
1. En az b�r yüzü küresel olan �k� yüzey arasında kalan cam ya da saydam plast�k ortamlara mercek den�r. Mercekler 
�k�ye ayrılır: İnce kenarlı mercek ve Kalın kenarlı mercek. İnce kenarlı mercekler ışığı toplama özell�ğ�ne sah�pken 
kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtma özell�ğ�ne sah�pt�r. Normal şartlarda merceğ�n kırıcılığı (yoğunluğu) dış 
ortamın kırıcılığından ( yoğunluğundan) fazladır. Ancak merceğ�n kırıcılığı dış ortamın kırıcılığından düşükse bu 
sefer mercekler karakter değ�şt�r�r ve �nce kenarlı mercek kalın kenarlı mercek g�b�, kalın kenarlı mercek �nce kenarlı 
mercek g�b� davranır.
  
Aşağıdak� seçeneklerden hang�s� bu parçaya göre yanlıştır ? (N:kırıcılık)
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A) B) C) D)

N >Nortam mercekN >Nmercek ortam N >Nmercek ortam N >Nortam mercek

Konya �l�n�n Karapınar �lçes� düzens�z aralıklarla deprem tecrübes� yaşayan b�r bölged�r. En son meydana sarsıntı 
hakkında , s�smologlar bölgede olan öncek� depremler�n aks�ne bu depremde kısmen �nsanoğlunun faal�yetler�n�n , 
özell�kle yer altı sularının sondajlanmasının yol açmış olab�leceğ�n� düşünmekteler. B�l�m �nsanlarının yorumuna 
göre “Suların sondajlanması �le oluşan büyük boşluklar üstler�ndek� toprak kütleler�n oluşturduğu baskıya 
dayanamayıp çökmes�, bu tür depremler� tet�kler n�tel�kted�r.”

Habere göre hang� �fade s�smologların varsayımını desteklemekted�r ?

A) Deprem�n Konya’nın başka bölges�nde fazla h�ssed�lmem�ş olması.

B) Çöküntü depremler�n mağara, yer altı madenler� g�b� alanlarda sıklıkla görüleb�l�r olması.

C) Bölgede volkan�k faal�yetler�n oluşmuyor olması

D) Kıtaların ve dağların oluşumunda karşılaşılma olasılığının az olması.

1

1- B�r c�sm�n yüklü olup olmadığını, şayet yüklü �se yükünün türünü bel�rlemeye yarayan araç.
2- Yüklü b�r c�sm�n �letken b�r tel �le nötr yapılmasını sağlayan olay.
3- Temas olmadan gerçekleşen elektr�klenme çeş�d�.
4- Aynı tür yükle yüklenen c�s�mler�n b�rb�rler�ne uyguladığı kuvvet çeş�d�.

Sırasıyla çengeller �çer�s�ndek� harflerden oluşan yüke sah�p b�r c�s�m, zıt yükle yüklenm�ş b�r elektroskopa 
yaklaştırılırsa yapraklardak� değ�ş�m aşağıdak�lerden hang�s� g�b� olamaz?

A) Yapraklar tamamen kapanab�l�r.        B) Yapraklar önce tamamen kapanır, sonra b�raz açılab�l�r.

C) Yapraklar b�raz daha açılab�l�r.        D) Yapraklar b�raz kapanab�l�r.
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4. 6.

Gündüzler� den�z üzer�nde sıcak hava etk�s�yle 
yüksek basınç olurken karalarda alçak basınç olur. 
Rüzgârlar yüksek basınçtan  alçak basınca yan� 
den�zden karaya doğru eser buna gündüz meltem� 
den�r. Geceler� de den�zlerde alçak; karalarda 
yüksek basınç olur ve karalardan den�zlere gece 
meltem� eser. 

Bu durumun gece ve gündüz sürekl� olarak 
oluşmasının sebeb� aşağıdak� örneklerden han-
g�s�yle �lg�l�d�r?

A)  Yağmur yağarken havanın ılık olması

B)  Bulutların an�den soğuk havayla karşılaşması 
     sonucu buz kr�staller� �le b�rleşerek kar 
     oluşturması

C) 1 gram dem�r�n er�me ısısı �le 1 gram kurşunun 
     er�meler� �ç�n gerekl� ısıların farklı olması

D) Kışın tahta bankta oturan k�ş�n�n dem�r bankta 
     oturan k�ş�lere göre az üşümes�

5. Aşağıda K,L ve M kaplarına er�me sıcaklığında 
özdeş buzlar konularak şek�ldek� g�b� ısıtılıyor. 
Kaplardak� buzlar tamamen er�yene kadar bekle-
n�yor.

I.   En geç M kabındak� buz er�r.

II.  Er�me hızları arasındak� �l�şk� M > L > K’d�r.

III. Kaplardak� buzların tamamı er�d�ğ�nde aldıkları 
     ısılar eş�t olur.

Bu deney düzeneğ� �ç�n yukarıdak� yorumlar-
dan hang�ler� doğru olur?

A) II ve III   B) I ve III

C) I  ve II   D) Yalnız II

Ecr�n yukarıdak� �k� deney düzeneğ� �le sıcaklığın 
fotosenteze etk�s�n� araştırmak �st�yor. 

