
1. 

Yukarıdaki şekilde I, II ve III numaraları ile 

verilen işlem adımları için aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

A) I. Mitoz Bölünme B) I. Mayoz Bölünme

II. Döllenme II. Mitoz Bölünme

III. Mayoz Bölünme III. Mitoz Bölünme

C) I. Mayoz Bölünme D) I. Mayoz Bölünme

II. Döllenme II. Döllenme

III. Mitoz Bölünme III. Mayoz Bölünme

2. Kimyasal tepkimeler için aşağıda bazı özellikler

verilmiştir.

I. Toplam kütle korunur.

II. Atom sayısı korunur.

III. Atom türleri değişir.

IV. Yeni maddeler oluşur.

Verilen bu özelliklerden hangisi kesinlikle 

yanlıştır? 

A) I B) II

C) III D) IV

3. Aşağıdaki periyodik tabloda bazı elementler

gösterilmiştir

Bu elementlerle ilgili aşağıda verilen bilgiler-

den hangisi doğrudur? 

A) X elemeni 3A grubunda bulunur.

B) Atom numarası en büyük Y elementidir.

C) Z elementi Y elementi ile kovalent bağ yapar.

D) Y elementinin son katmanında 2 elektron bulu-

nur.

4. 3Li, 7N, 17Cl ve 18Ar elementleri ile ilgili aşağıda

verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Li ve Cl arasında iyonik bağ gerçekleşir.

B) N ve Cl arasında kovalent bağ gerçekleşir.

C) Ar kararlı olduğu için bağ yapamaz.

D) Cl ve N aynı grupta bulunurlar.

5. Nisa, elindeki mavi turnusol kâğıdını I. kaptan

başlayarak sırasıyla aşağıdaki kaplara batırıyor.

Bu işlemler sonucunda aşağıdaki hangi olay 

gerçekleşmez? 

A) I. kaptan çıkınca turnusol kâğıdı rengi yine

mavidir.

B) II. kaptan çıkınca turnusol kâğıdı rengi kırmızı-

dır.

C) III. kaptan çıkınca turnusol kâğıdı rengi mavidir.

D) Turnusol kâğıdının en son rengi mavidir.
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6. Ülkemizde orman yangınlarının bir çoğunun 

ormanlık alanlarda yapılan piknik sonrası etrafta 

bırakılan cam şişelerin neden olduğu bilinmektedir. 

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıkla-

nabilir?

A) Cam şişelerin kalın kenarlı mercek görevi yapa-

rak, ışık ışınlarını bir noktada toplaması.

B) Cam şişelerin ince kenarlı mercek görevi yapa-

rak, ışık ışınlarını bir noktada toplaması.

C) Cam şişelerin ince kenarlı mercek görevi yapa-

rak, ışık ışınlarını dağıtması.

D) Cam şişelerin kalın kenarlı mercek görevi yapa-

rak, ışık ışınlarını dağıtması.

7. BİLGİ: Merkez noktası , odak noktasından iki kat 

daha uzaktadır.

Yukarıda verilen ince kenarlı mercekte X 2 birim, Y 

4 birim Z 6 birim T 8 birim uzaklıktadır. 

Verilen ince kenarlı merceğin merkez noktası  

12 birim uzaklıkta ise şekilde asal eksene paralel 

gönderilen ışın kırıldıktan sonra X, Y, Z, T 

noktalarından hangisini izleyerek geçer? 

A) T B) Z

C) Y D) X

8. 

X ortamından Y ortamına şekildeki gibi gelen ışın 

kırılmaya uğramadan yüzeye dik olarak geçiyor. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Gelme açısı 90
o
‟dir.

B) Yön ve doğrultu değiştirmeden geçmiştir.

C) Eğer ortamlar farklı ise ışık süratleri farklıdır.

D) Kırılma açısı 0
o
‟dir.

