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A
MATEMATİK

1. 

180 cm

225 cm

 Yukarıda görüldüğü gibi güneşli bir günde; boyu 
180 cm olan ağacın gölgesinin boyu 225 cm’dir.

 Buna göre, aşağıda verilen bilgilerden han-
gisi doğrudur?

 A) Ağacın boyu ile gölgenin boyu ters orantılı-
dır.

 B) Aynı saatte ve aynı ortamda boyu 75 cm 
olan fidanın gölgesinin boyu 93,75 cm’dir.

 C) Aynı saatte ve aynı ortamda boyu 90 cm 
olan Ece’nin gölgesinin boyu 135 cm’dir.

 D) Aynı saatte ve aynı ortamda boyu  
1 m 50 cm olan Ali’nin gölgesinin boyu 
184,5 cm’dir.

2. Boş bir havuzu, eşit miktarda su akıtan 6 tane 
musluk 10 saatte doldurmaktadır. Aynı kapasi-
tedeki musluk sayısı artırılıp azaltıldığında, boş 
havuzun dolma süresiyle ilgili aşağıdaki tablo 
oluşturuluyor.

 Tablo: Musluk Sayısına Göre Boş Havuzun 
Dolma Süresi

Musluk 
Sayısı

6 3 12 5 10

Dolma Süresi 
(saat)

10 a b c d

 Buna göre, aşağıda verilen eşitliklerden 
hangisi doğrudur?

 A) a = 5 B) b = 5 C) c = 9 D) d = 3

3. Ceyda’nın yaşının Ceyhun’un yaşına oranı 5
4 ; 

Ceyhun’un yaşının Ceren’in yaşına oranı 7
10 ’dir.

 Ceyda 24 yaşında olduğuna göre, Ceren kaç 
yaşındadır?

 A) 35 B) 28 C) 21 D) 16

4. 

Boyu

Eni

 Türk Bayrağı’nın eni ile boyu arasındaki oran 
daima sabittir. Türk Bayrağı’nın boyu 75 cm ise 
eni 50 cm’dir. Türk Bayrağı’nın boyu 48 cm ise 
eni 32 cm’dir.

 Buna göre eni 1 m olan Türk Bayrağı’nın 
boyu kaç m’dir?

 A) 2,5 B) 1,75 C) 1,6 D) 1,5
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5. Süleyman Öğretmen, fen bilimleri dersinde öğ-
rencilerine deney yapacaktır. Süleyman Öğret-
men yapmış olduğu deneyde öğrencilerine V ve 
Y sıvıları ile karışım hazırlayacaktır.

 Süleyman Öğretmen öncelikle I. kaptaki karışı-
mı hazırlıyor. Süleyman Öğretmen daha sonra 
II ve III numaralı kaplarda da aynı karışımdan 
hazırlamak istiyor. Bu deneyde her üç kaptaki  
V
Y

 oranının aynı olması gerekiyor.

 

Karışım
2 L V
5 L Y 1 L V 1 L Y

IIIIII

 Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangi-
si doğrudur?

 A) II. kaba 0,4 L Y ilave etmelidir.
 B) III. kaba 2,5 L V ilave etmelidir.
 C) II. kaba 2,5 L Y ilave etmelidir.
 D) III. kaba 0,8 L V ilave etmelidir.

6. Tablo: Gidilen Yola Göre Tüketilen Benzin Miktarı

 
Gidilen Yol (km) 150 300 450 600

Tüketilen Benzin 
Miktarı (L)

5 10 15 20

Yukarıdaki tabloda bir kamyonun gittiği toplam 
yola (km) karşılık, tükettiği toplam benzin mikta-
rı (L) verilmiştir.

 Buna göre, tabloda verilen iki çokluğa ait 
orantı sabiti aşağıdakilerden hangisidir?

 A) 50 B) 30 C) 
3
1

 D) 
10
1

7. ¨ 300

 Bir mobilya mağazasında tüm eşyalara, etiket 
fiyatı üzerinden aynı oranda indirim yapılmakta-
dır. Yukarıda fiyatı ¨ 300 olan masanın indirimli 
fiyatı ¨ 270’dir.

 Aynı mağazada, aşağıdaki 4 tane eşyanın etiket 
fiyatları verilmiştir.

 Buna göre hangi eşyanın indirimli fiyatı  
¨ 495’dir?

