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Özdeş c�s�mler kullanarak şek�ldek� düzenek-
ler� kuran Hat�ce Kübra, eğ�k düzlemde kuvvet 
kazancının eğ�k düzlem�n yüksekl�ğ� �le �l�ş-
k�s�n� �ncelemek �st�yor.

 

Buna göre Hat�ce Kübra hang� �k� düzeneğ� 

seçerse amacına ulaşmış olur?

A)  I ve II   B)  I ve III

C)  I ve IV   D)  III ve IV

15cm 8cm

9cm

10cm 8cm

9cm 15cm10cm

I II

III IV

Özdeş c�s�mler makara ağırlığının önems�z 

olduğu şek�ldek� s�stemlerde dengeded�r.

Buna göre F , F ve F  kuvvetler�n�n büyük-1 2 3

lükler� arasındak� �l�şk� aşağıdak�lerden 

hang�s�nde doğru ver�lm�şt�r?

A)  F  > F  > F  B)  F  = F  > F1 2 3  1 3 2 

C)  F  > F  > F  D)  F  > F  > F2 1 3  3 1 2 

F3

F2F1

Kerem eşit kollu terazi ile taş parçasının 
kütlesini ölçüyor. Daha sonra aynı taş parça-
sını ağırlığı önemsiz olan kaldıraca şekildeki 
gibi koyuyor.

Buna göre Kerem'in kaldıraçta dengeyi 
sağlayabilmesi için aşağıdakilerden hangi-
sini uygulaması gerekir?

A) 1. bölgeye x ağırlığını koymalıdır.

B) 1. bölgeye y ağırlığını, 3. bölgeye x ağırlığı-
nı koymalıdır.

C) 4. bölgeye z ağırlığını 1. bölgeye x ağırlığını 
koymalıdır.

D) 1. bölgeye x ağırlığını, 3. bölgeye z ağırlığı-
nı koymalıdır.

50g
50g

100g

1 2 3 4

Bağımlılık yapan maddeler� kullanmaya 
başlama yaş ortalaması; s�gara �ç�n 13.5, alkol 
�ç�n 14.3, uyuşturucu maddeler �ç�n �se 14.8'd�r.

Araştırma sonuçlarına bakıldığında s�gara, 
alkol ve uyuşturucu kullanımına başlama 
büyük oranda ergenl�k dönem�nde gerçek-
leşmekted�r. Buna göre b�reyler�n ergenl�k 
dönem�nde bu tür zararlı alışkanlıkları 
kazanmamaları �ç�n aşağıdak�lerden hang�-
s�n�n yapılması en uygun olur?

A) Gençlerin meslek seçimlerine ve gelecek-
le ilgili planlamalarına yönelik rehberlik 
edilmelidir.

B) Kötü alışkanlıkların nasıl sonuçlar doğu- 
racağı etkili bir şekilde anlatılmalıdır.

C) Ergenlik döneminde hızlı büyüme ve de- 
ğişim olduğundan iyi ve dengeli beslenme 
konusunda ergenin bilgilenmesi sağlan-
malıdır.

D) Ergenlerin herhangi bir sorunla karşılaş- 
maları durumunda, sorunlarına diyalogla 
çözüm aramalarına fırsat verilmeli, anla- 
yışlı davranılmalıdır.

X Y
Z
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Numaralandırılmış özdeş �k� fanus �çer�s�ne çalar saat konuluyor ve �ç�ndek� hava, vakum pompasıyla �k� 
farklı öğrenc� tarafından boşaltılmaya çalışıyor. Bell� b�r süre sonra 1 numaralı fanustak� çalar saat�n ses� 
duyulurken 2 numaralı fanustak� çalar saat�n ses� duyulmuyor

 

Bu etk�nl�kten yola çıkarak aşağıdak� yorumlardan hang�s� yapılamaz?

I.  2 numaralı fanusta daha fazla hava kalmıştır.

II. 1 numaralı fanusun havası tamamen boşaltılmıştır.

III.  Ses�n duyulması �ç�n maddesel b�r ortama �ht�yaç vardır.

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

7.

    

Hava boşaltma 
pompası

Çalar saat�n ses� duyuluyor. Çalar saat�n ses� duyulmuyor.

