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Diğer sayfaya geçiniz.

1. Sebahattin öğretmen, rastgele ekrana gelen değerlere denk olan üslü ifadeleri bulmayı amaçlayan bir bilgi-
sayar oyunu geliştirmiştir.

Taban Kuvvet

Taban

Kuvvet
Diğer soruya geç

Rastgele
gelecek olan 
değer

Taban Kuvvet

Diğer soruya geç

255
2

=

=

Ekrana rastgele gelen sayıya denk olan üslü ifadeleri elde edebilmek için ekrandaki     tuşlarına her 
basma, bir hamle olarak ifade ediliyor. Tabanı 1 arttırmak için  tuşuna, 1 azaltmak için  tuşuna; kuvveti  
1 arttırmak için  tuşuna ve 1 azaltmak için  tuşuna bir kez basılıyor.
Oyuncu süre dolmadan ekrana yansıyan değere denk üslü ifadeyi oluşturursa 10 puan, oluşturamazsa 0 
puan almaktadır.
Bu oyunda ekrana çıkan 25 sayısına denk olan üslü ifadeyi belirlenen süre içerisinde tamamlayan bir öğren-
cinin ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir.

Taban Kuvvet

Taban

Kuvvet
Diğer soruya geç

Rastgele
gelecek olan 
değer

Taban Kuvvet

Diğer soruya geç

255
2

=

=

Bir sonraki soruya geçildiğinde, önceki işlemdeki taban ve üs sabit kalıp sadece ekrana gelen sayı değiş-
mektedir.
Bu öğrenci diğer soruya geçtiğinde ekrana rastgele gelen sayı 64’tür.

Oyunu oynayan öğrenci 10 puan aldığına göre 64’e denk olan üslü ifadeyi en az kaç hamle ile oluş-
turmuştur?

A) 1  B) 2  C) 3 D) 7

MATEMATİK

1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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2. Bir duvara iki farklı boyuttaki kare biçiminde olan 5 adet Atatürk resmi görselde olduğu gibi üst kısımları aynı 

hizada olacak şekilde asılıyor.

1
4

m1

4
5

m

3
10

m1

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Resimlerin üst kısmına da ilk ve son resim ile aynı hizada olacak şekilde MUSTAFA KEMAL ATATÜRK yazılı 
pankart asılıyor.

Verilen bilgilere göre “MUSTAFA KEMAL ATATÜRK” yazılı pankartın uzunluğu kaç metredir?

A) 5
20

3
  B) 5

4

3
  C) 6

20

3
 D) 6

4

3

3. Ata düz bir tahtanın üzerinde birer santimetre aralıklar ile çizgi çizip bu tahta parçası ile cisimlerin yükseklik 
ve genişlik gibi uzunluklarını ölçmektedir.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kalemin sivri ucuna karşılık gelen nokta 7 ile 8 arasında olup 7’ye daha yakındır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kalemin uzunluğu olabilir?

A) 
7

57
  B) 

7

56
  C) 

7

52
 D) 

7

48
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4. Sinan Bey almak istediği yazıcı ile ilgili belirlediği bazı özellikleri ifade eden 
kümeler oluşturuyor.

A = {Çift taraflı baskı özelliği olan yazıcılar}
B = {Dakikadaki baskı hızı en az 12 sayfa olan yazıcılar}

C = {Fiyatı en fazla 800 TL olan yazıcılar}

Aşağıdaki tabloda ise Sinan Bey’in almak istediği yazıcılardan mağazada olan-
ların özellikleri verilmiştir.

A marka B marka C marka D marka

Çift taraflı baskı Var Yok Var Yok

Dakikada baskı hızı 15 sayfa 10 sayfa 10 sayfa 12 sayfa

Fiyatı 800 TL 450 TL 950 TL 800 TL

Sinan Bey, verilen özellikleri dışında tüm özellikleri aynı olan yukarıdaki yazıcılardan birini satın almıştır.
Sinan Bey’in satın aldığı yazıcı A, B ve C kümelerinden sadece 1 tanesinin elemanı değildir.

