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5. 

VÜCUT DİRENCİNİZİ

BİSİKLET KULLANMANIN
FAYDALARI

YOL PARANIZ ÇEVRE

KAS DOKUSUNU KARBON SALINIMI

METABOLİZMAYI PETROL TÜKETİMİNİ

BEYİN VE
RUH SAĞLIĞINIZI

KALP VE DAMAR
SAĞLIĞI İÇİN

ARTIRIR

CEBİNİZDE KALIR DOSTUDUR

KUVVETLENDİRİR AZALTIR

HIZLANDIRIR AZALTIR

DÜZENE SOKAR

FAYDALIDIR

 Bu görselden hareketle bisiklet kullanımı aşağıdaki alanların hangisinde olumlu etkiye sahip değildir?

 A) Sağlıkpsikoloji     B) Zihinkas gücü
 C) Doğatrafi k     D) Sosyal yaşamzaman yönetimi

6. 
Gökyüzü gözlemcileri, gökyüzündeki değişimleri ve bazı olayları izler. Bazen gökyüzü gözlemcilerinin ilgi
sini bu tür sıradan olaylardan daha çok çeken şeyler olur. Örneğin zaman zaman iki ya da daha fazla gök 
cismi, birbirine çok yakın konuma gelir. Buna “yakınlaşma” adı verilir. Gökyüzü gözlemcileri, yakınlaşmaları 
kaçırmamaya çalışır. Konuyla ilgili küçük bir hatırlatma yapalım: Mayıs sonunda parlak gezegenlerden Ve
nüs, Jüpiter ve Merkür’ün batı ufku üzerinde çok yakın konuma geleceği güzel bir yakınlaşma göreceğiz.

Günlerce ilerledik ve sonunda Jüpiter’e geldik. Burası Güneş sistemindeki sekiz gezegenden biri ve en 
büyüğü. Venüs’ten sonraki en parlak gezegen. Bu gezegenin kütlesi Dünya’nınkinin 318 katı kadarı, çapı 
ise on bir katından biraz fazla. Kütle çekim kuvveti ise Dünya’nınkinin üç katı. Bu gezegen daha akışkan 
ve gaz maddelerden oluşmuş.

II. Metin

I. Metin

 Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak yönlerinden biri değildir?
 A) Uzay ve gezegenlerden bahsedilmesi
 B) Nesnel cümlelere yer verilmesi
 C) Örneklendirmeden faydalanılması
 D) Açıklayıcı anlatım biçiminin kullanılması
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Aikido; enerji ile uyumlu hareket etme yolu, uyum ve enerji yolu, yaşam gücüyle bütünleşme yolu olarak ta-
nımlanır. Japonya’da doğmuş ve Morihei Ueshiba tarafından geliştirilmiş bir Japon savunma sanatıdır. Çiftçi 
bir ailenin beş çocuğundan biri olan Morihei, küçüklüğünde sıklıkla hastalandığı için evde çok zaman geçirmek 
zorunda kalmış. Babasından samuraylarla ilgili efsaneleri dinleyerek büyümüş. Morihei, dinlediği efsaneler ve 
budo adı verilen savaş sanatlarını geliştirerek savunmaya yönelik aikido tekniklerini ortaya çıkarmış.

Bir savunma sanatı olarak kabul edilen aikidoda yarışma değil gösteriler yapılır. Aikido, herhangi bir saldırıyla 
karşı karşıya kalınması durumunda kendini savunmayı öğretir. Amaç; durumu fark etmek, yapılan harekete 
uygun tekniği kullanarak karşı harekette bulunmak ve saldırı yapanın dengesini bozmaktır.

