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1. Aşağıda �kl�m ve hava olayları �le �lg�l� �k� yorum 
ver�lm�şt�r.

3. Hasan bey dağ yamacında bulunan K,L,M ve N 
bölgeler�nde yer alan bahçeler�nde kullanmak 
üzere yağmur suyunu depolayan b�r havuz 
yaptırmıştır. Bu depoda depolanan su bahçelere b�r 
boru hattı �le taşınıyor.

Bu yorumlar hakkında aşağıda ver�lenlerden 
hang�s� doğrudur?

Ver�len şemaya göre aşağıdak� �fadelerden 
hang�s� uygun olmaz?

A ) L bölges�ndek� sıvı basıncı, K bölges�ndek� 
sıvı basıncından fazladır.

B ) N bölges�ndek� bahçeye suyu ulaştırmak �ç�n 
yardımcı b�r su pompasına �ht�yaç duyulur.

C ) M bölges�ndek� sıvı basıncı, K bölges�ndek� 
sıvı basıncından fazladır.

D ) Suyun en basınçlı geld�ğ� bahçe L bahçes�d�r.
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I. yorum: Bugün öğleden sonra yağmur yağması 
b�r hava olayı olduğu �ç�n bu durumla 
meteoroloj� �lg�len�r.

II. yorum: Bu yıl İç Anadolu bölges�nde kışın ılık 
geçmes�, bölgede Karasal �kl�m�n yer�n� 
Akden�z �kl�m�ne bıraktığı anlamını taşır.

A ) Sadece 1.yorum doğrudur.

B ) Sadece 2.yorum doğrudur.

C ) Her �k� yorum da yanlıştır.

D ) Her �k� yorum da doğrudur.

2. Büşra; aşağıdak� makara düzenekler�n� kuruyor.

Bu makara düzenekler� �le özdeş K c�s�mler�n� sırası 
�le F , F  ve F  kuvvetler� �le dengede tutmayı başa-1 2 3

rıyor. Bu kuvvetler arasındak� �l�şk�y� F  > F  > F3 2 1 

olarak bulmuştur.

Büşra deney�nde hata yapmadığına göre sade-
ce bu etk�nl�ktek� ver�lenlerden yola çıkarak;

I. Hareketl� makara c�s�mler� daha küçük 
kuvvetlerle dengede tutmayı sağlar.

II. Makara düzenekler�nde hareketl� makaraya 
bağlı �p sayısı yükü dengede tutan kuvvet�n 
büyüklüğünü etk�ler.

III. Sab�t makara sayısının artması uygulanan 
kuvvet�n büyüklüğünü etk�lemez.

b�lg�ler�nden hang�ler�ne ulaşılab�l�r?

A ) Yalnız I

C ) II ve III

B ) I ve II

D ) I, II ve III

4. Aşağıdak� şek�lde A ve B c�s�mler�n�n denge hal�nde 
bulunduğu eğ�k düzlem düzeneğ� göster�lmekted�r.

F1 F2

3 
m

5 m

A ve B c�s�mler�n�n ağırlığı ve F , F  kuvvetler�-1 2 

n�n büyüklüğü �le �lg�l� aşağıda ver�len �fade-
lerden hang�s� doğrudur?

(İp ağırlıkları �le sürtünmeler önems�zd�r.)

A ) A c�sm�n�n ağırlığı B c�sm�nden büyüktür.

B ) F  kuvvet� F kuvvet�nden büyüktür. 1 2 

C ) A c�sm�n�n bulunduğu eğ�k düzlemde yoldan 
kazanç vardır.

D ) A ve B c�s�mler�n�n ağırlığı, F  ve F  kuvvetle-1 2 

r�n�n büyüklük sıralaması B > A > F  = F  1 2 

şekl�nded�r.

A B
(Sürtünmeler ve makara ağırlıkları önems�zd�r.)
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5. 7. Baskın karaktere sah�p sarı tohumlu bezelye �le 
çek�n�k karaktere sah�p yeş�l tohumlu bezelye toz-
laştırılıyor ve 1. kuşakta oluşan bezelyeler�n tümü 
sarı tohumlu oluyor. 1. kuşaktak� bu bezelyeler 
kend� aralarında tozlaştırılıyor ve 2. kuşakta olu-
şan bezelyeler�n b�r kısmı sarı tohumlu b�r kısmı da 
yeş�l tohumlu oluyor. 
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Ruk�ye Öğretmen, aynı m�ktarlarda suları özdeş 
beherlere dolduruyor ve suların �lk sıcaklıklarını 
özdeş termometreler yardımı �le ölçüyor. I. kaptak� 

osuyun sıcaklığını 60 C, II. kaptak� suyun sıcaklığını 
o40 C olarak ölçüyor ve tablosuna kayded�yor. 