Buna göre Sinan Bey hangi marka yazıcıyı satın almıştır?

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

5. 
3 124

11
2

+

–

Verilen şemaya göre � sembolünün değeri 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 
4

9
 B) 

4

11  C) 
2

9
 D) 

2

7

6. 
Œ 2

4

6

9

2 K

M L

Yukarıdaki çarpma tablosunda turuncu hücreler-
deki her bir sayı bulunduğu satır ve sütundaki 
kesirlerin çarpımına eşittir.

L sayısı K sayısının yarısına eşit olduğuna 
göre M sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 12 B) 
3

4  C) 
3

1  D) 
12

1
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7. Aşağıdaki diyagramda, 1. adımdan başlayıp sıra ile 2 ve 3. adımdaki işlemler yapılarak sonuç bulunuyor.

26 ile 30’u çarp.

26 ile 2'yi çarp.

1 ve 2. adımda
bulduğun sonuçları
topla.

Sonucu söyle.İşlem

1.

2.

3.
İşlem diyagramında uygulanan adımlara göre sorulan çarpma işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 26·32  B) 36·28   C) 16·52  D) 16·32

8. Bir çizgisiz kâğıt kenar uzunlukları milimetre cinsinden doğal sayı olacak şekilde özdeş kare parçalara ayrı-
lıyor ve her bir parça rastgele farklı renklere boyanarak desenler elde ediliyor.
Aşağıdaki görselde bu yöntem ile oluşturulmuş bir desen verilmiştir.

       
4 mm

4 mm

5 mm

5 mm

6 mm

6 mm

9 mm

9 mm















630 mm

1350 mm

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi bu deseni elde etmek için kullanılmış karelerden birisi 
olamaz?

A) 
       

4 mm

4 mm

5 mm

5 mm

6 mm

6 mm

9 mm

9 mm















630 mm

1350 mm

 B) 
       

4 mm

4 mm

5 mm

5 mm

6 mm

6 mm

9 mm

9 mm















630 mm

1350 mm

 C) 
       

4 mm

4 mm

5 mm

5 mm

6 mm

6 mm

9 mm

9 mm















630 mm

1350 mm

 D) 
       

4 mm

4 mm

5 mm

5 mm

6 mm

6 mm

9 mm

9 mm















630 mm

1350 mm
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9. 

12·2 – 30 ÷ 5 – 13 (36 + 14) ÷ 10 – 5 48 ÷ (14 – 2) + 1

16 ÷ 4·2 – 3 23 – (12 – 3)·2 48 ÷ 6 – 2 – 7

Matematik öğretmeni, Emel’e yukarıdaki yapboz parçalarını verip ondan üzerlerinde yazılı olan işlemlerin 
sonuçları birbirine eşit olan 4 parçayı birleştirerek bir yapboz modeli oluşturmasını istemiştir.

Buna göre Emel’in oluşturması gereken yapboz modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A)   B)  C)    D) 

10. Bir balıkçı düzgün bir değneğin ucuna toplam 80 cm uzunluğundaki olta ipi ve kancayı bağlayıp balık tutmaya 
çalışmaktadır. Oltanın ucuna bağlı olan ipin 60 santimetresi deniz seviyesinin üzerindedir.

60 cm

Balıkçı görselde verildiği durumda iken oltasının ucunu 5 cm daha deniz dibine doğru bırakarak balığı bu 
noktada yakalıyor.

Balıkçının balığı yakaladığı noktaya karşılık gelen tam sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) –25  B) –20  C) –15 D) –5
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11. 
Tablo: İki farklı modele ait özellikler

Modeller

A B

Ö
ze

lli
kl

er

Alaşımlı jantlar � �
Yol bilgisayarı � �

Deri direksiyon simidi � �
Koyu renk arka camlar � �
Sunroof / Cam tavan � �

Ön kol dayama sistemi � �
Manuel klima � �

Lastik basınç kontrol sistemi � �
Yağmur sensörü � �

Fonksiyonel direksiyon � �
Elektrikli arka camlar � �

Anahtarsız giriş / çalıştırma � �
Yokuş kalkış desteği � �
Bluetooth bağlantısı � �

�: Var               �: Yok

Ahmet Bey, A ve B model araçların özellikleri ile ilgili yukarıdaki tabloyu hazırlamıştır.

