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SALON BAŞKANI SINAVINIZ BAŞLAMIŞTIR UYARISINDA BULUNMADAN
SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

yazılmış ve kodlanmıştır.

yanıt olup diğerleri yanlıştır.
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Aşağıdaki cümlelerden hangisinde başkasının 
düşüncesine katılma anlamı vardır?

4) Seçeneklerden hangisinde “görmek” fiili  “Yüzü bir 
yöne doğru olmak, bakmak.” Anlamında kullanılmıştır.

A)    

B)  

C)  

D)  

Her sabah penceresinde küçük bir kuş görüyordu.

Kimseye değer vermiyor, gözü yalnız kendini  
görüyordu.

Bu bina uzun zamandan beri ilk kez tamirat 
görüyordu.

Küçücük odası, karşı dağların karlı doruklarını 
görüyordu.

Bir kuş sesi gelir dudaklarındanA)  

Gözlerin, gönlümde açan nergislerB)  

Düşen öpüşlerdir dudaklarındanC)  

Mor akasyalarda ürperen seherD)  

5) Seçeneklerden hangisi ögelerine ayrılırken yanlışlık 
yapılmıştır?

A)    

B)  

C)  

D)  

Ninemden öğrendiğim en güzel masalları/ 
kardeşlerime/ anlatıyordum.

Sen gülünce/ her şey /gülüyor.

Kimsenin eline almak istemediği/ koca koca kitaplar/ 
okurdu.

Şarkılarını/ severek /dinlerdik.

6) Seçeneklerden hangisinde birden fazla fiilimsi 
kullanılmıştır?

Misafirler için yapılan yemeklerden kimseye 
çaktırmadan yediler.

A)  

Dün gece arkadaşlarımla sinemaya gidip çok güzel 
bir film izledik.

B)  

Son şarkıdan önce dinleyicilerine teşekkür etti.C)  

Arkadaşımın arkasından yürüyen adamı tanıyacak 
gibi oldum.

D)  

7) Aşağıdakilerden hangisinde zarf tümleci 
vurgulanmıştır?

Arkadaşımınki gibi davranışlar sonunda hep 
problemlere neden olur. 

A)  

Biz, düşüncelere karşı her zaman saygılıyız.B)  

Babamın dediği gibi insan, hep doğrunun peşinden 
yürümeli.

C)  

Korkular, insanın kendini geliştirmesini engeller.D)  

Hikaye, parası olmadığı için gemiye kaçak binen bir 
gencin zorluklar içinde geçen yolculuğunu 
anlatmaktadır.

A)  

Kahraman, on sekiz yaşında genç bir delikanlıdır. 
Ailesine yük olmamak için iş bulabileceği bir yere 
gitmeye çalışmaktadır.

B)  

Hikaye, Girne Limanı, gemi ve Mersin'de geçmektedir.C)  

Hikaye sade bir dille yazılmış, yer yer halk ağzında 
kullanılan kelimelere yer verilmiştir.

D)  

2) Aşağıdakilerden hangisi hikayenin ögeleriyle ilgili bir 
bilgi değildir?

3)

Her işi yapan insan elidir kardeşim, anladın mı (   )A)  

Bu kutuları neden yan yana dizmişler, kimse 
bilmiyor (  )

B)  

Bu yıl hangi oyunların oynanacağını Ali'den başka 
kim biliyor (  )

C)  

Onu ne kadar sevdiğimi, saydığımı sen de anladın 
mı (  )

D)  

İçinde soru cümlesi bulunan sıralı cümlelerde eğer 
ikinci cümle soru anlamı taşımıyorsa cümlenin sonuna 
soru işareti konmaz.           
Buna göre, seçeneklerden hangisinde boş parantezle 
gösterilen yere soru işareti getirilemez?
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10) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)    

B)  

C)  

D)  

Diyelim ki  okula sabah sekiz gibi vardık. - varsayım 
cümlesi

Kapıyı yavaşça kapatırsan gürültü kimseyi rahatsız 
etmez. - gereklilik cümlesi

Oraya otur ve yerinden kalkma - emir cümlesi

İşte şimdi yandık. - ünlem cümlesi

11) Çamı çama çatarlar
Cama kurşun sıkarlar
Lefkoşa'nın kızları
Bize çalım satarlar

Yukarıdaki dörtlükle ilgili seçeneklerden hangisi 
söylenemez?

