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AA MATEMATİK

1. Aşağıdaki	tablonun	ilk	sütununda	verilen	sa-
yıların	ilk	satırda	verilen	2,	3,	4,	5,	9	veya	10	
ile	 kalansız	 (tam)	 bölünenleri	 ilgili	 kutucukta		 
“ ”	sembolü	ile	gösterilecektir.

2 3 4 5 9 10

1071

2000

2018

Buna göre tablo doğru bir şekilde doldu-
rulduğunda kaç tane kutucuk boş kalır?

A) 12 B)	11	 C)	10	 D)	9

2. Aşağıdaki	tablolarda	çarpma	(x)	ve	bölme	(÷) 
işlemleri	yapılarak	tablolar	tamamlanacaktır.

x 100 1000
0,3
52,5 5250

÷ 10 100
3,2 0,32
75

Buna göre tabloları tamamlamak için ya- 
zılacak sayıların kaç tanesi 1 ile 1000 ara- 
sında olur?

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

3. Hakan,	 Işıl	 ve	 Zeynep	 adlı	 üç	 arkadaş	 aynı	
alışveriş	merkezinde	bulunmaktadır.	Bu	 alış-
veriş	merkezinde;
•	 Hakan,	zemin	katın	2	kat	aşağısındaki	kuru	
temizleme	dükkanında,

•	 Işıl,	zemin	katın	4	kat	yukarısındaki	yemek	
bölümünde	ve	

•	 Zeynep,	zemin	katın	1	kat	yukarısındaki	ec-
zanede	

bulunmaktadır.
Zemin	katın	0.	kat	kabul	edildiği	dikey	bir	sa-
yı	doğrusunda	bu	üç	arkadaşın	bulundukları	
yerler	gösterilecektir.
Buna göre çizilmesi gereken sayı doğrusu 
aşağıdakilerden hangisinde doğru veril-
miştir?
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SORU SAYISI
	 MATEMATİK	 	 	 :	15	soru
	 FEN	BİLİMLERİ	 	 	 :	15	soru
SINAV SÜRESİ	 	 	 :	45	dakika

SAYISAL BÖLÜM
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4. Nil	Öğretmen,	 kesirlerle	 toplama	ve	çıkarma	
işlemleri	 konusunda	 öğrencilerine	 şu	 ifadeyi	
söylemiştir.

Kesirlerde	 toplama	 ve	 çı-
karma	 işlemleri	 yapılırken	
paydalar	 eşit	 değilse	 önce	
paydalar	eşitlenir.	Sonra	işlem	
yapılarak	 sonucun	 payı	 ve	
ortak	payda	ile	sonucun	pay-
dası	elde	edilir.

Nil	Öğretmen	bunu	söyledikten	sonra,
A	=	 {2,	 3,	 4,	 5}	 kümesini	 tahtaya	 yazmış	 ve	
öğrencilerinden	bu	kümedeki	elemanların	her	
birini	aşağıdaki	kutulara	pay	ve	payda	olacak	
biçimde	 yazmalarını	 ve	 toplama	 işlemi	 yap-
malarını	istemiştir.

+

Buna göre işlemleri doğru yapan bir öğren-
cinin bulabileceği en büyük sonuç kaçtır?

A) 12
23  B) 113  C) 6

23  D) 6
25

5. Kemal	ile	Cemal’in	aralarında	oynadığı	onda-
lık	gösterimi	tahmin	etme	oyununda	Kemal’in	
verdiği	ipuçları	aşağıda	verilmiştir.
•	 Tam	 kısmı	 bir,	 ondalık	 kısmı	 üç	 basamaklı	
bir	sayıdır.

•	 Tam	kısmındaki	sayı	en	büyük	rakamdır.
•	 Ondalık	kısmındaki	üç	rakam	ise	birbirinden	
farklı	tek	asal	sayılardan	oluşmaktadır.

