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Fizik
Kimya
Biyoloji
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Adı Soyadı : ..................................

ADAYLARIN DİKKATİNE!
1.Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
2.Sınav sırasında sözlük, hesap makinesi, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat veya çağrı cihazı,cep 
telefonu, telsiz, radyo ve bilgisayar özelliği bulunan elektronik cihazları yanınızda bulundurmanız, kopya çekmeye 
teşebbüs etmeniz veya başka adayın sınav evrakını kullanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
3.Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı 
çıkarmayınız.
4.Cevap kâğıdınızı, sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde bulundurunuz.
5.Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde, herhangi bir testten ikili veya 
toplu kopya tespiti hâlinde ilgili testiniz geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KAĞIDININ DOLDURULMASI
1.Cevap kâğıdındaki bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa salon görevlilerinin temin 
edeceği yedek cevap kâğıdına kimliğinizle ilgili bilgileri açıklamalar doğrultusunda yazınız ve kodlayınız.
2.Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları mavi pilot veya tükenmez kalemle yapınız.
3.Doğru bulduğunuz cevapları ilgili soru numarasının karşısındaki kutucuğa “X“ koyarak yapınız.
4.Sadece net işaretler doğru olarak yorumlanabilir! Bir işaretlemeyi düzeltmek isterseniz, kutucuğun içini karalayınız. 
Bu alan boş bir kutucuk gibi yorumlanacaktır. Düzeltilmiş kutucuklar tekrar işaretlenemez.
5.Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.
6.Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
7.Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları çözümleriniz 
için kullanabilirsiniz.
8.Cevaplamaya istediğiniz testin sorusundan başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazlazaman 
kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
9.Sınav puanlarınızın hesaplamasında sadece doğru cevaplarınız dikkate alınacaktır.
10.Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

Bursluluk 
Sınavı 2020
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1) 3)

Ahmet ve Ayberk ; bir araya geldiklerinde aynı dilin 
bilinen tarihi gelişim sürecinde siyasi, kültürel ve coğrafi 
özelliklerinden dolayı ses yapısı ve söz varlığı bakımından 
farklılaşmış kollarını oluşturduklarını söylemiştir. Bu kola ne 
ad verilir ?

A. Şive
B. Lehçe
C. Ağız
D. Resmi Dil
E. Özel Dil

Aşağıdakilerden hangisinde tamlayanı sıfat tamlaması 
olan isim tamlaması kullanılmıştır?

A. Kimi insanın özyaşamı bir ders kitabı gibi yazılır.
B. Yaşamından herkesin ders alabileceği pek çok insan  
 vardır.
C. Hayatımın tamamını üç çocuğum için harcadım.
D. İsveç’te uzun süre gazetecilik yaptıktan sonra   
 Almanya’ya döndü.
E. Zamanla yitirilmiş umutlar ömrünün bazı yıllarını  
 boşa yaşanmış saydırıyor.

2)

Deney Raporu 

Deney No : 02 Tarih : 03/07/2012

Deneyin İsmi : Tepkimelerde Kütle Değişir Mi? 

Öğrenci Adı Soyadı : Aras DELİCE 

Deneyin Amacı : Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren 
maddelerle oluşan maddeler arasındaki kütle ilişkisini irdele-
mek. 

Deneyin Anlamı ve Önemi : A. Lavoisier’in bulduğu yasaya 
göre bir kimyasal tepkimede girenlerin kütlesi ile çıkanların 
kütlesi birbirine eşittir. Kapalı sistemlerde yapılan deneylerde 
gaz çıkışı da olmayacağından gözlemek daha kolay olacaktır. 
Fakat açık sitemlerde açığa çıkan gaz tutulamayacağından, 
ölçülen kütlede azalma olacaktır. 

Deney Düzeneği: Kullanılan Mazemeler: Kullanılan Kimya-
sallar: Bunzen mesnedi Demir (Fe) Bunzen beki Kükürt (S) 
Deney tüpü Terazi Bağlama parçası Bunzen kıskacı Sacayak 
Tüp maşası Balon

Kimya dersinde deney yapan öğrenci grubu deney 
sonuçlarının bir kısmını rapor olarak yazarken kullandıkları 
dil ve anlatım özelliklerine dikkat etmeye çalışmış. Özenle 
kullanmaya dikkat ettikleri bu anlatım biçimi hangisidir?

A. Örnekleme
B. Tanımlama 
C. Açıklayıcı Anlatım
D. Tartışmacı Anlatım
E. Karşılaştırma
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4) 6)

7)

Yukarıdaki fotoğraflar iletişim unsurlarından hangisine 
örnek olarak verilmiş olabilir?

