
1. 

Yukarıda DNA özellikleri ile tablo oluşturulmuştur. 

Tablonun tamamen doğru olabilmesi için ha-

talı bilgiler çıkarılacaktır, buna göre kaç tanesi 

çıkarılmalıdır? 

A) 2 B) 3

C) 4 D) 5

DNA ÖZELLİKLERİ 

Yapısında genler bulunur. 

Kromozomlardan oluşur. 

En küçük yapı birimi nükleotiddir. 

Yapısında organik bazlar bulunur. 

Bütün canlılarda yapısı tamamen aynıdır. 

2. 

Yukarıdaki şekilde bir hücreye ait kromozom 

sayısının zamana bağlı değişimini gösteren grafik 

verilmiştir. 

Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) 1 numaralı bölgede mitoz bölünme gerçekleş-

miştir.

B) 2 numaralı bölgede döllenme gerçekleşmiştir.

C) 3 numaralı bölgedeki olay kalıtsal çeşitliliği sağ-

lamıştır.

D) Hücre iki kez mayoz bölünme geçirmiştir.

3. 

Tabloda verilen yapılar ve özellikleri ile ilgili 
aşağıdaki hangi bilgi yanlıştır? 

A) Sperm kanalı; spermin penisten testise ulaş-

masını sağlar.

B) Döl yatağı; zigotun gelişimi sağladığı yerdir.

C)Yumurtalık; yumurta hücresinin oluşumunu

sağlar.

D) Testis; sperm hücresinin oluşumunu sağlar.

Sperm kanalı Döl yatağı 

Yumurtalık Testis 

4. Aykut öğretmen, palanga sistemleri ile ilgili Ke-

mal’e şu soruları sormuştur.

I. SORU: Kuvvet kazancı var mıdır?

II. SORU: Yoldan kazanç var mıdır?

III. SORU: Kuvvetin yönünün değişmesini sağ-

lar mı?

IV. SORU: Kullanılan sabit makaranın ağırlığı

ipteki giriş kuvvetinin değerini etkiler mi?

Palanga sistemlerini düşünerek Kemal hangi 

soruya bazen cevabını vermiştir? 

A) I. soru B) II. soru

C) III. soru D) IV. soru

5. A ve B kasnakları ile aşağıdaki sistem hazır-

lanmıştır.

Bu kasnak sistemine göre aşağıda verilen 

hangi bilgi A ve B için kesinlikle aynıdır? 

A)Tur sayıları

B) Dönüş yönleri

C)Yarıçapları

D)Sürtünmeden dolayı kaybolan enerji
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6. P yükü ağırlığı önemsiz kaldıraç yardımıyla F 

kuvveti ile aşağıdaki dengelenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Bu kaldıraç ile ilgili aşağıda verilen hangi bilgi 

kesinlikle doğrudur? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) 

 

A) Destek noktası tam ortadadır. 

B) P yükü 50 N ise F kuvveti 10 N’dur. 

C) El arabası bu tip kaldıraca örnek verilebilir. 

D) Yoldan kazanç sağlayan bir kaldıraç çeşididir. 

 

 

 
 
 
 
 

7. Elektron ve katman ilişkisini öğretmek isteyen 

Damla Öğretmen bu etkinlik için karton, el işi 

kâğıdı (iki renk) ve yün iplik kullanıyor. 

 

 
 

Bu etkinlikte katman için hangi materyal kul-

lanılmıştır? 

 

A) Mavi elişi kâğıdı               B) Karton 

C) Yün İplik                          D) Yeşil elişi kâğıdı 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. 

 
 
Nötr haldeki elektron dağılımı verilen element 

ile ilgili aşağıda verilen hangi bilgi doğrudur? 

 

A) 6 katmanı vardır.  

B) Periyodik tablonun en solunda yer alır.            

C) Kararlı olmak için elektron alarak katyon 

oluşturur.                                    

D) Ametalik özellik gösterir. 

9.  Aşağıdaki periyodik tabloda bazı elementler 

gösterilmiştir. 

 

 

 

   

 

 

 

Bu elementlerle ilgili aşağıda verilen bilgi-

lerden hangisi yanlıştır? 

 

A) H ametal özelliği gösterir. 

B) He elementi bağ oluşturma eğiliminde değildir. 

C) Atom numarası en büyük Na elementidir. 

D) F elementinin son katmanında 1 elektron bulu-

nur. 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 
 
Kovalent bağ, ametal ile ametal arasında elektron 

ortaklaşması ile oluşur. Buna göre yukarıda 

verilen hangi iki element arasında kovalent bağ 

meydana gelir? 

 

A) Ne - N                                    B) Li - O 

C) O - N                                      D) Li - Ne 

 
 
 
 
 
 
 

11. HNO3 + KOH                KNO3 + H20 
                 

Nötrleşme tepkimesindeki kullanılan maddeler için; 

 

I. HNO3 = Kezzap 

II. KOH = Potas - karbonat 

 

Bilgileri için aşağıdakilerden hangisi söylene-

bilir? 