Buna göre Cemal’in yapacağı doğru tah-
minde söyleyeceği sayının çözümlenmiş 
biçimi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)	7	.	1	+	9	.	0,1	+	5	.	0,01	+	3	.	0,001
B)	7	.	1	+	3	.	0,1	+	5	.	0,01	+	2	.	0,001
C)	9	.	1	+	7	.	0,1	+	5	.	0,01	+	2	.	0,001	
D)	9	.	1	+	7	.	0,1	+	3	.	0,01	+	5	.	0,001

6. İhsan	 4
19 	kesrinin	ondalık	gösterimini	bulmak	

için	bölme	işlemi	yapacak	ve	bulduğu	sonucu	
aşağıdaki	kartlardan	uygun	olanlarını	kullana-
rak	yazacaktır.

,
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Buna göre İhsan’ın yapacağı gösterimde 
kullanmayacağı kartlarda yazan sayıların 
toplamı kaçtır?

A) 31 B) 29 C) 28 D) 26

7. Doğal	afetlerin	başında	gelen	orman	yangın-
ları,	Akdeniz	 iklim	kuşağında	bulunduğu	 için	
Türkiye’de	de	sıklıkla	gerçekleşmektedir.	
Bu	 orman	 yangınlarının	 nedenlerini	 şöyle	 sı-
ralayabiliriz.

•	 52
19 ’u	piknik	ateşi,	çöplükler,	anız	yakılması	

gibi	ihmal	ve	dikkatsizlikten,

•	 25
2 ’si	kasıtlı	orman	yakma	eyleminden,

•	 50
7 ’si	bilinmeyen	sebeplerden	

ve	gerisi	doğal	nedenlerden	kaynaklanmakta-
dır.
Buna göre orman yangınlarının kaçta kaçı 
doğal nedenlerden kaynaklanmaktadır?

A) 100
1  B) 50

1  C) 50
3  D) 25

1
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8. Aşağıdaki	tabloda	Melis’in	bir	mağazadan	al-
dığı	kıyafetlerin	gerçek	fiyatları	verilmiştir.	Bu	
fiyatların	birler	basamağına	yuvarlanarak	elde	
edilen	tahminî	fiyatları	örnekteki	gibi	gösteri-
lecektir.

Tablo:	Gerçek	Fiyatlar	ile	Tahmini	Fiyatlar

Ürün Gerçek fiyat 
(TL)

Tahmini fiyat 
(TL)

Pantolon 124,95 125
Gömlek 74,95
Hırka 99,45

Buna göre ürünlerin gerçek fiyatlarının 
toplamı ile tahmini fiyatlarının toplamı ara-
sındaki fark kaç TL’dir?

A)	0,15	 B)	0,25	
C)	0,35	 D)	0,65

9. HIZLI HABER 1 Ocak 2019

2018	 yılının	 fiyatı	 en	 çok	 artan	 ürünü	 ku-
ru	soğan	oldu.	Kilogramı	7	TL’ye	yükselen	
kuru	 soğanın	 semt	 pazarlarında	 4	 kg’ı	 
15	TL’ye	satılıyor.

Yukarıdaki gazete haberine göre semt pa-
zarında 2,6 kg kuru soğan alan bir müşteri 
kaç TL ödemelidir?

A)	9,75	 B)	9,95
C)	10,25	 D)	10,75

10. Aşağıdaki	sayı	grupları	arasında	belirtilen	 iş-
lemler	yapılarak	sonuçlar	bulunacaktır.

1. grup İşlem 2. grup Sonuç
I.	satır 6 . 0,7
II.	satır 8 : 1,2
III.	satır 7 . 1,1
IV.	satır 5 : 0,3

Buna göre hangi satırdaki işlemlerin so-
nuçları aynı satırdaki 1. grupta yer alan 
sayıdan küçük olur?

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

11. Aşağıda	Alp	ve	Tekin’in	oynayacağı	çift	kişilik	
labirent	oyunu	gösterilmiş	ve	bu	oyundaki	ge-
çitler	harflendirilmiştir.

m

be d
cgf

h

x

v
t
a

uz
y

k

Çıkış

Alp Tekin

Alp	 ve	 Tekin	 bulundukları	 noktalardan	 baş-
layarak	 ilerleyecek	 ve	 çıkışa	 ulaşacaklardır.	
Alp’in	çıkışa	ulaşırken	kullandığı	geçitler	A	kü-
mesini	 ve	 Tekin’in	 çıkışa	 ulaşırken	 kullandığı	
geçitler	T	kümesini	oluşturacaktır.
Buna göre s(A � T) değeri en az kaçtır?