A modelinde var olan özellikler A kümesi ile, B modelinde var olan özellikler B kümesi ile gösterildi-
ğine göre s(AÆB) kaçtır?

A) 8  B) 7  C) 6 D) 5

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) –15’ten büyük en küçük tam sayı –14’tür.
B) Bir basamaklı en büyük negatif tam sayı 

–9’dur.

C) İki basamaklı en büyük negatif tam sayı 
–10’dur.

D) –7’den büyük 6 tane negatif tam sayı vardır.

13. Aşağıdaki sayı doğrusunda 4 ile 5 arası 5 eş par-
çaya bölünerek A kesrinin yeri gösterilmiştir.

A
4 5

Buna göre A kesri aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) 
5

21  B) 
5

22  C) 
5

23
 D) 

5

24
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14. 10 cm

25   cm5

1
2

2 cm

2 cm

Yukarıda kenar uzunlukları 10 cm ve 5
5

2  cm olan dikdörtgen biçimindeki kâğıt, kısa kenarları üst üste gele-

cek şekilde tam ortadan ikiye katlanıyor. Katlanan kâğıt üzerinde bir kenarı kat çizgisi olacak biçimde kenar 

uzunlukları 2 cm ve 2
2

1  cm olan dikdörtgen şeklindeki bir bölge kesilerek çıkarılıyor. 

Buna göre katlanan kâğıt tekrar açıldığında bir yüzünün alanı kaç santimetrekare olur?

A) 54  B) 49  C) 44 D) 39

15. 48 sayısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır?

A) İki basamaklı en küçük doğal sayı çarpanı 
12’dir.

B) İki basamaklı doğal sayı çarpanlarının sayısı 
5’tir.

C) Üç basamaklı en küçük doğal sayı katı 144’tür.

D) Tek doğal sayı çarpanlarının toplamı 4’tür.

16. Tablo: Kişiler ve bilye sayıları

Kişiler Bilye sayıları

Emre 30

Kaya 45

Yukarıdaki tabloda Emre ve Kaya’nın bilye sa-
yıları verilmiştir. Emre ve Kaya, tüm bilyeleri her 
bir arkadaşı eşit sayıda bilye alacak şekilde da-
ğıtacaktır. 

Buna göre Kaya’nın arkadaşlarının sayısı, 
Emre’nin arkadaşlarının sayısından en az 
kaç fazladır? (Emre ve Kaya’nın ortak arkadaşı 
yoktur.)

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5
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17. Kayra, elinde bulunan aynı boydaki kurşun ka-

lemler ile masanın boyunu ölçmek istiyor.

Kurşun kalemlerden 6 tanesini uç uca eklediğin-
de kalemlerin toplam uzunluğunun masanın bo-
yundan 14 cm eksik kaldığını görüyor.
Kurşun kalemlerden 8 tanesini uç uca eklediğin-
de ise kalemlerin toplam uzunluğunun, masanın 
boyunu 18 cm geçtiğini görüyor.

Buna göre bu masanın boyu kaç cm’dir?

A) 96 B) 108 C) 110 D) 128

18. Sadece 1’e ve kendisine bölünebilen 1’den bü-
yük doğal sayılara asal sayılar denir.

İki basamaklı �7 sayısının bir asal sayı ola-
bilmesi için � yerine aşağıdakilerden hangisi 
yazılamaz?

A) 9 B) 8 C) 3 D) 1

19. Burcu, Çiğdem, Azra ve Bengü bahçeye çizdik-
leri sayı doğrusu üzerinde oyun oynamaktadırlar.
Burcu, Çiğdem, Azra ve Bengü’nün başlangıç 
noktası 0’a (sıfıra) olan uzaklıkları ile ilgili aşağı-
daki bilgiler verilmiştir.

� Başlangıç noktasına en uzak olan kişi Ben-
gü’dür.

