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3MATEMATİK Diğer sayfaya geçiniz.

A AA AA AA

1. a, b, c ve d birer doğal sayı olmak üzere; 

a§b + c§b = (a + c)§b   a§b = ·a b
2

a§b – c§b = (a – c)§b    a§b · c§d = (a·c) ·b d  dir.

450 dm

50 dm 

72 dm 

Yukarıda verilen modelde Elif Hanım’ın odasının tavanının zeminden yüksekliği Ê450 dm’dir. Odada zemine paralel olarak 
asılı olan tablonun alt kısmının zemine uzaklığı æ50 dm ve tablonun üst kısmının tavana uzaklığı æ72 dm’dir. Tablonun 
genişliği boyunun 2,5 katıdır.

Buna göre tablonun alanı kaç desimetrekaredir?

A) 80  B) 72  C) 60 D) 40
 

MATEMATİK

1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.



4MATEMATİK Diğer sayfaya geçiniz.

A AA AA AA
2. Aşağıda bir kargo şirketinin kolinin hacmi ve ağırlığı hesaplanarak elde edilebilecek kargo ücret tablosu veriliyor. 

Tablo: Ağırlık ve hacme bağlı ücret tablosu

0 - 10 dm3 11 dm3 - 18 dm3 19 dm3 - 30 dm3

0 - 8 kg 8 TL 9 TL 10 TL

9 kg - 18 kg 15 TL 17 TL 18 TL

19 kg - 25 kg 20 TL 24 TL 28 TL

Örneğin ağırlığı 20 kg ve hacmi 15 dm3 olan bir kolinin kargo ücreti 24 TL’dir.

Ata, Bilge ve Ceyda muhtaç ailelere yardım etmek için hazırladıkları kolileri bu kargo şirketi ile gönderip kargo ücretini 
kendileri ödüyor. Aşağıdaki görselde Ata ve Bilge’nin hazırladığı ikişer koli ile Ceyda’nın hazırladığı tek kolinin ağırlıkları 
ve hacimleri verilmiştir.

15 kg
20 dm3

18 kg
28 dm3

20 kg
14 dm3

21 kg
15 dm3

25 kg
18 dm3

Ata’nın hazırladığı kolilerin ağırlıkları kilogram cinsinden, Bilge’nin hazırladığı kolilerin hacimleri dm3 cinsinden aralarında 
asaldır.

Bu verilere göre Ceyda hazırladığı koli için kaç TL kargo ücreti ödemiştir?

A) 10  B) 18  C) 24 D) 28

3. Aşağıdaki daire grafiğinde bir sinemada farklı koltuk sayılarına sahip üç salondaki satışa sunulan bilet sayılarının dağılımı, 
sütun grafiğinde de bu salondaki bilet satışından elde edilen toplam gelir verilmiştir.

2. salon

1. salon

96°

144°

3. salon

300

360

180

330

1.
salon

2.
salon

3.
salon

Salon

Toplam bilet geliri (TL)

İndirimli bilet

Tam bilet

Grafik-1: Satışa sunulan bilet sayıların dağılımı Grafik-2: Bilet satışından elde edilen gelir

Sinema salonunda tam biletler 15 TL’den, indirimli biletler de 10 TL’den satılmıştır.

1 ve 2. salonda satışa sunulan tüm biletler satıldığına göre 3. salonda biletlerin % kaçı satılmıştır?

A) 90  B) 80  C) 75 D) 70



5MATEMATİK Diğer sayfaya geçiniz.

A AA AA AA
4. Aşağıdaki görselde bir mağazanın 29 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında ürünlerinde yaptığı indirim % sembolü kullanı-

larak ifade edilmiştir.

Bu mağaza kampanyayı başlatmadan önce etiket fiyatı 44 lira olan üründen toplamda 27 adet satmışken kampanya 
uygulandığı tarihlerde 65 adet satmıştır.

Mağazanın kampanya süresince elde ettiği gelirin kampanyadan önce ürün satışından elde ettiği gelire oranı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2·63  B) 3·63  C) 63 D) 64

5. 

14 25 11 22 3 8 15 10 7 18

6 9 11 15 23 25 12 5 8 27

Parola

Hücre

� � � � �

Özgür Bey, bilgisayarında özel bir kodla hazırladığı bir parolada “�” ile gösterilen kısımlara bir ve iki basamaklı sayılar 
yazabilmektedir. İlk hücreden sonraki hücreye yazılan her bir sayı, kendinden önceki hücredeki sayı ile aralarında asaldır.