Ruk�ye Öğretmen suları özdeş ısıtıcılar �le ısıtma-
ya başlıyor.

Isıtma �şlem�n� b�t�r�p deney�n� tamamlayan Ruk�ye 
Öğretmen suların sıcaklıklarını tekrar ölçüp tablo-
sunu dolduruyor.

oİlk sıcaklık ( C ) oSon sıcaklık ( C )Kaplar

I. kap

II. kap

60

40

75

95

Buna göre deney sonucunda II.kaptak� suyun 
son sıcaklığının, I.kaptak� suyun son sıcaklı-
ğından farklı çıkmasının neden� aşağıdak�ler-
den hang�s� olab�l�r?

A ) Suların �lk sıcaklıklarının farklı olması

B ) Suların m�ktarlarının farklı olması

C ) Kullanılan ısıtıcıların farklı olması

D ) Isıtma süreler�n�n farklı olması

I. Canlılarda çek�n�k genler baskın genlerle 
b�rl�kte bulunduğunda fenot�pte ortaya çıkmaz.

II. Canlılarda çek�n�k karakterle g�zl� olarak 
taşınan özell�kler sonrak� kuşaklarda ortaya 
çıkab�l�r.

III. Yeş�l tohum reng� sarı tohum reng�ne 
baskındır.

yargılarından hang�ler�ne ulaşab�l�r?

A ) Yalnız I

C ) II ve III

B ) I ve II

D ) I, II ve III

Buna göre;

6. Aşağıda bazı maddeler�n geç�rd�ğ� b�r değ�ş�me a�t 
tanec�k modellemes� yapılmıştır.

+ +

Bu değ�ş�mle �lg�l�;

I. Yen� maddeler oluşmuştur.

II. Toplam kütle korunmuştur.

III. K�myasal değ�ş�md�r.

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?

A ) Yalnız I

C ) II ve III

B ) I ve II

D ) I, II ve III

8. B�r grup öğrenc� DNA molekülünün eşlenmes� 
sırasında gerçekleşen bazı olayları söylem�şt�r.

Buna göre hang� öğrenc�n�n söyled�ğ� olay en 
son gerçekleş�r?

S�toplazmada serbest halde
bulunan uygun nükleot�dler
her b�r �pl�ğ�n karşısına yerleş�r.

Yılmaz Karşılıklı �pl�klerde bulunan
nükleot�dler b�rb�r�nden ayrılarak
DNA b�r fermuar g�b� açılır.

S�toplazmada nükleot�dler
hazır olarak beklet�l�r.

B�rb�r�n�n aynısı �k� yen�
DNA oluşur.

A ) Yılmaz

C ) Serra

B ) M�ray

D ) Begüm

M�ray

Serra

Begüm

(Isı alış ver�ş� sadece ısıtıcılar ve sular arasında 
gerçekleşmekted�r.)
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9. Aşağıda er�me sıcaklığındak� bakır, dem�r ve kurşunun er�mes� �ç�n gerekl� ısının kütleye göre değ�ş�m� ve 40 gr 
buzun sıcaklık ısı grafiğ� ver�lm�şt�r.

Kütle (g)

Isı (J)

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000

20 400

Kurşun

Dem�r

Bakır

Isı (J)

Sıcaklık ( C)

14000 15000

o

S
u

Buna göre;

I. 1000 J ısının er�tt�ğ� bakır m�ktarı dem�r m�ktarından daha fazladır.

II. Er�me sıcaklığındak� 40 g dem�r� er�tmek �ç�n gerekl� ısı 40 g buzu er�tmek �ç�n gerekl� ısıdan daha azdır.

III. Bakır, dem�r, kurşun ve sudan er�me ısısı en büyük olan madde bakırdır. 

yargılarından hang�ler� doğrudur?