Aikido yapmak için belirli bir vücut yapısına sahip olmak gerekmez. Zaten çalışmalara devam edildikçe kaslar 
gelişir ve güçlenir. Hem kadınların hem de erkeklerin yapabileceği bu spor için belirlenmiş bir yaş aralığı da 
yoktur. Aikido, belirli kurallar çerçevesinde teknikler ve hareketler öğrenilerek yapılır. Bunlar, bedene esneklik 
kazandırır. Teknikler tek tek öğretilir ve ilerlendikçe birleştirilerek kullanılır.

7 ve 8. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

7. Aikido ile ilgili, 
 I. Japon savunma sanatıdır.
 II. İleri seviyelere gelmek için bazı sınavlardan 

geçilir.
 III. Kadın ve erkeklerin yapabileceği bir spordur.
 IV. İleri yaşlarda öğrenilmesi zor bir spordur.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

9. Kısaltmalarla ilgili aşağıdaki kurallar verilmiştir:
 • Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla 

yapılır.

 UYARI: Gelenekleşmiş olarak T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) ve T. (Türkçe) kısaltmalarının dışında büyük harfler-
le yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz.

 • Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır.
 • Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır.

 Bu kurallara göre aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

 A) TBMM’de B) 10 kr.un  C) D.M.O’nun  D) 2 kg’lık

8. Bu metinde aikido ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisine değinilmemiştir?

 A) Nasıl tanımlandığına
 B) Kim tarafından geliştirildiğine
 C) Belirli bir yaş sınırlaması olmadığına
 D) En fazla hangi seviyeye çıkabileceğine
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10. Çekeceğiniz fotoğrafta yatay ve dikey ikişer çizginin olduğunu hayal edin. Fotoğrafını çekmek istediğiniz varlığı, 
bu çizgilerin kesiştiği dört noktadan birine ya da ikisine denk getirin. Böylece göze hoş görünen fotoğrafl ar elde 
edebilirsiniz.

 Aşağıdaki fotoğrafl ardan hangisi, bu metinde sözü edilen yönteme göre çekilmemiştir?
 

A)

C)

B)

D)

11. Aşağıdaki metinlerin hangisinde hayalî unsurlara yer verilmemiştir?

 A) Mahallemizin en eğlenceli yeri kavak ağaçlarının altıydı. Burası tam bize göreydi çünkü ağaçların gölge
sinde birçok oyun oynayabiliyorduk: saklambaç, körebe, yakan top, çelik çomak, mendil kapmaca... Za
man zaman annelerimiz de toplanıp piknik yapmak için buraya gelir hatta çoğu zaman bizim oyunlarımıza 
katılırlardı. Bir gün bu alana alışveriş merkezi yapılacağı haberini aldık. Oyun alanımızı nasıl kurtaracağız 
diye kara kara düşünmeye başladık.

 B) Güneş, sayısız defa doğup batmaktan yorulmuştu. “Nerede uyusam?” diye düşündü. Gökyüzünde uyu
yacak bir yer yoktu. Ama yeryüzünde uyuyacak bir yer bulabilirdi. Denize sordu: “Affedersiniz, öyle çok 
yoruldum ki... Acaba sizin üzerinizde uyuyabilir miyim?” Deniz, bu yorulmuş güneşe baktı ve “Üzerimde 
uyumanızı isterdim ama öylesine sıcaksınız ki üzerime yattığınızda ben kuruyuveririm. Ben kurursam ba
lıklar nereye gider sonra? Hepsi ölür.” dedi. Deniz haklıydı. Güneş, denizde uyuyamayacağını anlamıştı.

 C) Hindistan’daki büyük bir ormanda bir karga yaşarmış, yuvasının nerede olduğunu kimse bilmezmiş. Ağaç 
dalları arasında bulunan yuvasında etrafı seyrederken bir avcının yaklaştığını fark etmiş karga. Avcıyı 
gözlemeye başlamış. Avcının bir elinde sopa, diğer elinde de ağ varmış. Karga, bu sevimsiz avcıdan iyice 
şüphelenmeye başlamış. Kendi kendine “Bu avcı galiba beni vuracak. Benim için gelmese bile bir başka 
kuşu avlayacağından eminim.” demiş. Karga, avcıyı izlerken avcı, bir ağacın arkasına gizlenmiş.