Buna göre Özgür Bey’in parolası aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 14 25 11 22 3 8 15 10 7 18

6 9 11 15 23 25 12 5 8 27

Parola

Hücre

� � � � �

 B) 14 25 11 22 3 8 15 10 7 18

6 9 11 15 23 25 12 5 8 27

Parola

Hücre

� � � � �

 C) 

14 25 11 22 3 8 15 10 7 18

6 9 11 15 23 25 12 5 8 27

Parola

Hücre

� � � � �

 D) 

14 25 11 22 3 8 15 10 7 18

6 9 11 15 23 25 12 5 8 27

Parola

Hücre

� � � � �
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A AA AA AA
6. Ata öğretmen, öğrencilerinin her birine yükseklikleri 8§3 cm, 5§6 cm, 10§2 cm ve 13 cm olan taban ayrıt uzunlukları bir-

birine eşit, farklı renklere boyanmış kare prizma şeklindeki bloklardan birer tane veriyor.

Aşağıdaki görselde bu bloklar en kısa olandan en uzun olana doğru sıralanmıştır.

sağ

Blokları alan öğrenciler, öncelikle bu blokları aralarında boşluk bırakmadan ve aynı hizada olmak şartı ile yan yana yer-
leştiriyor, daha sonra oluşturdukları yapıya sağ taraftan bakıp farklı renkte kaç blok gördüklerini öğretmenine söylüyor.

Örneğin bir öğrenci blokları aşağıdaki görselde verildiği gibi yan yana yerleştiriyor.

sağ

Öğrenci bloklara sağ tarafından bakarsa kırmızı, sarı ve yeşil renkteki blokları görebileceği için 3 sayısını söylüyor.

Bu etkinlikte Ahmet, blokları soldan sağa doğru yan yana yerleştirdikten sonra öğretmenine 2 sayısını söylemiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ahmet’in yan yana koyduğu blokların uzunlukları olabilir?

A) 
8§3
cm

13
cm

5§6
cm

10§2
cm

Sağ
 B) 

13
cm

10§2
cm

8§3
cm

5§6
cm

Sağ

C) 
8§3
cm

10§2
cm

13
cm

5§6
cm

Sağ
 D) 

10§2
cm

13
cm

5§6
cm

8§3
cm

Sağ

7. Ayfer öğretmen olasılık konusunda hazırladığı bir etkinlikte özdeş kartların üzerine –æ24 ten büyük, Ê440 tan küçük tam 
sayıları yazarak bir torbaya atıyor.

Ayfer öğretmenin torbadan kart çekme deneyinde olası durum sayısı kaçtır?

A) 27  B) 26  C) 25 D) 24
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A AA AA AA
8. Aşağıdaki tabloda bir galeride bulunan araçların marka, km, model yılı, renk ve fiyatı ile ilgili bilgiler veriliyor.

Marka Yıl km Renk Fiyat

A 2015 65 000 Kırmızı 82 000

A 2015 35 000 Siyah 85 000

A 2016 40 000 Kırmızı 65 000

A 2013 78 000 Mavi 80 000

A 2016 55 000 Kırmızı 68 000

A 2017 25 000 Kırmızı 88 000

A 2018 15 000 Siyah 105 000

A 2017 20 000 Mavi 108 000

A 2018 12 000 Beyaz 50 000

A 2018 25 000 Beyaz 64 000

B 2016 75 000 Kırmızı 92 000

B 2015 80 000 Kırmızı 72 000

B 2015 45 000 Mavi 62 000

B 2014 25 000 Siyah 48 000

B 2013 90 000 Siyah 36 000

B 2016 75 000 Kırmızı 56 000

B 2018 65 000 Kırmızı 62 000

B 2019 2 000 Kırmızı 65 000

B 2018 15 000 Beyaz 64 000

Bu galeriden araç almak isteyen Sinan Bey’in istediği araca ait bilgiler aşağıdaki görselde veriliyor.

Model yılı

İstediğiniz aracın özelliklerini belirleyiniz.

Kilometresi

En fazla

En az En fazla

En az Model yılı

Sinan Bey’in almak istediği aracın özellikleri

Kilometresi

2018

10000 70000

2014

Araba almak için en fazla 85 000 TL bütçe ayıran Sinan Bey’in bu galeriden alabileceği aracın hangi marka ve 
renk olma olasılığı diğerlerinden daha fazladır?

A) A marka - Kırmızı B) A marka - Beyaz C) B marka - Kırmızı D) B marka - Beyaz

9. 0,000008 sayısının bilimsel gösterimi m·10n ve 1500000.10-3 sayısının bilimsel gösterimi x·10y dir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) m > x  B) n ÷ y = –2  C) m + n > y D) n·x = –9
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A AA AA AA
10. 