 

A) B)

C) D)

¨ 550 ¨ 525

¨ 555¨ 540
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8. Yüzdespor futbol kulübünün oyuncu dağılımı 
aşağıdaki gibidir:

 • Maçta oynayan ilk 11 oyuncusu
 • 7 tane yedek oyuncusu
 • 22 tane alt yapı oyuncusu 

 Buna göre Yüzdespor futbol kulübünde; alt 
yapı oyuncu sayısı, toplam oyuncu sayısının 
yüzde kaçıdır?

 A) %55 B) %60 C) %66 D) %72

9. 

 Yukarıdaki konsere gelen seyircilerin %0,8’i ço-
cuktur. Konsere gelen toplam çocuk seyirci sa-
yısı 4’tür.

 Buna göre konserdeki toplam seyirci sayısı 
kaçtır?

 A) 320 B) 400 C) 450 D) 500

10. Kadir’in ev kirası şu anda ¨ 960’dir. Ev sahibi 
Kadir’in ev kirasına %15 zam yapmıştır. Ev ki-
rasına yapılan zammın kaç ¨ olduğunu, Kadir’in 
ailesindeki bireyler şu şekilde tahmin etmiştir:

 • Annesi → ¨150
 • Babası → ¨132
 • Abisi → ¨140
 • Ablası → ¨160

 Buna göre, Kadir’in ailesindeki bireylerden 
kimin tahmini gerçek değere en yakındır?

 A) Annesi B) Babası

 C) Abisi D) Ablası

11. D C

A (x + 7) cm

(2x – 8) cm

B

Yukarıda kare şeklinde bir fotoğraf verilmiştir. 
|AB| = (x + 7) cm ve 

 |BC| = (2x – 8) cm’dir.

 Buna göre Ç(ABCD) kaç cm’dir?

 A) 88 B) 76 C) 72 D) 60
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12. 

 Bir mobilyacı toplam 38 tane tabure ve sandal-
ye yapmıştır. Taburelerin 3 tane, sandalyelerin 
ise 4 tane ayağı vardır. Mobilyacı, masa ve san-
dalye yapmak için toplam 137 ayak kullanmıştır.

 Buna göre, mobilyacının yaptığı sandalye 
sayısını (x) veren denklem aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A) (38 – x) . 4 + 3x = 137
 B) (x – 38) . 3 + 4x = 137
 C) 4x + (38 – x) . 3 = 137
 D) 4x + 3 . 38 = 137

13. 
3 yıl sonraki yaşımın 2 katının
54 fazlası, 3 yıl önceki yaşımın
6 fazlasının 5 katına eşittir.

Esra

 Esra, yukarıdaki konuşmayı 2018 yılında yap-
mıştır.

 Buna göre Esra’nın doğduğu yıl, aşağıdaki-
lerden hangisidir?

 A) 2000 B) 2001 C) 2002 D) 2003

14. 

 Vedat Bey, araba alabilmek için 2 farklı banka-
dan kredi çekmiştir. Vedat Bey; 1. bankadan  
¨ 5700, 2. bankadan ¨ 2300 kredi çekmiştir. 
Vedat Bey’in 2 bankaya olan toplam borcu, tam 
sayı ile ifade edilecektir.

 Buna göre bu tam sayı, aşağıda verilen üslü 
ifadelerden hangisinin değerine eşittir?

 A) (–20)3 B) (–10)3

 C) –302 D) (– 40)2

15. 

 Gökçe ve Dilek iki kardeştir. İki kardeş babala-
rına ortak hediye almak için para biriktirmeye 
karar veriyorlar. 

 Gökçe ilk hafta kumbarasına ¨ 15 atıyor. Gökçe 
daha sonra her hafta kumbarasına ¨ 6 atıyor.

 Dilek ilk hafta kumbarasına ¨ 20 atıyor. Dilek 
daha sonra her hafta kumbarasına ¨ 7 atıyor.

 Haftalara göre Gökçe ve Dilek’in kumbarasın-
da biriken ¨ cinsinden para miktarlarıyla 2 tane 
örüntü oluşturuluyor. “n” hafta sayısı olmak üze-
re; her örüntü için hafta sayısı ile kumbarada bi-
riken toplam para miktarı (¨ cinsinden) arasın-
daki ilişkiye ait, cebirsel ifade oluşturuluyor.