Doğadak� su, karbon, oks�jen ve azot g�b� maddeler�n doğal b�r döngüsü vardır. Yan� bu maddeler b�r 

taraftan tüket�l�rken d�ğer taraftan üret�lmekted�r. Aynı durum tüm tüket�m maddeler� �ç�n geçerl� değ�ld�r. 

Örneğ�n petrol ve madenler, yer altında bel�rl� rezervler� olan maddelerd�r. B�r gün bu rezervler b�tecek, yer 

altında h�ç petrol ve maden kalmayacak. Bu nedenle bu maddeler�n ver�ml� kullanılması gerek�r. Bu 

maddeler� ver�ml� kullanmanın en öneml� yöntem� ger� dönüşüm yapmaktır. Ger� dönüşüm yapmak enerj� 

tasarrufu sağlayarak ülke ekonom�s�ne katkı sağladığı g�b� çevre k�rl�l�ğ�n� de azaltır.

Yukarıdak� paragrafa göre aşağıdak�lerden hang�s� çıkarılamaz?

A)  Ger� dönüşüm yapmak madenler�n ver�ml� kullanılmasını sağlar.

B)  Ger� dönüşüm yaparak maden ve petrol g�b� maddeler�n tüket�m� azaltılır.

C)  Ger� dönüşüm yaparak doğadak�  su ve oks�jen�n b�tmes� tamamen engellen�r.

D)  Ger� dönüşüm yapmak ülkeler�n kalkınmasına yardımcı olur.

Yanda b�r DNA molekülünün b�r bölümü ver�lm�şt�r. Bu molekülün I ve II 

numaralı kısımları şek�lde �şaretlenm�şt�r.

Buna göre ;

K.  Bu bölümler DNA'nın görev b�r�mler�d�r.

L:  Fosfat ve şeker molekülü her zaman aynı �ken organ�k baz molekülü 

değ�ş�kl�k göstereb�l�r. 

M: Bu yapıların kısalıp kalınlaşması �le kromozom den�len karmaşık yapılar 

oluşur.

Ver�len b�lg�lerden hang�ler� DNA molekülü üzer�ndek� �şaretl� bölümler �ç�n yanlıştır?

A)  Yalnız K                    B)  K ve M        C)  L ve M                     D)  K, L ve M

6.

II

A

T A

T

G

CG

C

I

1 2 Hava boşaltma 
pompası
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F, E ve N ortamlarının kırıcılıkları grafikte 
göster�lm�şt�r.

B�r ışık ışınının F, E ve N ortamlarında 
�zleyeceğ� yol aşağıdak�lerden hang�s�nde 
doğru ver�lm�şt�r?

A)     B)

C)     D)

11.

9.
K + L     M tepk�mes� �le �lg�l� tepk�meye g�ren ve 

tepk�me sonucu oluşan maddeler�n kütleler�n-

dek� değ�ş�m aşağıdak� grafikte göster�lm�şt�r.

  

Buna göre bu tepk�me �lg�l� aşağıdak�lerden 
hang�s� söylenemez ?

A) Tepk�meye 65 g L maddes� g�rm�şt�r.

B) Tepk�me sonucu 32 g K maddes� artmıştır.

C) Tepk�meye 32 gram K maddes� g�rm�şt�r.

D) Tepk�me sonucu 98 g M maddes� oluşmuş-

tur.

98

K

L0

32

65

M

Kütle(g)

Zaman

Ortamın kırıcılığı

Ortamlar

E
N

F

F E N F E N

F E NF E N

Zeynep �le Umut okullarındak� fen labora-

tuvarını düzenlemek �ç�n öğretmenler�ne 

yardım ederken, elektroskopu görürler ve 

deney yapmak �ç�n öğretmenler�nden �z�n 

�sterler. Bu tekl�ften memnun olan İkra 

Öğretmen, �z�n ver�r ve öğrenc�ler�n� �zlemeye 

başlar. Zeynep ş�ş�rd�ğ� balonu saçlarına 

b�rkaç dak�ka sürterek nötr haldek� elektros-

kopun topuzuna balonu yaklaştırır. Ardından 

Umut da orada bulunan camdan yapılmış 

deney tüpünü alır ve annes�n�n geçen hafta 

deney �ç�n gönderd�ğ� �pek fulara, cam tüpü b�r 

süre sürterek Zeynep’�n balonu uzaklaştırdığı 

elektroskopun topuzuna yaklaştırır.