 D) Hayatın tadı tuzu kalmamış mürekkep balığı için. Günlerdir bir tek balıkçık bile yiyememiş. Dişi çok ağrı
yormuş. Bir şeyleri ısırmaya kalktığında acıdan kıvrandığı için sadece yosun çorbası içebiliyormuş. Yosun 
çorbası da çocukluğundan beri en sevmediği yemekmiş. Zavallı, yosun çorbası içmek zorunda kaldığına 
mı üzülsün, diş ağrısına mı? Diş ağrısına. Çünkü korkunç bir ağrıymış bu. Nereye saklanırsa saklansın 
mürekkep balığı, ağrı gelip onu buluyormuş. Geceleri yorganın altına gizlenmek bile işe yaramıyormuş.
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20. Grafik: İllerin Ürettikleri Tahıl
            Ürünlerinin Miktarları
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 Yukarıdaki grafikte 2018 yılında Türkiye’deki bazı illerin ürettikleri arpa,  yulaf ve buğday miktarı gösterilmek-
tedir. Bu şehirlerin 2019 yılında ürettiği yulaf miktarı ile ilgili ise şunlar bilinmektedir:

 •  Hatay’ın yulaf üretim miktarı artmış, Mersin’inki azalmıştır.
 •  Adana’nın yulaf miktarı bir önceki seneyle aynı kalmıştır.
 •  Konya’nın yulaf üretim miktarında artış gözlenmiştir.

 Bu illerin 2019 yılındaki yulaf üretim miktarını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?
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1. Sen dili; sen’le başlar veya sen’le biter, yargılayıcı, 
eleştirici ve suçlayıcı olabilir.

 Buna göre, aşağıdaki cümlelerden hangisi “sen 
diline” örnek gösterilemez?

 A) “Her zaman ki gibi eve yine geç geldin.”
 B) “Bana kalırsa bu konuyu da pek iyi öğreneme-

mişsin.”
 C) “Derslerine yeterince çalışmaman beni kaygı-

landırıyor.”
 D) “Söz verdiğin hâlde neden gelmiyorsun?”

2. • Rodos Adası’nın fethedilmesi

 • Preveze Deniz Savaşı’nın kazanılması

 • Kıbrıs’ın fethedilmesi

 Bu gelişmelerin ortak sonucu olarak aşağıda-
kilerden hangisi gösterilebilir?

 A) Akdeniz’de Türk egemenliği pekiştirilmiştir.
 B) Osmanlı’daki ticari faaliyetler yavaşlamıştır.
 C) Balkanlarda siyasi birlik sağlanmıştır.
 D) Karadeniz’deki hâkimiyet Türklere geçmiştir.

3. I. Bizans sınırında kurulmuş olması

 II. Yöneticilerinin yetenekli olması

 III.  Moğollardan kaçan birçok Oğuz boyunun Os-
manlılara katılması

 IV. Diğer beyliklerle iyi ilişkiler kurması

 Yukarıda Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede büyü-
mesinin bazı nedenlerine yer verilmiştir.

 Bu nedenlerden hangisi coğrafi konumu ile il-
gilidir?

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

4.  .........................................
 Osmanlıların Akdeniz’de kuvvetlenmeleri ve tüm 

Ege Denizi’ne hâkim olmaları sonucunda Avrupa-
lılar, Anderea Doria (Andrea Dorya) komutasında 
Haçlı donanması (Venedik, Cenevizliler, Malta, 
Portekiz, İspanya) hazırladılar. Yapılan savaşta 
Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı 
donanması büyük bir zafer elde etti. Akdeniz bir 
Türk gölü hâline getirildi.

  Paragrafa getirilebilecek uygun başlık aşağı-
dakilerden hangisidir?

