l�mlemes� f�z�ksel değ�ş�md�r.

D) Annen�n  patatesler� kızartması k�myasal  
değ�ş�md�r.

N

K
L

M
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4. Fen b�l�mler� öğretmen� özdeş küpler kullanarak aşağıdak� deney düzenekler�n� hazırlamıştır.

Öğretmen öğrenc�ler�ne katı basıncının ağırlığa ve temas eden yüzeye göre değ�şt�ğ�n� deney yaparak anlatmak 
�st�yor.
 Buna göre öğretmen amacına ulaşmak �ç�n hang� deney düzenekler�n� kullanmalıdır?
                                         

  Ağırlık                                                                   Temas eden yüzey  
A)   II ve III I ve IV

B)  I ve IV II ve IV

C) I ve III II ve IV

D) I ve IV II ve III

  6. Ayla öğretmen DNA ve genet�k kod adlı konuyu 
�şled�kten sonra öğrenc�ler�nden aşağıdak� bulmacayı 
doldurmalarını �stem�şt�r. 

Sorular
1. DNA’nın görev b�r�m�d�r.
2. B�r DNA molekülü kend�n� eşlerken Aden�n 
    nükleot�t� karşısına gel�r.
3. DNA’nın yapı b�r�m�d�r.
4. DNA molekülünün prote�n kılıfla b�rleşerek 
    oluşturduğu yapıdır.
5. Nükleot�d� oluşturan yapılardan b�r�d�r.

Aşağıdak�lerden hang�s� bulmacadak� soruların 
tümüne doğru cevap veren b�r öğrenc�n�n 
cevapları arasında yer almaz?

A) Nükleot�t B) Kromozom

C) T�m�n D) Şeker

  5. Bezelye b�tk�s�nde sarı tohum reng� özell�ğ� baskın, 
yeş�l tohum reng� özell�ğ� çek�n�kt�r. Bezelyelerde bu 
özell�kler�n kalıtımında sarı tohum reng�ne sah�p olma 
�k� farklı genot�ple, yeş�l tohum reng�ne sah�p olma b�r 
çeş�t genot�ple göster�lmekted�r.
Bezelye b�tk�s�nde tohum reng� fenot�p ve genot�pler� 
aşağıdak� g�b�d�r.

FENOTİPLER

SARI YEŞİL
GENOTİPLER SS Ss ss

B�r araştırmacı genot�pler�n� b�lmed�ğ� K,L,M, P 
bezelyeler�n� çaprazlamış ve aşağıdak� sonuçları elde 
etm�şt�r.
• K bezelyes� ve L bezelyes� çaprazlandığında 
oluşab�lecek bezelyeler�n tamamı sarı,
• L bezelyes� ve M bezelyes� çaprazlandığında %75 
sarı, %25 yeş�l,
• M bezelyes� �le P bezelyes� çaprazlandığında 
%50 sarı, %50 yeş�l, tohum reng�ne sah�p olduğu 
görülmüştür.

Araştırmacı bu sonuçlardan yola çıkarak 
çaprazlamalarda kullanılan K, L, M, P 
bezelyeler�n�n hang�s�n�n veya hang�ler�n�n saf 
döl (homoz�got) olduğunu söyleyeb�l�r?

A) Sadece K B) L ve M

C) K ve M D) K ve P
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9. El�f, Enes, Gökçe ve Al� derste �şled�kler� konu 
hakkında aşağıdak� gözlemler� yapmışlardır.

El�f, yaptığı araştırmada kaktüs b�tk�s�n�n kökler�n�n 
35 metreye kadar uzadığını ve gövdeler�nde su 
b�r�kt�rd�ğ�n� öğrenm�şt�r. Eve gel�p annes�n�n 
yet�şt�rd�ğ� kaktüsü kest�ğ�nde �ç kısmında su 
bulunduğunu gözlemlem�şt�r.

