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1. Barış öğretmen özdeş cam fanuslar, mumlar, yeşil bitkiler, mantar ve kireç suyu kullanarak K, L ve M deney düzenekleri-
ni hazırlıyor. Öğrencilerinden bu düzeneklerdeki mumlardan hangisinin en uzun süre yanacağını bulup sebebiyle birlik-
te açıklamalarını istiyor.

 

Cam fanus
Işık

b�tk� mum

K

Cam fanus
Işık

b�tk� k�reç suyu mum

L

Cam fanus
Işık

mantar
mum

M

 Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yaptığı açıklama doğrudur?

A) Rümeysa: “ K düzeneğindeki bitki en çok fotosentez yaptığından buradaki mum en uzun yanar”.
B) Şerife: “K ve M de bulunan mumlar aynı miktarda oksijen kullanacağından eşit sürede yanar.
C) Alp: “ L düzeneğindeki bitki tarafından üretilen oksijen, mumu daha uzun süre yakar”
D) Hazal: “M düzeneğindeki mantar karbondioksit üretir, karbondioksiti kullanan mum uzun süre yanar.

2. Emre, yaptığı etkinlikte erime sıcaklıklarında bulunan saf X, Y ve Z katılarıyla ilgili olarak aşağıdaki sonuçlara ulaşıyor.

 

I. X maddesinin 1 gramını eriten ısı Y maddesinin 3 gramını eritiyor.
II. Y maddesinin 2 gramını eriten ısı Z maddesinin 3 gramını eritiyor.

 Emre’nin verdiği bilgilere göre X, Y ve Z maddelerinin erime ısıları (J/g) arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi ola-
bilir?

 
A) X: 100     B) X: 90    C) X: 120   D) X: 80  
     Y: 300          Y: 30                Y: 40         Y: 240
     Z: 450          Z: 20              Z: 60         Z: 160
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3. Şekilde bir besin ağı verilmiştir.

 

U

F E N

L T R A

 Bu besin ağına göre aşağıda verilen ifadelerden han-
gisine ulaşılamaz?

A) F canlısı ışık enerjsini , kimyasal enerjiye çevirir.
B) L canlısındaki arttış, R canlısını etkilemez.
C) N canlısı, otçul canlılar ile beslenir.
D) T canlısı, hem etçil hem de otçul canlılarla beslen-

mektedir.

4. Aşağıda azot döngüsüne ait bir şema verilmiştir.

 
 Buna göre:

 

 

 

Ebrar: Atmosferdeki azotu hayvanlar 
doğrudan kullanarak azot döngüsünü 
başlatırlar.

Kutay: Ölmüş canlı atıkları sayesinde 
toprağa azot geçişi olur.

Arca: Şimşek ve yıldırım olayları azot 
döngüsünde rol oynar.

Sıla: Azot, bitkiler tarafından atmosfe-
re salınır.

 Hangi öğrencilerin açıklaması doğru olur?

A) Ebrar ve Arca B) Sıla ve Kutay                   
C) Arca ve  Kutay D) Ebrar ve Sıla

5. Van de Graff Jeneratörü ile deney yapan Zeynep, yalıt-
kan bir cismin üzerine çıkarak jeneratörü çalıştırıp küre 
kısmına eliyle dokunuyor. Bir süre sonra saçları şekilde-
ki gibi dikleşiyor. 

 
 Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Cihazın 

içindeki lastik bantlar dönerek hareket eder ve küre po-
zitif elektrik yükü ile yüklenir.) 

A) Zeynep’ten cihaza negatif yük geçer. 
B) Bu deney dokunma ile elektriklenmeye örnektir. 
C) Saçların daha çok dikleşmesi için cihazın daha çok 

ve daha hızlı çalışması gerekir. 
D) Cihazdan Zeynep’in saçlarına pozitif yük geçer ve 

pozitif yükler birbirini ittiğinden saçları dikleşir. 

6. 

3

1 2

4

 1 numaralı yüklü cisim 3 numaralı elektroskoba yaklaş-
tığında yapraklar biraz kapanırken , 2 numaralı yüklü ci-
sim 4 numaralı elektroskoba yaklaştırıldığında yaprak-
lar biraz daha açılmaktadır. 

 Buna göre 1, 2, 3 ve 4 ile gösterilen cisimlerin yükle-
ri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

1 2 3 4
A) - - + +
B) + + - +
C) - + - +
D) + + + -
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I II III

7. Ufuk öğretmen, öğrencilerine farklı renk ve sayılarda 
düğmeler vererek bu düğmeler ile DNA içeriğindeki fos-
fat, şeker ve bazı oluşturup, bir   DNA modeli tasarlama-
larını istemiştir.

 

6

9

25
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11

29

 Öğrencilerin en az düğme artırarak bu işlemi yapma-
ları gerekmektedir. DNA modeli oluştuğunda öğren-
cilerin elinde kaç düğme kalır?

A) 12        B)   16          C)    20            D)   24

8. 2n kromozomlu bir hücrenin farklı bölünmeler sırasın-
daki kromozom sayısı değişimi grafikte verildiği gibidir. 

 

2n

Kromozom sayısı

Hücre
bölünmeleri

n

 I, II, III için seçeneklerden hangisi doğrudur ?