 A) Kırım’ın Fethi
 B) Mısır’ın Fethi
 C) İnebahtı Deniz Savaşı
 D) Preveze Deniz Savaşı

5. “Basın, hiçbir sebeple baskı ve etki altına alına-
maz.”

 “Gazeteciler; gördüklerini, düşündüklerini, bildikle-
rini samimiyetle yazmalıdırlar.”

 Mustafa Kemal Atatürk

 Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözlerinde;  

 I. Doğru bilgi alma hakkı,
 II. Kitle iletişim özgürlüğü,
 III. Din ve vicdan özgürlüğü

 temel hak ve özgürlüklerden hangilerine dikkat 
çekmek istediği söylenebilir?  

 A) I ve II. B) I ve III.
 C) II ve III. D) I, II ve III.
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1. “Dünyada ne ekersen ahirette onu biçersin.”
 Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu sözle anlam-

ca ilişkilendirilebilir?

 A) “Kıyamet vakti de gelecektir; bunda şüphe 
yoktur. Ve Allah kabirlerdeki kimseleri diriltip 
kaldıracaktır.”

 (Hac suresi, 7. ayet)
 B) “Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. Ancak 

azamet ve ikram sahibi Rabb’inin zatı bakî kala-
cak.”

 (Rahman suresi, 26. ayet)
 C) “Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse 

onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağır-
lığınca bir kötülük işlerse onun cezasını göre-
cektir.”

 (Zilzal suresi, 78. ayetler)
 D) “Rabbi’inizden bağışlanma dileyin; sonra ona 

tövbe edin. Muhakkak ki Rabb’im çok merha-
metlidir, çok sevendir.”

 (Hûd suresi, 90. ayet)

2. Nâs suresinde bir yandan insanların rablerinin de, 
hükümdarlarının da, ilâhlarının da sadece Allah ol-
duğuna ve yalnızca O’na sığınmak, O’na tapmak, 
O’nun hükümranlığını tanımak gerektiğine dikkat 
çekilirken öte yandan insanları aldatmaya ve doğ-
ru yoldan saptırmaya çalışan insan ve şeytanla-
rın kötülüklerinden de yalnızca Allah’a sığınılması 
tavsiye edilmiştir.

 Buna göre Nâs suresinden aşağıdakilerden 
hangisi çıkarılamaz?

 A) Kötülükler karşısında sığınılacak bir adres var-
dır.

 B) İbadete layık tek varlığın Allah olduğu bilinme-
lidir.

 C) İnsanlar da tıpkı şeytan gibi diğer insanlara kö-
tülüğü fısıldayabilir.

 D) İnsanları aldatmaya yönelik davranışlar dinden 
çıkmayı gerektirir.

3. Kişi ruhsal olarak güçlü olmalıdır. Büyü ve sihir 
yapan kişilerin kendisine kesinlikle zarar vereme-
yeceğine inanmalıdır. Allah’a güvenerek kendisini 
güçlü hissetmelidir. Çünkü Allah’a güvenen kişinin 
başka varlıkların kötülüğünden korkmasına gerek 
yoktur. Allah’ın gücü bütün varlıkların üstündedir.

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulan-
mıştır?

 A) Büyü ve sihirde doğaüstü güçlerden yararlanıldığı
 B) Büyü ve sihirden korunmanın yolları
 C) Büyü ve sihirle uğraşan kişilerin kendilerine 

zarar verdiği
 D) Büyü ve sihirin büyük günahlardan olduğu

4. İbadetler, yalnızca belirli davranışların tekrarlana-
rak yerine getirilmesi ile tamamlanan bir dini so-
rumluluk olmayıp aynı zamanda kulun samimiyet 
ve ihlâs ilkelerini de özümseyerek gerçek anlamda 
kendini Rabb’ine teslim etmesinin ifadesidir. Diğer 
bir ifadeyle ibadet, her yönüyle kulun kendisini Al-
lah’a adaması da denilebilir. İbadetler yerine getiri-
lirken bu hususa dikkat edilmez ise, yapılan bütün 
ibadetlerin birer antrenmandan ibaret kalması ola-
sılığı her zaman bulunmaktadır.