Enes, beyaz ç�çekl� çuha ç�çeğ�n�n tohumlarını 
soğuk b�r yerde yet�şt�rd�ğ�nde kırmızı ç�çekl�, sıcak 
ortamda yet�şt�rd�ğ�nde �se beyaz ç�çekl� olduğunu 
gözlemlem�şt�r.

Gökçe, Ankara’da hayvanat bahçes�ne yaptığı b�r 
gez�de  gördüğü deven�n hörgücü bulunduğunu ve 
ayak tabanlarının kuma batmayacak şek�lde gen�ş 
olduğunu gözlemlem�şt�r.

Al�,  �zled�ğ� belgeselde Japonya’dak� Fuk�ş�ma 
nükleer santral�n�n deprem sonrasında patlamasından 
dolayı o bölgede yaşayan kelebekler�n üçüncü 
nes�l yavrularının b�le kanatsız Dünya’ya geld�ğ�n� 
öğrenm�şt�r.

Öğrenc�ler�n gözlemler�ne göre aşağıdak� 
yargılardan hang�s� yanlıştır?

A) El�f ve Gökçe yaptıkları etk�nl�klerde 
canlıların yaşama şansını artıran özell�kler� 
gözlemlem�şlerd�r.

B) Al�, radyasyon sonucunda genler�n yapısında 
meydana gelen değ�ş�mler�n kalıtsal olab�leceğ�n� 
öğrenm�şt�r.

C) Enes, mutasyon sonucunda oluşan değ�ş�mler�n 
yavru hücrelere aktarılmadığını gözlemlem�şt�r.

D) El�f, deney� sonucunda ortam değ�şse b�le 
adaptasyonların kalıtsal olduğunu �spatlamıştır.

7. Fen b�l�mler� öğretmen� derste boş b�r bardağı su �le 
doldurup üstünü kağıt �le kapattıktan sonra şek�ldek� 
g�b� kağıtla beraber bardağı ters çev�rm�ş ve suyun 
akmadığını öğrenc�ler� �le beraber gözlemlem�şt�r. 

Buna göre bardaktak� suyun dökülmemes�ne 
neden olan basınç etken� aşağıda ver�len 
örneklerden hang�s� �le benzerl�k göstermez? 

A) Ağzına kadar su dolu olan b�r ş�şen�n alt tarafından 
del�k açılarak p�pet takıldığında p�petten su 
akmadığının görülmes�

B) Kuşların kafes�nde bulunan su kaplarının ağzı alt 
tarafından açık olmasına rağmen �ç�ndek� suyun 
dökülmemes�

C) P�pet �le meyve suyu �çerken meyve suyu 
kutusunun büzüşmes�

D) Büyük ve ağır araçları havaya kaldırmak �ç�n 
h�drol�k l�ftler�n kullanılması

 8. K, L ve M harfler� �le �fade ed�len üç ayrı element 
atomundan �k� tanes�n�n per�yod�k tablodak� yer� 
görselde bel�rt�lm�şt�r.

 

M element�, L element� �le aynı per�yotta ve K 
element� �le aynı grupta olduğu b�l�nd�ğ�ne göre 
aşağıdak� �fadelerden hang�s� doğrudur?

A)  K ve M benzer k�myasal özell�k göster�rler.

B)  M ve L oda sıcaklığında gaz halde bulunurlar.

C)  M ve K tel ve levha hal�ne get�r�leb�l�rler.

D)  L ve M kend� aralarında b�leş�k oluşturab�l�rler.

K

L
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10. Merve öğretmen karbonat, s�rke, balon ve teraz� �le şek�ldek� deney düzeneğ�n� kurmuştur. Merve öğretmen 
karbonat koyduğu balonu, �ç�nde s�rke bulunan erlanmayer�n ağzına geç�rm�ş ve tartmıştır. Balondak� karbonat �le 
s�rke karıştığında �se balonun hacm�n�n arttığını ve kabın �ç�ndek� maddeler�n reng�n�n değ�şt�ğ�n� gözlemlem�şt�r. 
(Erlenmayer�n teraz� �le teması h�ç kes�lmem�şt�r.)

