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Diğer sayfaya geçiniz.1

1.	 Bu	testte	sırasıyla,	Matematik	(1-20),		Fen	Bilimleri	(21-40)	alanlarına	ait	
toplam	40	soru	vardır.

2.	 Cevaplarınızı	cevap	kâğıdının	Sayısal	Bölüm	için	ayrılan	kısmına	işaretleyi-
niz.

1. Tablo: Sınıflar ve Öğrenci Sayıları

SINIF Öğrenci Sayıları

8-A 38

8-B 39

8-C 41

8-D 37

8-E 40

8-F 42

8-G 36

 Bir ortaokulda okuyan 8. sınıf öğrencilerinden 
her sınıftan bir öğrenci kura ile seçilerek, Ça-
nakkale’ye geziye götürülecektir.

 Yukarıda sınıflardaki öğrenci sayıları veri-
len tabloya göre, hangi sınıftan seçilen bir 
öğrencinin kazanma olasılığı daha fazladır?

A) 8-F B) 8-A

C) 8-G D) 8-C

                          

2. Tablo: Maaş ve Prim Miktarını Gösterir Tablo

 Maaş 
(TL)

Sattığı her ürün için 
aldığı pirim (TL)

A 1600 4,5 TL

B 2500 1,5 TL

 Ali Bey İki farklı firmadan iş teklifi almıştır. Aldı-
ğı tekliflere ait tablo yukarıda verilmiştir. Maaş 
ile birlikte sattığı her ürün için ayrıca prim al-
maktadır. Ali Bey ‘’A’’ firmasının teklifini eko-
nomik açıdan daha karlı olacağı düşüncesiyle 
kabul etmiştir.

 Buna göre Ali Bey en az kaç ürün satmalı-
dır?                                                                              

A) 298 B) 299

C) 300 D) 301

3. 

 Cetvel  üzerinde, 1 noktasında bulunan  bir 
karınca 60  santimetre ilerlediğinde hangi 
iki tamsayı arasına gelir?

A) 6 - 7 B) 7 - 8

C) 8 -  9 D) 9 - 10
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4. Kabarcık cinsi üzüm yetiştiriciliğiyle meşhur Bertiz Yöresi’nde oturan  
Ziya amca, pekmez yapmak amacıyla üzümlerinden elde edebilece-
ği üzüm suyunun miktarını hesaplamak istiyor. Her üzüm tanesin-
den 2.10-1 gr su elde ediyor. Bir salkımda 64 adet üzüm tanesi bu-
lunmaktadır.

 Her salkımda eşit üzüm tanesi bulunduğuna göre 20.1012 adet 
üzüm salkımından elde edilebilecek suyun, gr cinsinden bilim-
sel gösterimi hangisidir?

A) 2,56.1010 B) 2,56.1012 C) 2,56.1013 D) 2,56.1014

5. 

SİLGİ

SİLGİ

27 cm

39 cm

SİLGİSİLGİ

 Yukarıda aralarında boşluk olmayacak biçimde yan yana konulan özdeş silgi ve kalemlerin boylarına 
ait bilgiler verilmiştir.

 Buna göre bir adet silginin boyu kaç cm dir?

A) 3 B) 9 C) 13 D) 18 

6. 

2a

Şekil - 1 Şekil - 2 Şekil - 3

2b

b
a 2b

b
a

 Bir kenar uzunluğu 2a olan şekil-1’ deki kare, şekil-2’ deki gibi ortadan ikiye katlanarak bir kenar uzun-
luğu b birim diğer kenarı 2b birim olan boyalı dikdörtgen kesilerek çıkarılıyor ve şekil-3’teki görüntü elde 
ediliyor.

 Katlanan kare tekrar açıldığında ortaya çıkan şeklin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) 2.(a – b).(a + b)                   B)   4.(a – b).(a + b)                        C)   4a2 – 2b2                       D)  a2 – 2b2 
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7. Yanda verilen dik koninin açınımı aşağıdakilerden hangisinde doğru 

r = 4 cm

12 cm

verilmiştir?                                                       

 (Uzunlukların tamamı cm cinsinden verilmiş olup  r  = 3 alınacaktır.)

24 cm

4 cm

12 cm
90°

A) B)

12 cm

4 cm

C) D)
4 cm

12 cm

24 cm

120°

24 cm

120°

12 cm

4 cm

24 cm
120°

8. Boyacı Hüseyin Usta yarıçapı 6 cm olan silindir biçimindeki boya            

 rulosunu düz bir duvarda bir tur döndürdüğünde 900 cm2 alanı

 boyamaktadır.