 Aşağıdaki ayetlerden hangisinin bu metni des-
teklediği söylenebilir?

 A) “O gün onların ağızlarını mühürleriz; yaptıkları-
nı bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder.” 

 (Yâsîn suresi, 65.  ayet)
 B) “…Yoluna gücü yetenlerin Kâbe’yi haccetmesi, 

Allah’ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır…” 
 (Âli İmrân suresi, 97. ayet)
 C) “De ki: ‘Şüphesiz benim namazım, kurbanım, 

hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Al-
lah içindir.’” 

 (En’am Suresi 162. ayet)
 D) “(Ey Muhammed!) De ki: “Gelin, Rabbinizin 

size haram kıldığı şeyleri haber vereyim: O’na 
hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya, babaya iyi 
davranın…” 

 (En’âm suresi, 151. ayet)
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5. Which one completes the sentence according 
to the text?

Some species are becoming extinct 
because people overhunt some animals for 
fur, tusks, ivory, for trade or medicine. They 
also cut down forests, so they destroy the 
habitat of animals. Global warming is also 
threatening wild life. Ice is melting in the 
poles. Polar bears are losing their habitat. 
Humans should take precautions to protect 
nature. They should stop hunting and they 
should plant more trees. They can also save 
energy and stop polluting the environment.

 Some animals are losing their habitat because 
- - - -. 

 A) people are planting trees
 B) the ice in the poles is melting
 C) we are taking some precautions
 D) people hunt animals for different reasons

6 - 8: For these questions, choose the 
best option to fi ll in the blanks.

6. 

   .

What should people do to 
protect endangered animals?

 A) The wild animals live in forests
 B) People should hunt animals
 C) They should save their habitats and plant trees
 D) They can wear fur and sell pets

7. Esin : Alfred Hitchcock was a great director.

 Paul :    ?
 Esin : Yes, he studied engineering.

 A) Did he get any awards 
 B) Who did he get married to
 C) When did he die
 D) Did he go to university

8. Dora :  Sue was a brilliant girl. She graduated from 
university two years early.

 Sam : Yes, you’re right.    .

 A) She was a lazy student at school 
 B) She couldn’t get high marks in exams
 C) She was always successful at her lessons

 D) She wasn’t a good student

Answer the questions 9 - 10 according to the 
passage below.

Marie Sklodowska was born in Warsaw, Poland, 
on 7th November 1867. Her childhood was not 
happy. Her older sister died when she was nine and 
her mother died when she was eleven. She couldn’t 
go to university because universities in Poland were 
not open to women. In 1891, Marie went to Paris to 
study physics. She did very well and got her degree 
in 1893. A year later she got a maths degree, too. 
In the same year she met Pierre Curie and they got 
married in 1895. They had two daughters: Irene, 
born in 1897 and Eve, born in 1904. In 1898, Marie 
and Pierre Curie discovered radium. In 1903, they 
won the Nobel Prize for Physics and they became 
famous. Then, three years later, Pierre died. In 
1911, Marie Curie won her second Nobel Prize 
for chemistry. Three years later, she opened the 
Radium Institute and worked on Xrays with her 
daughter Irene. She died of leukemia in 1934.

9. How many awards did Marie Curie win?
 A) One B) Two
 C) Three D) Four

10. Which one is FALSE?

 A) Marie Curie got married to Pierre Curie in 1895.
 B) Marie and Pierre Curie didn’t have any children.
 C) Marie Curie died at the age of sixtyseven.
 D) Marie Curie won her second Nobel Prize for 

chemistry.
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6. Aşağıda bir sayı örüntüsüne ait kural verilmiştir.