 

A) Yalnız I doğrudur. 

B) Yalnız II doğrudur. 

C) Her ikisi de doğrudur. 

D) Her ikisi de yanlıştır. 

H 

Na 
F 
He 

  

P 
F 

 



12. 

Asit ve bazların bazı özellikleri yukarıdaki panoda 

verilmiştir.  

Bu özelliklerden hangileri sadece asitlere ait-

tir? 

A) I ve III B) II ve V
C) I ve IV D) IV ve VI

13. 200 gram KClO3 maddesi ısıtılarak, 96 gram

oksijen gazı ve x gram KCl maddelerine dönü-

şüyor.

Bu tepkime ile ilgili aşağıda verilenlerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Tepkime denklemi 2KCIO3 → 2KCI + 3O2

olarak yazılabilir.

B) Oluşan KCl 104 gramdır.

C) Isıtma işlemi bağ kırılmasına sebep olmuştur.

D) Yanma tepkimesine örnek verilebilir.

14. 

HCl ( Tuz ruhu) ile NaOH ( Sud - Kostik) tepkime 

kabında bir araya geliyorlar. 

Gerçekleşen tepkime ile ilgili aşağıda verilen 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Nötrleşme tepkimesi gerçekleşmiştir.

B) Tepkime sonucu tuz ve su oluşur.

C) Sud - Kostik yerine Potas - Kostik kullanılsaydı 

tepkime gerçekleşmezdi.

D) Oluşan tuzun kimyasal formülü NaCl‘dir.

15. X ortamından Y ortamına geçen ışının izlediği yol 

aşağıda verilmiştir.

Bu şekle göre aşağıda verilen hangi bilgi 

yanlıştır? 

A) X ortamı daha yoğundur.

B) Işık Y ortamında daha süratli hareket eder.

C) Gelme açısı, kırılma açısından daha fazladır.

D) Y ortamı su ise, X ortamı cam olabilir.

16. X ve Y saydam ortamlarının yoğunlukları 

arasındaki ilişki Y > X‘dir. Bir ışık ışınının X 

ortamından Y ortamına geçerken normal doğrusu 

ile yaptığı açı gelme açısı ( g ), diğer ortama 

geçtiğinde kırılan ışının normalle yaptığı açı ise 

kırılma açısı (k)‘dır.

Buna göre aşağıda verilen hangi bilgi 

doğrudur? ( Ortam sıcaklıkları eşittir) 

A) Işık Y ortamında daha süratlidir.

B) g açısı 30
o
 ise k açısı 20

o
 olabilir.

C) X ortamı cam ise Y ortamı hava olabilir.

D) g açısı kesinlikle k açısına eşit olamaz.

17. Aşağıda farklı iki mercek türü verilmiştir.

Verilen bu mercek türleri ile ilgili aşağıda 
verilenlerden hangisi yanlıştır? 

A) 1.mercek kalın kenarlı mercektir.
B) 2.mercek ile ışık bir noktada toplanıp ateş
yakılabilir.
C) 1.mercek ışığı dağıttığı için teleskop yapımın-
da büyütme amaçlı kullanılabilir.
D) 2.mercek yakınsak mercek olarak adlandırı-
labilir.



18. 

Muharrem  ‘’Doğan Görünümlü Şahin’’ aracına ses 

sistemi taktırmıştır. Araç park halinde iken müziğin 

sesini açan Muharremin aracı sallanmaktadır. 

Sesin şiddeti arttıkça aracın sallanması artmak-

tadır. 

Yalnızca yukarıda verilen durum göz önünde 

bulundurulursa; 

I- Ses enerjisi ısı enerjisine dönüşmüştür.

II- Ses bir enerji türüdür.

III- Sesin şiddeti arttıkça taşıdığı enerji miktarı 

artar.

Yargılarından hangisi veya hangilerine ulaşı-

labilir?     

A) Yalnız I B) I ve II

C) I ve III D) II ve III

19. 

Yukarıdaki iki deneyden çıkarılacak ortak so-

nuç aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) Müzik seti içerisinde ısıtıcı fan bulunmaktadır.

B) Müzik seti içerisinden çıkan hava mum alevini 

titretmiştir.

C) Ses bir enerji türüdür ısı veya hareket enerjisine 

dönüşebilir.

D) Ses ve ışığın havadaki sürati aynıdır.

20. Aşağıdaki tabloda sesin ortamlardaki ve ortam 

sıcaklıklarına bağlı yayılma hızları verilmiştir.

Bu tabloya göre aşağıdaki hangi sonuç çıka-

rılamaz? 

A) Ses katılarda, sıvılara göre daha hızlı yayılabilir.

B) Sıcaklık artışı ile sesin yayılma hızı doğru

orantılıdır.

C) Sesin demirdeki yayılma hızı ile sudaki yayılma

hızı farkı sıcaklıklarda aynı olabilir.

D) Ses bütün katılarda aynı hızla yayılır.
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