
A)       DNA'nın yapı b�r�m� �se,         DNA'nın görev b�r�m�d�r.

B)          hücren�n yönet�c� molekülü olab�l�r.

C)       gen �se          sarmal yapıdak� genet�k materyald�r.

D)        ; organ�k baz, fosfat ve şekerden oluşuyorsa          ya-

pısının prote�n kılıfla b�rleşmes�yle kromozomlar oluşab�l�r.

Adı :

Soyadı :

Sınıf :        Şube:

PUAN

1.

1

2.

Dünya üzer�ndek� b�r noktada gece ve gündüz süreler�n�n b�r yıl �çer�s�ndek� değ�ş�m� grafikte göster�lm�şt�r.

Grafiğ�n a�t olduğu nokta �le �lg�l�,

I.   M tar�h� 21 Mart �se, bu nokta Kuzey Yarım Küre'de yer alab�l�r..

II.  N tar�h� 21 Aralık �se, bu nokta Güney Yarım Küre'de yer alab�l�r.

III. K tar�h� 23 Eylül �se, bu nokta Ekvator üzer�nde yer alab�l�r.

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?

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

Gece

Gündüz

Merve, hücre çek�rdeğ�nde bulunan kalıtsal yapılardan b�r 

kısmını farklı sembollerle �fade etm�ş ve aralarındak� �l�şk�y� 

aşağıdak� g�b� gösterm�şt�r.

3. Taban alanları b�l�nmeyen, ağırlıkları eş�t K,L ve M kutuları 

görseldek� g�b� konulmuştur. Oluşan şek�ller�n yere yaptıkları 

basınçlar arası 2>3>1 �l�şk�s� vardır. 

K L

M

M L

K

M M

K

Buna göre c�s�mler�n taban alanları arası �l�şk� aşağıdak� 

seçeneklerden hang�s�nde doğru ver�lm�şt�r?

 

A) M > K > L   B) K > L > M 

C) K > M > L   D) L > M > K

KM N

Süre

Tar�h

+ +

+ + +

=

=

Buna göre aşağıdak� seçeneklerde ver�len �fadelerden 

hang�s� hatalıdır?

1 2

3
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4.

5.

Şek�l-2

Aşağıda bazı canlıların adaptasyonlarını sağlayan özell�kler ver�lm�şt�r.

Aşağıda ver�len �k� bezelye b�tk�s� tohum şekl� karakter�ne göre 
çaprazlanacaktır.

K bezelye b�tk�s�                          L bezelye b�tk�s�

K bezelyes� hem baskın(A) tohum gen�ne hem de çek�n�k(a) 
tohum gen�ne sah�pt�r. ( A: düz tohumlu, a:buruşuk tohumlu)

Bu �k� bezelye b�tk�s� kullanılarak elde ed�len yavru döller-
de çek�n�k tohum gen� bulunduğuna göre L b�tk�s� �le �lg�l�;

�fadeler�nden hang�ler� söyleneb�l�r?

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

B�lg�:Kutu ve ambalajlar üzer�nde farklı semboller vardır. 

Bunlardan b�r� de azam� yükleme sembolüdür. Bu sembol üst 

üste geleb�lecek kutu sayısını göster�r. Azam� kutu sayısı, 

kutunun bozulmadan dayanab�leceğ� katı basıncı �le �l�şk�l�d�r.

B�r fabr�kanın paketleme ve nakl�ye bölümünde çalışan Al� 

görselde görüldüğü g�b� kutuları üst üste palete koyarak 

nakl�yeye hazırlamaktadır. Al� bey, 3 olan azam� yükleme 

sayısını arttırmak �stemekted�r. 

Azam� yüklemey� arttırmak �ç�n;

I.   Palet�n yere temas eden ayak sayısı arttırılmalı

II.  Kutuların taban alanı arttırılmalı

III. Kutu �çer�ğ�n�n m�ktarı azaltılmalı

�şlemler�nden hang�ler� yapılab�l�r?