8n ‒ 1

 “n” adım sayısı olmak üzere, kuralı verilen sayı örüntüsü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 A) 8, 15, 22, 29, 36, .....     B) 7, 16, 25, 34, 43, ....
 C) 9, 17, 25, 33, 41, ......     D) 7, 15, 23, 31, 39, .....

7.        ax + b
                

 Katsayı      Değişken        Sabit Terim
 Sabit terim de bir katsayıdır.
 Aşağıda iç içe geçirilmiş 3 tane saksı verilmiştir. Bu saksıların 3’ü de üstü açık dikdörtgenler prizması şeklin

dedir. En dıştaki saksının yüksekliği (s + 1) cm’dir.
 

(s + 1) cm

 Leyla Hanım, bu saksılara çiçek dikmeden önce hepsini yıkıyor. Daha sonra kuruması için aşağıdaki gibi ters 
çevirip üst üste diziyor.

 

▲ cm

❤ cm

★ cm

■ cm

 Üstteki saksının yüksekliği, bir altındaki saksının yüksekliğinden 3 cm kısadır.
 Buna göre üst üste dizme sonucu elde edilen cebirsel uzunluğun (★ cm) katsayıları toplamı kaçtır?

 A) ‒6 B) ‒3 C) 3 D) 5
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8. Müzik öğretmeni Nilüfer Hanım, öğrencilerine derste sol anahtarı çizmeyi öğretiyor.

 Öğrencilerinden, müzik defterlerine her gün 5 tane sol anahtarı çizmelerini istiyor.  Aşağıda günlere göre, 
Melis’in defterinde çizilmiş olan sol anahtarı sayıları verilmiştir.

1. Gün

2. Gün

3. Gün

4. Gün

 Gün sayısı ile Melis’in çizdiği toplam sol anahtarı sayısı, tablo ile aşağıdaki gibi ifade ediliyor.
 Tablo: Gün Sayısına Göre Çizilen Sol Anahtarı Sayısı

Gün Sayısı 1 2 3 4 5 ... n

Sol Anahtarı Sayısı 1 6 11 ... ... ...

İlişki ... ... ... ■ ... ★

 Buna göre sembollerin yerine yazılacak sayı veya cebirsel ifadelerden hangisi doğru verilmiştir?

A) ★ = 5·n ‒ 4 B) ▲ = 21·n + 4 C) ■ = 5·4 + 1 D)  = 26
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9. 1 cm = 10 mm’dir.

 Kantin sahibi Hakan Bey, 1 tane tost yapmak için aşağıdaki sucuktan 2 cm kalınlıkta parça kesiyor. Hakan 
Bey, 2. tosttan itibaren, her tost için 15 mm kalınlıkta sucuk kullanıyor.

 

15 mm

. . . .

15 mm 2 cm

 Yapılan tost sayısına (n) göre, kullanılan toplam sucuk uzunluğu (mm) cebirsel olarak ifade edilecektir.

 Elde edilen cebirsel ifadeye göre (sabit terim – değişkenin katsayısı) işleminin sonucu kaçtır? 

A) ‒10 B) ‒5 C) 2 D) 5

10. n pozitif tam sayı ve a tam sayı olmak üzere:
 an = a·a·a·a·.....·a’dır.
        
      n tane
 Aşağıda verilen sayı doğrusunda bir tavşan bulunmaktadır. Bu tavşan her zıplayışında 2 br sola doğru hare

ket ediyor.

‒6 ‒5 ‒4 ‒3 ‒2 ‒1 0

 Buna göre tavşanın 4. zıplama sonunda üzerinde bulunduğu tam sayı, aşağıdaki üslü ifadelerden 
hangisinin değerine eşittir?

A) (‒ 4)2 B) (‒3)2 C) ‒ 42 D) (‒2)3
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5. Aşağıda bazı kişilerin iş hayatıyla ilgili bilgiler verilmiştir.

 

Markette satılan ürün-
lerin paketlenmesinde 

görevliyim.