 Buna göre Dilek’in parasına ait cebirsel ifa-
deden, Gökçe’nin parasına ait cebirsel ifade-
yi çıkarırsak sonucu kaç buluruz?

 A) 2n + 1  B) n + 4
 C) n + 1  D) 2n – 1
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16. 
7a a5 4a a0

 Yukarıda 4 tane 2 basamaklı doğal sayı veril-
miştir. Bu doğal sayılara sırasıyla aşağıdaki iş-
lemler uygulanıyor:

 • Sayılar çözümleniyor.
 • Elde edilen cebirsel ifadelerin tamamı top-

lanıyor.
 • Bulunan 2 terimli cebirsel ifadenin katsayı-

ları toplamı hesaplanıyor.

 Buna göre aşağıda verilen özelliklerden 
hangisi, bulunan katsayılar toplamına ait bir 
özelliktir?

 A) 11’in katıdır. B) 7’nin katıdır.

 C) 3’ün katıdır. D) Asal sayıdır.

17. 
1

3
1

6

1
3
1

6

1
2
1

6

1
2
1

6

+

+

-

+

-

+

+

 Yukarıda verilen çok adımlı işlemin sonucu 
aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 A) 31,5 B) 31,2 C) 30,6 D) 29,5

18. Aşağıda payında veya paydasında cebirsel ifa-
delerin yer aldığı rasyonel sayılar verilmiştir. “x” 
bir basamaklı en küçük tam sayıya eşittir. Veri-
len ifadelerde, x’in değeri yazılıp tekrar düzen-
lemeler yapılıyor.

 Buna göre hangisinde elde edilen sonuç 
rasyonel sayı değildir?

 A) 
x
45

9+
 B) 

x2 18
27
+

 C) 
x3 3
5
+

 D) 
x 1
100
-

19. 

–4 –3 –2 –1 0

M

1 2 3

L N K

 Yukarıda sayı doğrusu üzerinde K, L, M, N ras-
yonel sayıları işaretlenmiştir.

 Buna göre işaretlenen rasyonel sayılardan 
hangisi, ondalık gösterim ile doğru ifade 
edilmiştir?

 A) K = 2,6 B) L = –2,25

 C) M = –3,4 D) N = – ,0 16

20. Aşağıda sayma pulları yardımıyla bir çarpma 
işlemi modelleniyor.

 

 Modellenen bu çarpma işlemi matematik cümle-
si ile yazılacaktır.

 Buna göre çarpma işleminde küçük olan 
çarpanın küpü ile büyük olan çarpanın kare-
sinin toplamı kaçtır?

 A) –200 B) –100 C) –26 D) 252
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FEN BİLİMLERİ

1. Aşağıdaki numaralı kutucuklarda yıldızlar ile il-
gili bilgiler verilmiştir.

 

Sıcaklığı en fazla 
olan yıldızlar 
kırmızı renkte 
ışık saçar

Dünya’dan bakıl-
dığında titreşiyormuş
gibi görünür.

Bulutsular yıldızların
ham maddesidir.

Küçük kütleli 
yıldızlar hayatlarının 
sonunda süpernova 
adı verilen bir patlama 
geçirebilir.

ar yı
dd

en fa
lar 

azla 
Bulutsula
h d

haya
süp

ddes

ütleli
haya

reşiy
ü

nkte 

n bak
yormuş

yıldızlar h
sonunda 

kıl-

ham mad

Küçük kü
yıldızlar h

1 2

3 4

    

 Buna göre, verilen bilgilerden hangileri doğ-
rudur?

 A) 1 ve 2 B) 1 ve 4

 C) 2 ve 3 D) 2, 3 ve 4

2. Galaksiler ile ilgili bazı kavramlar ve bu kavram-
ların tanımları aşağıdaki gibidir.

 

• Andromeda

• Sarmal

• Samanyolu

• Eliptik

Kavramlar Tanımlar

• Çevresinde merkezden 
   dışa doğru uzanan kol-
   ları olan galaksilerdir.
• Yıldızlar arasındaki gaz 
   ve toz bulutunun az 
   olduğu galaksilerdir.
• İçinde bulunduğumuz 
  galaksiye benzer bir 
  biçimi (şekli) olan 
  galaksidir.

 Buna göre, kavramlar ile tanımları eşleştiril-
diğinde hangi kavram açıkta kalır?