Ecr�n’�n amacına ulaşab�lmes� �ç�n hang� de-
ğ�ş�kl�ğ� yapması gerekmekted�r?

A) I.gruptak� ortamı karanlık hale get�rmel�d�r.

B) II.gruptak� sıcaklığı 20°C yapmalıdır.

C) II.gruptak� ortamı aydınlık hale get�rmel�d�r.

D) I.gruptak� sıcaklığı 25°C yapmalıdır.

Eğrelt� otu 
20°C

Aydınlık ortam
Su

I. Deney Grubu

Eğrelt� otu 
25°C

Karanlık ortam
Su

II. Deney Grubu
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K L M

Üç farklı canlı türüne a�t mayoz bölünme aşama-
ları göster�lm�şt�r.

Bu canlıların vücut hücreler�ndek� kromozom 
sayıları hang� seçenekte doğru ver�lm�şt�r?

A)      8   8     6

B)      8   4     6

C)      4   4     3

D)      4   8     3

K L M

7.

2



Buna göre Ne�l Armstrong Ay’a ayak bastığı sırada  Dünya’nın Güneş’e göre konumu aşağıdak�lerden 
hang�s� olab�l�r?

8. 21 Temmuz 1969 tar�h�nde Apollo 11 �s�ml� uzay aracı Ay’a �n�ş yaptı. Ay’a �lk basan Ne�l Armstrong Dünya’ya 
dönüp “Ben�m �ç�n küçük �nsanlık �ç�n büyük b�r adım.” �fades�n� kullandı.

9.

Bu durumla �lg�l�,

I.  Dalgıç çok yoğun ortamdan az yoğun ortamdak� köpek balığına bakmıştır.

II.  Köpek balığından dalgıcın gözüne ışınlar tam yansımaya uğrayarak gelm�şt�r.

III. Köpek balığından dalgıcın gözüne gelen ışınlar sudan havaya geç�ştek� sınır açısından daha büyük b�r 

     açıya sah�pt�r.

ver�len �fadelerden hang�s� ya da hang�ler� doğrudur?

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

27

A) B) C) D)

Dalgıç, köpek balıklarını beslemek �ç�n g�rd�ğ� akvaryumda su yüzey�ne doğru baktığında köpek balığını suyun 
dışındaymış g�b� görüyor.

3

Hava

Su



10. Şek�lde ver�len yüklü X elektroskobuna yüklü ve 
�letken K c�sm� dokundurulduğunda  elektrosko-
bun yaprakları arasındak� ɑ açısının zamanla 
değ�ş�m� grafiktek� g�b� oluyor.

4
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Buna göre K c�sm� ve X elektroskobunun baş-
langıçtak� yük durumu aşağıda ver�len seçe-
neklerden hang�s� g�b� olab�l�r?

        X elektroskobu         K c�sm�

A)    +5          -5

B)    +2          -8

C)    +10          -2

D)    +6          +2

Doruk �k� farklı durumda özdeş uçan balonları 
dengede tutmaktadır.

I.   Her �k� durumda da uyguladığı kuvvet eş�tt�r.

II.  Her �k� durumda da kuvvet kazançları eş�tt�r.

III. Her �k� durumda da kuvvet�n yönü değ�şm�şt�r.

�fadeler�nden hang�ler� yanlıştır?(Makara ağır-
lıkları önems�zd�r.)

A) Yalnız I   B) I ve II

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

Sıcaklık(°C)

Zaman(dk)
10

20

60

2 4 6 8

K ve L maddes� arasında gerçekleşen ısı alışve-
r�ş�ne a�t ver�ler grafikte göster�lm�şt�r.

K

L

Sadece bu grafiğe bakılarak,

I.  m = m   �se  4c = c ’d�rK L K L

II. c = c   �se  4m = m ’d�r.K L K L

III.Δt = Δt ’d�r.K L

yorumlarından hang�ler� yapılamaz?

A) Yalnız III   B) I ve II

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

12.

K sıvısının buharlaşma ısısı L sıvısının buharlaş-
ma ısısının �k� katıdır. B�rb�r� �le homojen karışım 
hal�nde bulunan bu sıvılara 2000 kalor� enerj� 
ver�ld�ğ�nde kaptak� sıvı m�ktarı b�r m�ktar azalıyor.

Buna göre bu sıvılarla �lg�l� aşağıdak� b�lg�ler-
den hang�s� kes�nl�kle doğrudur?

A) Kaptak� sıvılardan en az b�r� ver�len ısı �le 

     kaynama sıcaklığına ulaşmıştır.

B) Kaptan �lk olarak K buharlaşmış, L’n�n tamamı 

     kapta kalmıştır.

C) Kaptan �lk olarak L buharlaşmış, K’n�n tamamı 

     kapta kalmıştır.

D) Kaptak� sıvıların her �k�s� de ver�len ısı �le 

     kaynama sıcaklığına ulaşmıştır.

13.

4

ɑ açısı 

Zaman 



5

16.
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14.