50 cm 60 cm

40 cm40 cm

æ12 m

æ32 m

a

b

c

Ayrıntıları a, b ve c olan dikdörtgenler prizmasının hacmi a·b·c’dir

288 br

Yukarıdaki şekilde bir kenar uzunluğu Ê288 br olan kare şeklindeki bir kartonun her bir köşesinden alanı 8 birimkare olan 
kare biçiminde parçalar kesilerek çıkarılmıştır. Daha sonra kalan parça kırmızı renkli çizgiler boyunca katlanarak ağzı 
açık kare prizma şeklindeki kutu yapılmıştır.

Buna göre oluşturulan son kutunun hacmi kaç birimküptür? 

A) 144§2  B) 216§2  C) 256§2 D) 288§2

11. 

50 cm 60 cm

40 cm40 cm

æ12 m

æ32 m

a

b

c

Yukarıda verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki su deposunun taban ayrıt uzunlukları æ12 m ve æ32 m’dir. Bu su de-
posunun hacmi metreküp cinsinden bir doğal sayıdır. 

Buna göre bu su deposunun yüksekliğinin değeri metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) æ18  B) æ24  C) æ45 D) æ48
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A AA AA AA
12.       Grafik: Satılan poğaça sayıları

Gün

100

80

60

40

20

Satış adedi

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

Zeytinli poğaça
Peynirli poğaça

Verilen sütun grafiğinde her gün eşit miktarda zeytinli poğaça ve her gün eşit miktarda peynirli poğaça yapan bir pasta-
nede beş gün boyunca satılan poğaça sayıları veriliyor.

Bu verilere göre perşembe ve cuma günü satılamayan poğaça sayısı en az kaçtır?

A) 60  B) 50  C) 40 D) 30

13. Tablo: Sayılar ve şifreleri

Sayılar
Girilen 

sayı
Girilen sayının şifresi

A 125
1·51 + 2·50 + 5·5–1

= 5 + 2 + 5
5

 = 8

B 2315
2·51 + 3·50 + 1·5–1 + 5·5–2

= 10 + 3 + 
5

1  + 
25

5
 = 13,4

C 48055 ?

Bir bilgisayar programcısı girilen sayıları şifrelemek için beşin tam sayı kuvvetlerini kullanrak şifre oluşturan özel bir yazı-
lım hazırlamıştır. Şifre ise şu şekilde oluşturulmaktadır: Girilen sayının en solundaki rakam 51 ile çarpıldıktan sonra diğer 
rakamlar soldan sağa doğru 5’in azalan tam sayı kuvvetleri ile ayrı ayrı çarpılmakta ve elde edilen sonuçlar toplanarak 
şifre oluşturulmaktadır.

Buna göre programa girilen 48055 sayısının şifresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 28,24  B) 28,4  C) 29,24 D) 141,2
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A AA AA AA
14. Aşağıdaki görselde mikroskopta görüntüyü büyütmeye yarayan mikroskobun iki bölümü veriliyor.

Objektifler

Oküler
10x

Mikroskobun büyütmesi objektif üzerinde yazan sayılar (100x, 50x, 20x, ... ) ile oküler üzerinde yazan sayılar (10x, 5x, 
2x, ... ) çarpılarak hesaplanır.

Aşağıdaki tabloda 4 mikroskobik canlının uzunlukları hesaplanırken kullanılan oküler, objektif bölümlerinin üzerinde yazan 
sayılar ve canlının mikroskop altındaki uzunluğu veriliyor.

Mikroskobik
canlı

Oküler bölüm
üzerinde yazan sayı

Objektifin
üzerinde yazan sayı

Mikroskoptaki
uzunluğu (mm)

A 10 50 2·10–4

B 20 100 5·10–3

C 50 20 3,6·10–4

D 200 3 5,4·10–3

Tablodaki verilere göre hangi mikroskobik canlı diğerlerinden daha uzundur?

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

15. Kenar uzunlukları cm cinsinden irrasyonel sayı olan bir dikdörtgenin alanı, cm2 cinsinden bir rasyonel sayı olabilir.

I. æ20, æ40

II. æ64, æ36

III. æ44, æ11

IV.æ96, Ê108

Kenar uzunlukları yukarıdaki gibi olan dikdörtgenlerden hangileri verilen bilgiye uygun bir örnek olabilir?

A) Yalnız III  B) Yalnız IV  C) II ve III D) III ve IV
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A AA AA AA

16. 

A B

CD

K

L

M

Yukarıda verilen ABCD karesinin içerisine D köşesinden B köşesine kadar birer köşesi ortak K, L ve M kareleri çizilmiştir. 
K karesinin alanı 6,25 cm2, L karesinin alanı 1,96 cm2 ve M karesinin alanı 2,89 cm2 dir.

Buna göre ABCD karesinin çevresi kaç santimetredir?