 Buna göre silindir şeklindeki bu rulonun hacmi kaç cm3 tür?

 (r = 3 alınız.)

A) 2400 B) 2700 C) 3000 D) 3600
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9. 

 480 tane cevizi iki kardeş paylaşıyorlar. Pay-
laşımda büyük kardeş küçük kardeşin aldığı 
ceviz  sayısının yarısından  60 adet fazla ceviz 
alıyor.

 Küçük kardeş kaç tane ceviz almıştır?

A) 140 B) 200     

C) 280 D) 300

10. 

 Şekilde verilen traktörün küçük tekerleğinin 
çevresi 80 cm, büyük tekerleğin çevresi 120 
cm dir. Traktör hareket etmeden tekerleklerin 
üzerindeki oklar aynı yöndedir. Bir miktar iler-
ledikten sonra tekerleklerin üzerindeki oklar  
aynı konuma tekrar geliyor.

 Aynı konuma gelene kadar küçük teker en 
az kaç tur atmıştır?

A) 2 B) 3

B) 80 D) 120

11. Grafik: Aylara Göre Kar Miktarındaki Değişim

 

Kâr Miktarı (TL)

Aylar
10

–2000

–4000
–6000

6000

4000
2000

2 3 4 5

 Fatih Bey’in devraldığı şirketin aylara göre kâr 
miktarını gösteren grafik yukarıda verilmiştir. 
18000 TL kâr edebilmesi için devraldığın-
dan itibaren kaç ay geçmelidir?

A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 

12. Dik Koordinat sisteminde A(–2, 4) noktası, ori-
jin etrafında saat yönünde 90 derece döndürü-
lüyor. Dönme sonucunda B noktası oluşuyor.

 Buna göre A noktası ile B noktası arası en 
kısa uzaklık kaç birimdir?

A) 2 10  B) 2 5

C) 6 D) 8
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13. 3x + 4ay = 36 denklemi ile verilen doğru 
grafiği  A(–4, 3) noktasından geçtiğine göre 
a kaçtır?

A) –3 B) –4 C) 3 D) 4

14. 60 cm

 60 cm uzunluğundaki bir demir şekildeki gibi 
bükülerek benzer iki üçgen oluşturuluyor.

 Oluşan üçgenlerin benzerlik oranı 7
5  ol-

duğuna göre küçük üçgenin kenarlarından 
herhangi birinin alabileceği en büyük tam-
sayı değeri kaçtır?

A) 7 B) 12 C) 15 D) 17

15. 

80 km

Ashab-ı Kehf

IlıcaDöngel Mağaraları

Yedi Kuyular

120 km

90 km60 km

   Kahramanmaraş’ın tarihi, turistik ve doğal gü-
zelliklerini gezmek üzere gelen bir turist kafile-
sine gezi planı yukarıdaki krokide verilmiştir.

 Buna göre Döngel Mağaraları ile Ilıca arası 
en kısa mesafe tamsayı olarak kaç kilomet-
redir?

A) 30 B) 31 C) 40 D) 41 

16. Tablo: Tarhana Çeşidi ve Fiyat Tablosu

Ürün çeşidi Kilogram
Fiyatı (TL)

Kışlık tarhana 20 TL

Çorbalık tarhana 6 TL

Firik tarhana 16 TL

 Yukarıda bir tarhanacıdaki tarhana çeşitlerine 
ait fiyat tablosu verilmiştir.

 Ağırlıkları tamsayı olacak şekilde tablodaki 
her türden en az 1 kg alan bir kişi 100 TL 
ödediğine göre çorbalık tarhanadan en faz-
la kaç kilogram almıştır?

A) 6 B) 8 C) 10 D)1 2
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17. 4A ve C6 iki basamaklı sayılardır .

• 4 ile A aralarında asaldır.

• C ile 6 aralarında asaldır.

• 4A sayısı C6 sayısından küçüktür.

 Bu şartları sağlayan kaç farklı A + C sayısı 
vardır?

A) 6 B) 8 C) 10 D) 15

18. 
A 20 cm

B 30 cm

C 40 cm

D 60 cm

E 100 cm

 Kapalı Çarşıdaki hediyelik eşya imalatı yapan 
Ökkeş Usta üçgen şeklinde çerçeveler yap-
maktadır. 