Sudan havaya geç�şte sınır açısı 48° olduğuna 
göre K ışını numaralı yollardan hang�s�n� 
�zleyeb�l�r? (dsu > dhava)

A) 4   B) 3   C) 2         D) 1

N 1

2

3

4

42°

Hava

Su

K

Aşağıdak�lerden hang�s� 2. grafiğ�n 1.gra-fikten 

farklı olmasının nedenler� arasında olab�l�r?

I.   Kütleler�n farklı olması

II.  Maddeler�n c�ns�n�n farklı olması

III. İlk sıcaklıkların farklı olması

IV. Isıtıcı gücünün farklı olması

A) I-II-III   B) II-III

C) I-III-IV   D) I-IV

15.

Aşağıdak� eğ�k düzlemde 4N'luk yükü denge-de 

tutan F kuvvet�, pH ölçeğ�ndek� değer �le tems�l� 

olarak eşleşt�r�lmek �sten�yor.               

Buna göre aşağıdak� göster�mlerden han-g�s� 

doğru olur?

A)

B)

C)

D)

F

2h
4h

pH ölçeğ�

pH ölçeğ�

pH ölçeğ�

pH ölçeğ�

1 14

1 14

1 14

1 14

7

7

7

7

F

F

F

F

Kovalent bağ �ç�n aşağıdak� ver�lenlerden 

hang�s� yanlıştır?

A) As�t yağmurlarına neden olan gazların 

    yapısında kovalent bağ bulunur.

B) Nötralleşme sonucu oluşan b�leş�klerden 

     b�r� kovalent bağlıdır.

C) Kovalent bağlı b�leş�kler�n sulu çözelt�ler� 

     as�tler�n sulu çözelt�ler� �le aynı özell�ğ� 

     göster�r.

D) Kovalent bağlı b�leş�kler�n yapısında 

     1.per�yot 1A grubu element� bulunab�l�r.

17.

Sıcaklık(°C)

Zaman(dk)

12

70

2 6 10 20
-10

Sıcaklık(°C)

Zaman(dk)

12

70

5 15 25 50
-10

1. Grafik

2. Grafik

5



Aysel UYSAL KÖSE Can ŞİMŞEK

EMEĞİ GEÇEN ÖĞRETMENLERİMİZ

Ebru TOKYAYSefa YILDIRIM

Al� AÇILAN

İsma�l KAVURMACIOĞLU

Faruk ILGAZ

Hal�l İPEK

İmdat AKGÜL

Mahmut GÜNEŞ Tek�n TAPAN

18. DNA eşlenmes� sırasında s�toplazmadak� serbest 
halde bulunan nükleot�d sayısının zamana bağlı 
değ�ş�m grafiğ� ver�lm�şt�r.

Buna göre, 

I.  DNA’nın eşlenmeden önce 1400 nükleot�d� 
    vardır.

II. Eşlend�kten sonra �k� DNA’dak� toplam guan�n 
    sayısı, toplam aden�n sayısından 100 fazladır.

III. Kalan nükleot�dlerden b�r DNA molekülü 
     oluşturulursa 700 nükleot�dl� b�r DNA olur.

�fadeler�nden hang�s� ya da hang�ler� doğru-
dur?

A) Yalnız I   B) I ve II

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

https://goo.gl/4GCcux
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Muhammed İŞ

K  :Kırmızı 
M :Mav�   
Y  :Yeş�l    
T  :Turuncu 

8  Aden�n
8  T�m�n
8  S�toz�n
8  Guan�n

KM

Y

T

Serbest Haldek� 
Nükleot�d Sayısı

Zaman(dk)

100
200
300
400
500
600
700

Yük durumları b�l�nmeyen özdeş K ve L �letken 

c�s�mler� b�rb�r�ne dokunduktan sonra ayrılıyor.

Buna göre,

 

1. K ve L c�s�mler� b�rb�r�n� �ter. 

2. K ve L c�s�mler� b�rb�r�n� çeker. 

3. K ve L c�s�mler� b�rb�r�ne etk� etmez.

ver�len öncüllerden hang�s�  ya da hang�ler� 

kes�nl�kle yanlış  olur? 

A) Yalnız 1   B) 1 ve 3

C) 1, 2 ve 3   D) Yalnız 2 

19.

20. Aşağıdak� canlılardan hang�s� otçul b�r canlı-
nın özell�ğ�d�r?

A) Güneş enerj�s�n� doğrudan kullanması.

B) Fotosentez yapan canlıları tüketmes�.

C) Hücreler�nde klorofil bulundurması.

D) Gece solunum,  gündüz fotosentez yapması.

Abdulkad�r ORAKCI Barış AKINCI

Ekrem GÖRGÜLÜBurhan BOZTAŞ

Fat�h AKYÜZ

İsma�l HACIFAZLIOĞLU

Hamd� GÖKSU

Mehmet Al� ŞENAY

Mustafa DABAN Mustafa NAVAKUŞU

Mürsel KARA Oral AKÇA

Sedat GÜNGÖR Serkan ÇELEBİ

S�nem YANIK

Şenol NARDAL

Süleyman KARAKAYA

Şenol YILDIZ

Tahs�n SARI Tarık ÖLMEZ
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