A) 22,4  B) 22,8  C) 23,2 D) 23,6

17.  

Yukarıdaki şekil 5 adet özdeş dikdörtgen ile oluşturulmuş olup tüm alan 240 cm2 dir.

Buna göre verilen şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir?

A) 18§3  B) 27§3   C) 36§3 D) 48§3
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18. 

5 kg

Bir oyuncak kamyon en fazla 25 kilograma kadar yük taşıyabilmektedir. 

Bu oyuncak kamyona 9 kg yük yükledikten sonra her birinin ağırlığı §5 kg olan bloklardan en fazla kaç adet 
yüklenebilir?

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

19. 
56

B

10532

40

A

Yukarıda verilen sayı bulmacasında boyalı olmayan karelere 1’den 8’ye kadar (1 ve 8 dâhil) olan doğal sayıların tümü 
yazılacaktır. Karelerin dışında verilen sayılar, bulunduğu satırdaki ya da sütundaki sayıların çarpımıdır.

Buna göre A + B kaçtır?

A) 60  B) 48   C) 36 D) 30

20. 10 metreden uzun, 15 metreden kısa olan düz bir tahta parçasının yarısı 50 cm uzunluğunda, kalan kısmı da 60 cm 
uzunluğunda eş parçalara ayrılıyor. Başlangıçtaki tahtanın her iki yarısındaki parçalarından da 40 cm uzunluğunda birer 
parça artıyor.

50 cm 60 cm

40 cm40 cm

æ12 m

æ32 m

a

b

c

Bu tahta parçasının tamamı hangi uzunlukta eş parçalara ayrılırsa tahtadan hiç parça artmaz?

A) 30 cm  B) 40 cm   C) 50 cm D) 60 cm
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A AA AA AA

1. Aslı, evlerinin bahçesinde güneş ışığı gören açık bir alana bir çubuk dikiyor.

Gölge
Çubuk GölgeÇubuk GölgeÇubuk

Aslı, farklı tarihlerde aynı saatlerde çubuğun gölgesini incelediğinde gölge boyunun gittikçe kısaldığını fark ediyor.

Çubuğun gölge boyundaki değişim;

I. Dünya’nın dönme ekseninin eğik olması

II. Dünya’nın Güneş etrafından dolanması

III. Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı

verilenlerden hangileriyle ilişkilidir?

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

2. Ülkemizde Karadeniz iklimi, karasal iklim ve Akdeniz iklimine rastlanılır.

İklim çeşitlerinin Türkiye genelindeki dağılımı haritada gösterilmiştir.

Karadeniz iklimi Akdeniz iklimiKarasal iklim

Bu harita ile ilgili olarak;

I. Uzun yıllar boyunca gözlemlenen tüm hava olaylarının ortalama veri sonuçlarına göre hazırlanır.

II. Yıl içerisindeki hava olaylarındaki değişimlere göre meteorologlar tarafından her ay yenilenir.

III. Her yıl atmosferde meydana gelen değişimlere göre klimatologlarca güncellenir.

verilenlerden hangileri doğrudur?

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

FEN BİLİMLERİ
1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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3. Hava daima basıncın yüksek olduğu yerden basıncın düşük olduğu yere doğru hareket eder. Yatay yönlü yer değiştiren 

bu hava hareketlerine rüzgâr denir. 

Rüzgâr tulumu; yüzey rüzgârının yönünü ve şiddetini tespit etmek için kullanılan, içi hava ile dolduğunda yere paralel 
konuma gelebilen ve rüzgârın yönüne göre dönen, kumaş vb. malzemelerden üretilmiş olan bir araçtır. Genellikle kırmı-
zı-beyaz renklerde olan rüzgâr tulumu, rüzgârın hızına göre tamamen hava ile dolabildiği gibi rüzgâr hızının az olduğu 
anlarda bir kısmı hava ile dolabilir, rüzgârın hiç olmadığı anlarda ise yere dik konumda durur.

Erdem, antrenman yaptığı süreçte antrenman sahasındaki rüzgâr tulumunu şekildeki gibi gözlemliyor.

10.00 10.30 11.00 11.30 12.00

Erdem, rüzgâr tulumundaki değişimleri dikkate aldığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşamaz?

A) Rüzgâr, yatay yönde bir hava hareketidir.
B) Rüzgârın yönü ve hızı değişebilir.

C) Hava olayları, bazen iklimin genel özellikleri ile ters düşebilir. 

D) Hava olayları, kısa zaman aralığında farklılık gösterebilir.

4. DNA’daki hataların onarılıp onarılmama durumları şekilde gösterilmiştir.
Yanlış nükleotid eşleşmesi

Onarılabilir.