Öğrenc�ler�n yaptığı bu deneylerden aşağı-

dak�lerden hang�s� çıkarılamaz?

A) Etk� �le elektr�klenme gerçekleşm�şt�r.

B) Her �k� durumda da elektroskopun yaprak-

ları açılır.

C) Zeynep balonu yaklaştırarak elektros-

kopun topuzunu ve yapraklarını zıt yükle-

m�şt�r.

 

D) Umut cam tüpü yaklaştırdığında elektros-

kopun açık olan yapraklar kapanır.

Reng�n, Klor element�n�n per�yod�k tablo-

dak� konumuna bakarak,

- Halojend�r.

- Ametal özell�ğ� göster�r.

- Değerl�k elektron sayısı 17'd�r.

- Metallerle kovalent bağ yapab�l�r.

Yorumlarını yapıyor. 

Reng�n, bu �fadelerden kaç tanes�n� doğru 

söylem�şt�r ?

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

Cl
(Klor)

17
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8. sınıf öğrenc�s� Pınar, eş�t kütlede aldığı X ve Y saf katılarının özdeş ısıtıcılarla ısıtarak deney tasarlıyor. 
Deney�n b�t�m�nde şu sonuçlara varıyor.

 X’�n er�me ısısı, Y’n�n er�me ısısından küçüktür.
 
 Katı haldek� Y’n�n özısısı, X’�n özısısından büyüktür.

İrem ulaştığı deney sonuçlarına göre yukarıda                          semboller� �le göster�len 
grafiklerden hang�ler�n� b�rl�kte ç�zmel�d�r? 
 
A)          B)             C)                 D)

12.

13.

28

12

48

0

Sıcaklık

Zaman
8 12

Y

17

53

0

Sıcaklık

Zaman
4 8

X

6

42

0

Sıcaklık

Zaman
6 12

Y

36

0

Sıcaklık

Zaman
4 10

X

ve, ,

Sulanmış b�tk� Fare

030 C

1. düzenek 2. düzenek

Karanlık Karanlık

Sulanmış b�tk� Fare

020 C

Zübeyr özdeş saksı b�tk�s� ve faren�n olduğu düzenekler �le fotosentez�n canlılar �ç�n önem�n� göstermek 

�st�yor. 

Zübeyr düzeneklerde aşağıdak�lerden hang�s�n� yaparsa amacına ulaşab�l�r?

A)  Her �k� düzeneğ� ışıklı ortama almalı.

0B)  1. ve 2. düzenektek� b�tk�ler� çıkartıp, 1. düzeneğ� 30 C'ye get�rmel�.

0C)  2. düzeneğ�n sıcaklığı 20 C'ye düşürülmel�.

0D) Düzenekler� ışıklı ortama almalı ve 1. düzenektek� b�tk�y� çıkarıp düzeneğ�n sıcaklığını 30 C'ye  

get�rmel�.
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17.

Canlılar tüm yaşamsal faal�yetler�n�  sürdüre-

b�lmek �ç�n enerj�ye �ht�yaç duyarlar. Canlılar 

arasında bu enerj� akışı bes�n z�nc�rler�yle 

sağlanır. Güneş'ten gelen enerj�, üret�c�ler, 

otçul tüket�c�ler, etç�l tüket�c�lere doğru g�den, 

her canlıda değ�ş�me uğrayan ve tek yönlü 

olan b�r enerj� akışıdır. 

Bu enerj� aktarımı �le �lg�l� aşağıdak� 

b�lg�lerden hang�s� yanlıştır?

A) Yeş�l b�tk�ler güneş enerj�s�n� kullanarak 

kend� bes�n ve enerj�ler�n� üret�rler bununla 

b�rl�kte oks�jen gazını da doğaya bırakırlar.

B) B�tk�ler� y�yen otçullar bes�n z�nc�r�nde 

üret�c�lerden b�r sonrak� basamakta yer alır.

C) Bes�n z�nc�r�n�n üçüncü basamağını 

oluşturan hepç�ller�n b�yokütles� b�tk�lerden 

daha fazladır.

D) Otçul canlıların vücutlarında b�r�kt�rd�ğ� 

zeh�r m�ktarı üret�c�lere göre daha fazladır.