9. Bilgi: Katı maddelerin tanecikleri birbirine çok 

yakın ve sıkı iken sıvı maddelerin tanecikleri arası 

boşluklar daha fazla, gaz maddelerin tanecikleri 

arası boşluk ise en fazladır.

Yukarıda verilen bilgiden yola çıkarak bu üç 

ortamda sesin yayılma hızları katı ortamda Vk, sıvı 

ortamda Vs, gaz ortamda Vg oluyorsa sesin 

yayılma hızları arasındaki sıralama aşağıda-

kilerden hangisidir?

A) Vk > Vs > Vg B) Vk > Vg > Vs

C) Vs > Vk > Vg D) Vs = Vk = Vg

10. 

Yukarıda „‟BİLİMKOLİK‟ ‟Dergisinden bir kısım 

verilmiştir.  

Azot döngüsü ilgili verilen yazıda, azot 

döngüsünün bozulması sonucu yaşanan 

olaylar ile ilgili hangisine ulaşılabilir? 

A) Toprak azot bakımından fakirleşir, yeşil bitki 

sayısı azalır.

B) Canlılar havadaki azot gazını doğrudan kullan-

dığı için canlı sayısı azalır.

C) Azot döngüsündeki bozulma canlı sayısını etki-

lemez.

D) Azot toprağın verimliliği için önem arz etmez

11. Kurulan bir deney düzeneğinde yapay ışık 

renklerinde fotosentezin gerçekleşme deneyi 

yapılmıştır. Yapılan deneyde fotosentezin gerçek-

leşme hızının ışığın rengine göre değişimi 

gözlenmiştir. Gözlem sonucunda yeşil renk ve 

tonlarında fotosentez hızının yavaş mor ve kırmızı 

renk tonlarında ise fotosentezin hızlı olduğu 

gözlenmiştir.

Yapılan bu deney sonucuna göre fotosentezin 

hızının farklı olmasının sebebi aşağıdakilerden 

hangisidir?

A) Klorofil miktarının farklı ışıklarda farklı olma-

sındandır.

B) Bu olay klorofilin ışığı alma oranının farklı renk 

ışıklarda farklı olmasından kaynaklanır.

C) Hız farkının oluşma sebebi karbondioksit mikta-

rının farklı olmasındandır.

D) Üretilen besin miktarının çok olması için çok 

miktarda oksijen gereklidir



12. 

Verilen gazete haberinde pillerin geri 

dönüşümü ve yarattığı olumsuz sonuçlar ile il-

gili yapılan yorumlardan hangisine ulaşılamaz? 

A) Pillerin geri dönüşümü ekonomiye katkı sağla-

yabilir.

B) Pillerin içerisinde ağır kimyasal maddeler bu-

lunabilir.

C) Pillerin geri dönüşümünü sağlamak için diğer 

atıklarla birlikte aynı yerde toplanmalıdır.

D) Gelişigüzel atılan piller çevre kirliliğine sebep 

olabilir.

13. “Doğal kaynakların tasarruflu kullanılması neden 

önemlidir?”

sorusunu tahtaya yazan Murat Hoca’nın soru-

suna cevap veren öğrencilerden hangisinin 

cevabı doğru olur?

A) Mutlu; ilerleyen yıllarda kullanılacak enerji sı-

kıntısı yaşanabilir.

B) Nezaket; Su kıtlığı yaşamayan bir ülke haline 

gelebiliriz.

C) Kardelen; Bitki örtüsü zenginliği artar.

D) Yaren; doğal olarak üretilen kaynaklar olduğu 

için tasarrufa gerek yoktur sürekli olarak tüketildiği 

kadar üretilir.

14. Günümüzde biyoteknolojik metotlarda, ilaç veya 

diğer özel amaçlar için üretilen birçok protein 

bulunmaktadır. Bunların en önemlilerinden biri 

insülindir. Vücudun kan şekeri derişiminin 

düzenlenmesine yarayan insülin hormonu diyabet 

hastalarında üretilememektedir. Bu amaçla bilim 

adamları, 1920‟li yıllarda domuz ve inek 

pankreasından izole edilen insülini diyabet 

hastalarına sunmuştur.

Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak biyo-

teknoloji uygulamaları ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisine ulaşılamaz?

A) Biyoteknoloji uygulamaları olumsuz sonuçlar

yaratabilir.

B) Biyoteknoloji uygulamalarında hayvanlardan

yararlanabilir.

C) Biyoteknoloji uygulamaları ile doğal olarak

üretilmeyen ürünler üretilebilir.

D) Biyoteknoloji uygulamaları ile hastalıklar tedavi

edilebilir.

15. Köyde yazın tarlaya çalışmaya giden Ahmet 

Dede toprak testisinin içerisine soğuk suyunu 

koymuştur ve bir süre su soğukluğunu 

korumuştur. Torunu Mustafa ise bu duruma 

şaşırıp anlam verememiştir.

Yukarıdaki örnekte suyun soğuk kalması 

için Ahmet Dede’nin niye toprak testi ter-

cih ettiği aşağıda verilenlerden hangisiyle 

açıklanabilir? 

A) Toprak testide az da olsa gözeneklere

sızan su sıcak havada buharlaşıp testinin

içinin soğuk kalmasını sağlar.

B) Suyun içerisine gizlice buz konulması

C) Testinin güneş görmeden gölgede

bulunması

D) Testide süblimleşme olayının

gerçekleşmesi.

16. 

Şekildeki K ve L cisimleri şeklideki gibi birbirine 

temas ettiriliyor. Bir süre sonra ısı dengesi 

sağlandığına göre; 

I. L cismi ısı vermiştir.

II. K cismi ısı almıştır.

III. Denge sıcaklığı 70 
o
 C olabilir.

bilgilerinden hangileri doğrudur? 

A) I ve III B) I ve II

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

17. 

Başlangıç sıcaklıkları eşit olan şekildeki eşit kütleli 

cisimler özdeş ısıtıcı ile aynı süre ısıtılıyor. 

Cisimlerin son sıcaklıkları arasında nasıl bir 

ilişki vardır? 

A) Bakır = Demir

B) Demir > Bakır

C) Bakır > Demir

D) Verilen bilgilerle kıyaslanamaz.



18. 

Yukarıdaki Isı - sıcaklık grafiğine bakılarak aşa-

ğıda verilenlerden hangisinin yanlış olduğu 

söylenebilir? 

A) I. aralıkta madde ısı almaktadır.

B) II. aralıkta madde ısı almamaktadır.

C) I. aralıkta madde katı halde ise, III. aralıkta

sıvı haldedir.

D) Saf bir maddeye aittir.

19. Yusuf Orkun hazırlamış olduğu deney 

düzeneği ile tavanlara K, L, M cisimlerini 

yalıtkan olan esnek ipler ile asmıştır. Sırası 

ile K(+), L(-), M(+) yüklüdür.

Bu cisimlerin altına (+) yüklü cisimleri eşit 

uzaklıkta koyan Yusuf Orkun’un bu deney 

sonucunda elde ettiği aşağıdaki çıkarımlardan 

hangisi doğrudur?

A) Zıt yüklü cisimlerin birbirini ittiğini keşfeder.

B) L cismindeki ipte uzama miktarı en fazladır.

C) K ipindeki uzama L ipindekinden fazladır.

D) Aynı yükler birbirini çeker.

20. 

Şekildeki K, L ve M cisimleri altına yüklü 

cisimler konulmuştur. İplerindeki gerilme 

kuvvetleri cisimler konulduktan sonra nasıl 

değişir? 

 K     L     M 

A) Azalır     Artar      Değişmez 

B) Artar    Azalır     Artar 

C) Azalır   Artar      Artar 

D) Değişmez  Artar     Değişmez 

Isı 
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