Merve öğretmen�n yaptığı bu deneye göre aşağıdak� yargılardan hang�s� yanlıştır?

A) K�myasal tepk�melerde oluşan ürünler�n kütleler� toplamı, tepk�meye g�renler�n kütleler� toplamına eş�tt�r. 

B) K�myasal tepk�melerde b�r madde yoktan var olmaz, var olan madde de yok olmaz. 

C) K�myasal tepk�meye g�ren maddeler�n atom çeş�d� sayısı, oluşan ürünün atom çeş�d� sayısından farklıdır. 

D) Tepk�me sonucunda erlenmayer �ç�nde oluşan maddeler�n özell�kler� , s�rke ve karbonatın özell�kler�nden farklıdır.
11. Kastamonu �l�nde öğren�m gören 8.sınıf öğrenc�ler� okul dışı öğrenme ortamları kapsamında Kastamonu Meteoroloj� 

İstasyon Müdürlüğü’ne z�yarette bulunmuşlardır. Z�yaretler� sırasında öğrenc�ler� karşılayan b�l�m �nsanı aşağıdak� 
açıklamaları yapmıştır.

“Meteoroloj�, atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gel�ş�m�n� ve değ�ş�m�n� 
nedenler� �le �nceler. Hava olaylarının canlılar ve dünya açısından doğuracağı sonuçları 
araştıran b�r b�l�m dalıdır. Meteoroloj�, �nsanlık tar�h� kadar esk� b�r b�l�m olmasına rağmen 
gerçek b�l�msel k�ml�ğ�ne 19. yüzyıl sonlarında kavuşmuştur. İlk meteoroloj�k har�talar 1869 
yılında üret�lm�şt�r.”  Bu açıklamaları yapan b�l�m �nsanı kend�s�n�n de bu b�l�mle �lg�l� çalıştığını 
bel�rtm�ş ve daha sonra öğrenc�lerle b�rl�kte çalışma ortamlarına g�derek yaptıkları �şlerle 
�lg�l� örnekler vermeye devam etm�şt�r. 

Öğrenc�lere rehberl�k yapan b�l�m �nsanının çalışma alanıyla �lg�l� olarak;

I.  Kastamonu’da günün bel�rl� saatler�yle �lg�l� yaptığımız gözlemler� ve sonuçlarını yorumlarız.
II. Kastamonu �l�yle �lg�l� yaptığımız yorumlar kes�n sonuçlar ver�r.
III.Kastamonu �l�n�n de bulunduğu gen�ş b�r bölgede uzun yıllar boyunca değ�şmeyen hava şartlarını �nceler�z.

�fadeler�nden hang�s�n� ya da hang�ler�n� öğrenc�lere söylem�ş olab�l�r?

A) Yalnız I B) I ve III

C) II ve III D) I, II ve III
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12. Fen b�l�mler� ders�nde öğretmen sıvı basıncını 
etk�leyen değ�şkenler� öğrenc�ler�ne göstermek 
�ç�n �çer�s�nde su ve zeyt�nyağı bulunan özdeş X, 
Y ve Z kaplarıyla deney düzenekler� hazırlamıştır. 
Öğretmen�n hazırlamış olduğu kapların �çer�s�nde 
bulunan sıvıların kap tabanına uyguladığı sıvı 
basınçlarını gösteren graf�k görselde ver�lm�şt�r.

Buna göre X, Y ve Z kaplarında bulunan sıvılar 
ve yüksekl�kler� aşağıdak�lerden hang�s� 
g�b� olab�l�r? (Suyun yoğunluğu zeyt�nyağının 
yoğunluğundan daha büyüktür.)

A)

B)

C)

D)

 13. B�yoteknoloj�; geleneksel b�yoteknoloj�k yöntemler 
ve modern b�yoteknoloj�k yöntemler olarak �k� gruba 
ayrılab�l�r. 