A) 7 B) 8 C)	9	 D)	10
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12. Burcu	 aşağıdaki	 tabloda	 fiyatları	 verilen	 bir	
bilgisayarı	peşin	fiyatına	taksit	ile	alacaktır.

Tablo:		Bilgisayarların	Peşin	Fiyatları	ve	
Taksit	Sayıları

Bilgisayar 
markası

Peşin fiyatı 
(TL) Taksit sayısı

A 2495,95 5
B 2699,99 6
C 1790,45 4
D 1195,50 3

Buna göre Burcu hangi markayı tercih etti-
ğinde taksit tutarları en fazla olur?

A) A B) B C) C D) D

13. Aşağıdaki	 sütun	 grafiğinde	 Kenan,	 Leyla,	
Merve	ve	Nuri	adlı	dört	arkadaşın	boy	uzun-
lukları	gösterilmiştir.

Grafik: Kişilerin	Boy	Uzunlukları
Boy	Uzunluğu	(m)

1,70
1,65

1,45

Kişiler

Bu	kişilerin	boy	uzunluklarıyla	ilgili	olarak	aşa-
ğıdaki	bilgiler	veriliyor:
•	 En	uzun	boylu	kişi	Nuri’dir.
•	 Merve	ile	Leyla’nın	boyları	eşittir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış-
tır?

A)	Kenan’ın	boyu	1,45	m’dir.
B)	Nuri,	Merve’den	0,5	m	uzundur.
C)	Leyla,	Kenan’dan	0,20	m	uzundur.
D)	Kenan,	Nuri’den	0,25	m	kısadır.

14. Aşağıda	içlerinde	farklı	sayılarda	çikolata	bu-
lunan	iki	kutu	çikolata	verilmiştir.

Fındıklı
-	-	-	-	adet

Cevizli
-	-	-	-	adet

Bu	kutulardan	cevizli	çikolataların	olduğu	ku-
tudan	 7	 tanesi	 fındıklı	 çikolata	 olan	 kutuya	
aktarıldığında	her	iki	kutuda	da	25’er	tane	çi-
kolata	oluyor.
Buna göre başlangıçta kutularda bulunan 
çikolataların sayıları oranı kaç olabilir?

A) 32
25  B) 25

4  C) 8
5  D) 16

9

15. 

Gülşah	 Hanım,	 kızı	 Sahra	 ile	 birlikte	 İstan-
bul’dan	Darıca	Hayvanat	 Bahçesi’ne	 gitmek	
için	yola	çıkmıştır.	Gülşah	Hanım,	Çayırova’ya	
geldiğinde	bir	akaryakıt	istasyonuna	uğramış	
ve	benzin	alarak	yoluna	devam	etmiştir.	Akar-
yakıt	 istasyonuna	 geldiğinde	 gideceği	 yolun	

3
2 ’sini	bitirmiştir.

Buna göre Gülşah Hanım’ın gitmesi gere-
ken yolun aldığı yola oranı aşağıdakilerden 
hangisi olur?

A) 4
3  B) 5

3  C) 3
1  D) 2

1
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1. Güneş Sistemi’nde bulunan gezegenlerin Güneş’e yakınlık sıralaması Merkür, °C	(Celsius)

Venüs
Merkür

Dünya

Mars

Jüpiter

Satürn

Uranüs
Neptün

500°

400°

100°

0°

–100°

–200°

Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün şeklindedir. Bu ge-
zegenlerden ilk dördü iç gezegenler, son dördü ise dış gezegenler olarak 
adlandırılır.
Yandaki	termometre	üzerinde	Güneş	Sistemi’nde	bulunan	gezegenlerin	or-
talama	sıcaklık	değerleri	modellenmiştir.
Güneş Sistemi’nde bulunan gezegenler ile ilgili,
I. Güneş’e	en	yakın	gezegenin	sıcaklığı	en	fazladır.
II. Güneş’e	en	uzak	gezegenin	sıcaklığı	en	azdır.
III. En	büyük	gezegenin	sıcaklığı	en	küçük	gezegenin	sıcaklığından	daha	