A) Yalnız II   B) I ve II  

C) II ve III   D) I ve III

X canlısı
• Kuyruk, kulak g�b� organlar kısa ve 

küçüktür
• Beyaz kıllara sah�pt�r.
• Kısa bacaklara ve gen�ş tabanlı 

ayaklara sah�pt�r.

Y canlısı
• Gövde yüzeyler� gen�şt�r.
• Kum fırtınalarından etk�lenmemek

�ç�n kulak ve burunları kıllıdır.
• Gen�ş tabanlı ayalara sah�pt�r.

Z canlısı
• İğne yapraklıdır
• Gövdes�nde su depo eder.
• Kökler� toprağın der�nl�kler�ne kadar

uzanır.

Buna göre X, Y ve Z canlıları aşağıdak�lerden hang�s� g�b� olab�l�r?
 
      X        Y        Z
A)  Çöl t�lk�s�   Kutup t�lk�s�   Kaktüs
B)  Kutup Ayısı   Deve    Çam ağacı
C)  Kutup t�lk�s�   Deve    Kaktüs
D)  Çöl t�lk�s�   Deve    Çam ağacı

2

6.

Belgesel �zleyen Ahmet, belgeselde kara kaplumbağaları �le su kaplumbağalarının ayak yapısındak� farklılık d�kkat�n� çekm�şt�r.

Kaplumbağaların ayak yapısındak� farklılık d�kkate alındığında;

I.   Bu özell�kler�n� yavru b�reyler�ne aktarır.
II.  Yaşadıkları çevreye uyum sağlamak �ç�n farklılaşmışlardır.
III. Her �k� kaplumbağa da suda yaşamına devam ett�r�r.

�fadeler�nden hang�ler�ne ulaşılab�l�r?

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

1

2

3

Palet

I.   Genot�p� Aa olab�l�r,
II.  Fenot�p� buruşuk tohumlu olab�l�r,
III. Genot�p� çek�n�k alel �çermekted�r.
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7.

8.

Büyük kütlel� 
yıldız

9.

X, Y, Z, T ve Helyum elementler� �le �lg�l� bazı özell�kler aşağıda ver�lm�şt�r.

• X element� ve Helyum element�yle aynı per�yotta yer almaktadır.

• Z element� ve Y element�yle aynı per�yotta yer almaktadır.

• T element� ve Helyum element�yle aynı grupta yer almaktadır.

Buna göre, bu elementler�n per�yod�k tablo üzer�nde göster�m� aşağıdak�lerden hang�s�nde doğru ver�lm�şt�r?

Aşağıda fiz�ksel ve k�myasal değ�ş�mle �lg�l� �fadeler yer almak-

tadır.

1. Gümüşün kararması bu değ�ş�me örnek ver�leb�l�r.

2. Hal değ�şt�rmeler bu değ�ş�me örnek ver�leb�l�r.

3. Bu değ�ş�m sonunda maddeler özell�ğ�n� kaybetmez.

4. Bu değ�ş�m sonunda atomlar arasında yen� bağlar oluşab�l�r.

5.

    tanec�k modellemes� göster�len değ�ş�md�r.

6. H�drojen ve oks�jen gazının b�rleş�m�yle su b�leş�ğ�n�n oluş-

ması bu değ�ş�me örnekt�r

Buna göre,

I.  Sadece k�myasal değ�ş�mle �lg�l� �fadeler� seçmek �steyen b�r 

öğrenc�, 2, 3 ve 5. �fadeler� seçmel�d�r.

II. 1, 2, 3 ve 4. �fadeler� seçen b�r öğrenc� bu �fadelerde fiz�ksel 

değ�ş�mler�nde olduğunu söyleyeb�l�r.

III. F�z�ksel değ�ş�m �fadeler� �le k�myasal değ�ş�m �fadeler� sa-

yısı b�rb�r�ne eş�tt�r.

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?

Petrolün �şlenmes� �le elde ed�lm�ş k�mya endüstr�s�ne a�t ürün-
lerden bazıları aşağıda ver�lm�şt�r.