Eksik nükleotid olması

Onarılabilir.

Karşılıklı nükleotidlerin eksik olması

Onarılamaz.

DNA’daki hatalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) DNA’nın tek zincirinde oluşan hatalar onarılabilir.
B) DNA’nın her iki ipliğinde karşılıklı meydana gelen hatalar onarılamaz.

C) Karşılıklı nükleotidlerin eksik olması mutasyona sebep olur.

D) Eksik nükleotid eşlenmesi hatasının onarılması genin yapısını değiştirir.
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5. Mor çiçekli ve beyaz çiçekli bezelyelerle yapılan işlemler ve sonucu şekilde gösterilmiştir. (Mor çiçekli olma baskındır.)

İstenmeyen tozlaşmayı
engellemek için erkek

organlar uzaklaştırılıyor.

Beyaz çiçekten alınan
polenler ile tozlaşma

sağlanıyor.

I. bezelye bitkisi II. bezelye bitkisi

Meyve oluşuyor.

Elde edilen tohumlar ekiliyor.

Yeni bitkiler
beyaz çiçekli oluyor.

Bu etkinlikteki bezelyelerle ilgili olarak;

I. Her iki ata bezelye bitkisi de çekinik alele sahiptir.

II. Hem ata bireyler hem yavru bireyler homozigot (saf, arı) genotipe sahiptir.

III. Yeni bitkiler kendi aralarında tozlaştırılırsa heterozigot (melez) mor çiçekli bezelye bitkileri oluşabilir.

verilenlerden hangileri doğrudur?

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

6. Zırhlar hayvanların vücutlarını korumalarına ve kendilerini avcılara karşı savunmalarına yardımcı olur. Zırh; sert bir kabuk, 
uzun bir diş, zehirli bir diken ya da sivri bir boynuz olabilir. Bir zırh tipi olan boynuzlar, yaşam alanını kaybetmeme, avcılara 
karşı savunmada ya da dişi bireyler tarafından seçilmeyi kolaylaştırarak neslin devamı için kullanılırlar. Örneğin erkek sı-
ğınlar (bir geyik türü) üreme mevsimi geldiğinde boynuzlarını birbirlerine takarlar ve sığınlardan biri geri çekilinceye kadar 
itişirler. Kazanan erkek, dişi sığınla çiftleşmeye hak kazanırken kaybeden ise kötü bir şekilde yaralanabilir ya da ölebilir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisindeki zırh, metindeki boynuzların sağladığı faydaya benzerlik gösterir?

A) Cape bizonları bir avcı tarafından yaralandıklarında, dik konuma getirdikleri boynuzlarıyla saldırıya geçer ve boynuz-
larını aşağı indirip ağır bir darbeyle saldıran avcıyı havaya uçururlar.

B) Kuzey Amerika kirpisi tehlike anında dikenlerini sivriltir ve güçlü kuyruğu ile avcıya vurur, kirpinin vücudundan ayrılan 
dikenler avcının etine saplanır, avcı dikenleri çıkaramazsa ölebilir.

C) Hem erkek hem dişi morsların uzun ve sivri dişleri vardır ancak erkek morslar uzun ve sert dişleriyle rakip gördüğü 
diğer erkek morsun boynuna saldırır.

D) Güney üç kemerli armodilloların vücudunun üst kısmını saran pullarla kaplı kabukları tehlike anında birleşerek top 
şeklini alır.
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7. Çevresel etkenlerin bazı canlılarda meydana getirdiği değişimle ilgili şekildeki poster oluşturulmuştur.

Buz torbası

Himalaya tavşanlarının vücudunun beyaz kısmından kazınan tüylerin olduğu
bölüm buz yastığı ile kapatılırsa yeni çıkan tüyler siyah renkte olur.

Sirke sinekleri serin (16°C civarında) ortamlarda
yetiştirildiğinde düz kanatlı, sıcak (25°C civarında)

ortamlarda yetiştirildiğinde kıvrık kanatlı olurlar.

Serin Sıcak

Çuha bitkisi 25-35°C’luk sıcaklıkta beyaz çiçek,
15-25°C’luk sıcaklıkta kırmızı çiçek açar.

Serin Sıcak

Posterdeki örnekler incelendiğinde;

I. Çevresel etkenler ile modifikasyon meydana gelmesi

II. Sıcaklık etkisiyle gen işleyişinin değişmesi

III. Beslenme faktörüne bağlı olarak fenotipin değişmesi

ifadelerinden hangileri tüm canlılar için ortaktır?

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

8. Özdeş tuğlalardan oluşan P, R, S ve T düzenekleri, şekilde gösterildikleri gibi kum havuzuna bırakılacak ve kumda oluşan 
izlerin derinliği ölçülecektir.