A. Alıcı
B. İleti
C. Dönüt
D. Kanal 
E. Bağlam

Fatih Sultan Mehmet’in yazdığı bu dizelerin ele alındığı 
edebiyat dönemi hakkında verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A. Gazel nazım şekliyle yazılmıştır.
B. Güzelleme nazım türündedir.
C. Divan Edebiyatı Dönemi’ni temsil eder.
D. En güzel beyite yek ahenk gazel denir.
E. Son beyitine makta adı verilir.

5)

Aşağıdaki tamlamalardan hangisinin türü farklıdır?

A. Geleceğimizin mimarları bugün burayı ziyaret edecek.
B. Dün televizyonun yayın akışı birden kesildi.
C. Yağmurun damlaları yavaş yavaş cama vuruyordu.
D. Arabanın içindeki çocuk annesinin gelmesini   
 bekliyordu.
E. Trafik ışıkları kazalara engel olamıyor.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi varlıkların 
oluşuna göre farklıdır?

A. Köpeğim Fıstık ve ben parka gidiyoruz.
B. O zamanlarda Anadolu’da İslamiyet hızla yayıldı.
C. Bu tatilde İzmir’e gideceğiz.
D. Ahmet de bizimle geliyor.
E. Bu savaşta ordu komutanı Mustafa Kemal Atatürk’tü.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir ek 
almıştır?

A. Birlikte gökyüzüne bakıp yıldızları seyretmek gibisi yok.
B. Defteri yine eksik.
C. Eğilince birden telefonu düştü. 
D. Kömür karası gözleri o kadar güzel ki. 
E. Arkadaşım saçını kestirmiş burada.

8)

Aşk ile viran iden gönlini ma’mûr istemez
Hâtırın mahzûn iden bir lahza mesrur istemez

EK

G
Ö
VD

E

KÖK
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9) 11)

12)

10)

Benî candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı                            
Şem : Mum, Işık.

Kamû bîmârınâ cânan devâ-yî derd eder ihsan                           
Niçin kılmaz manâ derman menî bîmâr sanmaz mı
bimar:hasta

Yukarıdaki şiirin nazım şekli bulmacanın birinci 
boşluğunun cevabı ise bulmacadaki iki numaralı sütuna 
aşağıdaki nazım şekillerinden hangisi gelebilir?

A. Koşma 
B. Semai
C. Şarkı
D. Ninni
E. Türkü

Ben senin değerini bilmez miyim ( ) Herkesten çok bilirim  
( ) Kendini tamamen sevdiğine adamış insan ( ) yemeyi ( ) 
içmeyi ( ) uyumayı ( ) Ne yapsın ki ( )

Parantez içlerine sırasıyla hangi noktalama işareti 
getirilmelidir?

A. ( , ) ( . ) ( : ) ( , ) ( , ) ( ... ) ( ? )
B. ( ? ) ( . ) ( : ) ( , ) ( , ) ( ... ) ( ? )
C. ( ? ) ( . ) ( ; ) ( , ) ( , ) ( . ) ( ? )
D. ( . ) ( . ) ( : ) ( , ) ( , ) ( ... ) ( . )
E. ( ? ) ( . ) ( ; ) ( , ) ( , ) ( ... ) ( ? )

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül farklı bir 
görevde kullanılmıştır?
A. Aşk, insanın her zaman dengesini mi bozar?
B. Gökyüzünden büyük bir dikkatle birbirine değmeden  
 inen kar taneleri,  kadar nazik miyiz?
C. Bahçede dikkatlice önce toprağı havalandırmış,  
 sonra yeni tohumları ekmiş yaşlı bahçıvan.
D. Yan evde saçları beline kadar inen altın saçlı bir  
 kız, şarkı söylüyor. 
E. Hayatımın aşkı, işte o gün bana elini uzattı. 

Ala gözlü nazlı dilber
Sen d(e) olasın benim gibi
Zülfün dökük boynun bükük
Sen d(e) olasın benim gibi

Bu şiiri hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Türkü nazım şeklindedir.
B. Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
C. Redif vardır.
D. Halk Edebiyatı eseridir.
E. Özel bir ezgiyle söylenir.