Modern B�yoteknoloj�; temel b�yoloj� ve mühend�sl�k 
�lkeler�n� canlılara uygulayarak (gen aktarımı, gen 
tedav�s�, klonlanma, DNA parmak �z� �l�şk�s� ve 
genet�ğ� değ�şt�r�lm�ş organ�zma  üret�m�) daha 
kısa sürede �sten�len özell�kte t�car� ürünler elde 
etmey� hedefler. Yapılan bu uygulamalar sayes�nde 
hastalıkların teşh�s ve tedav�s�, ver�ml� hayvan ve 
b�tk� türler�n�n oluşturulması ve kopyalanması, gıda 
maddeler�n�n çok ve kal�tel� üret�lmes�, k�rl� suların 
arıtılması, suçluların bel�rlenmes�, hormon, aşı, 
meyvel� yoğurt üret�m� yapan m�kroorgan�zmaların 
üret�m�, böcekler�n yok edemed�ğ� tarım ürünler�n�n 
üret�lmes� g�b� b�rçok gel�şme kayded�lm�şt�r. 

Geleneksel B�yoteknoloj� �se turşunun, yoğurdun ve 
hamurun mayalanması g�b� �nsanların yüzyıllardır 
doğal yollarla gerçekleşt�rd�ğ� uygulamalardır. 
Bu uygulamalarından b�r tanes� olan geleneksel 
ıslah çalışması, b�r türün �sten�len özell�klere sah�p 
b�reyler�n�n seç�l�p, kend� aralarında eşleşt�r�lmes� 
�le �sten�len özell�kler� taşıyan yen� b�reyler�n elde 
ed�lmes�n� hedefler. Tüm kalıtsal özell�kler�ne 
bakılmaksızın sadece uzun bacaklı atların nes�ller 
boyunca kend� aralarında eşleşt�r�lmes� sonucunda 
daha hızlı koşab�len atların elde ed�lmes�, yıllar 
boyunca sadece uzun boylu mısır b�tk�s� tohumlarının 
toprağa ek�lmes� sonucunda tümü uzun boylu mısır 
b�tk�ler�n�n elde ed�lmes� bu çalışmalara örnekt�r.

B�yoteknoloj� çalışmaları �le �lg�l� ver�len metne 
göre aşağıdak� yorumlardan hang�s� yapılamaz?

A) Geleneksel b�yoteknoloj� çalışmalarının sonuçlarını 
almak, modern b�yoteknoloj�k çalışmalara göre 
daha uzun zaman alır.

B) Modern ve geleneksel b�yoteknoloj�k yöntemlerle 
�sten�len özell�kte canlılar üret�leb�l�r.

C) Geleneksel ıslah çalışmaları �le daha sağlıklı 
bes�nler üret�leb�l�rken; modern b�yoteknoloj�k 
çalışmalarla sadece �nsan sağlığına zararlı GDO’lu 
bes�nler üret�leb�l�r.

D) Hem geleneksel hem de modern b�yoteknoloj�k 
uygulamalar �le tür �ç� çeş�tl�l�k artırılab�l�r.
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14. İş� gereğ� seyahate çıkacak olan N�hat Bey atmosfer 
olayları �le �lg�l� araştırma yaparak 30 yıllık b�r 
çalışmayı sonlandıracak ve elde ed�len tüm b�lg�lerle 
b�r rapor hazırlayacaktır. 

P
R

S

T

 

N�hat Bey, R şehr�ne g�derek seyahat�ne başladığında 
yaz mevs�m� yaşanmaktadır. R şehr�ndek� 
araştırmasını 3 ayda tamamlayıp şeh�r değ�şt�rd�ğ�nde 
g�tt�ğ� yen� şeh�rde sonbahar mevs�m�n�n yaşandığını 
görmüştür. Burada da 3 aylık b�r araştırma çalışması 
yapan N�hat Bey tekrar farklı b�r şehre geçmek �ç�n 
hazırladığı val�z�ne R şehr�nde kullandığı g�ys�ler�n� 
koymuştur.

Buna göre, ver�len b�lg�ler d�kkate alındığında 
aşağıdak� yorumlardan hang�s� yapılamaz?