A)    

B)  

C)  

D)  

7'li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

Uyaklanışı aaba şeklindedir.

Konusu, Lefkoşa kızlarının davranışlarıdır.

Mısra sayısına göre yedekli manidir.

12)

Buna göre Ayşe, arkadaşına nerede olduğunu anlatırken 
hangi anlatım biçimini kullanmalıdır?

TÜRKÇE

9)

Yukarıdaki cümleler yapısına göre incelendiğinde 
seçeneklerden hangisinin örneği yoktur?

Arkadaşlarına çok sert sözler söyledi.

Adam adamdan korkmaz, utanır.

Gidemediğin yer senin değildir.

Bağlı CümleA)  

Basit CümleB)  

Sıralı CümleC)  

Birleşik CümleD)  

Arkadaşının evine gitmek için yola çıkan Ayşe, yolda 
kaybolur. Arkadaşına telefon ederek yolu bulamadığını 
söyler ancak nerede olduğunu da bilmemektedir. 
Bunun üzerine arkadaşının gelip kendisini alabilmesi 
için etrafta neler olduğunu anlatmaya başlar. 

ÖykülemeA)  

AçıklamaB)  

BetimlemeC)  

TartışmaD)  

1.  Örneğin, Dünya Güneş çevresinde bir tur dolanmasını 

    365 günde tamamlar ancak Merkür için bu süre 88 

    gündür.

2.  ABD'de bulunan bilim ve sanat müzesi Exploratorium 

    kendi internet sitesinde, doğum tarihinizi girdiğinizde 

    diğer gezegenlerde kaç yaşında olduğunuzu 

    öğrenebileceğiniz bir uygulamaya yer vermiş.

3.  Yani, Merkür'de bir yıl çok daha hızlı geçer!

4.  Bu da her bir gezegende bir günün ve bir yılın 

    uzunluğunun farklı olması anlamına geliyor.

 

5.  Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin her birinin hem 

    kendi ekseni çevresindeki dönüş süresi hem de Güneş 

    çevresinde bir tur dolanma süresi birbirinden farklı. 

 

6.  Bu durumda 1 Eylül 2012 tarihinde doğan biri Dünya'da 

    10 yaşındaysa Merkür'de 41 yaşında olur.

8)

Yukarıda sıraları değiştirilerek verilmiş olan cümlelerin 

doğru dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

5 - 2 - 1 - 6 - 3 - 4A)  

2 - 5 - 4 - 1 - 3 - 6B)  

5 - 1 - 4 - 2 - 6 - 3C)  

2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 6D)  
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Metin, seçeneklerden hangisini cevaplamaz?

Bilimin amacı nedir?A)  

Bilim, amacına ulaşmak için hangi yöntemleri 
kullanır?

B)  

Sanat, bilimin amaçlarına ulaşmasına hangi 
seviyede katkı koyar?

C)  

Bilimsel resimlemenin ortaya çıkışıyla ilgili 
verilebilecek en eski örnek, hangi tarihe aittir?     

D)  

14)

15) Metinden hareketle seçeneklerden hangisine 
ulaşılabilir?

A)    

B)  

C)  

D)  

İnsan anatomisi üzerindeki araştırmalar bilimsel 
resimlemenin değerini artırmaktadır.

Bilimsel resimleme, bilgi aktarma ve öğrenme aracı 
olarak değer görmekte ve kullanılmaktadır.

Sanat ve bilim, bilimsel araştırmaların başladığı ilk 
andan itibaren iç içe geçmiştir.

Bilim ve bilimsel araştırmalar başlangıçtan itibaren 
sanatın en önemli konularından birini oluşturmuştur.

16) Metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangisine 
ağırlıklı olarak yer verilmiştir?

TÜRKÇE
 YS 2022

YS 2022

ÖrneklemeA)  

BenzetmeB)  

KarşılaştırmaC)  

Tanık göstermeD)  

17) Metinde anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır?