azdır.
IV.	 İç	gezegenlerin	sıcaklıkları	dış	gezegenlerin	sıcaklıklarından	daha	 faz-

ladır.	
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

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

2. Tuğba	Öğretmen	tahtaya	Güneş	ve	Ay	tutulmasını	gösteren	iki	görsel	asmıştır.	Öğrencilerinden	bu	gör-
selleri	bir	süre	incelemelerini	ve	görseller	ile	ilgili	yorum	yapmalarını	istemiştir.

Güneş Tutulması Ay Tutulması

Bu görsellere bakarak aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yorumuna ulaşılamaz?

A) Sare:	İki	tutulmada	da	Güneş,	Ay	ve	Dünya	aynı	doğrultudadır.
B) Nil:	Güneş	tutulmasında	Ay,	Dünya’ya	göre	Güneş’e	daha	yakındır.
C) Ayaz:	Ay	tutulmasında	Ay,	Dünya’nın	gölgesinde	kalır.
D) Çınar:	Güneş	tutulması,	Dünya	üzerinde	daha	geniş	bir	alanda	gözlenir.
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3. Sevda	Öğretmen,	destek	ve	hareket	sistemini	işledikten	sonra	omurgamızın	sağlığı	için	duruş	bozuklu-
ğu	hakkında	aşağıdaki	bilgileri	vermiştir.
Duruş	 bozukluğu	 günlük	 hayatımızda	 üstünde	 durmadığımız,	 önemsemediğimiz	 ama	 yaşam	 kon-
forumuzu	 ve	 destek	 hareket	 sistemimizi	 tehdit	 eden	 bir	 rahatsızlıktır.	 Duruş	 bozukluklarının	 en	 sık	
karşılaşılan	belirtileri	de	bel	ağrısı,	sırt	ağrısı	ve	boyun	ağrısıdır.	
Duruş	bozukluklarını	önlemek	için;
•	 Çalışırken	öne	eğilmemeli,	ayarlanmış	olan	arkalığa	sürekli	dayanmalı	ve	dik	oturmalıyız.
•	 Sırt	çantamızı	tek	omzumuzda	değil	iki	omzumuzda	taşımalıyız.	
•	 Bir	 yükü	 kaldıracağımız	 zaman;	 yükü	 tek	başımıza	 kaldıramayacak	 kadar	 ağır	 olup	olmadığından	
emin	olduktan	sonra,	dizlerimizi	çömelme	pozisyonuna	büküp,	sırtımızı	dik	tutarak	yükü	kaldırmalıyız.

•	 Yürürken	omurgamızın	dik	olmasına	dikkat	etmeli,	kambur	yürümemeliyiz.	
Sevda	Öğretmen	öğrencilerine	bu	bilgileri	verdikten	sonra	tahtaya	bir	karton	asmıştır.	Öğrencilerinden	
bu	kartonda	bulunan	görsellerden	destek	ve	hareket	sistemi	için	uygun	olan	davranışların	altlarındaki	
daireye	“”	işareti,	uygun	olmayanlara	ise	“”	işareti	koymalarını	istemiştir.	
Buna göre öğrenciler bu kartondaki daireleri aşağıdakilerden hangisi gibi doldurursa hatasız 
işaretleme yapmış olur?
A)

C)

B)

D)
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4. Enzim kullanılmadan besinlerin yüzeyini geniş-
letmek için yapılan sindirime fiziksel sindirim, 
besinlerin enzim ve su yardımıyla yapıtaşlarına 
ayrılmasına kimyasal sindirim denir.
Fen	bilimleri	dersinde	fiziksel	ve	kimyasal	sin-
dirimi	 pekiştirmek	 isteyen	 Doruk	 Öğretmen	
öğrencilerinden	 üzerinde	 fiziksel	 sindirim	 ve	
kimyasal	 sindirim	 örnekleri	 bulunan	 kartlar	
hazırlamalarını	ister.	Dora’nın	hazırladığı	kart-
lar	aşağıdaki	gibidir.