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

10. B�r destek noktası etrafında hareket edeb�lme özell�ğ� olan çubuklara kaldıraç adı ver�l�r. Kaldıraç düzeneğ� 
destek, yük kolu ve kuvvet kolundan oluşur. Kaldıraçlardak� kuvvet kolunun ve yük kolunun uzunlukları uygulanan 
kuvvet�n büyüklüğünü değ�şt�reb�l�r.

Aşağıdak� grafiklerde kuvvet kolunun ve yük kolunun uzunluğundak� değ�ş�mler�n kuvvettek� değ�ş�m �le �l�şk�s� 
göster�lmek �stenm�şt�r. 

Ç�z�len grafiklerden hang� seçenektek�ler doğrudur?

Kuvvet kolunun
uzunluğu

Kuvvet�n
büyüklüğü

Yük kolunun
uzunluğu

Kuvvet�n
büyüklüğü

A )

Kuvvet kolunun
uzunluğu

Kuvvet�n
büyüklüğü

Yük kolunun
uzunluğu

Kuvvet�n
büyüklüğü

B )

Kuvvet kolunun
uzunluğu

Kuvvet�n
büyüklüğü

Yük kolunun
uzunluğu

Kuvvet�n
büyüklüğü

C )

Kuvvet kolunun
uzunluğu

Kuvvet�n
büyüklüğü

Yük kolunun
uzunluğu

Kuvvet�n
büyüklüğü

D )
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11. 13.Arda, plast�k su ş�şes�ne del�k açıp, su dolduruyor 
ve kapağını kapattığında del�kten su akmadığını 
gözleml�yor. Daha sonra ş�şen�n kapağını açmaya 
başlarken aşağıdak� g�b� del�kten su aktığını, ka-
pağı tekrar kapatınca su akışının durduğunu göz-
leml�yor. 

BİLGİ: as�tler �le açık kır-Kuşburnu suyu ayıracı; 
mızı  renk alırken, bazlar �le koyu yeş�l renk al-
maktadır.

12. B�r b�s�klet üzer�nde bulunan bazı bas�t mak�neler 
aşağıdak� g�b� göster�lm�şt�r.
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I. Açık hava basıncının etk�s� gözlemlenm�şt�r.

II. Kapak açık  �ken  del�kten suyun akmasının 
sebeb� del�ğe etk� eden basıncın, dış basınç-
tan daha fazla olmasıdır.

III. Ş�şedek� su del�k h�zasına geld�ğ�nde akmayı 
bırakır.

yorumlarından hang�ler�n� yapab�l�r�z?

A ) Yalnız I

C ) II ve III

B ) I ve II

D ) I, II ve III

Bu deneylere  göre;

Bu bas�t mak�neler �ç�n aşağıdak� öğrenc�lerden 
hang�s�n� yorumu yanlıştır?

A ) Zek� :Pedal�n çevr�lmes� �le oluşan hareket 
z�nc�r �le arka tekerleğe �let�l�r.

B ) İpek: Fren kolu, kaldıraç prens�b�ne göre 
çalışır.

C ) Doğukan: V�da, b�s�klet�n hareket� sırasında 
yoldan kayıp, kuvvetten kazanç sağlamak 
amacı �le kullanılmıştır.

D ) Batuhan: Pedal kısmının çalışma prens�b� 
çıkrık �le benzerl�k göster�r.

Bu b�lg�y� test etmek �ç�n hazırlanan kuşburnu su-
yu, başlangıçta m�ktarları b�l�nmeyen renks�z K ve L 
sıvıları üzer�ne aşağıdak� g�b� �lave ed�l�yor.

I. K ve L sıvıları karıştırılırsa gerçekleşeb�lecek 
tepk�me sonucu tuz ve su oluşumu gözlen�r.

II. K sıvısının pH değer�, L sıvısının pH 
değer�nden daha küçüktür.

III. K ve L sıvıları karıştırılıp üzer�ne  kuşburnu 
suyu �lave ed�l�rse koyu yeş�l renk gözlem� 
yapılır.

yapılan yorumlardan hang�s� doğru olab�l�r?

A ) Yalnız I

C ) II ve III

B ) I ve II

D ) I, II ve III

Bu �şlemler�n  sonucuna göre;

+
Kuşburnu

suyu
ayıracı

K L K L

Açık
kırmızı

Koyu
yeş�l

14. Fotosentez�n canlılar �ç�n önem�n� gösteren b�r 
poster aşağıda ver�lm�şt�r.
Bu posterde fotosentez sırasında kullanılan ve 
üret�len maddeler oklar �le göster�lm�şt�r. 