� Çiğdem’in başlangıç noktasına olan uzaklı-
ğı, Azra’nın başlangıç noktasına olan uzak-
lığından daha azdır.

� Burcu’nun başlangıç noktasına olan uzaklı-
ğı, Azra’nın başlangıç noktasına olan uzak-
lığından fazladır.

Buna göre Burcu, Çiğdem, Azra ve Bengü’nün 
sayı doğrusu üzerinde bulunduğu noktala-
ra karşılık gelen tam sayılar aşağıdakilerden 
hangisi olabilir?

Burcu Çiğdem Azra Bengü

A) –9 –10 16 18

B) –15 8 –6 18

C) –15 8 –10 –14

D) –15 –10 12 –18

20. � 42 sayısının en büyük asal çarpanı �’dir.
� 105 sayısının en küçük asal çarpanı �’dir.

Buna göre � + � işleminin sonucu kaçtır?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11
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Diğer sayfaya geçiniz.

1. Fen Bilimleri öğretmeni dört öğrencisinden şekillerde verilen özdeş dinamometreleri kullanarak oyuncak 
kamyonete kuvvet uygulamalarını ve gözlemlerini not etmelerini istiyor.

Şekil-I Şekil-II

Enes ve Ali Şekil-I’deki düzeneği, Mete ve Yasin ise Şekil-II’deki düzeneği kullanarak yaptığı etkinlikteki 
gözlem sonuçları ile ilgili aşağıdaki ifadeleri söylüyorlar.
Enes :  Kamyonete uyguladığımız kuvvetlerin bileşkesi, benim ve Ali’nin uyguladığı kuvvetten daha büyük bir 

değere sahip.
Yasin:  Kamyonete uyguladığımız kuvvetlerin bileşkesinin büyüklüğü, Mete’nin uyguladığı kuvvetin büyüklü-

ğüne eşit ancak kamyonet benim uyguladığım kuvvet yönünde hareket etti.

Buna göre öğrencilerin oyuncak kamyonete uyguladıkları kuvvetlerin büyüklüğü ve yönleri aşağıda-
kilerden hangisindeki gibi olabilir?

A) Enes
10 N

10 N

15 N 10 N
MeteYasin

Ali

B) 
10 N 10 N15 N 5 N

MeteYasinAli Enes

C) 
10 N 10 N

Mete

Yasin
Ali Enes 10 N

5 N

D) 

10 N 5 N
MeteYasinEnes

Ali

15 N

10 N

FEN BİLİMLERİ
1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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2. Bir cisme etki eden kuvvet büyüklük, yön ve doğrultu ile ifade edilir. Kuvvet ok ile gösterilir ve okun uzunluğu 

kuvvetin büyüklüğü ile orantılıdır. Aşağıdaki şekilde F kuvvetine ait bilgiler verilmiştir.

Kuzey
Yön : Doğu yönünde

Büyüklük : 4 N

Doğrultu : Doğu-batı doğrultusuGüney

Doğu
1 br = 2 N

F 
Batı

Aşağıdaki şekillerde ise 3 N’luk büyüklüğün 1 birim ile gösterildiği yere paralel K, L ve M kuvvetlerinin etki 
ettiği özdeş oyuncak kamyonlar verilmiştir.

Şekil-I Şekil-II Şekil-III

K L M

Oyuncak kamyonlara etki eden kuvvetlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A) K, L ve M kuvvetlerinin doğrultuları aynıdır.

B) L kuvvetinin büyüklüğü 18 N olup doğu yönündedir.

C) K ve M kuvvetlerinin büyüklükleri eşit ancak yönleri zıttır.

D) K ve M kuvvetlerinin bileşkesi, L kuvvetine eşittir.

3. Fen Bilimleri öğretmeni öğrencilerinden gezegenleri büyükten küçüğe sıralamalarını, gazsal gezegenleri 
dikdörtgen kutu içerisine almalarını ve uydusu olmayan gezenleri de daire içerisinde göstermelerini istiyor.

Buna göre Arda, aşağıdaki gösterimlerden hangisini yaparsa öğretmenin istediği işlemleri yapmış 
olur?