 Yukarıda verilen ahşap şeritleri kullanarak 
yapabileceği en büyük çevreye sahip çer-
çeve hangi şeritlerle oluşturulabilir?
A) A-B-C                            B)  B-C-D

C) C-D-E                            D)  B-D-E

19. 

x

y

Şekil-1

Şekil-2

 Yukarıdaki koordinat sisteminde verilen  
şekil-1 deki üçgenin, şekil -2 deki konuma 
gelmesi için aşağıda verilen işlemlerden 
hangisi yapılmıştır?

A) Saat yönünde 180 derece döndürülüp, 2 
birim yukarı ötelenmiştir.

B) Orijine göre yansıtılıp 1 birim yukarı ötelen-
miştir.

C) y eksenine göre yansıtılıp, 10 birim yukarı 
ötelenmiştir.

D) x eksenine göre yansıtılıp, 6 birim sağa, 2 
birim yukarı ötelenmiştir. 

20. y

x
9a

16
d

b

 Yukarıda verilen d doğrusunun eğimi 3
4  ol-

duğuna göre a + b kaçtır?

A) –3 B) 1 C) 4 D) 7
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21. 
Kahramanmaraş’ın Depremselliği

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Sivil Savunma Uzmanlığı ve Kah-
ramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 1-7 Mart Deprem 
Haftası kapsamında “Deprem” konulu söyleşi düzenlendi.

     Yrd. Doç. Dr. Alican Kop, “Türkiye’de meydana gelen depremler yüzeye ya-
kın noktalarda gerçekleştiğinden etkileri de yıkıcı olmaktadır.” diye konuştu.

   Kahramanmaraş’ın Doğu Anadolu Fayı’nın kuzey ve güney kollarının tam or-
tasında yer aldığını belirten Kop, “Depremsellik açısından Türkiye’nin en riskli bölgesi 
Kahramanmaraş’tır” diyerek “Depremden korunmak için sağlam zeminlere sağlam 
binalar yapmalıyız, sıvılaşma riski olan alanlarda binaların sağlam olması yeterli de-
ğildir.” dedi. 

   Kahramanmaraş AFAD İl Müdürü Zafer Özcan AFAD bünyesinde yürütülen 
çalışmalara ilişkin katılımcıları bilgilendirdi. AFAD olarak yürüttükleri projeler hakkın-
da bilgi verdi.

KAHRAMANMARAŞ GAZETESİ

 Yukarıdaki gazete haberini okuyan Ökkeş aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşamaz?

A) Türkiye’deki depremlerin yıkıcı olmasının sebebi yüzeye yakın noktalarda gerçekleşmesidir.

B) Kahramanmaraş Kuzey Doğu Anadolu Fay hattı üzerinde bulunduğu için, riski yüksek bir bölgedir.

C) Depremden korunmak için sağlam zeminlere sağlam binalar yapılmalıdır.

D) Sivil Savunma ve AFAD bünyesinde deprem ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.

22.
TARIMDA BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI

Zararlı böceklere karşı dayanıklı olmalarını sağlamak için bazı bitkilere (pamuk, tütün, 
domates) aktarılan zehir karakterli genler, o böcekleri yiyerek beslenen yararlı böcek 
türlerinin de yok olmasına neden olmaktadır. Zehir karakterli Bt (Bacillus thuringien-
sis) geni aktarılmış bitkiyi yiyen böcekle beslenen Uğur böceği (Gelin böceği) gibi 
yararlı böceklerin ölüm oranının arttığı ve gelişmelerinin geciktiği saptanmıştır (Ha-
gedorn, 1998). Zehir karakterli genlerin meydana getirdiği bir başka sorun ise zehirin 
etkili olduğu böcek türlerinin, bu zehire karşı dayanıklılık kazanmasıdır. 

Bu durum bitkileri zararlı böceklere karşı koruma sağlasa da sonuçların bek-
lenmeyen durumlar ortaya çıkardığı görülmektedir.

 Yukarıdaki verilen metne göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Bu uygulamada bazı canlılar olumsuz etkilenmiştir.  

B) Biyoteknolojinin hedeflenen amaç dışında etkileri oluşabilmektedir.

C) Zaman içinde bazı böcek türleri zehirden etkilenmemektedir.

D) Bitkilerden daha çok verim elde etmek için biyoteknolojik yöntemlerden yararlanılmaktadır.
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23. 