Okulun yönetiminden 
sorumluyum.

Şehirler arası malzeme 
taşırım. 

 Verilen kişilerin görevleri, hücrenin organelleri ya da kısımları ile ilişkilendirildiğinde aşağıdakilerden 
hangisi açıkta kalır?

 A) Golgi aygıtı     B) Endoplazmik retikulum

 C) Çekirdek     D) Hücre zarı

6. Eşeyli üremenin temelini mayoz bölünme ve döllenme oluşturur. Mayoz bölünme birbirini takip eden evreler-
den oluşur.

 

Hazırlık 
aşaması

1. Aşama 2. Aşama
3. Aşama

1. Aşama 2. Aşama 3. Aşama

MAYOZ 1

MAYOZ 2

 Verilen görsellerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 A) Kromozomlar arasında parça değişimi Mayoz 1’in hazırlık aşamasında gerçekleşmiştir.
 B) Mayoz 1’in sonunda oluşan bir hücrenin kromozom sayısı başlangıçtaki hücrenin kromozom sayısından 

azdır.
 C) Homolog kromozomlar Mayoz 2’in 3. aşamasında zıt kutuplara çekilmiştir.
 D) Mayoz 2 sonunda kromozom sayısı dörtte birine düşmüştür.
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11. Koşu sırasında,  koşan kişi sahip olduğu kinetik enerjisinin büyüklüğü ile orantılı olarak enerji harcar. Harca
nacak enerji vücuttaki yağların sindirilip enerjiye dönüştürmesiyle karşılanır. Bu yüzden kişinin kütlesinde bir 
azalma meydana gelir.

 Süleyman ve İdris hergün birlikte eşit süre ve eşit hızlarla zayıfl amak amacıyla koşuyorlar. Koşu esnasında 
Süleyman ve İdris’in sahip olduğu kinetik enerji miktarları grafi kte verilmiştir.

 Kinetik Enerji (Joule)

Süleyman İdris
Kişiler

 Buna göre Süleyman ve İdris’in kütleleri ile bunların bir ay sonunda kütlelerindeki azalma miktarı 
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

A)

Kütle
kaybı: 1,5 kg

Kütle
Kaybı: 1 kg

Süleyman

90 kg 60 kg

İdris

B)

Kütle
kaybı: 1 kg

Kütle
kaybı: 1,5 kg

Süleyman

90 kg 60 kg

İdris

C)

Kütle
kaybı: 1,5 kg

Kütle
kaybı: 1 kg

Süleyman

60 kg 90 kg

İdris

D)

Kütle
kaybı: 3 kg

Kütle 
kaybı: 2 kg

Süleyman

40 kg 40 kg

İdris

12. 
Teori 1

Çekirdeğin hacmi atomun hac
mine göre çok küçüktür. Ato
mun hacmi, hareket halindeki 
elektronların kapladıkları hacim 
olarak kabul edilir. Elektronların 
yerleri tam olarak bilinemez, 
bulunma olasılıklarının olduğu 
bölgeler tahmin edilebilir.

Teori 2

Tüm maddeler atom adı verilen 
küçük parçacıktan oluşur. Atom 
içi dolu küre şeklindedir.

Teori 3

Atom üzümlü keke benzer. 
Elektronlar kek içerisinde gö
mülü üzümler gibi küre içerisine 
gömülmüş haldedir. Kekin geri 
kalan kısmı ise atomun pozitif 
yükünü temsil eder.

 Atomun yapısıyla ilgili yukarıdaki teorilerin yeniden eskiye doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Teori 3  Teori 2  Teori 1     B) Teori 1  Teori 3  Teori 2

 C) Teori 2  Teori 1  Teori 3     D) Teori 1  Teori 2  Teori 3
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16. 

Bir paraşütçü uçaktan at
ladığında hızlanarak yere 
doğru hareket eder. Pa
raşütü açtığında ise hızı 
giderek azalır. Bir süre 
sonra hızı sabitlenir.