Buzdolaplar ının çal ışma 
prens�b�n� ve bes�nler� nasıl 
soğuttuğunu anlatan Üm�t 
öğretmen, öğrenc�ler�nden 
günlük hayatta buzdolabının 
çalışma prens�b�ne benzer 
örnekler vermeler�n� �stem�şt�r. 

Der�n  : Toprak test�ler de bu şek�lde suyu 
soğutur.

Y�ğ�t   : Havuzdan ya da den�zden çıkınca 
vücudumuz ser�nler.

Sev�m: Meyve-sebze haller�ne kışın meyve ve 
sebzeler�n donmaması �ç�n su dolu 
kovalar konulur. 

Buna göre hang� öğrenc�ler�n verd�ğ� 
örnekler doğru olur?

A)  Yalnız Sev�m  
       
B)  Der�n ve Y�ğ�t  

C)  Y�ğ�t ve Sev�m 
      
D)  Der�n, Y�ğ�t ve Sev�m

15.Yaprakları arasındak� açının 20 derece olduğu 

b�l�nen elektroskopa yük durumu b�l�nmeyen K 

c�sm� yaklaştırıldığında yaprakların daha da 

açıldığı gözlemlen�yor.

Buna göre K c�sm� elektroskopa dokundur-

ulursa elektroskopun yaprakları arasındak� 

açı aşağıdak�lerden hang�s� olamaz?

A)  0°    B)  10°

C)  20°    D)  30°

020

K

Sıcaklık

Zaman

Saf K maddes�ne a�t sıcaklık-zaman  grafiğ� 

aşağıdak� g�b�d�r.

    

         

Yalnızca bu grafiğe göre aşağıda ver�len-

lerden hang�s� çıkarılab�l�r?

A)  Er�me olayı, kaynama olayından daha 

uzun sürmüştür.

B)  Madde sadece b�r kez hal değ�şt�rm�şt�r.

C)  Er�me olayı, kaynama olayından daha kısa 

sürmüştür.

D)  Er�me noktası, kaynama noktasından daha 

küçüktür.
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Abdulkad�r ORAKCI Barış AKINCI

EMEĞİ GEÇEN ÖĞRETMENLERİMİZ

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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Har�tada son yüzyılda ülkem�zde meydana 
gelen 4 ve üzer� büyüklüktek� depremler�n 
dağılımı göster�lm�şt�r.

Ülkem�zde son yüzyılda meydana gelen 
depremler �le �lg�l� olarak;

I.  Bel�rl� bölgelerde yoğunlaşmıştır.
II. Büyük çoğunluğu fay hatları üzer�nde 

gerçekleşm�şt�r.
III. Depremler�n gerçekleşt�ğ� yerler dışında 

ülkem�zde deprem r�sk� olan bölge yoktur.

İfadeler�nden hang�ler� ver�len har�tadan 
çıkarılab�l�r?

A)  Yalnız I                                   B)  I ve II

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

 

19. Bu gece A bölges�nden B bölges�ne doğru b�r 
hava akımının oluştuğu gözlenm�şt�r.

A ve B bölgeler� �le �lg�l� olarak aşağıdak� 
�fadelerden hang�ler� doğrudur?

I. A bölges�n�n sıcaklığı B bölges�n�n sıcaklı-
ğındanİaha fazladır.

II. B bölges�n�n sıcaklığı A bölges�n�n sıcaklı-
ğından daha fazladır.

III. A bölges�n�n basıncı B bölges�n�n basıncın-
dan daha fazladır.

IV. B bölges�n�n basıncı A bölges�n�n basıncın-
dan daha fazladır.

A)  I ve III   B)  I ve IV

C)  II ve III   D)  II ve IV

A B

Esra DEMİRCİ

Sa�t Mustafa ÖTGÜN Tek�n TAPAN

Han�fe PEKER

   P�yasa adı Kezzaptır.

   S�stemat�k adı H�droklor�k As�tt�r.

   Amonyak olarak adlandırılır.

   P�yasada Potas Kost�k olarak �s�mlend�r�l�r.

Ver�len as�t ve bazların karşısına uygun 

b�leş�ğ�n formülü yazıldığında aşağıda-

k�lerden hang�s� açıkta kalır?

A)  HNO        B) NH         C) H PO         D) HCl3 3 3 4
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