 

ÜLKELERİN YILLIK ORTALAMA 
SICAKLIK DEĞERLERİ

MISIR TÜRKİYE SUDAN NORVEÇ

28 °C 12,3 °C 37,7 °C 6,3 °C

 Grafikte ülkelere göre ortalama olarak ergenliğe giriş yaşları verilmiştir. Tabloda ise ülkelerin yıllık or-
talama sıcaklıkları verilmiştir.

 Grafik ve tablodaki bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Sudan’da yaşayan erkekler genellikle Norveç’teki kızlardan daha erken ergenliğe girerler.

B) Bu ülkelerde kızların ortalama ergenliğe giriş yaşı erkeklere göre daha düşüktür.

C) Ülkelerin ortalama ergenliğe girme yaşı ile ortalama sıcaklığı arasında ters orantı vardır.

D) Mısır’da yaşayan bir kız, Türkiye’de yaşayan bir kıza göre ergenliğe geç girer.

24. Yanda periyodik tablodan alınan bir kesit verilmektedir.          
M

K N

L

 Verilen bu kesite göre aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) K yalnız iyonik bağ yapar.

B) M ile N’nin son katmanındaki elektron sayısı eşittir.

C) L ile K kimyasal bağ yapmaz.

D) N doğada tek atomlu gaz halde ise K elementi elektriği iyi iletir.
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25. 

K L

Fenolftalein

M

 Kapların içerisinde asit çözeltisi, baz çözeltisi 
ve tuz çözeltisi olduğu biliniyor.

 K, L ve M kaplarına belirli ayıraçlarla yapılan 
işlemler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

KAPLAR YAPILAN İŞLEM SONUÇ

K Mavi turnusol ka-
ğıdı batırılıyor

Renk değişimi 
olmuyor.

L Fenolftalein dam-
latılıyor.

Renk değişimi 
olmuyor.

M Mavi turnusol ka-
ğıdı batırılıyor

Turnusol kağıdının 
rengi kırmızıya 

dönüyor

 Yukarıdaki verilere göre aşağıdaki yorum-
lardan hangisi doğru olmaz?

A) K kabı ile L kabı karıştırılırsa elde edilen ka-
rışımın pH’ı M ile eşit olabilir.

B) L’nin pH’ı K’dan küçüktür.

C) K cam ve porseleni aşındırır.

D) M kabındaki çözelti elektrik akımını iletir.

26. Semih Selçuk’un düzeneği

çevirme
yönü

F1

2r

3r

P

Mehlika’nın düzeneği

çevirme
yönü

C büyük silindir

D küçük silindir

B küçük silindir

A büyük silindir

F2

2r

6r

P

 Yukarıda Semih Selçuk ve Mehlika’nın çıkrık 
düzenekleri verilmiştir. 

 İki çıkrık sistemi ile ilgili aşağıdaki yorumlar ya-
pılıyor.

I. C silindiri ok yönünde 1 tur attığında, D si-
lindiri aynı yönde 3 tur atar.

II. Semih Selçuk ve Mehlika çıkrıklarını ok 
yönünde ikişer tur çevirdiklerinde P yükleri 
aynı oranda yükselirler.

III. Yükü dengede tutan kuvvetlerin birbirine 

oranı F

F1

2
 = 2’dir.

IV. P yükünün artması kuvvet kazancını azal-
tır.

 Yukarıdaki yorumlardan hangisi ya da han-
gileri yanlıştır?

A) Yalnız I   B)  II ve III

C) I ve IV  D) I, II ve IV 
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27. 
3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Basit makineler

Kuvvet Kazancı

 Yandaki grafikte üç ayrı basit makineye ait 
kuvvet kazancı oranları verilmiştir.

 Özdeş yükler ile oluşturulan aşağıdaki ba-
sit makinelerden hangisi yandaki grafikler-
den birine ait değildir?

 (Basit makinelerin ağırlıkları ihmal edilmekte-
dir.)