Fiziksel Sindirim Örnekleri
1.		Mide	 kaslarının	 kasılıp	 gevşemesi	 ile	

karbonhidratların	sindirilmesi
2.		İnce	bağırsakta	 safra	 sıvısı	 ile	 yağların	

sindirilmesi
3.		Ağızda	dişler	 yardımıyla	etin	parçalan-
ması

Kimyasal Sindirim Örnekleri
1.		Midede	mide	özsuyu	ile	proteinlerin	sin-
dirilmesi

2.		İnce	 bağırsakta	 pankreas	 özsuyu	 ile	
yağların	sindirilmesi

3.		Ağızda	tükürük	ile	karbonhidratların	sin-
dirilmesi

Dora’nın hazırladığı kartlar ile ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)	Kartlardaki	bütün	örnekler	doğrudur.
B)	Kartlardaki	1	numaralı	örnekleri	kendi	ara-

larında	 yer	 değiştirirse	 bütün	 örnekleri	
doğru	olur.

C)	Kartlardaki	2	numaralı	örnekleri	kendi	ara-
larında	 yer	 değiştirirse	 bütün	 örnekleri	
doğru	olur.

D)	Kartlardaki	3	numaralı	örnekleri	kendi	ara-
larında	 yer	 değiştirirse	 bütün	 örnekleri	
doğru	olur.

5. Mustafa	bir	haber	kanalında	izlediği	haberden	
sonra,	ona	en	yakın	kan	bağışı	noktasına	git-
miştir.	Bir	süre	sonra	Mustafa’nın	 telefonuna	
aşağıdaki	mesaj	gelmiştir.

Sayın	Mustafa	Yıldı-
rım,	 Türk	Kızılay’ına	
bağışladığınız	 kan,	
ihtiyaç	 sahiplerine	
iletilmiştir.	 Hayat	
kurtardığınız	 için	
teşekkürler.

Kan bağışında bulunabilmek için belirli 
şartları sağlayan Mustafa aşağıda verilen 
bireylerden hangisi olabilir?

A)  B) 

C)  D) 

6. Yumurtanın	taze	mi	yoksa	bayat	mı	olduğunu	
anlamak	 için	 oldukça	 kolay	 bir	 işlem	 yapılır.	
Bir	bardak	suya	yumurta	atılır.	Yumurta	suyun	
dibine	 batarsa	 tazedir.	 Eğer	 yumurta	 suyun	
yüzeyinde	 kalıyorsa	 bayattır.	 Resimde	 gö-
rüldüğü	 gibi	 taze	 ve	 bayat	 yumurtaların	 su	
içindeki	konumları	farklıdır.

Yumurtaların su içinde farklı konumlarda 
kalması aşağıda verilen özelliklerinden 
hangisinin farklı olması ile açıklanır?

A)	Yoğunluk	 	 B)	Kütle
C)	Hacim	 	 D)	Şekilleri
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7. Solunum olayı sonucunda besinden enerji elde edilir. Yediğimiz besinlerin oksijenle parçalanması so-
nucunda vücudumuzun ihtiyacı olan enerji oluşturulur. Solunum sistemi ile vücudumuzdaki tüm yapılar 
için gerekli olan oksijen havadan alınır. Kan dolaşımıyla tüm yapılarımıza taşınır. Solunum sonucu oluşan 
karbondioksit ve su buharı kan dolaşımıyla solunum sistemine iletilir. Solunum sistemindeki bazı yapılar 
aracılığıyla vücuttan uzaklaştırılır.

Dakikada yaklaşık 15 defa soluk alınıp verilir. Dakikada yaklaşık 60 defa soluk alınıp verilir.

Yetişkinlerin	uyurken	ya	da	egzersiz	yaparken	dakikada	alıp	verdikleri	soluk	miktarı	değişebilir.
Buna göre egzersiz yaparken daha çok soluk alıp vermenin, dinlenirken ise daha az soluk alıp 
vermenin nedeni aşağıdakilerin hangisinde doğru açıklanmıştır?