2

1
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13) 15)

14)

1- Din ve devlet büyüklerini övgü için 
yazılan şiirlerdir. a- Gazel

2- Divan Edebiyatı’ ın da ağıtın karşılığıdır.                               b- Semai

3- Sekizli hece ölçüsüyle aşk, doğa 
konularında yazılan şiirlerdir. c- Kaside

4- İlk beyitine matla denir. d- Mersiye

5- Kavuştak adlı bölümü bulunur.                                                e- Türkü

Yukarıda bazı nazım şekilleri ile özellikleri verilmiştir.
Bunların doğru eşleşmesi sırasıyla nasıldır?

A. 1-c, 2-d, 3-b, 4-a, 5-e
B. 1-d, 2-c, 3-b, 4-a, 5-e
C. 1-d, 2-c, 3-e, 4-a, 5-b
D. 1-a, 2-d, 3-b, 4-e, 5-c
E. 1-c, 2-b, 3-a, 4-d, 5-e

Durum hikayeciliğinin bizdeki en büyük temsilcilerindendir. 
Cumhuriyet’in ilk yıllarını, Kurtuluş Savaşı’nı eserlerinde 
sıklıkla işlemiştir. Hikayelerinden Oğlumuz. Yarın Diye Bir 
Şey Yoktur; romanlarından Küçük Ağa, Osmancık dikkat 
çeker.
Fotoğraftaki sanatçının bazı özellikleri verilmiştir. Buna 
göre bu sanatçı kimdir?

A. Ömer Seyfettin
B. Memduh Şevket Esendal
C. Sait Faik Abasıyanık
D. Tarık Buğra
E. Reşat Nuri GüntekinElimi beş yerinden, dağladı beş parmağın,

  Bağrımda yanmadık bir yer bırakmadan git
  Bir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağı,
  Görmemek istiyorsan, ardına bakmadan git!

Yukarıdaki şairin saz eşliğinde söylediği şiir göz önüne 
alındığında aşağıdakilerden hangi yanlıştır?

A. Ek halinde redif vardır. 
B. Kafiye vardır.
C. Zengin uyak vardır.
D. Kelime halinde redif bulunmaktadır. 
E. Sade bir dille yazılmıştır.
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Orhun Yazıtları’na göre dünya hâkimiyeti, Tanrı tarafından 
Türk kağanlarına bir görev olarak verilmiştir. Bilge Kağan, 
yazıtında âdeta dünya hâkimiyetini gerçekleştirmiş bir 
hükümdar gibi konuşmaktadır.

16)

Orhun Yazıtları’nda geçen aşağıdaki ifadelerden hangisi 
bu durumu doğrular niteliktedir?

A. “Doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda  
 gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar onun  
 içindeki millet hep bana tâbidir. Bunca milleti   
 hep düzene soktum.”
B. ”Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye babam  
 kağanı, annem hatunu yükseltmiş olan Tanrı, il veren  
 Tanrı.”
C. “Tanrı lütfettiği için illiyi ilsizletmiş, kağanlıyı   
 kağansızlatmış, düşmanı tâbi kılmış, dizliye diz   
 çöktürmüş, başlıya baş eğdirmiş.”
D. “Tanrı irade ettiği ve lütfettiği için talih ve kısmetim  
 olduğu için ölecek milleti diriltip kaldırdım, çıplak milleti  
 giydirdim, fakir milleti zengin ettim.”
E. “Babam (İlteriş) on yedi er ile harekete geçti. Haberi  
 işiten ormandakiler, ovadakiler toplanıp geldiler,   
 yetmiş kişi, sonra yedi yüz kişi oldular. Kağanlığı  
 atalarının törelerinde kurdular.”

17) Tiran Lygdamis tarafından görevlendirilen ve  birçok yeri 
gezen Herodot’un eserleri Yunan tarihi için bir hazine 
niteliğindedir. Özellikle Yunan-Pers savaşları hakkında 
yazdığı eserler o dönemlerle ilgili bizlere ışık tutmaktadır. 
Heredot ayrıca eserlerinde Atina ve Yunanistan’a bağlılığını, 
tarafsız ve hoşgörülü bir insan olduğunu göstermiştir.

A. Heredot ortak bir hafıza oluşturmak için Tiran   
 Lygdamis’e hizmet etmiştir.
B. Heredot Yunan halkına örnek bir kişilik olarak   
 görülebilir.
C. Yunan – Pers Savaşlarını sadece Heredot’tan   
 öğrenebiliriz.
D. Heredot sadece bir tarihçi değil siyaset adamıdır.
E. Heredot İranlılara karşı Yunan egemenliğini   
 savunmaktadır.

Heredot ile ilgili  verilen paragrafı hangisi en iyi şekilde 
özetlemektedir?