 
A)

B)

C)

D)

F1

2rr

F4

F3

2hh

F2

28. Elektriklenme ile ilgili yapılan işlemler sırasıyla 
verilmiştir.

 Yapılan işlemler:

 1. Adım: İpek kumaşa sürtülen cam çubuğun 
elektrikle yüklenmesi sağlanıyor. 

 2. Adım: Cam çubuk nötr olan Y cismine do-
kunduruluyor. 

 3. Adım: Nötr Z küresine bağlı anahtar kapa-
lı iken, anahtar açılıyor ve bir süre sonra cam 
çubuk uzaklaştırılıyor. 

ToprakCam
çubuk

X

Y Z

İpek kumaş

Anahtar

 Yapılan işlemler ile ilgili hangi yorum yapı-
lamaz? (Y küresi Z ile yeterince yakındır)

A) Z cisminden toprağa negatif yük akışı olur.

B) Cam çubuk negatif yük kaybeder.

C) Cam çubuk Y küresine dokundurulduğunda 
Y küresi negatif yük kaybeder.

D) Son durumda cam çubuk ile Z küresi birbi-
rini çeker. 
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29. 

EVRELER GERÇEKLEŞEN OLAY ŞEKİL

TELOFAZ
(İşbaşarır Ailesi)

Mikroskop altında kromozomların en iyi 
görüldüğü evre

(Başkonuş)

(Eker Ailesi)

PROFAZ
(Şarlı Ailesi)

Kardeş kromatitler zıt kutuplara çekilir.
(Yeşilgöz)

(İskender Ailesi)

METAFAZ
(Kahveci Ailesi)

Sitoplazma bölünmesi gerçekleşir.
(Döngel Mağarası)

(Şahin Ailesi)

ANAFAZ
(Yücesoy Ailesi)

Kromozomlar belirginleşir.
İğ iplikleri oluşmaya başlar.

(Elbistan Pınarbaşı)

(Gül Ailesi)

  Aileler 24 Mayıs’ta piknik için bir mesire alanında 2’li gruplar halinde buluşacaklardır. Hangi ailelerin 
nerede buluşacağını merak eden Enes, tabloda mitoza ait özellikleri eşleştirmesi ile sonucu bulacaktır.

 Buna göre hangi eşleştirme doğru verilmiştir?

          AİLELER             BULUŞMA YERİ   

A) Şarlı ve Şahin Döngel Mağarası’nda

B) Kahveci ve Gül Elbistan Pınarbaşı’nda

C) Yücesoy ve İskender Yeşilgöz’de

D) İşbaşarır ve Eker Başkonuş’ta
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30. Eşit kütleli X ve Y maddeleri, özdeş ısıtıcılar ile 
aynı anda ısıtılmaya başlanıyor ve aşağıdaki 
grafik elde ediliyor. 

 
Sıcaklık (°C)

YX

10Q

50

30

2Q 3Q 8Q5Q

 Bu grafiğe göre Hayati aşağıdaki yorumları ya-
pıyor.

 Hayati’nin yaptığı yorumlardan hangisinin 
doğru olduğu söylenebilir?

A) X maddesi tamamen eridiğinde, Y maddesi 
sıvı-gaz karışımı olabilir.

B) X ve Y aynı cins maddelerdir.

C) X maddesinin erime ısının, Y maddesinin 
erime ısısına oranı, 5/3 ’dir.

D) Maddelerin ilk hallerinin özısıları arasındaki 
ilişki;  X>Y ‘dir.

31. Şekilde verilen DNA parçası

A

1. 2.

A

C

G

T

T

 
kendini eşlemektedir.

 Bu eşleme sırasında hücre-
nin sitoplazmasında serbest 
olarak bulunan organik baz, 
fosfat, şeker miktarındaki de-
ğişimi gösteren tabloda bazı 
kısımlar verilmemiştir.

                          Eşlenecek
DNA molekülü

SİTOPLAZMADA Eşlemeden 
önceki sayı

Eşlemeden 
sonraki sayı

Fosfat 55 X

Şeker Y 55

Adenin bazı 30 Z

Sitozin bazı T 24

 Bu DNA molekülü ve tablo ile ilgili Hayrunnisa 
aşağıdaki yorumları yapıyor.

I. DNA’nın 2. Zincirinin Nükleotit sıralaması 
TGACAT şeklindedir.

II. Tablodaki T ve Z değerleri birbirine eşittir.

III. DNA’nın kendisini eşlemeden önce, sitop-
lazmadaki serbest fosfat ve şeker sayısı 
birbirine eşittir.

IV. DNA’nın kendini eşlemesi sırasında kulla-
nılan serbest Guanin sayısı timin sayısının 
yarısı kadardır.

 Hayrunnisa’nın yaptığı yorumlardan hangi-
leri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve IV D) III ve IV
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32.  
Kütle (g)

Madde

25
20

10

X Y Z

 Kütleleri grafikte verilen X, Y, Z maddeleri öz-
deş ısıtıcı ile eşit süre ısıtıldığında, maddelerin 
sıcaklık değişimleri aşağıda verilen grafikteki 
gibi olduğu görülmüştür. 