ÖykülemeA)  

BetimlemeB)  

AçıklamaC)  

TartışmaD)  

Bilimin amacı evren hakkında bilinmeyeni ortaya çıkarmak 

ve evreni anlamak. Bu amaca pek çok gözlem, araştırma ve 

deney yoluyla ulaşılıyor ve sonunda da bilimsel bilgi elde 

ediliyor. Ulaşılan bilginin topluma ya da en azından diğer 

bilim insanlarına anlaşılabilir bir biçimde aktarılabilmesi de 

bilimin görevlerinden biri. İşte tam da bu noktada bilimin 

sanata başvurması gerekebiliyor! 15. yüzyılda insan 

anatomisinin daha iyi anlaşılmasıyla bilimsel resimleme 

önemli bir hâle geldi. 1514-1564 yılları arasında yaşamış olan 

Flaman anatomist Andreas Vesalius'un 1543 yılında 

yayımlanan, içinde bilimsel resimlemelerin de yer aldığı tıp 

kitabıyla birlikte, bilim ve sanat tam anlamıyla iç içe geçmeye 

başladı. Günümüzdeyse bilim yalnızca bilimsel resimlemede 

değil, üç boyutlu modellemede de sanata başvuruyor. 

Bilimsel resimlemenin ilk ne zaman ortaya çıktığı kesin olarak 

bilinmiyor. Ancak papirüsler üzerine ilkel cerrahi yöntemlerin ve 

iyileştirici özelliği olan bitkilerin resimlenmesi MÖ 400'lü yıllara 

kadar uzanıyor. Geçmişte görüntüleme yöntemleri çok gelişmiş 

olmadığından bilimsel resimleme bilgi aktarmada ve 

öğrenmede vazgeçilmez bir önem taşıyordu. Günümüzdeyse 

tüm teknolojik gelişmelere karşın biyoloji, fizik, kimya, anatomi, 

hayvanbilim, fosil bilim, bilişim gibi pek çok bilim dalında sıklıkla 

kullanılmaya devam ediyor. Ders kitaplarında gördüğümüz DNA 

molekülü çizimleri ya da veteriner kliniklerinde gördüğümüz 

hayvan resimleri biyoloji bilim dalına örnek olabilecek bilimsel 

resimlemelerden. Bu biyolojik resimlemeler sayesinde diğer 

yöntemlerle ortaya konulamayacak ayrıntılar anlaşılır hâle 

geliyor. 

(13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. soruları aşağıdaki parçaya
göre yanıtlayınız.)

13) Metnin yazılış amacı seçeneklerden hangisinde  
verilmiştir?

Bilim ve sanatın birbirini destekleyen disiplinler 
olduğunu ortaya koymak.

A)  

Bilimin görevlerini yerine getirirken sanattan 
yararlandığını ortaya koymak.

B)  

Sanatın ve bilimin varlığının milattan önceye 
dayandığını ortaya koymak.

C)  

Sanatçıların eser verirken bilimden yararlandıklarını 
ortaya koymak.

D)  
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22)

Büyük bir heyecan, bir haz içinde şu satırları 
yazıyorum.

B)  

Yaşlı insanların korona virüsünden etkilenme riski 
daha yüksektir. 

C)  

Logar kapağını kapatmadıkları için bir kişinin 
yaralanmasına neden olan iki belediye çalışanı 
işçinin işine son verildi.

D)  

 YS 2022
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18)

MakaleA)  

FıkraB)  

SohbetC)  

DenemeD)  

Metnin türü seçeneklerden hangisinde doğru olarak 
verilmiştir?

19)

Sanat Her YerdeA)  

Bilimin İçindeki SanatB)  

Sanatın Konusu BilimC)  

Evren ve SanatD)  

Bu parçaya konabilecek en uygun başlık seçeneklerden  
hangisidir?

20)

Kolay okunabilir, söylenebilir.A)  

Merak uyandırır.B)  

Başka eserlere benzemez.C)  

Süsten gösterişten uzaktır.D)  

Anlatım özelliklerine göre “Özgün” olarak nitelenen bir 

eserin özelliği, seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

21)

LirikA)  

EpikB)  

DidaktikC)  

SatirikD)  

Yukarıdaki şiir, şiir türlerinden hangisine örnektir? 