18)

- Orta Asya’da yapılan kazılar sonucu bulunan bir   
  Kurgan’daki hayvan motifleri ve kilimler
- Kutluk Devleti’ne ait Orhun Kitabeleri 
- Bir Anadolu uygarlığı olan Hititler ile özgün bir         
  medeniyet olan Mısırlılar arasında Kuzey Suriye                                   
  hakimiyeti için yapılan Kadeş Antlaşması

Yukarıda görselleri ve kanıtları verilen tarihsel bilgiler 
aşağıdaki tarihe yardımcı bilimlerin hangileri ile 
ilişkilendirilebilir ?

A. Paleografya 
B. Epigrafya 
C. Filoloji 
D. Etnografya   
E. Arkeoloji 

Orta Asya’nın konargöçeri dünyanın en iyi askeridir. 
Çünkü bu askerler yerleşik devletlerde görülen ağır 
donanımlı ve hareket kabiliyeti kısıtlı piyade ordularının 
aksine hafif silahlı ve hızlı hücum yapabilen süvarilerden 
oluşurdu. Silahlarını günün koşullarına göre sürekli 
mükemmelleştirirlerdi. Konargöçer askeri, dayanıklı, 
disiplinli, uyumlu ve süreklidir. Konargöçerler zırh, hançer 
ve mızrak kullanmış ve ayrıca oklarını daha uzağa 
fırlatmalarını sağlayan yayı geliştirmiştir. Konargöçer 
ordusu dağınık bir kalabalık olmaktan öte herkesin; neyi, 
ne zaman yapacağını iyi bildiği, birbirine yardım ettiği bir 
yapıya sahipti. Ordu kadını erkeğiyle ayağa kalkmış bir 
halk, yürüyen bir ulustur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. İlk Türk devletlerinde ordunun atlı birliklerden   
 oluştuğu
B. Konargöçer toplumların ordularını modernize ettiği
C. Kadınların ordu içinde görev aldığını
D. Konargöçer askerlerin bağımsız hareket ettiği
E. Orta Asya’da Türk ordularının çok iyi organize   
 olduğu

19)

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Antropoloji
Diplomatik
Heraldik
Diplomatik
Sosyoloji

Sicilografya
Paleografya
Antroponomi
Epigrafya
Onomatoloji
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Türkler 630’da Çinlilerle yaptıkları savaşta yenilince Doğu 
Kök Türk Devleti yıkıldı. Binlerce Türk Çinlilere esir düştü.
Bazı soylular ve iyi askerler ise çeşitli rütbeler ile Çin’in 
emri altına alınmıştı.Kürşad olarak anılacak olan Chie Shih 
Shuai da bu askerlerden birisiydi.Hatta rütbesini birkaç 
yıl içerisinde yükselterek Çin’deki saray muhafızlarının 
generali olmuştu. İstihdam edilen bu adamların zamanla 
Türklük bilincinden uzaklaşıp Çinlileşecekleri düşünülüyordu. 
Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Kürşad, otuz dokuz 
arkadaşıyla birlikte ihtilal yapmaya karar verdi. Komitede 
alınan karara göre Çin İmparatoru rehin alınacak, 
imparatorun hayatına karşılık Çin sarayında bulunan yeğeni 
kurtarılacaktı. Ardından Ötüken’e gidilecek ve bir devlet 
kurulacaktı. Bu icraatları ‘ya istiklal ya ölüm’ sözünün 
Türk tarihinde daima mevcut olduğunun da mühim bir 
göstergesidir.

Bu durum Türklerin aşağıdakilerden hangisine önem 
verdiğini gösterir?

A. Kağanlarına
B. Törelerine
C. Boy Beylerine
D. Bağımsızlıklarına
E. Geleneklerine

20)

Yukarıdaki Dünya haritasında gösterilen gemilerden 
hangileri yön bulmak için Kutup Yıldızı’nı kullanabilir?

A. I ve II
B. I ve IV
C. II ve III
D. III ve V
E. IV ve V

Aşağıda bir ağacın gün içerisinde farklı saatlerdeki gölge 
boyu gösterilmiştir.

 

 

 
III

II

I

Buna göre, gün içerisinde Güneş ışınlarının geliş 
açısının sırasıyla en büyük ve en küçük olduğu konumlar 
aşağıdakilerden hangisidir?

A. I ve II
B. II ve I
C. I ve III
D. II ve III
E. III ve I

Türkiye’de yer alan bir şehirde yıl boyunca gözlem yapan 
bir öğrenci gözlemlerini aşağıdaki tabloda belirtmiştir.