Sıcaklık değişimi (°C)

Madde

150

100

50

X Y Z

 Buna göre bu maddelerin özısı büyüklükle-
rini gösteren grafik aşağıdakilerden hangi-
si gibi olmalıdır?

 
Özısı

A)

Madde

X Y Z

Özısı
B)

Madde

X Y Z

Özısı
C)

Madde

X Y Z

Özısı
D)

Madde

X Y Z

33. 

  Rauf öğretmen yukarıdaki madde döngüsü şe-
ması vererek, öğrencilerinden şemayı yorum-
lamalarını istiyor. Öğrenciler aşağıdaki yorum-
ları yapıyor.

 Yusuf: Y maddesinin kullanıldığı bütün olaylar 
yanmadır.

 Elif : X maddesi CO2 olup, yalnız canlıların so-
lunum faaliyetleri sonucu oluşur.

 Saltuk: Y maddesi yalnız fotosentez faaliyetle-
ri sonucu oluşmaktadır.

 Abdulkadir : Z ayrıştırıcı canlı olup, Y madde-
sinin oluşumunda doğrudan etkilidir.

 Madde döngüsü şeması dikkate alındığında 
öğrencilerin hangisinin yorumuna  ulaşıla-
maz?

A) Yusuf ve Elif

B) Elif ve Abdulkadir

C) Yusuf, Elif ve Abdulkadir

D) Saltuk ve Elif
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34. Güler öğretmen sınıfa getirdiği bir saksı bitkisi-
nin özdeş üç yaprağı üzerinde şekildeki uygu-
lamaları yapıyor. 

• 1. Yaprağa herhangi bir işlem uygulamıyor.

• 2. Yaprağın üstü alüminyum folyo ile kapa-
tılıyor.

• 3. Yaprağı şeffaf poşet içine alarak, poşet 
içine kireç suyu bırakıyor.

 Bitkiyi ışıklı ortama bırakarak yeteri kadar bek-
letiyor.

 

 Güler öğretmen, öğrencileri Ahmet ve Akif’ ten 
bazı araştırma sorularının cevaplarını bulmak 
için bu yapraklardan hangisini seçmesi gerek-
tiğini soruyor.

 Ahmet’in araştırma sorusu; “Fotosentezde ışı-
ğın etkisi var mıdır?” 

 Akif’in araştırma sorusu; “Fotosentezde kar-
bondioksitin etkisi var mıdır?”

Araştırma sorusunu cevap bulmak için, Ah-
met doğru, Akif ise yanlış seçim yaptığına 
göre bu öğrencilerin seçimleri hangi seçe-
nekte verildiği gibi olabilir?

 Ahmet Akif

A)  1-3 1-2

B)  1-2 1-3

C)  2-3 1-2

D)  1-2 2-3 

35. 
1) H2SO4 + 2KOH $ K2SO4 + 2H2O

2) 4 Al + 3O2     $     2Al2O3

3) 6CO2 + 6H2O  $   C6H12O6 + 6O2

 Derya  öğretmen yukarıdaki tahtaya üç tepki-
me  denklemini yazarak öğrencilerden bu tep-
kimeler ile ilgili yorum yapmasını istiyor.

 

Müge

Mine

Volkan

1. tepkime nötralleşme tepkime 
iken, 2. ve 3. tepkimeler yanma 
tepkimesidir.

2. tepkimede bağ kırılımı 
olmayıp, sadece bağ oluşumu 
vardır.

Tepkimelerde atom cinsi 
değişmemiştir.

Yukarıdaki yorumları yapan öğrencilerden 
hangilerinin yorumu doğrudur?

A) Yalnız Mine B) Müge ve Mine

C) Müge ve Volkan D) Volkan ve Mine
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36. Rukiye Gül

 Rukiye ve Gül okul kantininde müzik dinliyor-
lar. Gül müziğin sesini duyamadığını söyleye-
rek Rukiye’den televizyonun sesini açmasını 
istiyor. Rukiye televizyonun sesini açtıktan 
sonra aşağıdaki yorumlar yapılıyor.