 A) Andromeda B) Sarmal

 C) Samanyolu D) Eliptik

3. Burak, aşağıdaki tabloda verilen bazı hücre çe-
şitlerini mikroskopla inceleyecektir.

 
Yaprak
hücresi

Soğan zarı
hücresi

Kas
hücresi

Kemik
hücresi

 Buna göre Burak’ın bu hücrelerinin tama-
mında görebileceği yapı aşağıdakilerden 
hangisi olabilir?

 A) Mitokondri B) Sentrozom

 C) Hücre duvarı D) Kloroplast

4. 

A B

 Yukarıda hücre bölünmesi ile ilgili bazı aşama-
lar verilmiştir.

 Buna göre;

 I. Bölünme geçiren hücre hayvan hücresidir.

 II. A ile gösterilen evre çekirdek bölünmesidir.

 III. B ile gösterilen evrede sitoplazma bölünme-

si görülür.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

 A) Yalnız I. B) I ve II.

 C) II ve III. D) I, II ve III.
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5. Bir öğrenci mitoz ve mayozun özelliklerini küme 
şeklinde göstermek istiyor.

 

Mitoz Mayoz

 Buna göre öğrenci sembollerle belirtilen 
yerlere hangi özellikleri yazar ise amacına 
ulaşır?

A) 4 yeni hüc-
re oluşur

DNA kendi-
ni eşler

2 yeni hüc-
re oluşur

B) Vücut hüc-
relerinde 
görülür

DNA kendi-
ni eşler

Eşey hüc-
relerinde 
görülür

C) Parça deği-
şimi yoktur

Hücre sayı-
sı artar

Parça deği-
şimi vardır

D) Kalıtsal 
özellik 
değişmez

Kromozom 
sayısı de-
ğişmez

Kalıtsal 
özellik 
değişir

6. Ağırlığın birimi g ve kg dır.

Ağırlık kütleye etki eden yer çekimi 
kuvvetidir.
Kütle her yerde aynı değildir, bulu-
nulan yerin çekim kuvvetine göre 
değişir.

 Yukarıda kütle ve ağırlık ile ilgili bazı özellikler ve-
rilmiştir. Bu özelliklerden doğru olanların yanına 
“D”, yanlış olanların yanına “Y” yazılacaktır.

 Buna göre tablo hatasız bir şekilde tamam-
landığında aşağıdakilerden hangisi oluşur?

 A) Y

D

D

 B) Y

D

Y

 C) D

D

D

 D) D

Y

Y

 

7. Bir cismin çekim potansiyel enerjisi kütlesi ve 
yerden yüksekliğine kinetik enerjisi ise kütlesi 
ve süratine bağlı olarak değişir.

 Bir cisme ait kinetik ve potansiyel enerji değişi-
mini gösteren sütun grafikleri şekildeki gibidir.

 

K.E K.E K.E K.EP.E P.E P.E P.E

 Buna göre cisim aşağıdakilerden hangisi 
olabilir? (Sürtünmeler önemsizdir.)

 A) Sabit süratle giden otobüs
 B) Yukarı doğru atılan elma
 C) Yokuş yukarı hızlanarak çıkan araba
 D) Limana yavaşlayarak yanaşan gemi

8. Fen bilimleri dersinde özdeş olan üç cismi Küb-
ra, Elif ve Tevfik farklı kuvvetlerle iterek eşit me-
safe yol aldırıyorlar.

 

Kübra
Kuvvet yönü

Kuvvet yönü

Kuvvet yönü

Hareket yönü

Elif

Tevfik

Hareket yönü

Hareket yönü

 Cisimleri istenilen uzaklıklara Kübra 5 sn, 
Elif 7 sn ve Tevfik 3 sn sonra getirdiğine göre 
öğrencilerin yaptığı işlerin arasındaki ilişki 
aşağıdakilerden hangisidir? (Sürtünmeler ih-
mal ediliyor.)

 A) Tevfik > Kübra > Elif

 B) Elif > Kübra > Tevfik

 C) Tevfik > Elif > Kübra

 D) Kübra = Elif = Tevfik
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9. A cismi aşağıdaki düzenekte serbest bırakıldık-
tan sonra IV. konuma kadar çıkabiliyor.