P R S T

Kum havuzu

Aşağıdakilerden hangisi katı basıncını etkileyen değişkenleri keşfetmek için gerekli değildir?

A) P ve R düzenekleriyle oluşan izlere ait derinliklerin kıyaslanması
B) P ve S düzenekleriyle oluşan izlere ait derinliklerin kıyaslanması 

C) R ve S düzenekleriyle oluşan izlere ait derinliklerin kıyaslanması

D) R ve T düzenekleriyle oluşan izlere ait derinliklerin kıyaslanması
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9. � Genetik mühendisliği uygulamalarına gen aktarımı, gen tedavisi, klonlanma, DNA parmak izi örnek verilebilir.

� Eşey hücrelerinin birleşmesiyle gerçekleşen üreme şekline eşeyli üreme denir.

� Bir canlının üreme hücreleri olmaksızın kendisiyle aynı kalıtsal yapıda birey oluşturmasına eşeysiz üreme denir.

Bir genetik mühendisliği uygulamasının aşamaları şekilde gösterilmiştir. 

Dişi A koyunu Bir vücut hücresi
alınıyor.

Çekirdeği
çıkarılıyor.

Yumurta
hücresinin
çekirdeği

çıkarılıyor.

Dişi B koyunu

Bir yumurta
hücresi alınıyor.

Ayrılan A koyununun
çekirdeği,  çekirdeksiz 

B koyununun
yumurta hücresine

aktarılıyor.

Erken embriyo
evresine kadar

laboratuvar 
ortamında
gelişiyor.

Embriyo  
C koyununun

rahmine
yerleştiriliyor.

Kuzu
doğuyor.

Bu uygulama ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Genetik mühendisliği uygulamalarından klonlama tekniği kullanılmıştır.
B) Embriyonun sahip olduğu kalıtsal bilgi A koyununun kalıtsal bilgisidir.

C) Embriyonun sahip olduğu kalıtsal bilgi C koyununun rahminde değişime uğrar.

D) Kuzu, eşeysiz üreme sonucu dünyaya gelmiştir.

10. Hayvancılıkla uğraşan Mehmet Bey, özellikleri verilen sığırları çiftleştirerek et ve süt verimi yüksek bir sığır elde ediyor.

Süt verimi yüksek dişi sığır 

Et verimi yüksek erkek sığır 

Yavru doğuyor.
Et ve süt verimi yüksek
dişi sığır elde ediliyor.

Mehmet Bey’in bu uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Modern biyoteknolojik yöntem ile yavru elde etmiştir.
B) Ateşböceğinin ışık saçma geninin tütün bitkisine aktarılmasıyla aynı yöntemdir.

C) Bu yöntemi uygulaması Mehmet Bey’in genetik mühendisi olduğunu kanıtlar.

D) Geleneksel ıslah yöntemini kullanarak yapay seçilime katkıda bulunmuştur.
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11. Öğretmenin sınıfta yaptığı bir etkinlikte iki adet özdeş yumurta kolisinden bir tanesine 12 tane yumurta, diğerine ise 2 tane 

yumurta koyuyor. Yumurtaların üzerine ekmek tahtası ve 50 N ağırlığındaki nesneler birlikte koyulduğunda yumurtaların 
kırılma durumu şekildeki gibi oluyor.

1. koli

2. koli

Hiçbir yumurta kırılmıyor.

İki yumurta da kırılıyor.

50 N

50 N

İkinci kolideki yumurtaların kırılması;

I. Katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye bir kuvvet uygular ve basınç oluşturur.

II. Katı maddelerin ağırlıkları nedeniyle oluşan basınç, temas ettikleri yüzey alanı ile ters orantılıdır.

III. Katı maddelerin basıncının büyüklüğü, yüzeye uyguladıkları kuvvet ile doğru orantılıdır.

ifadelerinden hangileri ile açıklanabilir?

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

12. Kır düğününe katılacak olan İdil, çimlere batma ihtimalini düşünerek sahip olduğu ayakkabılarla ilgili bazı ölçümler yapıyor.

Ölçüm sonuçları tabloda gösterilmiştir.

Ayakkabılar
Ayakkabının 
ağırlığı (N)

Topuk 
alanı (cm2)

Taban 
alanı (cm2)

K 8 16 25

L 10 12 20

M 12 12 20

N 14 16 25

İdil hangi ayakkabısını tercih ederse çimlere batma ihtimali en az olur?