A) 

 

Merkür JüpiterVenüs SatürnDünya UranüsMars Neptün

B) 

 

Merkür JüpiterVenüs SatürnDünya UranüsMars Neptün

C) 

 

MerkürJüpiter VenüsSatürn DünyaUranüs MarsNeptün

D) 

 

MerkürJüpiter VenüsSatürn DünyaUranüs MarsNeptün
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4. Verilen malzemeler ile hazırlanan bir akciğer modelinde soluk alma olayı şekildeki gibi gösterilmiştir.

Y borusu Büyük balon Küçük balonlar Plastik kap Oyun hamuru Soluk alma

Bu düzenekte;

� Y borusu; soluk borusu ve bronşları, 

� Plastik kap, göğüs boşluğunu, 

� Y borusuna bağlı küçük balonlar, akciğerleri,

� Plastik kabın alt tarafına gerilen büyük balon, diyaframı 

temsil etmektedir.

Aynı akciğer modeli ile soluk verme olayında balonların durumları aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

A) 

Y borusu Büyük balon Küçük balonlar Plastik kap Oyun hamuru Soluk alma

 B)

Y borusu Büyük balon Küçük balonlar Plastik kap Oyun hamuru Soluk alma

  C) 

Y borusu Büyük balon Küçük balonlar Plastik kap Oyun hamuru Soluk alma

 D) 

Y borusu Büyük balon Küçük balonlar Plastik kap Oyun hamuru Soluk alma

5. P cismine etki eden üç kuvvetten ikisi ve bu üç kuvvetin bileşkesi şekilde gösterilmiştir.

F1 = 6 N

F2 = 3 N
R = 2 N P

Batı Doğu

P cismine etki eden üçüncü kuvvet için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Batı yönünde 11 N büyüklüğündedir.  B) Doğu yönünde 11 N büyüklüğündedir.
C) Batı yönünde 9 N büyüklüğündedir.  D) Doğu yönünde 7 N büyüklüğündedir.
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6. Alyuvarların yapısında A, B ve Rh proteinlerinin 

bulunup bulunmamasına göre insanlarda farklı 
kan grupları vardır. Aşağıdaki tabloda ise bazı 
bireylerin alyuvarlarında bu proteinlerin bulunup 
(+) bulunmama durumu verilmiştir.

A 
proteini

B  
proteini

Rh 
proteini

Mehmet + +

Gökhan + +

Hatice

Tuğba + +

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
lıştır?

A) Mehmet, A Rh (+) kan grubuna sahiptir.

B) Hatice, 0 Rh (+) kan grubuna sahip birinden 
kan alabilir.

C) Gökhan, tabloda verilen hiçbir bireyden kan 
alamaz.

D) Tabloda verilen bireylerden sadece Mehmet 
ve Tuğba aralarında kan alışverişi yapabilir.

7. Soluk alma ve soluk verme olayları esnasında 
havanın izlediği yol ve diyaframın hareketi şekil-
lerde verilmiştir.

Şekil-IIŞekil-I
Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerle-
rinden farklı bir şekle aittir?

A) Akciğerlerdeki hava dışarı verilir.
B) Diyafram kasılır.
C) Göğüs hacmi artar.
D) Akciğerlerin hacmi artar.

8. K, L ve M sindirim enzimleri şekildeki gibi ekmek, 
et ve yağ üzerine damlatılıyor.

Ekmek

K L M

Et Yağ

Ekmek ve et bulunan kapta kimyasal sindirim 
gerçekleşirken yağ bulunan kapta kimyasal sin-
dirim gerçekleşmiyor.

K, L ve M enzimleri ile ilgili;

I. K, tükürük ya da pankreas özsuyu içerisinde 
bulunuyor olabilir.

II. L, pankreas özsuyu içerisinde bulunan bir en-
zim olabilir.

III. M, mide özsuyu içerisinde bulunan bir enzim 
olabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

9. Aşağıdaki şekilde bir tutulma olayı verilmiştir. 

Verilen doğa olayı ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi söylenemez?

A) Güneş, Dünya ve Ay doğrusaldır.

B) Ay, yeni ay evresindedir.