Gözlem 21 
Mart

21 
Haziran

23 
Eylül

21 
Aralık

I Yaz mevsimi 
başlangıcı X

II En uzun gece X

III Gece-gündüz eşitliği X X

IV En kısa gölge X

V En uzun gündüz X

Buna göre işaretlenen tarihlerde yapılan gözlemlerden 
hangisi doğru değildir?

A. I
B. II
C. III
D. IV
E. V

21)

22)

23)
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Şile’den hareket eden bir araç Beylerbeyi’ne uğradıktan 
sonra Çamlıca’ya ulaşmıştır. Bu haritanın ölçeği 
1/900.000 olduğuna göre aracın gittiği toplam yol 
gerçekte kaç km’dir?

A. 50 km
B. 54 km
C. 82 km
D. 100 km
E. 110 km

Deniz seviyesindeki A noktasından zirveye tırmanan 
bir dağcı önce B noktasına, daha sonra C noktasına 
ulaşmıştır. A noktasında sıcaklık 22 °C iken B noktasında 
16 °C ve C noktasında 12 °C’dir.

0 m   1200 m  2000 m
0 m   1000 m  1800 m
0 m   800 m  1600 m
0 m   600 m  1400 m
0 m   400 m  1200 m

24) 25)

Buna göre, bu noktaların yükseltileri aşağıdaki 
seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

A  B  C

22oC

16oC

12oC
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26)

1 2 ... 15

16 17 ... 60

: :

106 107 120

1’den 120 ye numaralandırılmış 120 birim kareden oluşan 
aşağıdaki tabloda bazı kareler boyanacaktır.

Numarası 3’ün katı olan kareler kırmızıya, 4’ün katı 
olan kareler maviye ve 5’in katı olan kareler de 
sarıya boyanacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A. Mor renkli kare sayısı 8 tanedir. 
B. Yeşil renkli kare sayısı 4 tanedir.
C. Turuncu renkli kare sayısı 6 tanedir.  
D. Hiç boyanmayan kare sayısı 96 tanedir
E. Sadece sarı renkli 12 kare vardır.

Ali, Berna, Ceren, Derya, Emre ve Furkan 6 katlı bir 
binada oturmaktadır. 
Bu dairelerle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.

- Ceren ve Ali’nin oturduğu dairelerin numarası tek 
sayıdır.
- 4. Dairede oturan kişi erkek, 5. Dairede oturan kişi ise 
kadındır.
- Derya’nın daire numarası çift ve asal sayıdır.
- Ali ve Emre’nin daire numaraları ile oluşturulan iki 
basamaklı sayı 9 ile tam bölünüyor.
- Berna’nın daire numarası, Fatih’in daire numarasından 
büyüktür. 

Buna göre; aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Giriş 
katta daire olmayıp daireler 1. Kattan başlamaktadır.)

A. 2. katta Derya oturmaktadır.     
B. Berna Emre’nin bir alt katında oturmaktadır
C. 5. katta Ceren oturmaktadır.        
D. 3. katta Ali oturmaktadır.
E. 4. katta Fatih oturmaktadır.

27)Ana renkleri aynı oranda karıştırdığımızda ortaya çıkan 
renklere ara renkler denir. Bunlar turuncu, mor, yeşildir.
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28)

Bilgi:  1+3+5+…+(2n-1)=n2

         1+2+3+…+n=n.(n+1) dir.

Yukarda  oluşan örüntüye göre m. adımda toplam 121 
tane beyaz ve kırmızı üçgen oluşmuştur.

Buna göre 2m. adımda kaç tane kırmızı üçgen 
oluşmuştur?

A. 441         
B. 484          
C. 375              
D. 231       
E. 253

Zeynep’in elinde 1’den 100’e kadar sayılar yazan 100 kart 
vardır.

Zeynep elindeki kartlar bitene kadar tek tek çekip aşağıda 
özellikleri verilmiş torbalara atacaktır.

      A torbası: bir doğal sayının karesi olan sayılar
      B torbası : bir doğal sayının küpü olan sayılar 

Buna göre;

A torbasındaki sayılarla oluşturulan küme ile B 
torbasındaki sayılarla oluşturulan kümenin, birleşimi kaç 
elemanlıdır?

A. 11   
B. 12 
C. 13          
D. 14 
E. 15

29)

30)

Ahmet Bey ofisindeki kasasına 5 haneli bir şifre oluşturmak 
istiyor. Oluşturacağı şifrenin bütün haneleri birbirinden 
farklı rakamlardır.