A)	Solunumun	asıl	amacı	hücrelerin	ihtiyacı	olan	besin	üretimini	sağlamaktır.	Az	enerjiye	ihtiyaç	duyul-
duğunda	daha	az	soluk	alınıp	verilerek	daha	az	besin	üretilir.

B)	Solunumun	asıl	amacı	hücrelerin	ihtiyacı	olan	besin	üretimini	sağlamaktır.	Çok	enerjiye	ihtiyaç	duyul-
duğunda	daha	fazla	soluk	alınıp	verilerek	daha	fazla	besin	üretilir.

C)	Solunumun	asıl	amacı	hücrelerin	ihtiyacı	olan	enerji	üretimini	sağlamaktır.	Az	enerjiye	ihtiyaç	duyul-
duğunda	daha	fazla	soluk	alınıp	verilerek	daha	az	enerji	üretilir.

D)	Solunumun	asıl	amacı	hücrelerin	ihtiyacı	olan	enerji	üretimini	sağlamaktır.	Çok	enerjiye	ihtiyaç	duyul-
duğunda	daha	fazla	soluk	alınıp	verilerek	daha	fazla	enerji	üretilir.

8. Suna Öğretmen boşaltım sistemi ile ilgili aşağıdaki görseli tahtaya asarak öğrencilerine bazı bilgiler 
vermiştir.
Vücudumuzda	 çeşitli	 olaylar	 sonucu	 atık	 maddeler	 oluşur.	 Bu

Üreter

Üretra
İdrar kesesi

Böbrekler  
atık	maddeleri	vücudumuzdan	uzaklaştıran	sisteme	boşaltım	sis-
temi	denir.	Boşaltım	sistemimizi	böbrekler,	üreterler,	idrar	kesesi	
ve	 üretra	 oluşturmaktadır.	 Vücudumuzda	 boşaltıma	 yardımcı	
olan	başka	organlarımız	da	vardır.	
Suna Öğretmen’in bahsettiği boşaltıma yardımcı organlar ve 
bu organların vücuttan uzaklaştırdığı atıklar ile ilgili, 

Deri;	 terleme	 yoluyla	
fazla	su	ve	tuzu	vücut-
tan	uzaklaştırır.

I

Kalın bağırsak;	 besin	
atıklarını,	 fazla	 su	 ve	
safrayı	 vücuttan	 uzak-
laştırır.

III

Karaciğer;	 soluk	 ver- 
me	 yoluyla	 karbondi-
oksit	 ve	 su	 buharını	
vücuttan	uzaklaştırır.

II

hazırlanan kartlardan hangileri doğrudur?

A)	I	ve	II	 B)	I	ve	III	 C)	II	ve	III	 	D)	I,	II	ve	III
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9. İki ya da daha fazla kuvvetin yapmış olduğu 
etkiyi tek başına yapabilen kuvvete bileşke 
kuvvet adı verilir. Aynı yön ve aynı doğrultudaki 
kuvvetlerin bileşkesini bulmak için kuvvetlerin 
büyüklükleri toplanır. Aynı doğrultuda ve zıt 
yönlü kuvvetlerin bileşkesini bulmak için bü-
yük kuvvetten küçük kuvvet çıkartılır.
Aşağıdaki	şekilde	birim	kareler	üzerinde	kuv-
vetler	verilmiştir.

F5

F6

F4

F1 F2

F3

Bu kuvvetler ile ilgili aşağıda verilen ifade-
lerden hangisi yanlıştır?

A) F1,	ve	F2	kuvvetlerinin	bileşkesi	3	birimdir.
B) F1,	F2	ve	F6	kuvvetlerinin	bileşkesi	sıfırdır.
C) F3	ve	F5	kuvvetlerinin	bileşkesi	5	birimdir.
D) F3,	F4	ve	F5	kuvvetlerinin	bileşkesi	sıfırdır.

10. Metin,	 babası	 ile	 arabada	 düz	 bir	 yolda	 se-
yahat	 etmektedir.	 Bu	 sırada	 aracın	 sürat	
göstergesini	izlemektedir.	Seyahatleri	süresin-
ce	aracın	sürat	göstergesinde	ibrenin	yerinin	
değişmediğini	gözlemlemiştir.