Maden� yağlar Boya/vern�k 

Plast�k malzemeler Deterjanlar

K�mya endüstr�s�n�n ana maddes�, ham petrolden üret�len 
ürünlerden b�r� olan “nafta”dır. K�mya endüstr�s�, üret�m �ç�n 
kullandığı hammadden�n yaklaşık yüzde 70'� �thal ed�l�rken, 
yüzde 30'u �se yerl� üret�mle karşılanmaktadır. K�mya sanay�, 
pek çok sektöre ara mal ve hammadde tem�n eden b�r sanay� 
dalı olarak, gerek üret�m gerekse de dış t�carette öneml� b�r role 
sah�pt�r. 

K�mya endüstr�s� �le �lg�l� aşağıdak�lerden hang�s� söylene-
mez?

A) Petrol sadece k�mya endüstr�s�nde kullanılmaktadır.

B) Farklı sektörlere yönel�k ürünler üret�lmekted�r.

C) Elde ed�len ürünler�n �hracatı yapılmaktadır. 

D) Ülkem�z�n gel�şmes�ne ve kalkınmasına katkı sağlamaktadır.

X

Y
Z

T

He

X

Y Z
T

He

X

Y Z T

He X

Y Z

T

He

A) B)

C) D)

3

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



DENEME

10.

11. 12.

K kabı h yüksekl�ğ�nden del�nd�ğ�nde su X mesafes�ne fışkırmaktadır.

Aşağıda tamamı su �le dolu eş�t yüksekl�kte olan farklı boyuttak� kaplar ver�lm�şt�r.

Buna göre;

I.   K kabına su yer�ne yoğunluğu daha fazla olan farklı b�r sıvı konulursa, X mesafes� azalır.

II.  K kabı yer�ne L kabı h yüksekl�ğ�nde del�n�rse su y�ne X mesafes�ne fışkırır.

III. K kabındak� del�k h yer�ne tabana yakın del�n�rse, X mesafes� artar.

�fadelerden hang�ler� doğrudur? ( Deneyde kullanılan sıvıların akışkanlıkları aynıdır.)

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

Günlük hayatta karşılaştığımız bazı olaylar ver�lm�şt�r.

K olayı: Buzdolabından yen� çıkarılmış ş�şen�n üzer�nde 
damlacıkların oluşması

L olayı: Su kaynatılan kabın kapağında damlacıklar oluşması

Oluşan damlacıklar �le;

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?

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

Makara ağırlıklarının ve sürtünmeler�n önemsenmed�ğ� sab�t 

ve hareketl� makara kullanılarak hazırlanan düzenek aşağıda 

ver�lm�şt�r.

Ver�lenlere göre palanga s�stem� �le �lg�l� aşağıdak�lerden 

hang�s� yanlıştır?

h

X

K L

K

Kuvvet

Yük

4

I.   L olayı ısı alarak gerçekleşm�şt�r.
II.  K ve L olayları b�rb�r�n�n ters� olaylardır.
III. L olayı yağmur oluşumuna örnek ver�leb�l�r. 

A) Yük ve kuvvet�n hareket yönler� aynıdır.

B) S�stemde sab�t makara kuvvet�n yönünü değ�şt�rmekted�r.

C) Yükü dengeleyen F kuvvet� yükün ağırlığının yarısına eş�tt�r.

D) Kullanılan hareketl� makara sayısı b�rd�r.
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13. Aşağıda b�r k�myasal tepk�me model� ver�lm�şt�r.

Bu tepk�mede yer alan maddeler�n kütleler�n� gösteren grafikler, aşağıdak�lerden hang�s�nde doğru ç�z�lm�ş olab�l�r?

5

+

Kütle (g)

Zaman

Kütle (g)

Zaman

Kütle (g)

Zaman

16
10

26

Kütle (g)

Zaman

Kütle (g)

Zaman

Kütle (g)

Zaman

16
10

26

Kütle (g)

Zaman

Kütle (g)

Zaman

Kütle (g)

16
10

22

K L M

A)

B)

C)

D)

4

K L M

Kütle (g)

Zaman

Kütle (g)

Zaman

Kütle (g)

Zaman

16
10

26

4
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14.