Şifreyi oluşturan beş basamaklı sayının

- 37XYZsayısı olduğu biliniyor.
- 10 ile bölümünden kalanın 4 olduğu biliniyor.
- 9 ile bölümünden kalanın 1 olduğu biliniyor.

Buna göre ; X.Y çarpımının en büyük değeri ile en küçük 
değeri toplamı kaçtır?

A. 48           
B. 49
C. 50
D. 52
E. 53

31) Bir sınıfta Furkan ve Elif’e öğretmenleri tarafından bir oyun 
oynatılıyor.
Buna göre;
*Öğretmen Furkan’a bir sayı söylüyor.
*Furkan bu sayıya 2 ekliyor, sonucu Elif’e söylüyor.
*Elif, bu sonucu 3 ile çarpıyor ve yeni sonucu Furkan’a 
söylüyor.
*Furkan tekrar çıkan sonuca 4 ekliyor.
*Elif çıkan sonucu 5 ile çarpıyor.
*Furkan çıkan sonuca 6 ekliyor.
*Elif çıkan sonucu 7 ile çarpıyor.
*Furkan çıkan sonuca 8 ekliyor ve bu şekilde oyun devam 
ediyor.
Buna göre öğretmenin Furkan’a söylediği sayı 2 iken 
söylenen 3 basamaklı en büyük sayı kaçtır?

A. 602  
B. 606  
C. 608   
D. 610   
E. 612

2

I II III IV
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1.SINAV 2.SINAV 3.SINAV
Serkan 30 70 70
Ayşe 60 80 80
Umut 70 40 70
Furkan 30 60 80
Berra 90 90 70
Elif 90 50 80
Hüseyin 30 50 70
Hatice 90 80 80

Yukarıdaki tabloda Serkan, Ayşe, Umut, Furkan, Berra, 
Elif, Hüseyin ve Hatice isimli arkadaşların matematik 
yarışmasında aldığı puanları gösterilmiştir.

Puan sisteminde 1. ve 2. sınavın not ortalamasının %40’ı,
3. sınavın %60’ı toplanarak kişinin aldığı puan 
belirlenmektedir.

Bu yarışmada geçme notu;
0-40     arası olanlar F
40-50    arası olanlar D
60-65    arası olanlar C
65-80    arası olanlar B
80-100   arası olanlar A notunu almaktadır.

Bu yarışmada 100 üzerinden en yüksek notu alan kişi 
kimdir?

A. Hatice      
B. Berra     
C. Elif
D. Ayşe
E. Serkan

İşlemi içine yazılan sayının karesini alır.

İşlemi sayının karekökünü alır.

İşlemi içindeki sayının 4 katının 5 fazlasını alır.

Yukarıdaki işlem tanımına göre, işlemin sonucu kaçtır?

A. 6     
B. 13
C. 19
D. 21
E. 69

32)

ab iki basamaklı pozitif tamsayı olmak üzere;

   K(a,b)=a+b+2 ;a≥b
   K(a,b)= a.b ;a<b   

şeklinde tanımlanıyor.

Örneğin;

 M(4,8)=4.8=32
 M(5,2)=5+2+2=9
 M(3,3)=3+3+2=8

Buna göre ; K(a,b)=14 olan en büyük ab sayısı ile 
K(a,b)=9  olan en küçük ab sayısının toplamı kaçtır?

A. 97 
B. 103
C. 112
D. 126
E. 109

33)

9 1

34) 
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A,B,C,D,E,F istasyonlarına sahip bir metroda,
* A’dan B’ye
* B’den C’ye 
* C’den hem B’ye  hem E’ye ,hem D’ye 
* E’den  hem C’ye hem D’ye ,hem F’ye 
* F’den E,D ve A’ya 
* D’den B’ye ve F’ye 
Doğrultularında gidilebiliyor.
Yukarıda belirtilenlerin dışında bir istasyondan diğer bir 
istasyona geçilememektedir. Buna göre F’den D’ye  kaç 
farklı güzergah belirlenebilir?

A. 2     
B. 3
C. 4   
D. 5
E. 6

35) 

Muhammed’ in tüm hareketin konum-zaman grafiği 
aşağıdakilerden hangisi olur?

36) 

37) 

Muhammed Bey pizza siparişini teslim 
etmek üzere dükkândan çıkmıştır. 
Muhammed Bey eve kadar sabit 
süratle gitmiştir. Kapının zilini çalıp 
kısa bir süre bekledikten sonra siparişi 
teslim edip sabit süratle dükkâna geri 
dönüyor.