C) Tutulma olayı gerçekleşirken Dünya’nın gün-
düz yaşanan bölümünün tamamı Ay’ın gölge-
sinde kalır.

D) Gerçekleşen tutulma olayı Dünya’dan bir kaç 
dakika gözlemlenebilir.



34FEn BİLİMLERİ Diğer sayfaya geçiniz.

A AA AA AA
10. K, L ve M otobüslerine etki eden kuvvetler şekillerde verilmiştir.

Şekil-I

K

3 N 3 N
3 N 2 N5 N 5 N5 N 4 N

L

Şekil-II Şekil-III

M

K, L ve M otobüsleri ile bu otobüslere etki eden kuvvetlerle ilgili;

I. K otobüsüne etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğü, M otobüsüne etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğüne 
eşittir. 

II. L otobüsü etki eden kuvvetler altında hareketsiz kalabilir.

III. K otobüsüne etki eden bileşke kuvvet, M otobüsüne uygulandığında M otobüsü sabit süratle hareketine 
devam eder.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

11. Aşağıdaki grafikte bazı karasal gezegenlerin Gü-
neş’e olan uzaklıkları verilmiştir.

 

Gezegen

Güneş’e uzaklık

K L M

Buna göre K, L ve M ile gösterilen gezegenler 
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

K L M

A) Mars Dünya Venüs

B) Satürn Jüpiter Neptün

C) Venüs Dünya Merkür

D) Mars Venüs Dünya

12. Aşağıdaki şekillerde kemikleri birbirine bağlayan 
1 ve 2 numaralı eklemler verilmiştir.

1

2

Şekillerde verilen eklemlerle ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 1 numaralı eklem oynamaz, 2 numaralı eklem 
ise oynar ekleme örnektir.

B) 2 numaralı eklemin hareket yeteneği fazla 
iken 1 numaralı eklem hareket etmez.

C) 1 numaralı eklemin bağladığı kemikler kısa 
kemiğe örnektir.

D) 2 numaralı eklemin bağladığı kemikler uzun 
kemiğe örnektir.
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13. Sağlıklı bir bireyden alınan kan örneği Şekil-I’de verilmiştir. Aynı birey yüksek ateş, titreme ve boğazında 

ağrı şikayeti ile hastaneye gidiyor. Kanında mikroskobik canlı tespit edilen bu bireyden alınan kan örneğinin 
mikroskop altındaki görüntüsü ise Şekil-II’de verilmiştir. 

       

Alyuvar Akyuvar Kan pulcukları Alyuvar Akyuvar Kan pulcukları

Şekil-I Şekil-II

Buna göre bu bireyin kanında bulunan kan hücrelerinin sayısında meydana gelen değişim aşağıda-
kilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Hücrelerimizin oksijen ihtiyacı arttığında kan içerisindeki alyuvar sayısı da artar.

B) Vücudumuza giren zararlı mikroskobik canlıların yok edilmesi için kan içerisindeki akyuvar sayısı artar.

C) Yaralanma gibi durumlarda kan pulcukları sayesinde kan pıhtılaşır ve kanama durur.

D) Vitamin, hormon, besin gibi maddeler kanın plazma bölümünde taşınır.

14. Şekil-I’deki K ve L kaplarına molekül yapısı verilen yağdan eşit miktarlarda koyuluyor. K kabına safra, L 
kabına ise pankreas özsuyu eşit miktarlarda döküldüğünde kap içerisinde bulunan yağların molekül yapısı 
Şekil-II’deki gibi oluyor.

Şekil-I

K KL L

Şekil-II

Pankreas 
özsuyuSafra

Yalnızca bu etkinlikte elde edilen verilere göre;

I. Safra ve pankreas özsuyu, yağların kimyasal sindirimini gerçekleştirir. 

II. Pankreas özsuyu, yağları kana geçecek kadar küçük parçalara ayırır.

III. Pankreas özsuyu, ince bağırsakta proteinlerin sindirimini gerçekleştirir.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız II  B) I ve II  C) I ve III D) I, II ve III
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15. Birimkareler üzerinde F1, F2, F3 ve F4 kuvvetlerinin büyüklük, yön ve doğrultuları gösterilmiştir.