15.

B�r madden�n as�t veya baz olduğunu anlamamıza yarayan ölçeğe pH ölçeğ� den�r. pH ölçeğ�; 0-14 arasında derecelend�r�lm�ş, 0-7 

değer aralığında as�d�k, 7-14 değer aralığında baz�k maddeler�n bulunduğu ölçekt�r. 0' a yaklaştıkça as�tl�k, 14'e yaklaştıkça bazlık 

kuvvet� artar.

As�t veya baz olduğu b�l�nen eş�t m�ktardak� E, M ve R çözelt�ler� �le aşağıdak� deney yapılıyor. Deney sonucunda elde ed�len 

gözlemlere a�t bel�rt�len grafikler ç�z�l�yor

Yapılan deney ve ç�z�len grafiklere göre;

I.   E ve R çözelt�ler� as�d�k özell�kted�r.

II.  M çözelt�s�n�n pH değer� 10 olab�l�r.

III. M çözelt�s� E çözelt�s�nden daha kuvvetl� b�r as�tt�r.

yorumlarından hang�ler� yapılab�l�r?

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

Kütleler� ve c�nsler� b�l�nmeyen, �lk sıcaklıkları aynı olan M, N ve S saf sıvıları özdeş ısıtıcılarla eş�t süre ısıtılıyor.

Sıvıların ısıtılma sürec�ndek� sıcaklık değ�ş�m�ne a�t aşağıdak� tablo oluşturuluyor.

Yapılan deney ve oluşturulan tabloya göre aşağıdak� yorumlardan hang�s� yanlıştır?

A) Sıvılar aynı c�ns �se sıvıların kütleler� arasında M > S > N �l�şk�s� vardır.
0B) Sıvıların kütleler� aynı �se 1 gramının sıcaklığını 1 C değ�şt�rmek �ç�n en çok ısı M sıvısına ver�lmel�d�r.

C) Sıvıların kütleler� aynı �se sıvıların öz ısıları arasında N > S >M �l�şk�s� vardır.

D) Sıvılar aynı c�ns �se eş�t sıcaklık değ�ş�m� elde etmek �ç�n ısıtılma süreler� arasında M>S>N �l�şk�s� vardır.

As�d�k Baz�k

M N S

Sıvı
0 2 4 6

M
O20 C O22 C O24 C O26 C

N
O20 C O25 C O30 C O35 C

S
O20 C O23 C O26 C O29 C

Zaman (dk)

6

7

pH değer�

Çözelt�E Çözelt�s�

R Çözelt�s�

R Çözelt�s�

M Çözelt�s�

E E + R

7

pH değer�

Çözelt�R R + M
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16.

17.

B�r �nşaat alanında özdeş P c�sm�n� taşımak �ç�n kurulan palanga düzenekler� aşağıda ver�lm�şt�r.

Palanga düzenekler� �le �lg�l�,

I.   Palanga düzenekler�nde özdeş yükler� dengeleyen kuvvetler arasında F >F  �l�şk�s� vardır.1 2

II.  P c�s�mler�n� palanga düzenekler�n� kullanarak eş�t yüksekl�ğe çıkardığımızda yapılan �şler eş�t olur.

III. C�s�mler� 3'er  metre yukarı çıkarmak �ç�n 1.düzenektek� �p� 12 metre, 2.düzenektek� �p� 15 metre çekmem�z gerek�r.

�fadeler�nden hang�ler� yanlıştır?

A) I ve II  B) I ve III    D) I,II ve IIIC) II ve III

Mete P c�sm�n� dengede tutmak �ç�n aşağıda ver�len b�leş�k 

mak�ne düzeneğ�n� tasarlamıştır.

Mete, tasarladığı b�leş�k mak�ne düzeneğ�n� kullanarak P c�sm�-

n� daha küçük b�r kuvvetle dengeleyeb�lecekler�n� arkadaşları-

na göstermek �ç�n aşağıdak� �şlemler� ayrı ayrı yapıyor.