Beni seviyorsanız eğer ve anlıyorsanız,

Laboratuvarlarda sabahlayın, kahvelerde değil,

Bilim ağartsın saçlarınızı, kitaplar,

Ancak böyle aydınlanır o sonsuz karanlıklar.

Mustafa Kemal'i anlamak ağlamak değil,

Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.

                                                           Halim Yağcıoğlu

Seçeneklerden hangisinde anlatım bozukluğu 
yapılmıştır?

23) Seçeneklerden hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı 
hatalıdır?

Sen hayatımdaki bir yanlışmışsın, keşke seni hiç 
tanımasaydım.

A)  

Ben köşedeki büfeden size sandüviç getirebilirim.B)  

Dün akşam gerçekten çok güzel bir film izledik.C)  

Kendisini yalnız Bombay'a kadar götürecek tren 
parası vardı.

D)  

24) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiili haber kipi 
değildir?

Birkaç hafta sonra yeni evimize taşındık.A)  

Uzun, dik merdivenli bir yokuşu çıkardı. B)  

Evin ikinci katını çıkmadan havalar bozulmasın.C)  

D)  

25) Seçeneklerden hangisinde öznel bir ifade vardır?

Şairin en son kitabı iki yüz sayfadan oluşuyor.A)  

İlk ve son sayfalarda birer aşk şiiri var.B)  

Ara sayfalarda ise hayatın zorluklarını anlatan şiirler 
sıralanmış.

C)  

Şair, hayatın sevgiyle başlayıp sevgiyle bittiğini 
anlatmış herhalde.

D)  

TÜRKÇE TESTİ 

BİTMİŞTİR

Kültür seviyesindeki çöküş, yaygın bir hastalık gibi
sarar toplumu.

A)  

O, her zaman sinirli sinirli ve doğal olmayan gülüşü 
ile gülüyordu.
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1) 4)

2)

3)

A)  

B)  

C)  

D)  

 
Which of the following is multilplied with the result of 
the operation, then the result will be a natural number? 

32 75.(                ) - 24

3 12+

2

3

5

7

5) In the triangle ABC in the figure;

  
m(ABC) = (3x - 27)

m(ACB) = (x + 9)    and

|AC| > |AB|  

 
 what is the smallest integer value x can take? 

o

o

A

B C
(3x - 27)

o
(x + 9)

o

17A)  

18B)  

19C)  

20D)  

6)

 

According to the prime factor 

algorithm on the right, what is 

the result of the operation 

A + B + C + D ? 

A

135

C

15

D

1

2

B

3

3

5
273A)  

318B)  

323C)  

333D)  

 
In the pyramid above, "the product of the two numbers 
at the bottom will be written in the box above". 
According to this rule, what is the result of  X  Y ?  

2 8

2
8

X

 
Which of the following is not an identity? 
  

-5x(2x - 3) = 15x - 10xA)  

(x + 4)(3x - 2) = 3x  + 10x - 8B)  

(3 - x)(3 + x) = x  - 9C)  

9xy - 6 - 6x y + 4x = (3xy - 2)(3 - 2x)D)  

2

2

2

2

1200 TLA)  

2000 TLB)  

2400 TL C)  

3500 TLD)  

After Nurdan spent       of her money, she gave       of 

her remaining money to her sister Candan. 

2
5

4
7 

In the last case, Nurdan has 900 TL le�. How much 
money did Nurdan give to her sister Candan? 

7)

20%A)  

25%B)  

50%C)  

75%D)  

What is the slope of the line 2x – 8y + 20 = 0 in percent? 

D)  2
14

C)  2
15

B)  2
16

A)  2
17

Y

.



6

 YS 2022

YS 2022

MATHEMATICS

8)

9) A stationery shop sells 4 books and 5 notebooks 
for a total of 100 TL. A student gives 100 TL for 
3 books and 2 notebooks, receives 32 TL change.

What is the total price of 1 book and 1 notebook in 
this sta�onery? 

10)

What is the result of following opera�on? 

