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1. Aşağıdaki görselde 21 Aralıkta Dünya’nın konumu 
verilmiştir.

Dünya üzerindeki farklı bölgelerde yaşayan kişilerin 
bulundukları yerlerle ilgili aşağıdaki bilgilere ulaşılıyor.

K: Işığın birim yüzeye bıraktığı ısı enerjisi diğer yarım 
küreden daha fazladır.
L: Gündüzler uzamaya geceler kısalmaya başlıyor.

Buna göre K ve L bölgelerinin Dünya üzerinde 
bulunduğu yerler aşağıdakilerden hangisinde doğru 
gösterilmiştir? 
(Y.D: Yengeç Dönencesi, O.D: Oğlak Dönencesi)

3. Aşağıdaki numaralandırılmış görsellerde yaşadığımız 
yerler verilmiştir.

4. Kuşlar beslenme şekline ve yaşadıkları yere göre 
adaptasyonlar geliştirmiştir. Bunlardan biri de ayak 
şekilleridir. Aslı, kuşların ayak yapıları ile ilgili aşağıdaki 
görselleri inceleyerek tabloda işaretleme yapıyor.

Buna göre Aslı'nın işaretlemelerinden hangileri 
doğrudur?

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

5. Aşağıda K,L ve M elementlerinin periyodik tablodaki 
yerleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.
"Atom numarası ve grup numarası en küçük olan 
K’dır. L ve M’nin son katmanındaki elektron sayısı 
aynıdır. Ancak M’nin atom numarası L’den büyüktür."

Buna göre, K, L ve M elementlerinin periyodik tablo 
kesitindeki yeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Derste anlatacağı konu ile ilgili yukarıdaki posteri 
getiren öğretmenin anlatacağı konu başlığı 
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Basıncın günlük yaşam ve teknolojideki uygulamaları
B) Katı basıncının günlük yaşam ve teknolojideki 
uygulamaları
C) Sıvı basıncının günlük yaşam ve teknolojideki 
uygulamaları
D) Gaz basıncının günlük yaşam ve teknolojideki 
uygulamaları

2.

Bu görsellerdeki yerler büyüklüklerine dikkat edilerek 
DNA, gen, kromozom ve nükleotid kavramları ile 
eşleştirilecektir.

Buna göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi 
doğrudur?

O.D

Y.D
Ekvator

A)

C)

B)

D)
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6. Arda yapmış olduğu araştırmalarla aşağıdaki durumları 
gözlemlemiştir.

 Çekirge larvaları 16 oC’ta benekli, 25 oC’ta beneksiz 
olmuştur. Ayrıca beneksiz bir çekirgenin larvası 16 oC’ta 
bekletildiğinde oluşan yavru benekli olmuştur.

  Kulak kıllılığı hastalığı olan Emin Bey’in erkek çocuklarında 
da kulak kıllılığı görülmüştür.

Bu gözlemlere göre Arda aşağıdaki sonuçlardan 
hangisine ulaşamaz?

A) Modifikasyonlar kalıtsal değildir.
B) Mutasyonlar yavrulara aktarılabilir.
C) Farklı sıcaklıklar çekirge larvalarının genotiplerini 
değiştirir.
D) Kulak kıllılığı mutasyona örnek verilebilir.

X, Y, Z ve T elementlerinin periyodik cetveldeki yerleri 
ile bu elementler hakkında numaralandırılmış bilgilerin 
bulunduğu tablo aşağıda verilmiştir.

7.

Buna göre tabloda bulunan kaç numaralı bilgi 
hatalıdır?

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

8. Şırıngalar kullanılarak şekildeki sistem tasarlanmıştır.

Buna göre;

I. Sistemde bulunan sıvılar basıncı her yönde 
iletmektedir.
II. Pascal Prensibi uygulamalarına örnektir.
III. Sıvıların sıkıştırılamaması sistemin düzgün 
çalışmasında etkilidir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

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

Birbirine boru ile bağlanmış ve bir miktar şişirilmiş A ile B 
balonları şekilde gösterilmiştir.

9.

Balonlar şekil-I’deki konumundan biraz daha batırılarak 
şekil-II’deki konuma getiriliyor. Balonlar şekil-I’deki 
konumdayken B balonunun, şekil-II’deyken ise A 
balonunun hacmi diğerine göre daha fazladır.

Sadece bu deneye göre;

I. Bir noktaya etki eden sıvı basıncı derinlik arttıkça artar.
II. Sıvı basıncı sıvının yoğunluğuna bağlıdır.
III. Yer çekimi kuvveti arttıkça sıvı basıncı artar.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

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

10. Şekildeki tahta bloğun masaya uyguladığı basınç 
2P’dir.

Tabloda öğrencilerin yaptıkları değişiklikler sonucu 
tahta bloğun masaya uyguladığı basınçtaki değişim 
gösterilmiştir.
Buna göre öğrencilerin özdeş bloklar kullanarak 
yaptıkları değişikliklere ait görsellerden hangisi 
yanlıştır?

A) B)

C) D)

Semanur Hüseyin

Mustafa Yiğit

X ile Y elementi aynı periyotta ancak farklı gruplarda yer 
almaktadır.
T elementi güneş enerjisi panelleri ve yapı malzemelerinde 
kullanılmaktadır.

Z elementi molekül yapılıdır.

Y elementi oda sıcaklığında gaz halde bulunur.

I

II

III

IV



4

3

U
ltr

a 
LG

S 
- d

en
em

e 
se

ris
i

11. Şekilde periyodik sistem kesitinde ilk 18 element içerisinde 
yer alan bazı elementler sembollerle gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle 
yanlıştır?