        

 

I II III 
A) Mitoz Mayoz II  Mayoz II
B) Mayoz I Mayoz II Mayoz II 
C) Mitoz Mayoz I Mayoz II 
D) Mayoz II Mitoz Mayoz I

9. Kütleleri, mx, my, mz olan X, Y, Z cisimleri şekildeki sür-
tünmesiz ve makara ağırlıksız sistemde dengededir. 

X

Y

Z

 Buna göre, 

 I. my > mz

 II. mx > my

 III. my = mz

 IV. mz > mx

 ifadelerinden hangileri doğrudur ? 

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

10. 

 

 

hLG

F

X

 Makara ağırlıklarının önemsiz olduğu şekildeki sür-
tünmesiz düzenekte eğik düzlemin uzunluğu 5 m, 
yüksekliği 2 m dir. X cisminin ağırlığı     P2  ise, G cis-
minin ağırlığı kaç P dir ?

 

 

A) 2P
  3

B) 3P
 4

C) 3P
 2

D) 5P
 16
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11. Zıt yüklü olduğu bilinen K ve L küreleri birbirlerine do-
kunduruluyor.
 

K L

 Buna göre, K ve L kürelerinin son durumda elektrik 
yükleri için;

 I. Her iki küre zıt yüklü olabilir
 II. Her iki küre (-) yüklü olabilir.
 III. Her iki kürede yük kalmayabilir.
 Yukarıdaki ifadelerden hangileri kesinlikle gerçekleş-

mez?

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

12. Bir kimyasal tepkimeye ait madde miktarlarındaki de-
ğişim grafikteki gibidir.

20

Kütle (g)

Y

O2

C
Zaman

10

5
0

 Kimyasal tepkime ile ilgili;

 I. Yanma tepkimesidir.
 II. 15 gram Y maddesi oluşmuştur.
 III. Oksijen atomları arasında bağ kırılımı gerçekleşmiş-

tir.
 bilgilerinden hangileri doğrudur?

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

13. Abdullah, periyodik sistemde ilk 18 element içerisinde 
yer alan bir elementin son katmanındaki elektron sayı-
sını bilmektedir.

 Bu element ile ilgili;

 I. Elementin atom numarası
 II. Elementin grup numarası
 III. Elementin periyot numarası 
 bilgilerinden hangilerinin doğruluğu kesin değildir?

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

14. X elementi Y elementi ile kimyasal bağ yapabiliyor.
 Y elementi Z elementi ile kimyasal bağ yapabiliyor.
 Y elementinin son katmanında 2 elektron vardır.
 X, Y ve Z elementleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden 

hangisi yanlıştır?

A) X ve Y arasındaki kimyasal bağ iyonik bağdır.
B) Y ve Z arasındaki kimyasal bağ iyonik bağdır.
C) X ve Z elementleri arasında iyonik bağ oluşabilir.
D) X elementinin son katmanında 1 elektron olabilir.

15. Zeynep içerisinde sıvı bulunan kaba mavi turnusol ka-
ğıdını batırdığında turnusol kağıdının renginin kırmızı-
ya döndüğünü görüyor.

 Aynı sıvının içerisine X maddesini attığında X maddesi-
nin aşındığını ve kaptan gaz çıkışı olduğunu gözlemli-
yor.

 Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Kapta bulunan sıvının pH değeri 7’den büyüktür.
B) Açığa çıkan gaz ile X maddesi arasında iyonik bağlı 

bileşik oluşabilir.
C) Kapta bulunan sıvının metal kaplarda saklanması 

gerekir.
D) X maddesi periyodik sistemin en sağında yer alır.
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16. Şekildeki gibi Ahmet A, B ve C noktalarından arkadaşı 
Cansu’ya bağırıyor.

 Cansu her noktadan sesin ulaşma sürelerini ölçüp 
A>B>C şeklinde kaydediyor.

 Buna göre Ahmet’in A, B ve C noktalarındaki sesinin 
sürati aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) A > B > C  B) B  > A > C
C) C > B > A  D) A = B = C

17. A, B ve C maddelerinin kırıcılıkları  ile ilgili grafik aşağı-
da verilmiştir. 

 Grafiğe göre;

 durumlarından hangileri gözlenebilir?

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

18. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tö-
renine katılan Betül sıcak havadan bunalınca suyunun 
içerisine buz atarak serinlemek istiyor. 

 

 Isı alış verişinin sadece su ve buz arasında gerçekleş-
tiği biliniyor. Su ve buz saf olduğuna göre aşağıdaki 
durumlardan hangisi gerçekleşemez?

A) Buzdan suya ısı akışı olabilir.
B) Sudan buza ısı akışı olabilir.
C) Buzun bir kısmı eriyebilir.
D) Suyun bir kısmı donabilir.

19. Aşağıdaki grafiklerden hangisi hem ısınmakta hem 
de soğumakta olan bir maddeye ait olabilir?

 

SıcaklıkA)

zaman

SıcaklıkC)

zaman

SıcaklıkB)

zaman

SıcaklıkD)

zaman

III
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20. X, Y ve Z aynı maddenin farklı fiziksel halleridir.
 X: Isı alarak hal değiştirebiliyor.
 Y: Hem ısı alarak hem de ısı vererek hal değiştirebiliyor
 Z: Isı vererek hal değiştirebiliyor.
 Buna göre X, Y ve Z maddelerinin tanecik modeli aşa-

ğıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 

A)

B)

C)

D)
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