 

III

IV

V

II

I
h

h

h

h

h

h

 Buna göre,

 I. Cismin II. konumda sahip olduğu kinetik 
enerji III. konumda sahip olduğu kinetik 
enerjiden fazladır.

 II. Cismin enerjisinin bir kısmı ısı enerjisine dö-
nüşmüştür.

 III. Cismin IV. konumda sahip olduğu toplam 
enerji ile II. konumda sahip olduğu toplam 
enerji aynıdır.

yorumlarından hangileri yapılamaz?  
(Zemin sürtünmelidir.)

 A) I ve II. B) I ve III.

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

10. Aşağıdaki şekilde K, L ve M araçlarının kütleleri 
ve süratleri verilmiştir.

 

Kütle: 1100 kg
Sürat: 90 km/h

Kütle: 1100 kg
Sürat: 120 km/h

Kütle: 1100 kg
Sürat: 100 km/h

M

LK

 Buna göre K, L ve M araçlarının kinetik ener-
jileri EK, EL ve EM arasındaki ilişki aşağıdaki 
seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

 A) EK > EL > EM B) EL > EM > EK

 C) EL > EK > EM D) EK > EM > EL

11. Periyodik sistemdeki ilk 18 elementten bazıları 
sembollerine göre şekildeki gibi kendi içlerinde 
alfabetik sıraya dizilecektir.

Sembolü Elementin 
adı

Alfabetik 
sıradaki yeri

- - - - - - - Sodyum - - - - - - - 
- - - - - - - Kükürt - - - - - - - 
- - - - - - - Klor - - - - - - - 
- - - - - - - Berilyum - - - - - - - 

 Buna göre tablo yukarıdaki amaca göre dü-
zenlenip doldurulursa, en son sıradaki ele-
ment aşağıdakilerden hangisi olur?

 A) Sodyum B) Kükürt
 C) Klor D) Berilyum

12. Var olan tüm maddeler atomlardan oluşur.

 Moleküller aynı veya farklı cins atomların bir-
birleriyle bağ oluşturması sonucu oluşan atom 
gruplarıdır.

 Selim, molekül konusu ile ilgili ödevi için 5 farklı 
cins ve toplam 13 atomdan oluşan molekül mo-
deli çizecektir.

 Buna göre Selim’in çizdiği molekül modeli 
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

A)

B)

C)

D)
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13. Deney tüpüne eşit miktarda etil alkol ve su ko-
nuluyor. Sonra bu deney tüpündeki etil alkol ve 
su karışımını ayrıştırmak için damıtma yöntemi 
kullanılarak sıvılar birbirinden ayrıştırılıyor.

 
Termometre

Toplama
kabı

Etil alkol
su karışımı

ısıtıcı

 Buna göre damıtma yöntemi ile karışımları 
ayırmak için karışan maddelerin hangi özel-
liklerinin farklı olmasından yararlanılır?

 A) Yoğunluklarının

 B) Hacimlerinin

 C) Mıknatıslanmalarının

 D) Kaynama sıcaklıklarının

14. Bir su şişesinin, iki aynada oluşan görüntüleri 
şekilde verilmiştir.

 

Görüntü cisimden küçük ve düzdür.

Görüntü cisimden küçük ve terstir.

Ayna Türü

Ayna Türü

Görüntü

Görüntü

Cisim

Cisim

K

L

 Buna göre K ve L yerinde hangi aynalar ola-
bilir?

K L
A) Çukur Çukur
B) Tümsek Çukur
C) Tümsek Tümsek
D) Düz Tümsek

15. Şekillerdeki gibi aynı cins ve eşit miktarda katı 
ve sıvı maddelerden çözeltiler oluşturuluyor.          
I. çözeltide katı madde 3 dakikada çözünürken, 
II. çözeltide katı madde 5 dakikada çözünüyor.

        

3 dk
sonra

5 dk
sonra

I. çözelti

II. çözelti

Sıvı

Katı

Katı

Sıvı

        

 
 Bu çözeltilerle ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur?

 A) Çözeltilerin sıcaklıkları eşit ise I. çözeltinin 
tanecik boyutu daha büyüktür.

 B) II. çözelti karıştırılırsa katı madde daha uzun 
sürede çözünür.

 C) I. çözeltiye atılan katı madde miktarı daha 
fazladır.

 D) Katı maddelerin tanecik boyutları eşit ise  
II. kaptaki sıvının sıcaklığı daha düşüktür.
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16. Özlem bir internet haberinde geri dönüşümle il-
gili aşağıdaki yazıyı okuyor.