1 birim

1 birim

Bu kuvvetler; aynı yönde olanlar, aynı doğrultuda olanlar ve eşit büyüklükte olanlar olarak gruplandırılacaktır.

Buna göre aşağıdaki gruplandırmalardan hangisi doğrudur?

Aynı yönde olanlar Aynı doğrultuda olanlar Eşit büyüklükte olanlar

A) F1 ve F2 F1, F2 ve F3 F1 ve F2

B) F1 ve F2 F1, F2 ve F4 F1 ve F3

C) F1, F2 ve F4 F1, F2 ve F4 F1 ve F3

D) F1, F2 ve F4 F1 ve F4 F1 ve F2

16. Erol ve Adem Şekil-I’deki gibi duran vagona aynı anda ve aynı doğrultuda kuvvet uyguluyorlar. Vagon hareket 
ederek bir süre sonra Şekil-II’deki konuma geliyor. 

Şekil-I

Erol ErolAdem Adem

Şekil-II

Erol ve Adem’in yaptığı etkinlikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğruluğu kesin değildir?

A) Vagon dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altında hareket etmektedir.

B) Bileşke kuvvetin büyüklüğü, Erol’un uyguladığı kuvvetin büyüklüğünden fazladır.

C) Bileşke kuvvetin yönü, Adem’in uyguladığı kuvvetin yönü ile aynıdır.

D) Adem’in uyguladığı kuvvet, Erol’un uyguladığı kuvvetten büyüktür.
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17. Ay, Dünya etrafında dolanma hareketi yaptığı 

için Ay’ın Güneş’e olan uzaklığı sürekli değişir. 
Aşağıdaki grafikte 20 günlük süre içerisinde Ay’ın 
Güneş’e olan uzaklığı verilmiştir.

1
Ocak

4
Ocak

18
Ocak

20
Ocak

Ay’ın Güneş’e uzaklığı (milyon km)

Tarih

152,3

151,5

Bu grafik incelendiğinde;

I. 20 günlük süreçte Güneş, Dünya ve Ay aynı 
doğrultuda olursa bir tutulma gerçekleşebilir.

II. Ay tutulması 7-14 Ocak tarihi arasında bir gün 
gece vakti gerçekleşebilir.

III. 18 Ocak tarihinde Ay’ın gölgesi Dünya’nın 
üzerine düşer.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve III

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

18.  

4
3

2

1

Şekildeki boşaltım sistemi yapı ve organları 
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış-
tır?

A) Kan, 1 numaralı yapıda atık maddelerden te-
mizlenir.

B) Atık maddeler 2 numaralı yapıda süzülür.

C) İdrar, 3 numaralı yapıda bir süre depo edilir.

D) 4 numaralı yapı, idrarı vücuttan uzaklaştırır.
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Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

19. Kalp ile ilgili şekildeki poster hazırlanıyor.

= Oksijence zengin kan

= Oksijence fakir kan

Sağ üst
odacık

Sağ alt
odacık

Sol üst
odacık

Sol alt
odacık

Posterde odacıklarda bulunan kanın oksijence 
zengin ya da fakir olmaları farklı taranarak gös-
teriliyor.

Poster incelendiğinde;

I. Kalbin sağ tarafında oksijence fakir, sol tara-
fında oksijence zengin kan bulunur.

II. Üst odacıklarda oksijence zengin kan bulu-
nur.

III. Alt odacıklardaki kanda karbondioksit, oksi-
jenden çok bulunur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I ve II D) II ve III

20.  

?

Akciğerler

DeriKalın bağırsak

Yukarıda verilen şemada bulunan organların ortak 
özellikleri ortadaki üçgene yazılacaktır.

Buna göre “?” olan bölüme;

I. Boşaltım sistemi organları

II. Vücudumuzdaki fazla suyu uzaklaştıran yapı-
lar

III. Boşaltıma yardımcı organlar

ifadelerinden hangileri yazılabilir?

A) Yalnız I B) I ve III

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