I.   Eğ�k düzlem uzunluğu (L) artırılmalı

II.  Eğ�k düzlem yüksekl�ğ� azaltılmalı

III. Kullanılan makaraların yer�ne çapı daha büyük makaralar 

kullanılmalı

Ver�len �şlemlerden hang�ler�n� ayrı ayrı yapması amaca 

uygun olur?

A) Yalnız I      B) I ve II  

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

Kuvvet

Yük

P P

F1

F2

1. düzenek 2. düzenek

L h
F

7

Turnusol kağıdı as�t çözelt�ler�ne batırıldığında son durumda 
kırmızı, baz çözelt�ler�ne batırıldığında �se son durumda mav� 
renkl� olarak çözelt�den çıkar. 

 Aşağıdak� tabloda bazı çözelt�ler�n pH değerler� göster�lm�şt�r. 

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur? 

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

Çözelt�ler pH dereces� Hac�m (m�l�l�tre)

K 8 20

L 7 40

M 4 20

N 12 40

18.

P

Bu çözelt�lerden en kuvvetl� as�t olanı �le en zayıf baz olanı 
seç�l�p tabloda bel�rt�len hac�mlerde b�rb�r� �le karıştırılıyor. 
Son durumda oluşacak çözelt� �le �lg�l�;
 
I. Mav� turnusol kağıdını kırmızıya dönüştürür. 
II. Kırmızı turnusol kağıdını mav�ye dönüştürür. 
III. Oluşan çözelt� dem�r metal� �le tepk�me ver�r. 
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20.

Ahmet EYİSOY

Asumaral GEZER

Aydın HAN

Burhan BOZTAŞ

Cemil ÇAKIR

Esra DEMİRCİ

Filiz ÖNAY

Hüseyin UĞUR

İsmail HACIFAZLIOĞLU

Kadir BAKIR
Mehmet Ali ŞENAY

Oğuz DOĞRUTEKİN

Sami YEŞİLYURT

Tarık ÖLMEZ

Tekin TAPAN

Yalçın KARAKOÇAN
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 Saf maddeler kullanılarak bazı deneyler yapılıyor. Deney ver�ler� �se tablolara aşağıdak� g�b� kayded�l�yor. 

1. DENEY

Ver�len ısı (joule) Kütle(gram) Öz Isı(j/g.°C)

200 10 2

400 10 2

600 10 2

2. DENEY

Ver�len ısı (joule) Kütle(gram) Öz Isı(j/g.°C)

200 10 2

200 20 2

200 30 2

3. DENEY

Ver�len ısı (joule) Kütle(gram) Öz Isı(j/g.°C)

200 10 1

200 10 2

200 10 3

 Bu deneylerle �lg�l� aşağıdak�lerden hang�s� söyleneb�l�r? 

A) Tüm deneylerde b�rden fazla bağımsız değ�şken kullanılmıştır. 
B) 1. deneyde öz ısının sıcaklık değ�ş�m�ne etk�s� araştırılmıştır. 
C) 2. deneyde kütlen�n öz ısıya etk�s� araştırılmıştır. 
D) 3. deneyde üç farklı madde kullanılmıştır.

Bas�t mak�neler, b�r kuvvet� harekete, hareket� de tekrar kuvvete dönüştüreb�len b�r �ş� daha az kuvvet �le yapılmasının sağlayan ya da 

kuvvet uygulamayı kolaylaştırab�len araçlardır. Yaşamımızda �şler�m�z� kolaylaştıran pek çok bas�t mak�ne vardır Ç�v� çakmamıza yarayan 

çek�ç, tırnaklarımızı kesmek �ç�n kullandığımız tırnak makası, ekmek d�l�mled�ğ�m�z bıçak da b�rer bas�t mak�ned�r.

Met�nde ver�len bas�t mak�neler �le �lg�l�; 

I.   İş kolaylığı sağlarlar.

II.  İşten ve enerj�den kazanç sağlarlar.

III. Aynı anda kuvvetten ve yoldan kazanç sağlarlar.

ver�lenlerden hang�ler� söylenemez?

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

19.

Mustafa NAVAKUŞU

Mustafa ERKEN
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