A) N�hat Bey kl�matoloj� b�l�m� �le �lg�lenen b�r 
kl�matolog olab�l�r.

B) R şehr�nden sonra P şehr�nde araştırma 
çalışmalarına devam etm�ş olab�l�r.

C) R şehr�nden sonra g�tt�ğ� 2. şeh�r S ya da T olab�l�r.

D) P şehr�ne 15 Mart - 15 Haz�ran tar�hler� arasında 
g�tm�ş olab�l�r.

 15.

Alp, per�yod�k cetvel üzer�nde b�r oyun tasarlamıştır. 
Oyunda per�yod�k cetvelle �lg�l� �fadeler doğru ya da 
yanlış olarak değerlend�r�lecekt�r. 

- Doğru cevaplarda bulunulan grupta atom 
  numarasının arttığı yönde 1 b�r�m �lerlenecekt�r.
- Yanlış cevaplarda �se bulunulan per�yotta atom 
   numarasının azaldığı yönde 1 b�r�m �lerlenecekt�r.

Oyuna atom numarası 8 olan element�n bulunduğu 
yerden başlayan Ram�z, ver�len �fadeler� aşağıdak� 
g�b� cevaplamıştır.

Doğru Yanlış

Per�yod�k cetvelde 18 grup 
bulunur. X

Aynı per�yottak� elementler 
benzer k�myasal özell�k göster�r. X

Nötr b�r element atomunun 
elektron dağılımında son 
katmanındak� elektron sayısı her 
zaman o element�n grup 
numarasını ver�r.

X

D�m�tr� Mendeleyev elementler� 
per�yod�k cetvele artan atom 
ağırlığına göre sıralamıştır.

X

Buna göre aşağıdak� �fadelerden hang�s� 
doğrudur?

A) Öğrenc�n�n oyunun sonunda ulaştığı element 4A 
grubundadır. 

B) Öğrenc�n�n oyunun sonunda ulaştığı element 
3.per�yottadır. 

C) Öğrenc�n�n oyunun sonunda ulaştığı element 5A 
grubundadır.

D) Öğrenc�n�n oyunun sonunda ulaştığı element b�r 
soygazdır.
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 17. Aşağıdak� per�yod�k tabloda , ,  ve 
elementler�n�n yerler� göster�lm�şt�r. 

Tabloya göre aşağıdak�lerden hang�s� yanlıştır?

A)   ve  elementler�n�n son katmanlarındak� 
elektron sayıları b�rb�r�ne eş�tt�r.

B)   ve  elementler�n�n katman sayıları b�rb�r�ne 
eş�tt�r.

C)  ve  elementler� aynı per�yotta bulundukları �ç�n 
k�myasal özell�kler� benzerd�r.

D)   element� doğada atom�k yapıda bulunur.

  18. Fen b�l�mler� öğretmen� f�z�ksel ve k�myasal 
değ�ş�mlerle �lg�l� çevrem�zde gördüğümüz örnek 
olayları kullarak aşağıdak� tabloyu oluşturmuştur. 

F�z�ksel Değ�şmeler K�myasal Değ�şmeler
1. Dem�r�n tel ve levha hal�ne 

gelmes�
3.Kömürün yanması

2.Suyun �ç�ne tuz karıştırılarak 
tuzlu su yapılması

4.Sütün ekş�mes�

Alperen: 1. olayda dem�r�n sadece dış görünüşü 
değ�şt�ğ� �ç�n bu olay f�z�ksel değ�şmed�r. 

Em�r: 2. olayda tuzun suda çözünmes� madden�n 
k�ml�ğ�n� değ�şt�rd�ğ� �ç�n  f�z�ksel değ�şmed�r.

Metehan: 3. olayda madden�n �ç yapısı ve dış 
görünümü değ�şt�ğ� �ç�n k�myasal değ�şmed�r.

Ebrar: 4. olayda  yen� b�r madde oluşumu 
gerçekleşt�ğ� �ç�n k�myasal değ�şmed�r.

Buna göre hang� öğrenc�n�n yorumu yanlıştır? 