0.64. (                       )-1 + 7
9 0.25

16 TLA)  

20 TLB)  

24 TLC)  

28 TLD)  

0.04A)  

0.4B)  

4C)  

40D)  

12) a = 3 -          and   b = 3 +       , then what is the value of  

a  + b  -  2ab ? 

  

5A)  

9B)  

10C)  

20D)  

2 2

5 5

13)

11)

 

An equal number of candies will be distributed to 81 

students at a course center for passing their exams. 

Since the total number of sugars is 3   how many 

candies will the each student get? 

  

9A)  

18B)  

27C)  

36D)  

7

14)

What is the result of following operation? 
  

24A)  

32B)  

36C)  

48D)  

(-3 )  -4   27. .2 3 4 -2

3     (-2)-1 4.

4x  + 20x + 25 A)  

4x  - 20x + 25 B)  

4x  + 20x - 25 C)  

4x  + 25 D)  

 
Using four of the rectangles with side lengths x br and 
(x + 5) br, the square shape above is created and 
the shape is completely painted, including the square 
region in the middle of the figure. 

2

x br
(x + 5) br

Which of the following algebraic expression gives 

the area of the painted figure in br  ? 

2

2

2

2

 
In the figure, the ladder of a fire truck is extended 
17 meters to touch the top of the flagpole. The height 
of the lower end of the ladder from the ground is 
5 meters and the distance from the flagpole is 15 meters. 

  

8 mA)  

11 mB)  

13 mC)  

16 mD)  

17 m

5 m

15 m

What is the length of the flagpole perpendicular to 
the ground? 

flagpole
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15) If "5 more than 11 times of a number is greater than 
or equal to 4 times of 3 more of the same number"; 
which of the following is the correct representation of 
the value range of this number in real numbers on 
the number line? 

16)

-6A)  

-3B)  

3C)  

6D)  

Since the point A(2, a) is on the line 5x – 8y – 34 = 0, 
what is a? 

17) What is K in the equation  2022  -  2018  = 160  K ?
2 2 .

18)

12 cmA)  

15 cmB)  

18 cmC)  

21 cmD)  

B, C and D in the figure below are linear 

points,  

[DE]^[DC], [AB]^[BC]

|DE|= (x + 3) cm

|DC|= x cm

|BC|= 48 cm 

|AB|= 60 cm 

19)

What is the result of following operation? 
  

x + 2 
3

3x - 2 
5

- = -x + 1
3

20)

Since ABCD     PRST, what is the similarity ratio between 

these rectangles? 

21) A mother's age is 8 times the age difference of her 
2 children. If the mother's age after four years is 
9 times the age difference of her children, which of 
the following is false?

Mother is 32 years old. A)  

The age difference of the children is 4. B)  

After 4 years, the age difference of the children 
will be 8. 

C)  

Children's ages cannot be calculated from 
the information given in the question. 

D)  

so what is |DE| in cm? 

60cm

48cm
xcm

(x+3)cm

The rectangles ABCD and PRST are given on the square 
floor below. 

A)  
1

B)  
1

C)  
1

D)  
-1

A B

D C

P T

R S

A)  

B)  

C)    

D)  2  

3
4

1
2

4
3

~

-1A)  

0B)  

1C)  

3D)  

41A)  

61B)  

81C)  

101D)  
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22) In which step was the first mistake made in the algebraic

operation given below? 

1.A)  

2.B)  

3.C)  

4.D)  

(x – 3)(–2x + 5) – 4(x – 1) =

x  –2x + 5x –3  –2x – 15 – 4(x – 1) =. .

–2x + 5x + 6x – 15 – 4x – 4 =2

–2x + 11x – 15 – 4x – 4 =2

–2x + 7x – 19 =2

1. Step

23)

In the right angled triangle ABC in the figure, [BD] is 
the angle bisector.

[AD]A)  

[BC]B)  

[CD]C)  

[BD]D)  

A

B C

25) Which of the graphs below belongs to the line 

2x + 3y –12 = 0? 

  

ABCA)  

DEFB)  

KLMC)  

PRTD)  

A

B C

E D

F

K

L M

P

R T

24) Which of the triangles given below has a different area 
measure than the others?   