A)         elementinin atom numarası,       elementinin atom 
numarasından iki fazladır.
B) Elementlerin üçü de 2. periyotta yer alan metallerdir.
C) Elementlerin üçü de ametaldir.
D)         elementi soygazdır.

Tuna, iki adet kamyon kullanarak katıların basıncının 
ağırlık arttıkça arttığını deneyle göstermek istiyor. Tabloda, 
Tuna’nın deneyi için seçtiği kamyonların özellikleri ile 
ilgili soruların cevap kısımları numaralandırılmıştır.

12.

Tuna deneyini başarılı bir şekilde tamamladığına 
göre tablodaki I ve II numaralı bölümlere hangi 
seçenekteki ifadeler yazılmalıdır? 
(Kamyonlarda bulunan tekerler özdeştir.)

13. Özdeş musluklarla su akıtılan K, L ve M kapları 
şekildeki gibidir.

K kabının 5 dakikada dolduğu bilindiğine göre, 5 
dakikanın sonunda;

I. K ve M kaplarının tabanlarına etki eden sıvı 
basınçları eşittir.
II. L kabına akıtılan su miktarı daha fazladır.
III. K ve L kaplarının zemine yaptıkları basınçlar 
eşittir.

ifadelerinden hangileri doğru olur? 
(Kapların ağırlıkları eşittir. K kabı taşmamaktadır.)

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

14.

            
Yukarıdaki ifadeler için ne söylenebilir?

A) Yalnız Murat’ın yorumu doğrudur.
B) Yalnız Tuğçe'nin yorumu doğrudur.
C) Elif ve Melih’in yorumu doğrudur.
D) Murat ve Tuğçe’nin yorumu doğrudur.

Sıcaklığın artması, havanın 
taşıyabileceği nem miktarını etkilemez.

Nem oranları farklı iki bölge için basınç 
merkezleri arasındaki fark artacağından 
rüzgar oluşur.

Bir bölgede nem miktarı fazla ise o 
bölgede gece-gündüz sıcaklıkları farkı  
az olur.

Nem miktarı Ekvator’dan kutuplara, 
denizlerden karaların içine, ormanlık 
alandan ormansız alana doğru gidildikçe 
artar.

Elif

Murat

Tuğçe

Melih

15.

A) B)

C) D)

A) B)

C) D)

EVET
EVET

HAYIR
HAYIR

EVET
HAYIR

HAYIR
EVET

P

2P

Şekildeki eşit bölmeli 
havuzun her bir 
bölmesi 3 dakikada 
dolmaktadır. Musluk 
açıldıktan sonra K 
noktasına etki eden
sıvı basıncının 
zamana bağlı 
değişiminin grafiği 
hangisi gibi olabilir?
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16. İçinde bir miktar 
su bulunan düşey 
kesiti şekildeki gibi 
olan eşit bölmeli 
kapalı kap ters 
çevrildiğinde kabın 
tabanında oluşan 
sıvı basıncı ve 
zeminde oluşan 
katı basıncı nasıl 
değişir?

17.

Periyodik çizelgede X, Y, Z ve T harfleriyle gösterilen 
elementlerin özellikleriyle ilgili olarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur?

A) X ve Y elemenetlerinin katman sayıları aynı 
olduğundan kimyasal özellikleri benzerdir.
B) Atom numarası en büyük olan element Z, en küçük 
olan Y’dir.
C) Y atom numarası 2 olan 'H' elementidir.
D) Z ve T elementlerinin son katmanında eşit sayıda 
elektron bulunur.

20. Hipotez 1: Sıvı basıncı sıvının yoğunluğuna bağlıdır.
Hipotez 2: Sıvı basıncı sıvının derinliğine bağlıdır.

Hipotezleri test etmek için yukarıdaki düzeneği kuran 
öğrenci için;

I. Huniyi su dolu kapta L seviyesinde , tuzlu su dolu kapta         
N seviyesinde karşılaştırdığında 1. hipotezi test edebilir.
II. Huniyi tuzlu su dolu kapta M seviyesinde, su dolu 
kapta K seviyesinde karşılaştırdığında 2. hipotezi test 
edebilir.
III. Huniyi su dolu kapta K, tuzlu su dolu kapta N 
seviyesinde karşılaştırdığında 2. hipotezi test edemez.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

18.

Özdeş K ve L cisimleri özdeş balonlara şekildeki gibi 
yerleştiriliyor. Şekil 1’deki balon patlarken şekil 2’deki 
balon patlamamıştır. Sadece bu etkinliğe bakarak 
aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Katı basıncı yüzey alanı ile ters orantılıdır.
B) Şekil 2’de balona yapılan basınç daha azdır.
C) Ağırlık arttıkça katı basıncı artar.
D) Şekil 1’de balona yapılan basınç daha fazladır.

İnsanlarda koyu göz rengi, açık göz rengine baskındır. 
Siyah gözlü anne ve babanın mavi gözlü çocuğu 
olmuştur. (Göz rengi karakteri  çift gen ile kontrol edilir.)

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Anne ve babanın genlerinde kesinlikle mavi göz 
geni vardır.
B) Çocuk anne veya babasından mavi göz geni almıştır.
C) Çocuk anne ve babasından mavi göz geni almıştır.
D) Anne ve babanın bir çocuğu daha olursa çocuk 
siyah gözlü olabilir.

19.

K L

Şekil 1 Şekil 2