A) Alperen B) Em�r

C) Metehan D) Ebrar

 16. Erhan, I. çaprazlamada düz tohumlu bezelye �le 
buruşuk tohumlu bezelyeler� çaprazladığında bütün 
bezelyeler�n düz tohumlu olduğunu görüyor. II. 
çaprazlamada, I. çaprazlamada oluşan düz tohumlu 
bezelyeler�  kend� aralarında çaprazladığında �se düz 
ve buruşuk tohumlu bezeyeler oluştuğunu görüyor.

  

I. Çaprazlama

 

Ürün

          

II. Çaprazlama

 

Ürün

 

Buna göre aşağıdak�lerden hang�s� doğrudur?

A)

B)

II. çaprazlamada oluşan düz tohumlu bezelyeler�n 
tamamı heteroz�got baskın genot�pe sah�pt�r.

C)

I. çaprazlamada kullanılan düz tohumlu bezelyeler 
saf baskın genot�pte olduğu �ç�n, çaprazlama  
sonucu oluşan bezelyeler�n tamamı da homoz�got 
baskın özell�k göster�r.

D)

II. çaprazlama sonucu oluşab�lecek bezelyeler�n 
genot�p oranları �le fenot�p oranları b�rb�r�ne eş�tt�r.

I. çaprazlama sonucunda oluşan tüm bezelyeler�n 
genot�p�nde çek�n�k karakter bulunur.
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 19. G�ray öğretmen öğrenc�ler�ne per�yod�k cetvelde 
bulunan metal, ametal, yarımetal ve soygazlar �le �lg�l� 
sorular sormuştur. 

Buna göre öğrenc�ler�n verd�ğ� cevaplardan 
hang�s� kes�nl�kle yanlıştır?

A) Ömer: Yarı metaller f�z�ksel özell�kler� bakımından 
metallere, k�myasal özell�kler� bakımından 
ametallere benzerler.

B) Ayşe: Son katmandak� elektron sayısı her zaman 
grup numarası �le eş�t değ�ld�r.

C) Buse: 1A grubundak� elementler�n tamamının 
k�myasal özell�kler� aynıdır.

D) Ahmet: Metaller kend� aralarında b�leş�k 
yapamazlar ve atom�k yapıdadırlar.

 20. Ç�n’dek� b�r araştırma grubunun yürüttüğü çalışmalar 
sonucunda, S�nomolgus maymunu hücreler�n�n 
genet�ğ� değ�şt�r�ld�. Ardından genet�ğ� değ�şt�r�lm�ş 
hücrelerden elde ed�len embr�yon�k kök hücreler 
döllenme gerçekleşt�kten 5 gün sonra domuz 
embr�yolarına enjekte ed�ld�. 4000’den fazla embr�yo, 
d�ş� domuzlara nakled�ld�. Sonuçta 10 domuz 
yavrusu dünyaya gel�rken, bunlardan �k� tanes�n�n 
domuz-maymun karışımı olduğu görüldü. Ancak 
dünyaya gelen bütün domuzların b�r hafta �çer�s�nde 
hayatını kaybett�ğ� görüldü. Çalışmanın asıl amacının 
organ nakl� �ç�n kullanmak üzere �nsan organlarının 
hayvanlarda gel�şt�r�lmes� olduğu bel�rt�ld�.

Yukarıda anlatılan b�l�msel çalışma �le �lg�l� olarak 
aşağıdak�lerden hang�s� yanlıştır?

A) Çalışma �le domuz yavrularının daha uzun ömürlü 
olması sağlanmıştır.

B) Organ nakl� �ç�n gerekl� organların hayvanlar 
kullanılarak elde ed�lmes� b�yoteknoloj� 
çalışmasıdır.

C) Maymun hücreler�n�n genet�k yapısı değ�şt�r�lm�şt�r.

D) Gelecekte �nsanlara a�t organların üret�m� 
hayvanlardan sağlanab�l�r.

TEST Bİ TTİ .
CEVAPLARINIZI KONTROL ED İNİ Z.
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