2. Step

3. Step

4. Step

83
o D

m(ABC) = 90    

m(ADB) = 83  

 Which side of the triangles ABD and BCD is the shortest?

o

o

A)  

y

x-6

4
B)  

y

x
6

4

C)  
y

x-6
-4

D)  

y

x
6

-4

END OF THE 
MATHEMATICS TEST
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1) 3)Bir öğrenci, bitki ve fare arasındaki oksijen-karbondioksit 
döngüsünü göstermek istiyor. 

Hazırlanan düzenekte fare oksijen üretmektedir.A)  

Düzenek doğru olarak hazırlanmıştır.B)  

Düzeneğe ışık verilmeli ve fare için besin konmalıdır.C)  

Düzenekte; bitki oksijen, fare ise karbondioksit 
üretmektedir.

D)  

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi fotosentez ve solunum 
olayları sırasında oluşan gazların döngüsünü doğru olarak 
vermiştir?
  

Yukarıda öğrencinin kurduğu düzenekle ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Karanlık

Fare
Sulanmış

Bitki

2) Aşağıda bir besin ağı verilmiştir.

Verilen besin ağına göre aşağıdakilerden hangisi yanlış�r?
 

Bitki üretici, tavşan otçul, şahin ise etçil bir canlıdır.A)  

Şahin hem ikincil hem üçüncül tüketicidir.B)  

Şahinler azaldığı zaman kertenkele, tavşan ve yılan 
sayıları artacaktır.

C)  

Tüm tavşanların bir hastalıktan dolayı ölmesi 
durumunda, besin zincirindeki diğer canlıların 
sayıları değişmez.

D)  

A)  

B)  

C)  

D)  

Solunum Fotosentez

O
2

CO
2

Solunum Fotosentez

H
2

CO
2

Fotosentez Solunum

H
2

O
2

Fotosentez Solunum

O
2

CO
2

4) Aşağıda DNA molekülü ile ilgili bilgiler verilmiştir.  

I.    Canlıya ait gene�k bilgileri taşır.

II.    Çi� zincirli sarmal yapıdadır.

III.    DNA'nın en küçük birimine nükleo�d denir.

IV.    DNA molekülünün yapısında adenin bazı ile 
         guanin bazı, �min bazı ile de sitozin bazı 
         arasında hidrojen bağları oluşur.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

I  ve  IIA)  

I,  II  ve  IIIB)  

I,  II  ve  IVC)  

I,  II,  III  ve  IVD)  
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5) 8)

Atık miktarı ve çevre kirliliği azaltılmıştır.A)  

Doğal kaynaklar çok az korunmuştur.B)  

Hava kirliliğinden dolayı solunum rahatsızlığı olan
hasta sayısı fazladır.

C)  

Enerji tasarrufu, ülke ekonomisine çok az katkı 
sağlamaktadır. 

D)  

Y ve Z hücreleri oluşurken kromozom sayısı değişmez.A)  

X, Y ve Z hücreleri aynı genetik yapıya sahiptir.B)  

Y ve Z hücrelerinin organel çeşitliliği aynıdır.C)  

Y hücresinin görevi Z hücresinin görevinden farklıdır.D)  

Aşağıdaki şekilde bir X hücresi mitoz bölünme geçirerek 
Y ve Z hücrelerini oluşturuyor.

Bu bölünme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlış�r?

X

ZY

6)

Bölünerek çoğalmaA)  

Tomurcuklanma ile çoğalma B)  

Vejetatif üremeC)  

Zigot ile üremeD)  

Ata canlıdan gamet oluşturmaksızın mitoz bölünme ile 
yeni bireylerin oluşmasına eşeysiz üreme denir.

________________  en hızlı eşeysiz üreme şeklidir. 
Bakteriler, öglena ve amip gibi tek hücreli canlılarda 
görülür.

Yukardaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge�rilmelidir?

7)

Tt x TTA)  

TT x ttB)  

Tt x TtC)  

Tt x ttD)  

Orak hücreli anemi çekinik genle taşınan gene�k bir 
hastalık�r. Ali ve Ayşe bu hastalık yönünden sağlıklı 
ebeveynlerdir. Üç çocuklarından ikisi sağlıklı iken bir 
tanesi ise orak hücreli anemi hastalığına sahip�r. 