I. Fotosentez sonunda üret�len bes�n, yaprakta 
n�şasta olarak depolanır.

II. Fotosentez olayı yapay ışıkta da 
gerçekleşeb�l�r.

III. Karbond�oks�t �le su fotosentez sırasında 
kullanılırken, bes�n �le oks�jen fotosentez 
sonucu üret�l�r.

yorumlarından hang�ler�n� söyleyemey�z?

A ) Yalnız I

C ) II ve III

B ) I ve II

D ) I, II ve III

Sadece ver�len görsele bakılarak; 

Güneş
ışığı

Karbond�oks�t

Su

Oks�jen

Bes�n

Fren kolları

Tekerlek

Pedal

Z�nc�r ve d�şl� çarklar

V�da
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15.

16.

Buna göre F1, F2 ve F3 kuvvetler� arasındak� �l�şk� 
hang� seçenekte doğru ver�lm�şt�r?
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17. Katı basıncının kullanıldığı teknoloj�k ürünlerden 
b�r� de �ş mak�neler�d�r. 

İş mak�nes�ndek� paletlerde ve kepçe d�şler�n-
de katı basıncının hang� özell�ğ�nden faydala-
nılması amaçlanmıştır?
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Ç�ftç� İbrah�m Amca, elma bahçes�n� z�yarete g�tt�ğ�nde elma ağaçlarının büyük b�r kısmının gövdeler�nden zarar 
gördüğünü gözlemlem�şt�r. İncelemeler� sonucunda bahçen�n bulunduğu ekos�stemde fare sayısının aşırı artışına 
bağlı olarak elma ağaçlarının gövdeler�n� fareler�n kem�rd�ğ�n� tesp�t etm�şt�r. Ancak geçm�ş yıllarda böyle b�r 
durumla karşılaşmayıp bu yıl yaşanması İbrah�m Amca'yı ted�rg�n etm�şt�r.

Bu durumu araştırmaya başlayan İbrah�m Amca, bahçes�n�n bulunduğu doğal ortamda yukarıdak� bes�n z�nc�r�n�n 
varlığını keşfetm�şt�r.

Buna göre bu durumun nedenler� �le �lg�l�;

I. İnsan faal�yetler� sonucunda yılan sayısı azalmıştır.

II. Ver�len bes�n z�nc�r�ndek� üret�c� canlıların sayısı artmıştır.

III. Tarım alanlarındak� k�myasal �laçların etk�s�nden dolayı baykuş sayısı azalmıştır.

�fadeler�nden hang�ler� doğru olab�l�r?

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

A ) F1 < F2 < F3 

C ) F2 < F1 = F3

B ) F1 = F3 < F2

D ) F3 < F2 < F1

A ) Kepçe d�şler�nde yüzey alanı azaltılarak 
basıncın artırılması, palette yüzey alanının 
artırılarak basıncın azaltılması amaçlanmıştır.

B ) Kepçe d�şler�nde yüzey alanı azaltılarak ba-
sıncın azaltılması, palette yüzey alanının 
arttırılarak basıncın arttırılması amaçlanmıştır.

C ) Kepçe d�şler�nde yüzey alanı artırılarak basın-
cın azaltılması, palette yüzey alanının azaltı-
arak basıncın arttırılması amaçlanmıştır.

D ) Kepçede yüzey alanı arttırılarak basıncın 
arttırılması, palette yüzey alanının azaltılarak 
basıncın azaltılması amaçlanmıştır.

Sürtünmeler�n ve makara ağırlıklarının önemsen-
med�ğ�  şek�llerdek� düzeneklerde özdeş K c�sm�  
F1, F2 ve F3 kuvvetler� �le dengelenm�şt�r.

?

?

? ?

?

?

? ?

K K K

F1

F2

F3

Ot
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18.