 

GERİ DÖNÜŞÜM

 “Geri dönüşümün çevreye ve insanlara birçok 
faydası vardır. Geri dönüşüm öncelikle çöpe 
gidecek olan atıkların (plastik, metal, kâğıt vb.) 
yeniden kullanımıyla çöp miktarını en aza in-
dirir. Kâğıt atıkların geri dönüşümüyle de pek 
çok ağacın kesilmesinin önüne geçilmiş olur. 
Ağaçların korunması sayesinde küresel ısın-
manın da önüne geçilmiş olur. Geri dönüşüm 
aynı zamanda katı atık sahasını azaltır ve su 
kirliliğini önler. Böylece doğal kaynakların sür-
dürülebilirliği de sağlanmış olur. Çevreye katkı 
sağlanırken bu alanda çalışan insan sayısı da 
artarak yeni mesleklerin ortaya çıkması sağla-
nır. Geri dönüşümü yapılan ürünler sayesinde 
yeni ürünlerin üretimi engellenmiş olur ve bunun 
için harcanacak olan enerjinin önüne geçilmiş 
olur.”

 Buna göre Özlem okuduğu bu yazıdan;
 I. Geri dönüşümün faydaları nelerdir?
 II. Geri dönüşümü yapılabilen madde örnekle-

ri nelerdir?
 III. Geri dönüşüm su kirliliğini nasıl önler?

 sorularından hangilerine yanıt bulamaz?

 A) Yalnız I.  B) Yalnız III.

 C) I ve II.  D) II ve III.

17. Işık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama ge-
çerken normale yaklaşarak kırılırken çok yoğun 
ortamdan az yoğun ortama geçerken normal-
den uzaklaşarak kırılır.

 Aşağıdaki grafikte saydam K, L, M ve N madde-
lerinin yoğunlukları verilmiştir.

          K

1
2
3

L M N
Madde

Yoğunluk (g/cm3)

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde ışı-
ğın geldiği ortamda normalle yaptığı açı, kırı-
larak geçtiği diğer ortamda normalle yaptığı 
açıdan daha büyük olabilir?

 

Gelen ışın

L ortamı

K ortamı

A)

Gelen ışın

N ortamı

M ortamı

B)

Gelen ışın

K ortamı

N ortamı

C)

Gelen ışın

M ortamı

L ortamı

D)
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18. Ülkemizin güney ve batı bölgelerindeki evler ço-
ğunlukla beyaz renge boyanmıştır.

  

 Bu bölgelerde aynı özellikteki biri beyaza, diğeri 
farklı renge boyanmış iki evin içindeki sıcaklık 
değerleri ölçüldüğünde beyaz renkli evdeki sı-
caklık değerinin daha az olduğu görülür. 

 Buna göre, güney ve batı bölgelerimizdeki 
evlerin beyaz renge boyanmasının nedeni,

 I. Güneş ışığı beyaz renkli cisimlerde daha 
hızlı hareket eder.

 II. Beyaz renkli cisimler, Güneş ışığının tama-
mını yansıtır.

 III. Işık enerjisi soğurulduğu cisimlerde başka 
bir enerji türüne dönüşebilir.

ifadelerinden hangisiyle açıklanabilir?

 A) I ve II.  B) I ve III.

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

19. Berkay, Güneş enerjisinin günlük yaşam ve tek-
nolojideki yenilikçi uygulamalarına aşağıdaki 
örnekleri vermiştir.

 

1

3

G
ün

eş Enerjisi

Hesap makinesi

Mikrodalga fırın

Fotoselli trafi k 
lambası

2

 Buna göre, Berkay’ın verdiği örneklerden 
hangileri uygundur?

 A) 1 ve 2.  B) 1 ve 3.
 C) 2 ve 3.  D) 1, 2 ve 3.

20. Aynı maddeden yapılmış farklı renklerdeki ki-
tapların üzerine şekildeki gibi farklı renklerde 
ışık gönderiliyor.

 

Mavi ışık

Beyaz ışık

Kırmızı ışık

Yeşil ışık

Beyaz kitap

Kırmızı kitap

Mavi kitap

Beyaz kitap

(1)

(3)

(2)

(4)

      
 Buna göre numaralandırılarak verilen kitap-

lardan hangileri kendi renginde görülür?

 A) 2 ve 3. B) 1, 2 ve 3.

 C) 1, 2 ve 4. D) 1, 3 ve 4.
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