Buna göre, aşağıdaki seçeneklerden hangisi Ali ve 
Ayşe'nin geno�plerini doğru olarak vermiş�r?

Aşağıda bir ülkenin enerji elde etme durumu verilmiş�r. 

Buna göre, bu ülke için aşağıda verilenlerden hangisi 
yanlış�r?

%70

%20

%10

Kömür + Petrol

Başka ülkeden sa�n alma

Geri dönüşüm

9) Aşağıda, periyodik tablodan bir kesit veriliyor.

Tabloda gösterilen X, Y, Z ve T elementlerinin sahip 
oldukları atom numaralarının küçükten büyüğe doğru 
sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiş�r?

X < Y < Z < TA)  

Y < X < T < ZB)  

X < Z < T < Y C)  

Z < T < X < YD)  
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10) Aşağıda metal ve ametallerin özelliklerinden bir kısmı 
karışık olarak verilmiştir.

Molekül yapılıdır. A)  

Elektron alış verişi ile oluşmuştur. B)  

Ametal atomlar arasında oluşmuştur.C)  

Elektronlar ortaklaşa kullanılmıştır. D)  

2A)  

4B)  

6C)  

9D)  

I.    Tel ve Levha haline ge�rilebilirler.

II.    Doğada genellikle X  gibi moleküler halde  2

        bulunurlar.

III.    Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar.

IV.    Isıyı ve elektriği iletmezler (grafit hariç).

V.    Oda sıcaklığında ka�-sıvı ve gaz halinde 
        bulunurlar.

VI.    Yüzeyleri parlak�r.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu özellikler doğru 
olarak gruplandırılmış�r?

I - II - IIIA)  

II - IV - VB)  

V - VI - IIC)  

I - III - VID)  

Metaller Ametaller

IV - V - VI

I - III - VI

I - III - IV

II - IV - V

11) Aşağıda, Flor atomları arasında oluşan bir bağ 
gösterilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlış�r?
 

12) Aşağıda verilen kimyasal tepkimede en fazla sayıda
atom içeren molekülün başına 1 yazılarak denkleştirme 
işlemi yapılıyor. 

Buna göre, O  molekülünün başına aşağıdaki 2

katsayılardan hangisi yazılmalıdır?

13) Aşağıda X, Y ve Z maddeleri su ile reaksiyona 
girdiğinde oluşan iyonlar verilmiştir. 

Buna göre, X, Y ve Z maddelerinin pH ölçeğindeki 
yerleri, aşağıdakilerin hangisindeki gibi olabilir? 

OH  iyonu verir.

H   iyonu verir.+
X

Y

Z İyon vermez.

A)  

B)  

C)  

D)  

0 7 14

X Z Y

0 7 14

Y Z X

0 7 14

Z X Y

0 7 14

X Y Z

14) Sıcaklık, maddeyi oluşturan taneciklerin tamamının 
kinetik enerjilerinin ortalamasıdır. Sıcaklık fiziksel bir 
büyüklüktür ve termometre ile ölçülür. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi termometrenin 
ölçtüğü sıcaklığa ait birim olamaz? 

Kalori (Cal)A)  

Celcius (°C)B)  

Kelvin(K)C)  

Fahrenayt (F)D)  

C H O    +    O                     CO    +   H O                  6 12 6 2 2 2
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15) Demir bir çubuğa 2300 J’lük ısı enerjisi verildiğinde 
çubuğun sıcaklığı 50 °C artmaktadır. 

100A)  

80B)  

20C)  

10D)  

18) Aşağıda basit makineler ile ilgili bilgiler veriliyor.

16) 90 °C de buhar halinde bulunan 50 g kütleli “K” cisminin 
soğutulması ile oluşan sıcaklık-ısı grafiği aşağıdaki gibidir.

0A)  

10B)  

20C)  

30D)  

-20

0

70

90

500 1000 2000 3500
Isı(Cal)

Sıcaklık( C)°

17) 200 N ağırlığındaki okul çantasını sırtında taşıyarak 
50 metre mesafeyi yürüyüp sınıfına giren bir öğrenci 
yerçekimi kuvvetine karşı kaç joule iş yapmış sayılır?