Abdulkad�r ORAKCI

Burhan BOZTAŞ

İsma�l HACIFAZLIOĞLU

Mustafa DABAN

Sedat GÜNGÖR

EMEĞİ GEÇEN ÖĞRETMENLERİMİZ

Barış AKINCI

Ekrem GÖRGÜLÜ

Fat�h AKYÜZ Hamd� GÖKSU

Mehmet Al� ŞENAY

Mustafa NAVAKUŞU

Mürsel KARA Oral AKÇA

Serkan ÇELEBİ

S�nem YANIK

Şenol NARDAL

Süleyman KARAKAYA

Şenol YILDIZ

Tahs�n SARI Tarık ÖLMEZ
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Hal değ�ş�mler� sırasında madde dışarıdan ısı ala-
rak veya dışarıya ısı vererek b�r halden başka b�r 
hale geçeb�l�r. Hal değ�ş�mler�n�n etk�s� günlük ha-
yatta farklı olaylarla �l�şk�lend�r�leb�l�r.

Altan, hal değ�ş�mler�n� ve günlük hayattak� örnek-
ler�n� b�r balık kılçığı üzer�nde gösterecekt�r. Balık 
kılçığının üstüne hal değ�ş�m�n�, altına �se o hal 
değ�ş�m�ne a�t örneğ� yazacaktır.

El�m�ze
dökülen

kolonyanın
el�m�z�

ser�nletmes�

Banyodan
çıktığımızda

aynanın
buğulanması

Dondurmamızın
sıcakta

damlamaya
başlaması

Yukarıdak� balık kılçığının doğru olab�lmes� 
�ç�n 1, 2, 3 �le göster�len yerlere hang� hal 
değ�ş�mler� yazılmalıdır?

A ) Buharlaşma

B ) Buharlaşma

C ) Buharlaşma

D ) Yoğuşma

1

Yoğuşma

Buharlaşma

Yoğuşma

Buharlaşma

2

Er�me

Er�me

Donma

Donma

3

19. Aşağıda elektr�kl� yılan balığı �le �lg�l� b�r makaleden 
alınan b�lg�ler ver�lm�şt�r.

Elektr�kl� yılan balığı �let�ş�m kurmak, yön bulmak, 
bazı durumlarda avlanmak ve kend�n� korumak �ç�n 
elektr�k üreteb�len organlara sah�pt�r. Elektr�k organ 
adı ver�len bu yapıların �ç�nde elektros�t adı ver�len 
ve elektr�k üreteb�len hücreler bulunur. Bu hücreler 
kas ve s�n�r hücreler�n�n değ�ş�m geç�rmes�yle 
oluşmuş hücrelerd�r. Elektr�kl� yılan balığının 
büyüklüğü yet�şk�n b�r �nsanın kolu kadardır. 
Elektr�kl� yılan balığının ürett�ğ� elektr�k akımının 
kend�ne zarar vermemes�n�n neden�n�n oluşan 
akımın 1-2 m�l�san�ye g�b� kısa b�r süre etk� etmes� 
ve hayat� organların (örneğ�n kalp) etrafındak� yağ 
tabakasının yalıtkan görev� görmes� olduğu 
düşünülüyor.

Ver�len b�lg�lere göre elektr�kl� yılan balığının 
elektr�k üretmes�ndek� amaç �le �lg�l�; I, II ve III 
yorumlarından hang�ler� yapılab�l�r?

I. Kend�s�n� avlamak �steyen hayvanlara karşı 
korunmak �ç�n gel�şt�rd�ğ� b�r adaptasyondur.

II. Amaçlarından b�r� de üreme şansını 
artırmaktır.

III. Yaşama şansını artıran b�r adaptasyondur.

A ) Yalnız I

C ) II ve III

B ) I ve II

D ) I, II ve III

20. Aşağıdak� per�yod�k tablo elementler�n sah�p 
oldukları özell�kler�ne göre mav�, mor, sarı ve yeş�l 
renge boyanmıştır.

I. Proton sayısı 11 olan Sodyum element� mav� 
renk �le göster�len bölgede yer alır.

II. N, Be, H ve O elementler�n�n tamamı sarı �le 
göster�len elementler�n arasında bulunur.

III. İlk �k� per�yotta tel ve levha hâl�ne get�r�leb�len 
elementler�n sayısı get�r�lemeyenlerden fazladır.

(Elementler�n atom numaraları:H:1, Be:4, N:7, O:8)
yargılarından hang�ler� doğrudur?

A )

C )

Buna göre;

Yalnız I

I ve III

B ) Yalnız II

D ) I, II ve III

A B C D
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A B C D
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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Sarı

Mav�

Yeş�l

Mor

Sarı
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