A) K  B) L  C) M D) N
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13. Sıvı basıncını ölçmeye yarayan düzenek şekilde gösterilmiştir. Ucunda esnek balon olan huni, bir hortum aracılığı ile U 

borusuna bağlanır. Huni sıvıya daldırıldığında U borusunun kollarındaki su seviyesi değişir. U borusunun kollarındaki 
su seviyesinin farklı olması, kaptaki sıvı basıncının varlığını ispatlar. Kollardaki farkın artması, sıvı basıncının arttığını 
gösterir.

Hortum

U borusu

Su

Huni
Balon

AlkolSu

10 cm

1. kap 2. kap

Yusuf, düzeneği kullanılarak bazı işlemler yapıyor.

I. işlem : Huniyi 1. kapta bir miktar daldırıyor, U borusunun kollarındaki su seviyeleri farklı oluyor.

II. işlem : Huniyi 1. kapta önce 5 cm, sonra 8 cm derinliğe daldırıyor; U borusunun kollarındaki su seviyesi farkını not 
ediyor.

Öğretmeni yaptığı işlemlerin, sıvı basıncının sıvının yoğunluğu ile doğru orantılı olduğunu göstermek için yeterli olmadı-
ğını, farklı bir işlem yapması gerektiğini söylüyor.

Yusuf, öğretmeninin söylediği ifadeyi desteklemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Huniyi 2. kapta bir miktar daldırıp U borusunun kollarında meydana gelen su seviyesindeki farkı not etmelidir.
B) Huniyi 2. kapta önce 4 cm, sonra 7 cm derinliğe daldırıp U borusunun kollarında meydana gelen su seviyesindeki 

farkı not etmelidir.

C) Huniyi 2. kapta 5 cm derinliğe daldırıp U borusunun kollarında meydana gelen su seviyesindeki farkı, ikinci işlemde 
8 cm derinliğe daldırdığında meydana gelen fark ile kıyaslamalıdır.

D) Huniyi 2. kapta 5 cm derinliğe daldırıp U borusunun kollarında meydana gelen su seviyesindeki farkı, ikinci işlemde 
5 cm derinliğe daldırdığında meydana gelen fark ile kıyaslamalıdır.

14. Tabanı kare, yan yüzleri dikdörtgen şeklinde olan bir kavanoz yarısına kadar su doldurulup ağzı kapak ile sıkıca kapa-
tılmıştır.

Yan yüz alanı
200 cm2

Taban alanı
100 cm2

Zemin

Kavanoz, yan yüzü zemine temas edecek şekilde yatırılırsa hangi nicelikte azalma olmaz?

A) Kabın tabanına etki eden sıvı basıncı   B) Kabın zemine uyguladığı katı basıncı

C) Kaptaki sıvının yoğunluğu    D) Kaptaki sıvı derinliği
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15. Ahsen’in sorduğu soru üzerine öğretmeni boş bir su damacanasını iki yanından sıkıyor ancak damacananın şeklinde bir 

değişiklik olmuyor. Daha sonra aynı damacanaya şekilde gösterilen işlemleri yaptığında damacananın şekli değişiyor.

Damacananın içerisine bir 
miktar kolonya dökülüp 
damacana çalkalanıyor.

Damacananın içerisine
dökülen kolonya güvenlik
önlemi alınarak yakılıyor.

Yanma bittiği anda 
damacananın ağzı ısı yalıtımlı

bir eldiven takılan el ile kapatılıyor.

Öğretmenin yaptığı son etkinlik dikkate alındığında Ahsen’in öğretmenine sorduğu soru aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Birim yüzeye etki eden dik kuvvet her zaman basınç oluşturur mu?
B) Açık havanın oluşturduğu bir basınç var mıdır?

C) Açık hava basıncının yükseklikle ilişkisi var mıdır?

D) Katı maddelerin basıncı, yüzey alanı değişince nasıl değişir?

16. Taban alanları ve ağırlıkları eşit cam sürahiler en fazla 10 bardak su alabilmektedir. Birinci sürahi silindir şeklinde bir 
gövdeye sahipken ikinci sürahinin şekli orantısız olarak değişmektedir. 

1. sürahi 2. sürahi

Her bir sürahiye eşit miktarda su dolu olan iki bardak su boşaltılacaktır.

Sürahilere bardaklardaki su boşaltıldıktan sonra;

I. Sürahilerin masaya uyguladıkları katı basınçları eşitttir.

II. Kapların tabanındaki sıvı basıncı 1. sürahide daha fazladır.

III. Kaplardaki sıvı derinliği 2. sürahide daha fazladır.

verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) I ve II  C) II ve III D) I, II ve III
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17. İçinde su olan bir balonjojenin ağzına dört delikli bir tıpa takılıyor. Deliklerden 3 tanesine özdeş cam boru; bir deliğe ise 

bunlardan daha kısa olan, pompa ile bağlantıyı sağlayan başka bir boru takılıyor. Kısa boru suya temas etmezken uzun 
borular suyun içerisine giriyor.