Metin’in bu gözlemi ile ilgili aşağıda verilen 
ifadelerinden hangisi yanlıştır?

A)	Babam	aracı	sabit	süratle	kullanmaktadır.
B)	Aracın	birim	zamanda	almış	olduğu	yol	ay-

nıdır.
C)	Araç	1	saat	sonunda	80	kilometre	yol	alır.
D)	Aracın	eşit	zaman	aralıklarında	almış	oldu-

ğu	yol	artmaktadır.

11. Duran bir cismi harekete geçiren, hareket hâ-
lindeki bir cismi durduran etkiye kuvvet denir. 
Emre	 ve	 Hakan	 birbirinden	 habersiz	 olarak	
sandığı	hareket	ettirmek	istiyor.	Sandığa	aşa-
ğıdaki	 gibi	 kuvvet	 uygulamalarına	 rağmen	
sandık	hareket	etmiyor.

Emre
Hakan

Bu durum ile ilgili,
I. Uyguladıkları	kuvvetlerin	yönleri	aynıdır.
II. Uyguladıkları	kuvvetlerin	doğrultuları	aynı-

dır.
III. Uyguladıkları	 kuvvetlerin	 büyüklükleri	

aynıdır.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 
(Sandığın	 bulunduğu	 yüzeyin	 sürtünmesi	
önemsizdir.)

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

12. K	ve	L	araçları	şekildeki	konumlarından	aynı	
anda	harekete	başlıyor.

L

K

K	ve	 L	 araçlarının	 konum	–	 zaman	grafikleri	
aşağıda	verilmiştir.

Alınan	yol	(m)
K

Zaman	(s)20

10
20
30

4 6

Alınan	yol	(m)
L

Zaman	(s)10

10
20
30

2 3
Bu araçların 2. saniyedeki konumları için 
aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru-
dur?

A)	L	aracı	K	aracının	10	m	önündedir.
B)	K	aracı	L	aracının	10	m	önündedir.
C)	K	ve	L	araçları	yan	yanadır.
D)	K	aracı	L	aracının	20	m	önündedir.
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13. Aşağıda	katı	madde	olan	kaya	ile	ilgili	bir	tablo	oluşturulmuştur.

Maddenin	hâli Taneciklerin	şekli Taneciklerin	hareketi Özellikleri

Titreşim	hareketi
yaparlar.

•	…………………………
•	…………………………
•	…………………………
•	…………………………
•	…………………………

Tabloda özellikleri bölümüne aşağıda verilen ifadelerden hangisini yazmak uygun değildir?

A)	Belirli	şekilleri	vardır.	 	 	 B)	Tanecikleri	arasında	boşluk	yoktur.
C)	Belirli	hacimleri	vardır.	 	 	 D)	Akışkan	değildir.

14. Fen	bilimleri	dersinde	öğretmenin	alkol	ve	katı	
iyot	 kullanarak	 yapmış	 olduğu	 deneyin	 aşa-
maları	aşağıda	verilmiştir.

İyot

Alkol

Bir parça
iyot alkol
içine atılır.

Bir süre sonra
iyot alkolde
çözünür ve

alkol boyanır.

Deneyin	sonucu:	…
Yapılan bu deneyin sonuç bölümüne,
I. Maddeler	tanecikli	yapıdan	oluşmuştur.
II. Madde	tanecikleri	arasında	boşluklar	var-

dır.
III. Madde	taneciklerinin	büyüklükleri	farklıdır.	
verilenlerden hangilerine yazılabilir?

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

15. Bir maddenin birim hacminin kütlesine mad-
denin yoğunluğu denir.
Tabloda	 bazı	 maddelerin	 yoğunluk	 değerle-
ri	 verilmiştir.	Bu	maddelerden	eşit	 kütlelerde	
alınıp	 içleri	 tamamen	 dolu	 küreler	 yapılmak	
isteniyor.	

Madde Yoğunluk	(g/cm3)
Bakır 8,90
Alüminyum 2,70
Altın 19,30

Buna göre kürelerin hacimleri aşağıda ve-
rilenlerden hangisi gibi olabilir?

Alüminyum Bakır Altın
A)

B)

C)

D)