X

t0

X

t0

X

t0

X

t0

X

t0

A)

C) D)

B)

E)

F = 50 N

Rüzgar tatilden Ankara’ya dönüyor. Bavulunu bagajdan 
alıyor. Bavulu yatay bir zemin üzerine bırakıyor. Rüzgar 
25 metre ilerideki taksiyi görünce bavulu 50N değerindeki 
kuvvet ile iterek harekete geçiremiyor.

Buna göre;

 I. Yatay zemin sürtünmelidir.
 II. Uyguladığı kuvvet bavulun ağırlığından küçüktür.
 III. Bavul dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.

Yukarıdaki yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur?

A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve II
E. I ve III
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Kerem bir resim fırçasını suya batırıp çıkardığında fırçanın 
kıllarının birbirine yapıştığını gözlemliyor.
Bu olayın sebebi ;
I. Kılcallık olayı 
II. yüzey gerilimi
III. Hava sıcaklığı

Niceliklerinden hangileri ile açıklanabilir?
A. Yalnız I   
B. Yalnız II    
C. Yalnız III   
D. I ve II   
E. I, II ve III

Ormanda dolaşan bir tavşanın gözüne yolun sonundaki 
havuç takılıyor. Tavşan A noktasından harekete başladıktan 
sonra tekrar başladığı yere geliyor. Havuca ulaşmak için 
tekrar harekete geçip B noktasına, daha sonra C noktasına 
gelip havuca ulaşıyor.
Buna göre tavşanın aldığı yol ve yer değiştirmesi 
aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru
verilmiştir? (  =3)
A. 200 70
B. 70  200
C. 200 50
D. 210  50
E. 50  210

39) 

38) 

Ceren sınıf arkadaşı Sude ile periyodik tablo üzerinde 
bir oyun oynamaktadır. Oyunda 2 zar kullanılmaktadır. 
Oyunun kuralları şöyledir:

 1. Oyun karşılıklı 2 kişi ile oynanır.
 2. Herkesin hareket taşı başlangıçta hidrojen elmenti  
 üzerinde durur.
 3. Oyunda B grubu elementleri yok sayılır.
 4. Oyunda hareket edebilmek için atılan zarlar   
 üzerindeki sayıların toplamı 2 den büyük olmalıdır.
 5. Zarlar teker teker atılır. Ilk atılan zar atomun 
 periyot numarasını, ikinci atılan zar ise grup   
 numarasını verir.

Cerenin attığı zarlardan ilki 3, ikincisi ise 1 gelmiştir. 
Sudenin ise ilk attığı zar 2, sonraki ise 6 dır.

40) 

Ceren’in
zarları

Sude’nin
zarları

Buna göre Ceren’in ve Sude’nin elemetleriyle ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Ceren’in elementi sodyum, Sude’ninki ise oksijendir.
B. Ceren’in elementi monoatomik, Sude’ninki ise   
 diatomiktir.
C. Ceren’in elementinin atom çapı, Sude’ninkinden   
 büyüktür.
D. Ceren’in elementinin iyonlaşma enerjisi,   
 Sude’ninkinden büyüktür.
E. Ceren’in elementi alkali metal Sude’ninki ise   
 kalkojendir.

A

CB

20 m

30 m
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Deneyin adı: Renkli alevler

Deneyin amacı: Farklı metallerin alevdeki renklerini gözlemleme

Deney malzemeleri:

• 4 adet sprey şişesi
• Etil alkol
• CuSO4
• NaCl
• KCl
• CaCl2
• Al tozu
• Bunzen Beki
• Beher
• Dereceli silindir
• Terazi
• Su
• Spatül
• Cu tozu

Deneyin yapılışı:

Önce aşağıdaki miktarlarda gereken çözeltiler 
hazırlanır:
1. 10 ml su + 2 gr NaCl
2. 10 ml su + 2 gr KCl
3. 10 ml su + 2 gr CuSO4
4. 10 ml su + 2 gr CaCl2
Çözeltiler sprey şişelerine doldurulur. Bunzen 
beki yakılır. Spreylerdeki çözeltiler aleve sıkılır ve 
alev renkleri gözlenir.
1. Çözelti = sarı alev
2. Çözelti =mor alev
3. Çözelti =yeşil alev
4. Çözelti =kırmızı alev
Daha sonra yarım spatül Al tozu bek alevine 
dökülür ve metal parlaklığında ışık saçtığı görülür. 
Yarım spatül Cu tozu bek alevine dökülür ve 
yeşil renk veren bir alev gözlemlenir.