10 000A)  

1000B)  

4C)  

0D)  

Verilen bilgilerden hangisi veya hangileri yanlış�r?

I.    Kuvve�n büyüklüğünü, türünü ya da 
      doğrultusunu değiş�rir.

II.    Kuvve�en kazanç varsa, aynı oranda yoldan da 
        kazanç sağlar.

III.    İş veya enerjiden kazanç sağlamaz.

IV.    İş kolaylığı sağlar.

Yalnız  IIA)  

I  ve  IIIB)  

I,  II  ve  IIIC)  

I,  III  ve  IVD)  

19) Yerde duran, içi dolu 600 N ağırlığındaki bir varili 1.5m 
yükseklikteki kamyon kasasına çıkarmak istiyoruz. 

Varile uygulayacağımız maksimum kuvvet 200 N 
olduğuna göre kuracağımız eğik düzlemde 
kullanacağımız kalasların boyu kaç metre olmalıdır?

1.5 mA)  

3 mB)  

4 mC)  

4.5 mD)  

20) 1200 N ağırlığındaki yük, aşağıda verilen I. ve II. 
palangalar ile dengede tutuluyor. 

I. palangada uygulanan kuvvet F  ve II. palangada 1

uygulanan kuvvet F  olduğuna göre F /F  oranı kaç�r?2 2 1

4/3A)  

3/4B)  

1/2C)  

1D)  

F
1

I

Yük

F
2

II

Buna göre, demir çubuğun kütlesi kaç gramdır? 
o(Demirin özısısı = 0.46 J/g C )

Yük

Buna göre, K cisminin donma ısısından yoğuşma ısısını 
çıkarırsak sonucu kaç buluruz? (L  – L  = ?)d y
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21) Aşağıda, diş sayıları farklı olan birbirine geçmiş iki dişli 
çark veriliyor.

1 yönünde 6 turA)  

2 yönünde 3 turB)  

2 yönünde 6 turC)  

1 yönünde 3 turD)  

23)

A dişlisinde 5, B dişlisinde 15 diş bulunduğuna göre 
B dişlisi ok yönünde 2 tur dönerse, A dişlisi hangi 
yönde kaç tur döner?

İnce kenarlı mercekler, üzerine gelen ışınları bir noktada 
toplayarak yanmaya neden olabilir.

A B

2

1

22) Laboratuvarda su dolu bir kap ve lazer kullanılarak 
aşağıdaki deney yapılıyor.

Hava

Su

Yapılan deneyde ışığın doğrultusunun değişmesinin 
sebebi nedir?

Işığın dalgalar halinde yayılması.A)  

Işığın farklı yoğunluktaki ortama geçmesi.B)  

Lazer ışınlarının kırılgan olması.C)  

Su ve havanın sıcaklıklarının farklı olması.D)  

24) Birçok alanda üst düzeyde bir verimlilikle kullanılabilen 
ve istenmeyen (kaybolan) enerjiye dönüşmeleri 
diğerlerine oranla çok daha az düzeyde olan enerji 
biçimlerine Yüksek Nitelikli Enerji denir.

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha yüksek 
nitelikli bir enerji biçimidir?

Kimyasal EnerjiA)  

Isı EnerjisiB)  

Elektrik EnerjisiC)  

Nükleer EnerjiD)  

25)

Kurulum süresi çok uzun ve yatırım maliyeti yüksektir.A)  

Kurulum ve işletilmesinde yüksek miktarlarda su 
ihtiyacı vardır.

B)  

Kurulumu ve çalıştırılmasında üst düzeyde güvenlik 
tedbirlerine ihtiyaç vardır. Tehlikelidir.

C)  

Kullanım ve kurulum açısından oldukça ekonomiktir 
ve çevreye hiçbir zararı yoktur.

D)  

Buna göre, aşağıdaki düzeneklerden hangisinde yanma 
olayı gerçekleşebilir?

Asal eksen

Asal eksen

Asal eksen

Asal eksen

A)  

B)  

C)  

D)  

Ülkemiz için en önemli alterna�f enerji kaynağı olan 
güneş enerjisi için aşağıda yazılanlardan hangisi en 
uygundur?
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