Su

Uzun
cam

borular

K cismi

Pompa

Kısa
cam
boru

Pompanın üzerine K cismi yerleştirildiğinde uzun borularda sıvı seviyesinin eşit bir şekilde yükseldiği gözlemleniyor.

Bu etkinlik aşağıdaki bilgilerden hangisini desteklemek için uygun değildir?

A) Katı cisimler, ağırlıklarından dolayı bulundukları yüzeye basınç uygular.
B) Gazlar basıncı iletir.

C) Sıvılar basıncı iletir.

D) Sıvı basıncı, sıvının yoğunluğu arttıkça artar. 

18. Öğretmen ders esnasında verdiği bilgileri posterlerle destekliyor. 

I. bilgi : Bu tarihte her iki yarım kürede gece ve gündüz süreleri eşitlenir.

II. bilgi : Güneş ışınları öğle vakti Ekvator çizgisi üzerindeki noktalara dik açı ile düşer.

III. bilgi :  Güneş ışınları, Güney Yarım Küre yüzeyinde daha fazla, Kuzey Yarım Küre yüzeyinde ise daha az ısı enerjisi 
oluşturur.

Buna göre öğretmen, hangi posteri verdiği bilgileri desteklemek için kullanmamıştır?

A) 

Ekvator

Yengeç
Dönencesi

Oğlak
Dönencesi

Güneş ışınları

21 Haziran

Ekvator

Yengeç
Dönencesi

Oğlak
Dönencesi

Güneş ışınları

21 Aralık

Ekvator

Yengeç
Dönencesi

Oğlak
Dönencesi

Güneş ışınları

23 Eylül

21 Mart

Ekvator

Yengeç
Dönencesi

Oğlak
Dönencesi

Güneş ışınları

 B) 

Ekvator

Yengeç
Dönencesi

Oğlak
Dönencesi

Güneş ışınları

21 Haziran

Ekvator

Yengeç
Dönencesi

Oğlak
Dönencesi

Güneş ışınları

21 Aralık

Ekvator

Yengeç
Dönencesi

Oğlak
Dönencesi

Güneş ışınları

23 Eylül

21 Mart

Ekvator

Yengeç
Dönencesi

Oğlak
Dönencesi

Güneş ışınları

C) 

Ekvator

Yengeç
Dönencesi

Oğlak
Dönencesi

Güneş ışınları

21 Haziran

Ekvator

Yengeç
Dönencesi

Oğlak
Dönencesi

Güneş ışınları

21 Aralık

Ekvator

Yengeç
Dönencesi

Oğlak
Dönencesi

Güneş ışınları

23 Eylül

21 Mart

Ekvator

Yengeç
Dönencesi

Oğlak
Dönencesi

Güneş ışınları

 D) 

Ekvator

Yengeç
Dönencesi

Oğlak
Dönencesi

Güneş ışınları

21 Haziran

Ekvator

Yengeç
Dönencesi

Oğlak
Dönencesi

Güneş ışınları

21 Aralık

Ekvator

Yengeç
Dönencesi

Oğlak
Dönencesi

Güneş ışınları

23 Eylül

21 Mart

Ekvator

Yengeç
Dönencesi

Oğlak
Dönencesi

Güneş ışınları
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Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

19. Hazırlanan bir DNA molekülü modelinde yer alan dört 
farklı nükleotidin sarmal yapıdaki eşleşmeleri ile gua-
nin nükleotidi şekilde gösterilmiştir.

Guanin nükleotidi
Sarı kart Kırmızı kart

Mavi kart Yeşil kart

Bu DNA molekülü modeli ile ilgili olarak;

I. Sarı kart, guanin organik bazıdır.

II. Kırmızı kart, sitozin organik bazıdır.

III. Mavi kart, adenin organik bazıdır.

IV. Yeşil kart, timin organik bazıdır.

verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II

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

20. Deniz altında yolculuk eden bir denizaltı görev süre-
si dolan mürettebatı karaya bırakmak üzere yüzeye 
çıkıyor. Mürettebatı bırakırken denizaltının bir kısmı 
denizin içinde bir kısmı ise su yüzeyindedir.

Buna göre denizaltına etki eden sıvı basıncıyla ilgi-
li olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Dipten yüzeye çıkana kadar azalmıştır.
B) Dipten yüzeye çıkana kadar artmıştır.

C) Dipten yüzeye çıkana kadar azalmıştır, yüzeyde 
sıvı basıncı etki etmemiştir.

D) Dipten yüzeye çıkana kadar artmıştır, yüzeyde sıvı 
basıncı etki etmemiştir.






