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1. Aşağıdaki grafik, 21 Haziran'da K, L ve M şehirlerinde 

yaşanan gece ve gündüz sürelerini göstermektedir. 

 

Bu grafiğe göre K, L ve M şehirlerinin Dünya üzerindeki 

konumları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 

 

2. Mendel, homozigot mor ve beyaz çiçekli bitkileri 

çaprazlayarak elde ettiği tohumları ekmiş ve gelişen yavru 

bezelyelerin çiçek renklerini gözlemlemiştir. 

 

Gelişen bezelyelerin bütün çiçeklerinin mor renkli olduğu 

gözlemlendiğine göre bu bezelyeler ile ilgili, 

I.   Bezelyelerde mor çiçek özelliği beyaz çiçek 

özelliğine baskındır. 

II.   Yavru bezelyelerin çiçek rengi bakımından 

genotipleri heterozigottur. 

III.  Yavru bezelyeler kendi arasında çaprazlandığında 

beyaz çiçekli bezelye oluşma ihtimali 3/4’tür. 

yorumlarından hangileri yapılamaz? 

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

 

 

 

3. Katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye 

kuvvet uygular. Birim yüzeye etki eden bu kuvvete basınç 

denir. Katıların basıncı, uyguladıkları kuvvete ve yere temas 

eden yüzeylerine bağlı olarak değişir. 

Taban alanları birbirine eşit olan, düzgün şekilli K, L, M ve N 

cisimleri aşağıdaki gibi üst üste konmuştur. 

 
Cisim çiftlerinin yere uyguladığı basınçların büyüklükleri 

grafikte gösterilmiştir. 

 
Buna göre cisimlerin ağırlıklarının doğru sıralaması 

aşağıdakilerden hangisidir? 

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

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

4. Maddenin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeleri 

oluşturma sürecine kimyasal tepkime denir. Kimyasal 

tepkimelerde atom sayısı ve çeşidi korunduğundan kütle de 

korunur. 

Öğretmen, kapalı bir kapta gerçekleştirdiği kimyasal bir 

tepkime sonunda K, L, M katılarının ve N gazının 

kütlelerinde oluşan değişimi aşağıdaki kütle-zaman grafiğini 

çizerek öğrencilerine göstermiştir. 

 
Buna göre grafiği inceleyen öğrencilerin tepkime ile ilgili 

yaptığı yorumlardan hangisi doğrudur? 

A) Kaptaki toplam katı kütlesi korunmuştur. 

B) K ve N maddelerinin kütleleri azalırken M maddesinin 

kütlesi artmıştır. 

C)K ve L maddeleri biterken M ve N maddeleri oluşmuştur. 

D)M maddesinin kütlesi, K ve L maddelerinin kütleleri 

toplamına eşittir.  
 

 



 

 



 

 



 

10. Ceren, nötr bir elektroskobun topuzuna elektrik yükü 

hakkında bilgi sahibi olmadığı bir cismi dokundurunca, 

elektroskobun şekilde gösterildiği gibi negatif yüklenerek 

yapraklarının açıldığını gözlemlemiştir. 

 

Buna göre Ceren’in elektroskobun topuzuna dokundurduğu 

cismin, dokundurmadan önceki yük durumu aşağıdakilerden 

hangisi olabilir? 

 

 

 
 