 
Yukarıda anlatılan deneyle ilgili 41. ve 42. soruları 
cevaplayınız.

Deneyde kullanılan malzemelerden hangisi yanlış 
gösterilmiştir?

41) 

Soru Cevap

1.
Deneyde kullanılan 
kimyasallardan kaç tanesi 
bileşiktir?

6

2. Deneyde anlatılan yöntem analitik 
kimyada kullanılabilir mi? Evet

3.
Etil alkol üzerinde 
yandaki piktogram 
olmalıdır 

Hayır

4.
Deneyde farklı alev renklerinin 
gözlenmiş olması hangi atom 
modeli ile açıklanır?

Thomson 
atom modeli

5. Deneyde koruyucu kıyafet 
giymeye gerek var mıdır? Evet

6.
Atom numarası 13 olan Al 
atomunun periyodik tablodaki yeri 
neresidir?

Periyot 2 
grup 3B

42) Deney ile ilgili aşağıdaki raporu dolduran bir öğrenci 
kaç numaralı sorularda hata yapmıştır?

A. 3 ve 4
B. 1 ve 3
C. 4 ve 6 
D. 1, 2 ve 4
E. 3, 4 ve 6

A) B)

D)C)

E)

Bunzen Beki

Beherglass Spatül

Terazi

Dereceli Silindir

Aşağıda Adenin nükleotiti şematize edilmiştir.43) 

Belirtilen kısımlar ile ilgili;

I. DNA ve RNA’da x ve y arasındaki bağ aynıdır.
II. z. tüm nükleotitlerde bulunur.
III. y, molekülün DNA ya da RNA olduğunun tespitinde  
  kullanılır.

verilenlerden hangileri doğrudur?

A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. II ve III
E. I, II, III

x zy
Azotlu 

Organik Baz
Şeker Fosfat
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Kerem’in gün içinde dışarıdan aldığı x,y,z vitaminlerinin 
oranı aşağıdaki gibidir.

Verilen bu vitaminlerle ilgili;

 . x’e idrarda rastlanmıştır,
 . y’nin eksikliği geç ortaya çıkmıştır,
 . z’nin fazlası vücutta depo edilmiştir,

bilgilerine varılmıştır. 

Buna göre;

 I. x vitamini eksikliğinde skorbüt görülebilir.
  II. y, karaciğerde depolanabilir.
 III. z, yağda ; x ve y suda çözünen vitaminlerdir.

İfadelerinden hangileri söylenemez?

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

44) 45) 

Vitamin Çeşitleri

Miktar

N : Normal Değerler

N

X Y Z

Yukarıda verilen venn şemasına göre;

 I. a, deoksiriboz şekeri içerir.
 II. f, riboz şekeri içerir.
 III. b, iki nükleotit zincirinden oluşur.
 IV. e, azotlu organik baz içerir.

Bilgilerinden hangileri doğrudur?

A. Yalnız III
B. I,II ve III
C. II,III ve IV
D. I,II ve IV
E. I,II,III ve IV

DNA RNA

ATP

a    b     c

d     f
e

k
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T. 0312 284 0 777

Yunus Emre Cad. No: 52
Pursaklar / Ankara
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T. 0312 375 11 00

Mamak / Ankara
T. 0312 375 11 00

E. 



Optik Cevap Kağıdı
(Otomatik Değerlendirme İçindir)

 Adı:  Gözetmen

 Soyadı:

 İmza:

Grup: A B C D E F

Bu cevap formu otomatik olarak taranacaktır. Lütfen katlamayın veya lekelemeyin. Alanları
işaretlemek için siyah veya mavi kalem kullanın:

Bu cevap formu otomatik olarak taranacaktır. Lütfen katlamayın veya lekelemeyin. Alanları
işaretlemek için siyah veya mavi pilot kalem kullanın:

Düzeltilmiş kutular tekrar işaretlenemez! Lütfen kutuların dışına hiçbir şey yazmayın.

Öğrenci Numarası

0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

a b c d e

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  

8)  
a b c d e

9)  

10)  

11)  

12)  

13)  

14)  

15)  

16)  
a b c d e

17)  

18)  

19)  

20)  

21)  

22)  

23)  

24)  

a b c d e

25)  

26)  

27)  

28)  

29)  

30)  

31)  

32)  
a b c d e

33)  

34)  

35)  

36)  

37)  

38)  

39)  

40)  
a b c d e

41)  

42)  

43)  

44)  

45)  
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