Bu durum hava direncinin 
cismin hareket yönüne 
dik olan yüzey alanı ile 
arasındaki ilişkiyle açık
lanabilir.

 Aşağıdaki bisikletlilerin duruş şekillerine göre ha
reket yönüne dik olan yüzey alanları (A) verilmiştir.

 

1

2

3

4

A = 4290 cm2

A = 3700 cm2

A = 3390 cm2

A = 3340 cm2

 Buna göre bir bisiklet yarışçısı kaç numaralı 
duruş şekli ile bisikletini sürerse en az enerji 
harcamış olur?

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

17. Zehra bir topu şekildeki gibi atıyor. Top yere her 
çarptıktan sonra bir öncekine göre daha az yükse
ğe çıkıyor. Sonra zeminde yatay hareket edip bir 
süre sonra duruyor.

 

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 A) Topun kinetik enerjisi sürekli artmıştır.
 B) Top yukarı hareket ederken her defasında çe

kim potansiyel enerjisi artar.
 C) Topun toplam enerjisi sürekli azalmıştır.
 D) Topun yere doğru her hareketinde kinetik ener

jisi yere çarpana kadar artar. 

18. Oya hücre konusunu öğrendikten sonra aşağıdaki 
tabloyu hazırlamıştır.

Organeller ve 
yapılar Bitki hücresi Hayvan hüc-

resi
Hücre zarı
Sitoplazma
Lizozom
Hücre duvarı
Mitokondri
Ribozom
Sentrozom
Golgi cisimciği
Koful
Endoplazmik 
retikulum
Kloroplast

 Buna göre tabloyu inceleyen biri;
 I. Hücrenin temel kısımları nelerdir?
 II. Bitki ve hayvan hücresinde ortak bulunan or

ganeller nelerdir?
 III. Yalnız bitki hücresinde bulunan organeller ne

lerdir?

 sorularından hangilerinin cevabını bulur?

 A) I ve II. B) I ve III.
 C) II ve III. D) I, II ve III.
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19. Bir öğrenci günlük hayatta fiziksel anlamda yaptığımız işlerle ilgili şekildeki gibi posterler hazırlıyor.

 

Çocuğun alışveriş 
arabasını iterek 
hareket ettirmesi

Yatay yolda yürüyen 
öğrencinin sırtında 

çanta taşıması

Futbolcunun topa 
vurması

Öğrencinin 
masadaki kitapları 

rafa dizmesi

1. 3.2. 4.
 

 Buna göre kaç numaralı posterdeki örnekte fiziksel anlamda iş yapılmamıştır?

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

20. Yüksekten bırakılan bir cismin çekim potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşür.

 

1. düzenek 2. düzenek

3. düzenek

100 g Kitap
Kitap

Kitap

Takoz Takoz

Takoz

Tahta

100 g

50 g

SORU BANKASI

SORU BANKASI

SORU BANKASI

SORU BANKASI

SORU BANKASI

SORU BANKASI

SORU BANKASI

SORU BANKASI

SORU BANKASI

SORU BANKASI

Tahta

Tahta

 Yeşim özdeş tahta, kitap ve takozlarla yukarıdaki düzenekleri kurup oyuncak arabaları serbest bırakıyor. 
Daha sonra oyuncak arabaların tahta takozlara çarptıklarında takozların ilerleme miktarını ölçüyor.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Sürtünmeler önemsenmeyecektir.)

 A) 1 ve 2. düzenekle çekim potansiyel enerjisinin yüksekliğe bağlı olduğu ispatlanabilir.
 B) 1 ve 3. düzenekle çekim potansiyel enerjisinin kütleye bağlı olduğu ispatlanabilir.
 C) En fazla 2. düzenekteki takoz hareket eder.
 D) 1. düzenekteki takoz, 3. düzenektekinden daha az hareket eder.
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