Buna göre yapılan yorumlardan hangisi 
doğrudur?

A) Gül televizyonun sesini Rukiye’den daha 
şiddetli duyar.

B) Gül televizyonun sesini ilk duruma göre 
daha kısa sürede duyar.

C) Sesin ortamdaki yayılma hızı artar.

D) Rukiye sesi her iki durumda da daha şid-
detli duyar.

37. 

53°
N

A

37°
N

B

 Yukarıda A ve B ışınlarının izledikleri yollar ve-
rilmiştir.

 Buna göre;

I. Ortamlarda ışık en hızlı n ortamında iler-
ler.

II. B ışınının kırılma açısı  90° dir.

III. A ışını 60° açı ile gelseydi n ortamına ge-
çerdi.

IV. Ortamların kırıcılık yoğunlukları sıralaması

 s > l > n  şeklindedir.

 yukarıda verilen önermelerden hangisi ya 
da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II

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

38. Yapım aşamasındaki bir inşaatta Gökhan ve 
Erhan usta şekildeki makara sistemleri kurul-
muştur. Her katın yüksekliği birbirine eşit ve 
3 metredir. Zeminde bulunan özdeş yükler iki 
sistemle yukarı çıkarılacaktır.

Gökhan Usta Erhan Usta

3 m 1. kat

2. kat

3. kat

4. kat

5. kat

6. kat

7. kat

8. kat

 Buna göre Gökhan ve Erhan ustanın maka-
ra sistemleriyle ilgili verilenlerden hangisi 
yanlıştır?

A) Gökhan usta kuvvetten kazanç sağlarken, 
Erhan usta kuvvetten kazanç sağlamamıştır.

B) Gökhan usta ipi 18 m çektiğinde, Erhan 
usta yükünü aynı yüksekliğe çıkarmak için 
9 m çekmelidir.

C) Gökhan ustanın yükünü 7. Katın zeminine 
çıkarmakla yaptığı iş, Erhan ustanın yükü-
nü 4.katın zeminine çıkarmakla yaptığı iş 
eşittir.

D) Her iki usta ipleri 12 m çektiğinde, yükler 
arasında iki kat mesafe bulunur.
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39. 1. Yağmur yağması                  

2. Uçak kanatlarının alkol ile yıkanması

3. Buzdolabının içini soğutması

4. Havuzdan çıkınca üşümemiz

5. Buz tutan yollara tuz serpilmesi               

6. Kar yağması

7. Soğuk su bulunan bardağın dışının buğu-
lanması

8. Toprak testi içerisindeki suyun soğuk kalma-
sı

 

K sepeti L sepeti

 Yukarıda verilen olaylar ısı verme ve ısı 
alma durumlarına göre gruplandırılmak 
isteniyor. Isı alarak gerçekleşen olaylar K 
sepetine,ısı vererek gerçekleşen olaylar L 
sepetine yerleştiriliyor. Yerleştirmeyi ya-
pan Nevin Berra hiç hata yapmadığına göre 
uygun yerleştirme aşağıdakilerden hangisi-
dir?

  K sepeti   L sepeti 

A) 3, 4, 8 1, 6, 7

B) 1, 6, 7 3, 4, 8

C) 2, 4, 5, 8 1, 3, 6, 7

D) 1, 6, 8 3, 4, 7

40. 
K L

X

a b

 Yukarıdaki şekilde özdeş ve zıt elektrik yükü 
ile yüklü K ve L elektroskopları verilmiştir. 

 X anahtarı kapatıldığında başlangıç durum-
ları belirtilen açılara göre hangi durumlar 
gerçekleşir?

      a > b          a = b             a < b       

A) K elektrosko-
bunun yap-
rakları biraz 

kapanır.

Tamamen 
kapanır.

L elektrosko-
bunun yap-
rakları biraz 

kapanır.
B) L elektros-

kobunun 
yaprakları 

önce kapanır 
sonra açılır.

Tamamen 
kapanır.

K elektrosko-
bunun yaprak-
ları biraz daha 

açılır.

C) L elektrosko-
bunun yap-
rakları biraz 
daha açılır.

Değişiklik 
olmaz

K elektrosko-
bunun yap-
rakları önce  

kapanır sonra 
açılır.

D) K elektrosko-
bunun yap-
rakları biraz 

kapanır

Değişiklik 
olmaz.

L elektrosko-
bunun yap-
rakları önce 

kapanır sonra 
açılır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ


