


8. SINIF 1.ÜNİTE

ÇALIŞMA FASİKÜLÜ

MATEMATİK

Bu kitapçık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından,
Trabzon Ölçme Değerlendirme Merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
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Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara ise Y harfi yazınız. 

 (   ) Asal sayıların sadece  iki farklı tam sayı çarpanı vardır.

 (   ) 12 sayısı ile aralarında asal 5 tane rakam vardır. 

 (   ) Ardışık çift doğal sayıların EBOB’u 2’dir. 

 (   ) Alanı 48 cm² olan bir bahçenin çevresi 48 cm’den büyük olabilir. 

 (   ) İki doğal sayı aralarında asal ise toplamları kesinlikle asal sayıdır. 

 (   ) Aralarında asal iki doğal sayının toplamı EKOK değerlerinden büyük olamaz. 

 (   ) Bir doğal sayının, tam sayı çarpanlarının sayısı asal çarpanlarının sayısından her zaman fazladır.

1.

1) İki sayı aralarında asal ise bu sayıların EBOB’u ………………. olur.
2) Asal sayılar sadece kendisine ve ……………….. bölünür.
3) İlk 100 sayıda 25 tane …………………….. sayı vardır.
4) En küçük çift asal sayı ………………….. .
5) İki basamaklı en büyük asal sayı ………………. .
6) 1’den başka pozitif ortak böleni olmayan iki tam sayıya …………………….. sayılar denir.
7) 91 sayısı ..................... dır.
8) 12 sayısının pozitif tam bölenleri sayısı ……………………. tanedir.
9) 75 sayısının asal çarpanları sırasıyla …………..….. ve …………………. sayılarıdır.
10) ……................................ iki sayının EKOK’u, bu iki sayının çarpımına eşittir.
11) Sıfırdan farklı her tam sayının ……………… … 1’e eşittir.
12) Negatif bir tam sayının çift kuvvetleri …………………., tek kuvvetleri ………………….. olur.
13) Tabanları aynı olan üslü sayılarda …………………… işlemi yapılırken üsler toplanır.
14) 104 sayısının sondan ………………………………. basamağı sıfırdır.
15) İki doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne ………………………… denir.

Boş bırakılan yerleri tabloda verilen ifade veya sayılardan uygun olanlar ile tamamlayınız.2.

Asal 1 6 Sıfırıncı kuvveti Aralarında asal

1 4 2 EBOB Çarpma

3 , 5 Tek doğal sayı Aralarında asal Pozitif , Negatif 97

 Aşağıdaki sayı çiftlerinden kaç tanesi aralarında asaldır?

………………………………………………………….

3.

24 ve 52

25 ve 18

42 ve 74             

35 ve 24  

71 ve 60  

81 ve 32

21 ve 20

27 ve 72    

15 ve 16

64 ve 54
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Buna göre hangi sayıların yazılı olduğu balonlar patlatılır?

144 tane kırmızı ve 81 tane beyaz gül aşağıdaki kurallara göre vazolara yerleştirilecektir.

● Her vazoda iki renkten de en az bir tane gül olacak.
● Aynı renkteki güller vazolara eşit olarak dağıtılacak.
● Bütün güller vazolara yerleştirilecek.

Buna göre kullanılan vazo sayısı en fazla kaç olabilir?

Aşağıdaki  ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi yazınız.

 (.....) Negatif tam sayıların tüm kuvvetlerinin değeri negatiftir.

 (.....) Pozitif tam sayıların tüm kuvvetlerinin değeri pozitiftir.

 (.....) Pozitif bir tam sayının negatif kuvvetinin değeri negatiftir.

 (.....) Negatif tam sayıların çift kuvvetlerinin değeri pozitiftir.

 (.....) Negatif tam sayıların tek kuvvetlerinin değeri negatiftir.

 (.....) Negatif bir tam sayının negatif kuvvetlerinin değeri her zaman pozitiftir.

 (.....) Negatif kuvvetin değeri hesaplanırken tabandaki sayının toplama işlemine göre tersi alınır.

 (.....) 0’ın tüm kuvvetleri “0” dır.

 (.....) Bir üslü ifadede tabandaki sayının çarpma işlemine göre tersi alınırsa, üslü ifadenin değerinin değişmemesi 

                 için kuvvetin işareti de değiştirilmelidir..

4.

5.

6.

32 40 108 71 82 94 81 144 189

Aşağıdaki sayılardan pozitif bölen sayısı 7’den fazla olanların yazılı olduğu balonlar patlatılıyor. 
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7.

8.

9.

10.

Aşağıdaki tabloda verilen üslü ifadelerin değerleri-
ni bulunuz. Bulduğunuz sonuç pozitif ise pozitif ya-
zan sütunda, negatif ise negatif yazan sütunda so-
runun bulunduğu satıra ‘X’ işareti koyunuz. 

11.

14.

12.

13.

Tabloda verilen ülke nüfuslarının bilimsel göste-
rimlerini yanına yazınız.

Tablo: Ülke Nüfusları

Çözümlenmiş hali    
7·102 + 5·101 + 10−1 + 2·10−3 + 8·10−4   
olan sayının 104 katı olan bir sayının binler basa-
mağındaki rakam ile birler basamağındaki rakamın 
toplamı kaçtır?

18420000 = 0,1842∙10x ve 0,00000276 = 2,76∙10y 
olduğuna göre y − x işleminin sonucu kaçtır?

11, 14, 15, 16, 27 ve 49 sayıları şekildeki altıgenin 
köşelerine yerleştirilecektir.

Bu işlem köşegenlerin iki ucunda yazan sayılar 
aralarında asal olacak şekilde nasıl yapılabilir? 
(Birkaç tane cevabı vardır.)

Pozitif İşlemler Negatif

(−5)−4

122

−2−6

6−3

(−8)5

(−3)−3

Ülke Ülke Nüfusları Bilimsel Gösterim

Türkiye 82 367 256

Rusya 143 895 551

Gürcistan 3 904 204

Hindistan 1 368 737 513

İzlanda 340 566

Yukarıda verilen tabloda B sütunundaki hangi iki 
sayının yerleri birbiri değiştirilirse tüm satırlardaki 
sayı çiftleri aralarında asal olur?

72 ve 96 sayılarının En Büyük Ortak Böleni 
(EBOB’u) kaçtır?

18 ve 24 sayılarının En Küçük Ortak Katı (EKOK’u)
kaçtır?

A

53

Tablo: Aralarında Asal Sayı Çiftleri

61

45 75

76 55

77 14

B
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15.

16.

17.

18.

19.

Yukarıdaki balonlardan üzerinde 45 sayısının pozitif 
tam sayı çarpanı yazılı olan balonlar patlatılacaktır. 

Geri kalan balonlarda yazan sayılardan en büyüğü 
ile en küçüğü arasındaki fark kaçtır?

Verilen bilgilerle oluşturulmuş küpün açılımında 
boş bırakılan yüzlere yazılması gereken sayıları 
bulunuz.

Şekilde sadece ön yüzlerine birer tam sayı yazılı üç 
kart yer almaktadır.
Bu kartlardan herhangi iki tanesi seçilip birinde yazılı 
olan sayı taban diğerinde yazılı olan sayı kuvvet ola-
cak şekilde üslü ifade oluşturuluyor. 

Buna göre oluşturulabilecek tüm üslü ifadelerin 
çarpımı kaçtır?

a) Zeynep’in 312,052 sayısını çözümlemek için 
hangi renk boncuktan kaç tane kullanılması gerek-
tiğini yazınız.

b) Zeynep’in sadece 2 tane mavi, 6 tane kırmızı ve 
5 tane yeşil renkli boncuk kullanarak çözümlediği 
sayıyı bulunuz.

367,25∙10−6 sayısının %4’ünün bilimsel gösterimini 
yazınız.

Şekildeki küpün karşılıklı yüzlerindeki sayılar birbirine 
eşittir. Küp üzerindeki eşit olan sayılar 10’un farklı 
kuvvetleri kullanılarak yazılmıştır. Karşılıklı yüzlerdeki 
sayılarda bulunan 10’un kuvvetleri toplamı 8’dir.

Zeynep, ondalık gösterimi verilen sayıları çözümlemek 
için kullanacağı boncuklara renklerine göre değerler 
vermiştir. 

Tablo: Boncukların Renklerine Göre Değerleri

Boncuk Rengi Boncuğun Sayısal değeri

Yeşil 10−3

Mavi 102

Kırmızı 10−1

Pembe 100

Siyah 10−2

Sarı 101

−3 −4 −1
23 3−35−2

2−1 3−2 4−3

3

5
1
1-

2.105
72.103

6,81.106

6,81.106

2.105
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Aşağıda verilen sayıları bilimsel gösterimle ifade ediniz. 

Aşağıda merkezleri çakışık olan iki daire verilmiştir. Küçük daire sabit, büyük daire ise merkezi etrafında dönebilmek-
tedir.

Dairelerin başlangıçtaki konumları şekildeki gibidir.

Büyük daire 120 derecelik açılarla saat yönünde üç kere döndürülüyor. Her döndürme işleminden sonra üst üste ge-
len daire dilimlerinden; küçük dilim üzerindeki sayılar taban, büyük dilim üzerindeki sayılar üs olacak şekilde üç tane
üslü sayı oluşturuluyor. Bu üslü sayılar her döndürmeden sonra çarpılıp birer doğal sayı elde ediliyor.

Buna göre döndürme işlemleri sonucunda elde edilen 3 tane doğal sayının toplamı kaçtır?

20.

21.

a) 96∙101        = ...............................

b) 0,72∙102      = ............................... 

c) 6000           = ...............................

ç) 51200∙10−2  = ...............................

d) 101                 = ...............................

e) 0,085∙105    = ...............................

f) 642                = ............................... 

g) 0,7∙102        = ...............................

h) 0,72∙103       = ...............................

ı) 0,005∙10−7     = ...............................
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22. MİYUKİ BONCUKLARI

Miyuki boncukları değerli ve küçük boncuklardır.
Miyuki taşlı ve miyuki boncuklu tasarımlar sabır isteyen tasarımlardır. Çünkü kum ka-
dar küçük taşların yan yana dizilmesi kolay olmayan zahmetli bir iştir.

İçinde eşit sayıda boncuk bulunan iki kutu boncuk seti alınıyor. Bir kutunun içinde 1000’den fazla boncuk olduğu 
biliniyor. 

               
                1. Kutu          2. Kutu
  
Kolye ucu yapmak için 72, küpenin bir tekini yapmak için 45 boncuktan oluşan bir desen seçiliyor. 
1. kutuda bulunan boncukların tamamı ile kolye ucu, 2. kutuda bulunan boncukların tamamı ile küpe yapılıyor. Hiç bir 
kolye ucu ve küpe çifti yarım kalmadan kutulardaki boncuklar bitmiştir.

a) Buna göre her bir kutuda en az kaç adet boncuk vardır?

 

Bir kutu boncukla yapılan kolye uçları ve diğer bir kutuyla yapılan küpe çiftleri satılıyor. Birim fiyatı 30 liradan fazla 
olan kolye ucu ve küpelerden kazanılan para miktarı eşittir.

b) Yapılan bütün takılar satıldığında en az kaç lira elde edilir?
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23.

24.

Şekildeki;
 ● Boş çerçevenin kütlesi 27 gramdır.
 ● Sarı, kırmızı ve mavi renkli camların her birinden 3’er tane vardır,
 ● Sarı renkli camların her birinin kütlesi 25 gramdır.
 ● Kırmızı ve mavi renkli camların her birinin kütlesi 26 gramdır.

Verilen camların tamamı çerçevenin daire şeklindeki bölümlerine yerleştirilirse, çerçevenin toplam kütlesi kaç
kilogram olur? (1 kilogram = 1000 gram)

Buna göre şekilde soru işareti ile belirtilen uzunluk kaç santimetredir?

Kısa kenar uzunluğu 43 cm olan eş dikdörtgenler aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir.

Boş Çerçeve

Sarı Renkli Camlar 

Çerçevenin Daire Şeklindeki Bölümleri

M M M

K K K

S S S

Kırmızı Renkli Camlar 

Mavi Renkli Camlar 

43 cm

?
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25.
1.
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Yukarıdaki şemada tüm soruları doğru cevaplayan bir kişi hangi numaralı çıkıştan çıkar? (D: Doğru, Y: Yanlış)

23 + 23 + 23 = 24



 T
ra

bz
on

 Ö
lç

m
e 

D
eğ

er
le

nd
irm

e 
M

er
ke

zi

11

Şekilde, asal çarpanı 2 ve 3 olan sayıların bulunduğu 
kareler boyanıyor.

Şeklin boyalı hali aşağıdakilerden hangisidir?

A)     B)    

C)     D)   

600 = 2x∙3y∙5z olduğuna göre, x + y + z işleminin 
sonucu kaçtır?

A) 3  B) 4  C) 5  D) 6 

26.

27.

28. 31.

Aşağıda verilen sayı çiftlerinden hangisinin pozitif 
bölen sayıları birbirine eşittir?

A) 12 ve 14   B) 15 ve 20  

C) 16 ve 18   D) 25 ve 49

29.

30.

24 25 35 54

A < B olmak üzere, 2A ve 3B aralarında asal olan iki 
basamaklı sayılardır.  

A ve B asal sayılar olduğuna göre A + B işleminin 
sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 9  B) 10  C) 11  D) 12 

Bir çuvalda 37 kg pirinç vardır.

Bu çuvala en az kaç kg daha pirinç eklenirse, çu-
valdaki pirinç hem 3 kg’lık hem de 5 kg’lık poşet-
lere hiç artmayacak ve poşetlerin tamamı dolacak
şekilde paylaştırılabilir?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

1000 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır?

A) 1    B) 2   

C) 3    D) 4
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Fen Bilgisi dersinde bitkilerin farklı ortam ve koşular-
daki büyümelerini araştırmak isteyen Gizem, 20 cm 
boyunda iki fidan alıyor. Bu fidanların farklı ortam ve 
koşullarda 1 ay boyunca büyümelerini gözlemliyor.

Gizem 1 ay sonunda fidanların boylarını santimetre
cinsinden ölçüyor. Ölçtüğü bu uzunlukların, asal çar-
panları aynı olan iki doğal sayı olduğunu görüyor.

1 ay sonunda birinci fidanın boyu 80 santimetre
olduğuna göre ikinci fidanın boyu aşağıdakiler-
den hangisi olabilir?

A) 100 B) 110 C) 120 D) 150

 

32.

33.

Özdeş olan iki banyonun zeminleri kare şeklindedir.
Bu banyolardan birinin zemini 15, diğerinin zemini 30
santimetre kenar uzunluğuna sahip kare fayanslarla
kaplanmıştır.
Kaplama işleminde 16’lı paketler halinde satılan şekil-
deki fayanslar kullanılmıştır. Kaplama işlemi fayanslar;
kesilmeden, aralarında boşluk bırakılmadan ve üst
üste gelmeyecek şekilde yapılmıştır.

Açılan paketlerdeki fayansların tamamı kullanıldı-
ğına göre bu özdeş iki banyonun zeminini kapla-
mak için kullanılan toplam fayans sayısı en az kaç
olabilir?

A) 32 B) 48 C) 64 D) 80

Alanı 400 m² olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin 
uzun kenar uzunluğu ile kısa kenarının uzunluğu arala-
rında asaldır. 
Bahçenin kısa kenarının uzunluğu metre cinsinden 
aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) 4  B) 5  C) 8  D) 16

34.

35.

1. Fidan 2. Fidan

20 cm 20 cm

80 cm
?

400 m2

16 adet
15x15

16 adet
30x30

Aşağıdaki altıgen hücrelerin içine sayılar yazılarak bir 
oyun tasarlanmıştır.

 ● Oyun, soldan sağa doğru sırayla beş altıgen
seçilerek oynanmaktadır.

 ● İçinde 42 ve 10 sayıları yazılı olan altıgenlerden
biri seçilerek oyuna başlanır.

 ● Seçilen altıgene komşu olan sağındaki iki altı-
genden biri seçilerek devam edilir.

 ● Art arda seçilen iki altıgen içinde yazılı olan sayı-
lar aralarında asal olmak zorundadır.

 ● En sağda bulunan iki altıgenden biri seçildiğinde
oyun tamamlanmış olur.

Buna göre oyunun tamamlanabilmesi için seçilen
altıgenlerdeki sayılar sırasıyla aşağıdakilerden
hangisi olabilir?

A) 42, 55, 39, 50, 75
B) 42, 63, 40, 27, 61
C) 10, 63, 40, 27, 61
D) 10, 63, 39, 28, 75

42
63

40
27

10
46

36

88
5055

39
28

75

61
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Bir ilaç firması yeni ürünleri için iki ayrı salonda tanıtım 
toplantıları düzenleyecektir. Toplantılar oturumlar halin-
de yapılacak olup, iki oturum arasında 10’ar dakikalık  
aralar verilecektir. A ve B olarak isimlendirilen salon-
lardaki her bir oturumun kaçar dakika olacağı tabloda 
verilmiştir.

Örneğin, A salonundaki 30 dakikalık oturumun ardın-
dan 10 dakika ara verilip yine 30 dakikalık başka bir 
oturuma geçilir.  
Salonlardaki toplantılar saat 08.15’te başlayacaktır. 
Saat 12.30’dan sonra başlangıç saati aynı olan aralar-
dan biri uzatılarak öğle yemeği verilecektir. 

Buna göre öğle yemeği en erken saat kaçta başla-
yabilir? 

A) 14.15   B) 14.05 

C) 13.15   D) 13.05

Yukarıdaki bavulun şifresi sağda ve solda iki basa-
maklı birer sayı olacak şekilde belirlemiştir. 

Sağda ve solda bulunan iki basamaklı sayılar için şu 
bilgiler verilmiştir. 

    ●  Sayılar aralarında asaldır. 
    ●  Sayıların asal çarpan sayıları birbirine eşittir. 

Bu sayılar aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 25 ile 26   B) 42 ile 99  

C) 63 ile 80   D) 72 ile 75 

36.

37.

Şekildeki futbol sahasında daire içinde verilen sayılar
oyuncuların forma numaralarıdır.

24 forma numaralı oyuncu topu 18, 36, 40 ve 72 forma
numaralı oyunculardan birine atıyor.

Topun atıldığı oyuncunun forma numarası ile 24 sayı-
sının EBOB’u hesaplandığında sonucun 15 sayısıyla
aralarında asal olduğu görülmüştür.

Buna göre 24 forma numaralı oyuncu topu kaç
numaralı oyuncuya atmıştır?

A) 72 B) 40 C) 36 D) 18

38.

39.

Tablo: Toplantılardaki Oturum Süreleri 

Salon İsmi Salondaki Bir 
Oturumun Süresi

A 30 dakika

B 50 dakika

Sol Sağ

Üstünde sayılar yazılı olan şekildeki renkli toplar bir 
kutuya atılıyor.

12 25 91 55

36 42 48 17

Aşağıda verilen adımlara göre toplar kutudan dışarı
çıkarılıyor.

 ● En çok asal çarpana sahip olan sayının yazılı
olduğu top seçiliyor.

 ● Seçilen bu top ve bu topun üzerinde yazan sayı
ile aralarında asal bir sayı yazılı olan tüm toplar
dışarı çıkarılıyor.

 ● Kalan toplar arasından rastgele bir top daha
seçiliyor.

 ● Rastgele seçilen bu top ve bu topun üzerinde
yazan sayı ile aralarında asal bir sayı yazılı tüm
toplar dışarı çıkarılınca kutuda hiç top kalmıyor.

Buna göre rastgele seçilen topun üzerinde yazan
sayı kaçtır?

A) 12 B) 36 C) 48 D) 91
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Çember oyunu: Yere bir çember çizilir. Ebe olan oyuncu çemberin 
merkezinde dururken, diğer oyuncular çemberin üzerine dizilirler. Ebe; 
kendisine bir sayı belirledikten sonra oyunculardan birisini seçer ve 
bir sayı söylemesini ister. Ebe, söylenen sayı ve kendisinin belirlediği 
sayının ortak bölenleri kadar, seçilen oyuncudan sonra saat yönündeki 
oyuncuların ismini okuyarak döner. İsmi son söylenen oyuncu ile ebe 
yer değiştirir, oyun bu şekilde devam eder. 

Yağmur, Yılmaz, Yıldız, Güneş, Göksenin, Deniz  ve Murat bu çember 
oyunu oynamaktadır. Oyuncuların çember üzerindeki dizilişleri yandaki 
gibidir. Ebe olan Yağmur, kendisi için 60 sayısını belirledikten sonra bir 
sayı söylemesi için Yılmaz’ı seçer. Yılmaz 45 sayısını söyler. 60 ve 45 
sayılarının ortak bölenleri 1, 3, 5 ve 15’tir. 60 ve 45’in ortak bölenleri 4 
tane olduğundan Yağmur saat yönünde Yıldız, Göksenin, Deniz ve Gü-
neş’in isimlerini okuyarak döner. Son okunan isim Güneş olduğu için 
Yağmur ile Güneş yer değiştirir ve ebe Güneş olur. Yağmur ve Güneş 
birer sayı söyler ve oyun bu şekilde devam eder. 

Saat Yönü

Yağmur ve Güneş’in belirlediği sayılar sırası ile 48 ve 72'dir. Sonrasında sırası gelen oyuncuların söyledikleri
sayılar sırası ile 27 ve 16 ise ebe olan son oyuncu kimdir?

A) Deniz B) Güneş C) Yıldız D) Murat

40.

41.

Güneş Murat

Deniz

Göksenin Yıldız

Yağmur

Yılmaz

Başında ve sonunda direk olduğu bilinen bir yol boyunca 50 metre ara ile ahşap direkler bulunmaktadır. Bu direkler
sökülüp yolun başına ve sonuna direk dikilmek koşulu ile 80 metre ara ile demir direkler dikiliyor.

Eskisi ile aynı noktaya dikilen 14 tane direk olduğu bilindiğine göre bu yolda başlangıçta kaç tane ahşap
direk vardı?

A) 64 B) 65 C) 104 D) 105
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Boya kutularından büyük olanların boyu 26, küçük olanların boyu ise 17 santimetredir. Üst üste yerleştirilen boya ku-
tularının sarsıntıda kayıp yere düşmelerini önlemek için, kutuların üstünde şekildeki gibi 2’şer santimetrelik boşluklar 
vardır.

Örneğin, iki adet 17 santimetre boyundaki kutu üst üste yerleştirilirse kutuların üstündeki boşluklardan dolayı boyları 
toplamı 34 santimetre değil 32 santimetre olur.

Büyük ve küçük boya kutuları şekildeki gibi ayrı ayrı ve tek sıra halinde üst üste yerleştiriliyor.

Boya kutuları üst üste yerleştirildikten sonra, büyük ve küçük boya kutularının yükseklikleri eşit olduğuna 
göre, en az kaç tane küçük boya kutusu kullanılmış olabilir?

A) 8    B) 7    C) 6    D) 5

Büyük ve küçük boya kutuları, aynı büyüklükteki kutular üst üste olacak şekilde yerleştirilecektir.42.

43.

KÜÇÜK 
BOYA

KUTUSU

KÜÇÜK 
BOYA

KUTUSU

BÜYÜK 
BOYA

KUTUSU

BÜYÜK 
BOYA

KUTUSU

2cm

2cm

17cm
26cm

Verilen şekilde birbirine yatay veya dikey olarak temas eden dairelerin içindeki sayılar aralarında asal olacaktır.
1 ve 5 sayıları yerleştirildiğine göre geri kalan sayılar bu şekle kaç farklı şekilde yerleştirilebilir?

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

1’den 5’e kadar olan sayılar birer kez kullanılarak dairesel bölümlerden oluşan aşağıdaki şekle yerleştirilecektir.

1

5
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b) Yapılması planlanan 150’den fazla hobi bahçesinin her birinin içine küçük birer kulübe yapılacağına göre, 
en az kaç tane kulübe yapılabilir? 

A) 168      B) 189    C) 210    D) 252

a) Buna göre yapılan plan için ihtiyaç duyulan kare alanın bir kenar uzunluğu en az kaç metre olmalıdır?

A) 42 B) 84 C) 126 D) 140

Bir belediyenin “Hobi Bahçesi” yapımı projesi vardır. Bu proje için belirlenen kare bir alan içine 150’den fazla Hobi 
bahçesinin yapılması planlanıyor. Hobi bahçeleri şekildeki gibi uzun kenarı 10, kısa kenarı 5 metre uzunluğunda olan 
dikdörtgen şeklinde bahçelerdir. 

44.

Kare Alan

10 m

5 m

1 m

4 m
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45.

46.

 Tarla, bahçe, ormanlık alan gibi büyük yüzeylerin alanlarını ölçmek için arazi ölçüleri kullanılır.

Yukarıda verilen A, B, C ve D parke taşları ile kare şeklindeki bir arazinin yüzeyi aşağıdaki gibi kaplanacaktır. 

2 = 10000 cm2, 1 hektar = 10000 m2)

A) 4,32·10−2 B) 5,76·10−4 C) 4,4·10−4 D) 1,44·10−5

A

60 cm

40 cm B

20 cm

40 cm C20 cm

40 cm

D20 cm

20 cm

A

Kare Şeklindeki Arazi

B A B

C D C D C D

A B A B

C D C D C D

C D C D C D

Bir otomobilin trafiğe uygun olup olmadığını tespit etmek için her 2 yılda bir muayenesi yapılmaktadır. Bu otomobilin
her 9 ayda bir yağ değişimi yapılmaktadır.

6 Haziran 2020 günü bu otomobilin yağ değişimi ile muayenesi birlikte yapıldığına göre aşağıdaki tarihlerden
hangisinde bu otomobilin yağ değişimi ile muayenesi birlikte yapılır?

A) 6 Haziran 2022 B) 6 Haziran 2024 C) 6 Haziran 2026 D) 6 Haziran 2028

Buna göre şekildeki gibi kaplanabilecek en küçük arazinin alanı kaç hektardır?
(1 m
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47.

48.

49.

50.

51.

Eşit büyüklükte küçük karelerden oluşan 7x7 boyutlu 
kare zeminde köşegenlerin dışındaki küçük kareler 
boyanınca, boyalı küçük kare sayısı 36 olmaktadır.

Eşit büyüklükte küçük karelerden oluşan 25x25 
boyutlu başka bir kare zeminde köşegenlerin dı-
şındaki küçük kareler boyanırsa, boyalı küçük kare 
sayısı kaç olur? 

A) 25            B) 242             C) 600             D) 252

2
1 7

-
-b l  ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisi-

dir? 

A) −128             B) −64             C) 64            D) 128

Aşağıdaki üslü ifadelerden hangisinin değeri sayı 
doğrusunda −1 ile 0 arasındadır? 

A) 5 3- -] g        B) 8 2- -] g        C) 3
1 1

-
-b l        D) 7

1 2

-
-b l

 
Yukarıdaki otelin giriş katı hariç her katında 4 tane 
oda bulunmaktadır. Bu odaların numaraları aşağıdaki 
gibi üslü sayılarla ifade edilmiştir.

 

Buna göre oda numaralarının ifade edildiği üslü
sayıların kaç farklı tam sayı değeri vardır?

A) 12 B) 14 C) 16 D) 24

3.katta bulunan oda

Kattaki 2.oda

Oda numarası: 32

Kısa çöp çekme oyunu, genellikle kişiler arasında bir 
işi yapmak için gönüllü olmadığında oynanan bir oyun-
dur. Oyunda hiç kimse çubukların gerçek uzunluklarını 
görmez. Bu çubuklar arasında kısa olanı seçen kişi 
yapılacak olan işi yapmakla görevlendirilir. 

Emir, Derya, Zeynep ve Hatice adındaki dört arkadaşın 
çektikleri çubukların uzunlukları sırasıyla 5−3 m, 
10−1 m,   2−4 m ve 3−4 m’dir.

Verilen bilgilere göre bu kısa çöp çekme oyunu 
sonunda işi yapmak için görevlendirilecek olan kişi 
kimdir? 

A) Emir    B) Derya  

C) Zeynep   D) Hatice
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52.

53.

54.

55.

56.

Bir ilin yıllara göre nüfus miktarındaki değişim aşağıda-
ki tabloda verilmiştir.

Tablo: Bir İlin Yıllara Göre Nüfusu Miktarı

Bir öğretmen, öğrencilerinden tablodaki bilgilere göre
yorum yapmalarını istemiştir.
Buna göre aşağıdaki öğrenci yorumlarından han-
gisi yanlıştır?

A) 2018 yılındaki nüfus miktarı bir önceki yıla göre
azalmıştır.
B) En yüksek nüfus miktarının olduğu yıl 2015 yılıdır.
C) 2016 ve 2018 yılındaki nüfus miktarları eşittir.
D) Her yıl nüfus miktarı artmıştır.

Yıllar Nüfus miktarı

2015 33,4·104

2016 279·103

2017 0,313·106

2018 27,9·104

Bozuk bir hesap makinesi, tuşlanan iki basamaklı 
sayıların birler basamağındaki rakamı onlar basama-
ğındaki rakamın üssü olarak algılayıp hesap yapmak-
tadır.

Örneğin; hesap makinesi 23 x 48 : 82 işleminin sonu-
cu yerine 23 x 48 : 82 işleminin sonucunu vermektedir. 

Buna göre bu hesap makinesi 33 x 95 : 37 işlemi-
nin sonucunu kaç olarak verir? 

A) 36  B) 35  C) 33  D) −3

Özdeş dikdörtgenlerin birleşmesiyle oluşan dikdörtgen 
şeklindeki zemin aşağıdaki gibidir.

Bu dikdörtgen zeminin kısa kenarı 34 ve uzun kenarı 
93 santimetredir.
Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetredir? 

A) 37            B) 38           C) 39         D) 310

Buna göre elde edilen cismin yüzlerinde yazan
üslü ifadelerin çarpımı en az kaçtır?

A) 3  B) 36 C) 3−8 D) 3−14

Dört küpün yüzlerine 3−2, 3−1, 30, 31, 32 ve 33 üslü ifa-
deleri aşağıdaki kurallara göre yazılıyor.

     ●  Küplerin her bir yüzüne bir tane üslü ifade yazı-
lacak.

     ●  Küplerin karşılıklı yüzlerdeki ifadelerin çarpımı 3 
olacak.

Daha sonra bu küpler aşağıdaki gibi yapıştırılıyor.

Bir peyzaj mimarı yeni başladığı projesinde bir evin 
etrafına sarmaşık gülleri ekmeyi planlamaktadır. 

Tohum olarak ekilen bu sarmaşık gülleri çimlendikten
sonra haftada 25 cm uzamaktadır.

Buna göre sarmaşık gülleri çimlendikten sonra
kaç ayda 45 santimetre uzunluğa ulaşırlar?
(1 ay 4 hafta alınacaktır.)

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11
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Bir fen bilgisi öğretmeni öğrencileri ile birlikte botanik 
parka gezi düzenlemiştir. Bu botanik parkta bulunan 
bitkiler türlerine göre numaralandırılmıştır. Gezi sıra-
sında bir öğrenci aynı bitki türlerinin numaralarının eşit 
olduğunu fark etmiştir.

Aşağıdaki numaralardan hangisi diğerlerinden 
farklı bir bitki türüne aittir?

A) 0,08·102   B) 0,8·101 

C) 800·10−1   D) 80·10−1

57.

58.

59.

60.

Yukarıda çözümlenmiş olarak verilen üç sayının 
toplamı kaçtır?

A) 606,28   B) 680,084  

C) 6500,208   D) 6560,284

1. Sayı 2·103 + 4·101 +  3·10−2

2. Sayı 5·102 + 2·10−1 + 1·10−3

3. Sayı 4·103 + 2·101 + 5·10−2 + 3·10−3

Aşağıdaki tabloda Kerem’in bir mağazadan satın aldı-
ğı ürünlerin fiyatlarının çözümlenmiş halleri vardır.

Bu ürünlerden birinin bazı rakamları silinmiş fiyat 
etiketi aşağıdaki gibidir. 

Bu fiyat etiketi hangi ürüne aittir? 

A) Pantolon   B) Gömlek  

C) Kazak   D) Ceket

Tablo: Kerem’in Satın Aldığı Ürünlerin Fiyatı
Ürünler Fiyatı (TL)

Pantolon 6·101 + 9·100 + 7·10−1 + 5·10−2

Gömlek 3·101 + 9·100 + 5·10−1 + 2·10−2

Kazak 9·101 + 2·100 + 6·10−1 + 5·10−2

Ceket 1·102 + 9·101 + 4·10−1 + 5·10−2

9, 5 TL

Aşağıdaki şekilde yanyana yerleştirilmiş üç masa-
nın üstten görüntüsü vardır. Bu masaların her birinin 
üzerinde, birer yüzüne sayı yazılmış olan üç tane kağıt 
bulunmaktadır.

Ali bu masaların her birinden birer tane kağıt alıyor. 

Ali’nin aldığı kağıtların üzerinde yazan sayıların 
toplamı, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 106,04   B) 307,09  

C) 586,02   D) 980,73

3.10–2

4.10–2

2.10–2

1. Masa 2. Masa 3. Masa

8.10–1

7.10–1

6.100

5.102

  102

9.102
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61.

62.

63.

64.

Bilgi; a , 1 veya 1’den büyük, 10’dan küçük bir 
gerçek sayı ve n bir tam sayı olmak üzere a·10n 

gösterimine bilimsel gösterim denir.

Rüzgâr türbini, rüzgârdaki kinetik enerjiyi önce meka-
nik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine dönüştü-
ren sistemdir.

50 000 tane rüzgâr türbini yıllık 146 milyar kWh
enerji ürettiğine göre bir tane rüzgâr türbininin
ürettiği enerjinin kWh cinsinden bilimsel gösterimi
aşağıdakilerden hangisidir?
(1 milyar = 1 000 000 000)

A) 2,92·105 B) 7,3·105

C) 2,92·106 D) 7,3·106

Gök bilimciler, uzak bir galaksinin merkezinde yer alan 
süper kütleli kara deliğin ilk kez fotoğrafını çekmeyi 
başardılar. Bilim insanları 40 milyar km çapı olan ve 
Dünya’dan kat kat daha büyük olan dev kara deliği 
“canavar” olarak tanımladılar. 
(1 milyar = 1 000 000 000)

Bu kara deliğin çapının metre cinsinden bilimsel 
gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
(1 km = 1 000 m)

A) 0,04·1011   B) 0,04·1012  

C) 4·1011   D) 4·1013

Bir laboratuvardaki petri kabına saat 11.40’da 10 tane
bakteri konulmuştur. Petri kabındaki bakteri sayısı her
20 dakikada 2 katına çıkmaktadır.

Bir bakterinin kütlesi 10−24 gram olduğuna göre
petri kabındaki bakterilerin saat 15:00’te toplam
kütlelerinin gram cinsinden bilimsel gösterimi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) 1,024·10−20 B) 5,12·10−21

C) 2,56·10−21 D) 1,28·10−24

Petri Kabı

Bir telefon, pilinin doluluk yüzdesi %4 iken şarja
takılmıştır. 16 dakika sonra telefon pilinin doluluk
yüzdesi %16 olmuştur. Sabit hızla toplam 19 dakika
şarj edilen telefon şarjdan çıkarılmıştır.

Buna göre telefon şarjdan çıkarıldığında pilinin
doluluk yüzdesi aşağıda çözümlenmiş biçimde
verilen sayılardan hangisidir?

A) 1·101 + 7·100 + 2·10−1 + 5·10−2

B) 1·101 + 8·100 + 2·10−1 + 5·10−2

C) 1·101 + 8·100 + 1·10−1 + 5·10−2

D) 2·101 + 7·100 + 1·10−1 + 5·10−2

%4 %16 %?
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Aşağıdaki kareli zeminde oynanan bir oyun tasarlan-
mıştır.

Bilgi: Dik üçgenlerin alanı dik kenar uzunluklarının 
çarpımının yarısına eşittir.
Eş kareli zeminler üzerine yerleştirilmiş şekiller aşağı-
daki gibidir.

Şekil 1 Şekil 2

Bu oyunun kuralları aşağıdaki gibidir;

 ● İçinde sayılar yazılı olan karelerden her defasın-
da birer kare hareket ederek, başlangıç karesin-
den bitiş karesine ulaşılacaktır.

 ● Yalnızca kenarları komşu olan kareler arasında;
aşağı, yukarı, sağa veya sola doğru hareket
edebilir. Çaprazdaki karelere hareket edilemez.

 ● Bir kareye iki defa gidilemez.
 ● Gidilen tüm karelerdeki sayılar çarpılarak puan

hesaplaması yapılır.

Buna göre bu oyunda en fazla kaç puan alınabi-
lir?

A) 217 B) 219 C) 223 D) 224

65.

68.

Şekil 1’deki karenin çevresi 2−3 metre olduğuna
göre Şekil 2’deki üçgenin alanı kaç metrekaredir?

A) 5·2−7 B) 5·2−8

C) 25·2−14 D) 25·2−15

Başlangıç 162 2−1 32

256 2 4

82 Bitiş

1
82

1
4

1
32

Şekilde verilen ABCD dikdörtgeninde;  
│AD│ = 0,04·106 m,  
│AB│ = 0,5·104 m’dir.

Buna göre ABCD dikdörtgeninin alanı kaç metreka-
redir?

A) 0,02·106   B) 0,2·106  

C) 2·108   D) 0,002·1012

67. A 0,04·106 m

0,
5·

10
4  

m

B C

D

66. Aşağıdaki tabloda her satır, her sütun ve her köşegen-
deki üslü ifadelerin çarpımı birbirine eşittir.

 Buna göre yx  işleminin sonucu kaçtır?

A) 35 B) 37 C) 310 D) 314

3−5

37 y

x 3−3
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69.

70.

71.

72.

Bir rüzgâr türbini yılda ortalama 2400 kWh elektrik
üretmektedir.

İstanbul ilinin 1 yıllık elektrik tüketiminin 12 milyon
mWh olduğu biliniyor.
İstanbul’un 1 yıllık tüm elektrik enerjisi ihtiyacının
rüzgâr türbinleri ile karşılanabilmesi için kaç adet
rüzgâr türbinine ihtiyaç vardır?
(1 mWh = 1000 kWh)

A) 5·106 B) 4·105

C) 50·102 D) 2·103

Madeni paraların düzenli şekilde biriktirilmesi için
kullanılan kutu şekildeki gibi 5 özdeş bölmeden oluş-
maktadır. Paralar kutuya aralarında boşluk kalmayacak
şekilde üst üste yerleştiriliyor. Para yerleştirilen boş
bölmenin yüksekliği 10−1 metredir.

Bu kutuya kalınlığı 2.10−1 santimetre olan madeni
paralardan en fazla kaç tane yerleştirilebilir?
(1 m = 100 cm)

A) 100 B) 150 C) 200 D) 250

Granbi bisiklet, ön tekerleği çok büyük ve arka tekerleği 
çok küçük olan bir bisiklet türüdür.

Bir granbi bisiklette;

     ●  Ön tekerleğin yarıçapı arka tekerleğin yarıçapının 
3 katıdır. 
     ●  Arka tekerleğin yarıçapı 9 santimetredir. 
     ●  Ön tekerlek 81 tane tel ile yapılmıştır ve bu telle-
rin her birinin uzunluğu ön tekerleğin yarıçapı kadardır.

Buna göre ön tekerleğin yapımında kullanılan telle-
rin toplam uzunluğu kaç santimetredir?

A) 35  B) 36  C) 37  D) 38

Böbreklerin içindeki süzme bölümlerine ‘’nefron’’ denir. 

Sağlıklı bir insanda 2 adet böbrek ve her bir böbrekte 1 
milyon nefron vardır.

Kalp ile vücuda pompalanan kanın %20’si böbreklere 
gelir ve nefronlarda süzülür.

Bir günde bir nefronda 72·10−2 mililitre kan süzül-
düğüne göre 1 haftada kalbin vücuda pompaladığı 
kan kaç litredir? (1 l = 1000 ml)

A) 5,04·103   B) 7,2·103  

C) 25,2·103   D) 50,4·103 
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a ≠ 0 ve n bir tam sayı olmak üzere a a1
n

n= -  ve a a
1n
n= - ’dir.

Gürbüz, bir kenarının uzunluğu 5 2-  metre olan kare şeklindeki 25 fotoğrafı eni 2 1- , boyu 2 2-  metre olan bir masanın 
üzerine şekildeki gibi yerleştiriyor.

Buna göre masa üzerindeki fotoğrafların kapladığı toplam alan masanın üst yüzeyinin tüm alanının yüzde
kaçıdır?

A) 25 B) 32 C) 40 D 48

73.

74.

2–1 
metre

2–2 metre

Yasemin Öğretmen üslü sayılarla ilgili bir etkinlik tasarlamıştır. 15 kişilik sınıfındaki her öğrenciye bir yüzünde üslü
ifadeler yazılı olan aşağıdaki kartlardan birer tane vermiştir.

43,7x10−7

4,37x10−5

437x10−10

0,437x10−9

4,37x10−7

43,7x10−4

43,7x10−5

4,37x10−6

4370x10−8

43,7x10−11

43,7x10−9

0,437x10−2

43,7x10−8

4,37x10−9

437x10−6

İki öğrenciye verilen kartlardaki sayılar eşitse bu öğrenciler bir grup oluşturacaktır.

Bu şekilde 7 tane grup oluşturulduğunda hangi üslü ifadenin yazılı olduğu karta sahip öğrenci boşta kalır?

A) 43,7×10−8     B) 43,7×10−9   C) 4,37×10−9   D) 0,437×10−9
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Yukarıda verilen kare şeklindeki fayansın üzerindeki üçgenlerin tümü ikizkenar üçgendir ve bu ikizkenar üçgenler 
birbirlerine eştir.

Bu fayanslar kesilmeden, aralarında boşluk bırakılmadan ve üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirilerek, aşa-
ğıda eni ve boyu verilen dikdörtgen koridorlardan hangisinin zemini tamamen kaplanabilir?

       Eni         Boyu
A) 92·2 cm  52·62·21 cm
B) 35 cm  42·32·5 cm
C) 63 cm  152·61 cm
D) 23·32·5 cm  34·42 cm

75.

Kare Fayans

32 cm

32 cm

Özdeş küpler önce birbirlerine sonra da tahta zemin üzerine şekildeki gibi yapıştırılıyor. 
Daha sonra küplerin birbirlerine ve tahta zemine yapıştırılan yüzeyleri dışındaki tüm yüzeylere sayı yazılıyor.
Sayı yazılan yüzeylerden zemine paralel olanlara 125, zemine dik olanlara ise 4 sayısı yazılıyor. 

Buna göre küplerin yüzeylerine yazılan tüm sayıların çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 510 ·1024     B) 212 ·1024   C) 510 ·1014   D) 212 ·1014

76.

125

125
125

125
125

125
125

125

4
4 4

4
4

4
4
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Bu makinenin üzerindeki tuşlardan iki tanesine sıra ile basılıyor. Hesap makinesi ilk basılan butonun tablodaki rakam
karşılığını taban, ikinci basılan butonun ise tablodaki rakam karşılığının toplama işlemine göre tersini üs olarak algıla-
yıp bir üslü sayı üretiyor. Ürettiği bu üslü sayının değerinin %25’i olan sayıyı ekranda gösteriyor.

Bu hesap makinesinde sıra ile mavi ve yeşil butonlara basılırsa ekranda aşağıdaki üslü sayılardan hangisinin
değeri görünür?

A) 2−12 B) 2−14 C) 2−16 D) 2−18

a 0!  ve n, m birer tam sayı olmak üzere a a1
n

n= - , .a a am n m n= + , a a .m n m n=] g  dir.
Üzerinde 4 adet renkli buton bulunan bir hesap makinesi aşağıdaki gibidir.

 Tablo: Butonların Renklerinin Rakam Karşılıkları

Hesap Makinesi

78.

YeşilSalı

Rakam 1 2 4 8

Renk MaviKırmızıSARI KIRMIZI

MAVİ YEŞİL

Dikdörtgen şeklinde bir kurdele ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir;

     ●  Kurdele A, B ve C isimli üç parçaya ayrılmıştır.

     ●  B isimli parçanın uzunluğu A isimli parçanın uzunluğunun 10 katı, C isimli parçanın uzunluğu da B isimli parça-
nın uzunluğunun 10 katıdır.

     ●  A isimli parça iki eş parçaya ayrılarak 1 ve 2 numaralı parçalar elde ediliyor.
     ●  B isimli parça dört eş parçaya ayrılarak 3, 4, 5 ve 6 numaralı parçalar elde ediliyor.
     ●  C isimli parça beş eş parçaya ayrılarak 7, 8, 9, 10 ve 11 numaralı parçalar elde ediliyor.

     ●  2 numaralı parçanın uzunluğunun 5 numaralı parçanın uzunluğuna oranı a,
     ●  1 numaralı parçanın uzunluğunun 9 numaralı parçanın uzunluğuna oranı b
     ●  3 numaralı parçanın uzunluğunun 11 numaralı parçanın uzunluğuna oranı c’dir.

Buna göre a + b + c işleminin sonucu kaçtır?

A) 3,5·10−1     B) 2,5·10−1   C) 3,5·10−3    D) 2,5·10−3

77.

1

A B C

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Yarışmada Eylem 2, Tekin 4, Emir ise 2 soruyu yanlış cevap verdiğine göre İklim’in yarışma sonundaki puanı 
kaç olur?

A) 102      B) 101    C) 10−1    D) 10−2 

Tablo: Yarışmacıların Sorulara Verdiği Cevaplar

Bir bilgi yarışmasına her yarışmacı 1000 puan ile başlamaktadır. Yarışmacıların mevcut puanları; verdikleri her doğru 
cevaptan sonra 102 ile, verdikleri her yanlış cevaptan sonra ise 10−1 ile çarpılıyor. Tabloda yarışmacıların dört soruya 
verdikleri cevaplar gösterilmiştir.

79.

Soru Numarası

1 2 3 4

Eylem B C A B

Tekin A C D B

Emir C D B C

İklim B C D D

Alper, Şekil 1’deki kartlarda yazılı olan üslü ifadelerin değerini hesaplıyor. 

Alper’in hesapladığı hangi değerin eşiti Şekil 2’de yoktur? 

A) −125      B) −0,008   C) 125
1    D) 125

Şekil 1 Şekil 2

80.

5−2 0,52−1 8−2 −16

(−2)−3 −0,125−42 0,04(−5)−3

1
64
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CEVAP ANAHTARI

1. D-Y-D-D-Y-Y-D

2.
1) İki sayı aralarında asal ise bu sayıların EBOB ‘u ………………. olur.
2) Asal sayılar sadece kendisine ve ……………….. bölünür.
3) İlk 100 sayıda 25 tane …………………….. sayı vardır.
4) En küçük çift asal sayı ………………….. .
5) İki basamaklı en büyük asal sayı ………………. .
6) 1’den başka pozitif ortak böleni olmayan iki tam sayıya …………………….. sayılar denir.
7) 91 sayısı ..................... sayıdır.
8) 12 sayısının pozitif tam bölenleri sayısı ……………………. tanedir.
9) 75 sayısının asal çarpanları sırasıyla …………..….. ve …………………. sayılarıdır.
10) ……................................ iki sayının EKOK’u, bu iki sayının çarpımına eşittir.
11) Sıfırdan farklı her tam sayının ……………… … 1’e eşittir.
12) Negatif bir tam sayının çift kuvvetleri …………………., tek kuvvetleri ………………….. olur.
13) Tabanları aynı olan üslü sayılarda …………………… işlemi yapılırken üsler toplanır.
14) 104 sayısının sondan ………………………………. basamağı sıfırdır.(4)
15) İki doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne ………………………… denir.

3. 6

4. 40, 108, 144, 189

5. 9

6. Y-D-Y-D-D-Y-Y-Y-D

7. 11 15

                  49                                               27

                              14                     16
8. 75 ve 14

9. 24

10. 72

11. Pozitif İşlemler Negatif
X (−5)−4

X 122

−2−6 X
X 6−3

(−8)5 X
(−3)−3 X

1
1

2

4

asal

97

tek
6

sıfırıncı kuvveti
pozitif

çarpma
negatif

EBOB

53

aralarında asal

Aralarında asal
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12. Bu rakamların toplamı 1 + 8 = 9’dir.

13. x = 8 ve y = −6 olduğundan y − x = (−6) − 8 = −14 olur.

14. 

15.a) 3 tane mavi, 1 tane sarı, 2 tane pembe, 5 tane siyah, 2 tane yeşil   

15.b) 200,605

16. 1,469∙10−5   

17. 3−5∙2−8

18.    

19. 2 4 8 64
1

64
5113 3- = - =-  

20. 

21. 75 + 18 + 20 = 113

22.a) 1080

22.b) 960

23. 384

24. 0,608 

25. 12.çıkış

Ülke Ülke Nüfusları Bilimsel Gösterim

Türkiye 82 367 256 8,2367256x107

Rusya 143 895 551 1,43895551x108

Gürcistan 3 904 204 3,904204x106

Hindistan 1 368 737 513 1,368737513x109

İzlanda 340 566 3,40566x105

6,81.106 72.103

200.103

68100.102 0,72.105

2.105

a) 96∙101        = 9,6∙102

b) 0,72∙102      = 7,2∙101

c) 6000           = 6∙103

ç) 51200∙10−2  = 5,12∙102

d) 101                 = 1∙101

e) 0,085∙105    = 8,5∙103

f) 642                = 6,42∙102

g) 0,7∙102        = 7∙101

h) 0,72∙103       = 7,2∙102

ı) 0,005∙10−7     = 5∙10−10
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26. D
27. D
28. B
29. C
30. D
31. A
32. A
33. D
34. D
35. C

36. C
37. B
38. B
39. D
40. D
41. C
42. A
43. B
44.a) C
44.b) B

45. B
46. C
47. B
48. A
49. A
50. A
51. B
52. D
53. A
54. C

55. C
56. A
57. D
58. A
59. C
60. A
61. D
62. C
63. A
64. B

65. D
66. C
67. C
68. D
69. A
70. D
71. C
72. D
73. B
74. C

75. C
76. B
77. A
78. D
79. A
80. B



8. SINIF 2. ÜNİTE

ÇALIŞMA FASİKÜLÜ

MATEMATİK

Bu kitapçık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından,
İzmir Ölçme Değerlendirme Merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
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1. Aşağıda alanları verilen karelerin santimetre cinsinden kenar uzunluklarını yanlarındaki boşluklara yazınız.

a)

b)

c)

ç)

d)

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

4 cm2

9 cm2

25 cm2

64 cm2

121 cm2

2.

Yukarıdaki sayı doğrusu 1 birimlik eşit aralıklarla bölünmüştür.

Sayı doğrusu üzerinde 8’e karşılık gelen noktada bulunan civciv sağ ya da sol yöne doğru yürüyecektir.

a) Sayı doğrusunda 8 noktasında bulunan civciv sağa doğru    33  birim yürüyüp duruyor. 
Buna göre civciv hangi iki doğal sayı arasındadır?

b) Sayı doğrusunda 8 noktasında bulunan civciv sola doğru   19  birim yürüyüp duruyor.
Buna göre civciv hangi iki doğal sayı arasındadır?

………………………………………………………

………………………………………………………
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4. Aşağıda verilen eşitliklerde öğrencilerin m,n,p,r harflerinin yerine yazması gereken sayıları, eşitliklerin altındaki 
boşluklara yazınız.

3.

Deniz, yukarıda verilen yapbozdaki parçaları aşağıdaki kurallara göre boyayacaktır.

• Parça içinde yazan kareköklü ifadenin değeri doğal sayı ise parçayı sarı renk ile boyayacaktır.

• Parça içinde yazan kareköklü ifadenin değeri doğal sayı değilse parçayı mor renk ile boyayacaktır.

Buna göre,
a) Deniz'in sarı renge boyayacağı yapboz parçalarının sayısının mor renge boyayacağı yapboz parçalarının 
sayısına oranı kaçtır?

b) Deniz'in sarı renge boyayacağı yapboz parçalarındaki sayıların toplamı kaçtır?

………………………………………………………

………………………………………………………



6

5. Milli halterci Naim Süleymanoğlu 1988 Seul Olimpiyatlarında 60 kg Koparmada; sırasıyla 145kg, 150,5 kg, 152,5 kg, 
Silkmede; 175 kg, 188, 5 kg, 190 kg ve Toplamda; 320 kg, 339 kg, 342,5 kg ağırlık kaldırmış ve 6 Dünya, 9 Olimpiyat rekoru 
kırarak ulaşılması zor bir başarıya imza atmıştır.
Aşağıdaki tabloda Naim Süleymanoğlu'nun kaldırdığı ağırlıkların birler basamağına yuvarlanmış değerlerinin 
karekökleri verilmiştir. Buna göre tablodaki boşlukları doldurunuz
Tablo: Naim Süleymanoğlu'nun Rekorları

Hareket Rekorlar Hangi ardışık iki doğal 
sayı arasında olduğu

Hangi doğal sayıya 
daha yakın olduğu

Koparma

145

151

153

Silkme

175

189

190

Toplam

320

339

343

6.

ABCD ve KLMN birer dikdörtgendir.
Şekildeki KLMN dikdörtgeninin çevresinin uzunluğu           cm'dir. 
Buna göre taralı bölgenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir?

200

A B

D C

K L

N M
18 cm

50 cm

32 cm

………………………………………………………
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7.

İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan Pergamon antik kentine yapılacak geziye katılabilmek için düzenlenen yarışmaya katılan 
Ali'nin doğru çıkışa ulaşıp gezi biletini kazanabilmesi için,yukarıda verilen her bir kutunun içinde yazan eşitliklerin doğru olup 
olmadığını kontrol etmesi gerekmektedir.
Verilen ifade doğru ise “D” çıkışından, yanlış ise “Y” çıkışından geçerek doğru çıkışa ulaşacağına göre Ali hangi
harfin yazdığı çıkıştan çıkarak bileti kazanır ?

………………………………………………………

8.

Yukarıda verilen bir işlem oyununda kırmızı butona basıldıktan sonra, şekildeki sarı kutularda bulunan gerçek sayılardan uy-
gun olan ikisi boş kutulara yerleştirilip aradaki işlemler yapıldığında sonuç her seferinde z doğal sayı olmak üzere z   3 şeklinde 
yazılabilmektedir.
Kırmızı butona bir kez basıldıktan sonra  x =         ve  y =           olduğuna göre boş kutulara yazılması gereken sayıları 
bulunuz.

6 18

………………………………………………………
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9. Aşağıdaki işlemleri doğru cevapları ile eşleştiriniz.

I. 75  +   27

II. 62  +   62

III. 80  -   45

IV. 12  +   2  -  2   3

V. (-9)2   -   42

VI. 63  -   28

a)   5

b) 8   3

c) 5

ç) 12

d)   7

e)   2

10. Aşağıda verilen soruların doğru cevaplarını bulmaca üzerindeki uygun yerlere sözel olarak yazınız.

1)   2   3   .     2   .   3          işleminin sonucu bir pozitif tamsayı olduğuna göre        yerine gelebilecek en küçük 
doğal sayı kaçtır ?

2)    8    .          = 16 olduğuna göre       kaçtır? 

3)   3    6  .     6   işleminin sonucu kaçtır?      

4)   5    3  .           işleminin sonucunu doğal sayı yapan en küçük iki basamaklı         sayısı kaçtır?

5)        10  .         10    = 200 ise       .          kaçtır?
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11.             sayısı aşağıdaki sayılardan hangileri ile çarpılırsa sonucun doğal sayı olacağını belirleyerek "      "  ile işaretleyiniz.

  2  3

108

75

48

27

-  12

36

0

   3

108

12.

Alışveriş yapmak için evinden çıkan Doğa, şekilde verilen yolları kullanarak , önce bakkala, sonra manava uğrayarak 
tekrar evine dönüyor.
Buna göre Doğa en az kaç dekametre yürümüştür?
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13.

Sevda Hanım yukarıda ölçüleri verilen ürünleri buzdolabının bir rafına doğrusal olarak aralarında hiç boşluk kalmayacak ve yan 
yana gelecek şekilde dizdiğinde rafa tam olarak sığdırabilmektedir.
Buna göre buzdolabının bir rafının uzunluğu kaç santimetredir? ( 1 dm = 10 cm )

14.
A B C D

 Yukarıdaki tabloya göre aşağıdaki işlemlerin sonuçlarının en sade hallerini bulunuz.
a) B + C

b) A - D

c) (C + A) : D

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

2,7− 7,1− 5,4− 1,7−
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15.

Yukarıda bir tır otoparkı ve bir taşıma şirketine ait tırların üstten görünümleri verilmiştir. Otoparktaki araç park bölmele-
rinin ölçüleri birbiriyle aynı ve dikdörtgen şeklindedir. Araç park bölmelerine kuzey - güney yönünde dikey olarak park 
edilecektir.
Taşıma şirketine ait farklı genişlik ve uzunluktaki bu tırlardan hangileri bu otoparktaki bölmelere çizgilerden 
taşmayacak şekilde park edilebilir?

………………………………………………………

16.   a,96  ,   2,8b  ,   3,c1   ve   4,d1  ifadelerine karşılık gelen değerler, birer rasyonel sayıdır. 

Buna göre;
a) Bu sayılardaki a, b, c, d harflerine karşılık gelen rakamları bulunuz.

b)   0,ac  +   0,cd  −   0,db işleminin sonucu kaçtır?

………………………………………………………

………………………………………………………

17.  

Başlangıçta içerisinde   2,25 litre su bulunan bir kaptan önce   0,49 litre su boşaltılıyor. Daha sonra bu kaba kapta kalan 
suyun yarısı kadar daha su ekleniyor. 
Buna göre son durumda kapta bulunan su kaç mililitredir? (1L=1000 mL)

………………………………………………………
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18.  

Yukarıda verilen sayıların numaralarını ait oldukları sayı gruplarına yazınız. 

a) Tam Sayı           :

b) Rasyonel Sayı :

c) İrrasyonel Sayı:

d) Gerçek Sayı      :

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

19. Aşağıda verilen ifadelerden, doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" harfi yazınız.

a ve b birer tam sayı ve b ≠ 0 olmak üzere şeklinde  
şeklinde yazılamayan sayılara irrasyonel sayılar denir.

  2  , π ,   5 ,    3   sayıları irrasyonel sayılardır.

2.67034165508… sayısı rasyonel sayıdır.

-8,875 sayısı rasyonel sayıdır.

-   36  sayısı irrasyonel sayıdır.

a
b
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20. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

(..........) Her tam sayı bir rasyonel sayıdır.

(..........) Negatif tam sayılar irrasyonel sayılardır.

(..........) π sayısının katları rasyonel sayıdır.

(..........) Devirli ondalık sayılar, rasyonel sayıdır.

21. Aşağıda verilen tablodaki sayılardan irrasyonel olanlara ait kutucuklar boyandığında, geriye boyanmayan
kaç kutucuk kalır?

225 13 π 3   3 1,271... – 71

2,666... 1
5 32 320 3,5789 100

144 49 3   10 2 π −   64 400

484 121 91 −   21 25 4,444...

361 3, 06 5   5 141 1 −  196

81 324 8 421 −2
3 13,21

289 1
2 0 −   169 221 441



14

23. Aşağıda verilen sütun grafiğinde, iki farklı çiftlikte yaşayan hayvanların türlerine göre sayıları verilmiştir.

Grafiğe göre aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
• A çiftliğinde toplam ………….. hayvan vardır.
• A çiftliğindeki koyun sayısı, B çiftliğindeki keçi sayısından ………….. fazladır.
• A çiftliğindeki inek sayısı, B çiftliğindeki inek sayısından ………….. eksiktir.

22.

Yukarıdaki grafiği göre aşağıdaki ifadelerde doğru olanlara ‘D’ ve yanlış olanların yanındaki boşluğa ‘Y’ yazınız.
(İki tekerlekli araçlar: Bisiklet ve motosiklet. Dört tekerlekli araçlar: Otomobil, traktör ve kamyonet.)

D/Y İfadeler
(..........) Üretilen toplam araç sayısı 1300’dür.
(..........) İki tekerlekli araç sayısı dört tekerlekli araç sayısından fazladır.
(..........) Üretilen kamyonet ve motosiklet sayıları toplamı bisiklet sayısından fazladır.
(..........) Üretilen araçlara toplam 5220 tekerlek takılmıştır.
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24. Aşağıdaki grafikte okulumuz Türkçe öğretmenlerinden Mehtap Hanım’ın dersine girdiği sınıflarda okunan kitap türlerine 
ait sayılar verilmiştir. 

Grafiğe göre aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
• 5. sınıf öğrencileri en çok ……………. türünde kitap okumuştur.
• 6. sınıflarda masal türünde kitap okuyan öğrenci sayısı 5. sınıflarda ……………. türünde kitap okuyan öğrenci 

sayısına eşittir.
• 8. sınıflarda ……………. öğrenci roman türünde kitap okumuştur.
• 7. sınıflarda hikaye türünde kitap okuyan öğrenci sayısı, masal türünde kitap okuyan öğrenci sayısından ……………. 

fazladır. 
• Grafiğe göre en çok okunan kitap türü ……………. .
• ……………. türündeki kitapları en çok 8. sınıflar okumuştur.
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25. Aşağıdaki sayılardan kaç tanesi tam kare pozitif tam 
sayı değildir? 

40 100 160 196

225 1 174 111

289 325 9 148

25 144 121 156

A) 9 B) 8 C) 7 D) 6

26. Alanı 1024 m2 olan kare şeklindeki bir tarlanın çev-
resinin uzunluğu kaç metredir?
A) 512 B) 256 C) 128 D) 32

27. Aşağıdaki tablo bir sınıftaki öğrencilerin okul numarala-
rını ve isimlerini göstermektedir.
Tablo: Sınıf Listesi

Okul No      Öğrenci
1 Sercan
2 Miray
3 Koray
4 Erkmen
. .
. .
. .
. .
29 Mutlu 
30 Batu  

Seher Öğretmen okul numarası 1’den 30’a kadar ardışık 
ilerleyen öğrencilerinden okul numarası tam kare pozitif 
tam sayı olan öğrencileri gezi kulübüne, olmayanları ise 
diğer kulüplere dağıtacaktır.
Buna göre diğer kulüplerdeki öğrenci sayısı, gezi ku-
lübündeki öğrencilerin sayısından kaç kişi fazladır?
A) 18 B) 20 C) 25 D) 28

28.

Yukarıda verilen bir dolabın tüm kapakları eş ve  kare şek-
lindedir. 
Bu kapaklardan bir tanesinin ön yüzünün alanı 961 cm2 
ise bu dolabın yüksekliği kaç santimetredir?
A) 90 B) 120 C) 124 D) 155

29.

Kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı 
olan üç karenin üst üste birleşmesiyle oluşan şek-
lin alanı 116 santimetrekare ise şeklin tamamının 
çevresinin uzunluğu kaç santimetredir?
A) 40 B) 52 C) 60 D) 72
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30.  

ASLI MERAL

  

  

  

  

Şekil 1'de verilen oyun düzeneğinde Aslı ile Meral dart oyunu oynamaktadır. 
Oyunun kuralları şöyledir:
Kareköklü ifadelerin yazılı olduğu bölgelerin dışına ve çizgilere isabet eden atışlar tekrarlanacaktır.
• Oyuncular, isabet ettirdikleri bölgelerdeki kareköklü ifadelerin değeri doğal sayı ise o sayı kadar puan alacak, isabet 
ettirilen bölgedeki ifadenin değeri doğal sayı değilse puan alamayacaklardır.
• Oyun sonunda en çok puan toplayan oyuncu, oyunu kazanacaktır.
Aslı ve Meral 4’er isabetli atıştan sonra oyunu bitirmişlerdir. İsabet ettirdikleri sayılar Şekil 2'de verilmiştir. 
Buna göre oyunu kazanan kişinin puanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 14 B) 15 C) 20 D) 25

16

100

28

20

81

25

50

36

Şekil 1 Şekil 2

31. Selim Usta kare şeklindeki bir seramiği mozaik yapmak için önce 9 eş kare parçaya sonra bu parçalardan her birini 
tekrar 4 eş kare parçaya ayırmıştır.

Selim Usta'nın son durumda parçalayarak elde ettiği karelerden her birinin alanı 36 cm2 olduğuna göre parça-
lama işlemine başlamadan önceki seramiğin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir?

A) 72 B) 108 C) 144 D) 216
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32.

Alanları sırasıyla 49 cm2 ve 100 cm2 olan iki kare aşağı-
daki gibi kesişecek şekilde üst üste konuyor.

Kesiştikleri bölgenin alanı santimetrekare cinsinden 
tam kare olan karesel bir bölge olduğuna göre şeklin 
tamamının çevresinin uzunluğu  en az kaç santimetre 
olabilir?
A) 36 B) 40 C) 44 D) 48

34.

Yukarıdaki şekilde ABDC ve DHGF karelerinin alanları 
verilmiştir. 

A,C,E  ve E,F,G doğrusal olmak üzere;

CEFD dikdörtgeni bir kenar uzunluğu 2 cm olan 
eş karesel bölgelere ayrıldığında en fazla kaç tane 
karesel bölge oluşur?
A) 10 B) 11 C) 12 D) 13

35. Üç basamaklı 1ab sayısı tam kare pozitif tam sayı 
olduğuna göre a + b kaç farklı değer alabilir?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

36.

Yukarıdaki ABCD karesinin alanı ve KLMN karesinin bir 
kenar uzunluğu verilmiştir.
ABCD ve KLMN karelerinin alanları toplamı kaç 
santimetrekaredir?
A) 9 B) 16 C) 25 D) 28

33.

Yukarıda eş karelerle oluşturulan şekildeki boyalı 
bölgenin çevresi    800   birimdir. Buna göre boyalı 
bölgenin alanı kaç birimkaredir?
A) 4   2 B) 8 C) 8   2 D) 16

1 br

1 br
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37. x, y ve z pozitif tam sayılar olmak üzere; 4x+1, 5y ve 6z 
sayıları tam kare pozitif tam sayı ise aşağıdakilerden 
hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. x çift sayı olabilir.
II. y kesinlikle çift sayıdır.
III. z tek sayı olabilir. 
A) Yalnız I B) I ve II

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

38.

Yukarıdaki topların üzerinde yazan sayıların değeri ku-
tular üzerinde yazan sayılardan hangisine daha yakınsa 
top o kutuya konulmaktadır.
Topların tamamı kutulara konulduktan sonra, kutu-
larda bulunan top sayıları a, b, c ve d olduğuna göre 
aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A) c < a = d < b B) c < b = d < a

C) d < a = c < b D) a = c < d < b

39.

Yukarıda İzmir-Aydın otobanında seyir halinde olan üç 
araç ve şoförlerinin isimleri verilmiştir. Yolculuk sırasında 
şoförlerin karşısına tünel girişi nedeniyle aşağıdaki uyarı 
tabelası çıkmıştır.

Buna göre Selçuk çıkışından çıkması gereken araç-
ların şoförlerinin isimleri aşağıdakilerin hangisinde 
doğru verilmiştir?
A) Ali B) Ali ve Eda

C) Ali ve Umut D) Eda ve Umut    

40.

Yukarıdaki şekilde aralarında 20 km uzaklık bulunan A 
ve B şehirlerinden birbirlerine doğru saatte 2  3  km/sa 
ve   48 km/sa sabit hızla doğrusal olarak hareket eden 
iki araç verilmiştir.
Bir saat sonra araçların bulundukları noktalar arasın-
daki uzaklık kilometre cinsinden hangi ardışık iki tam 
sayı arasında olur?
A) 8 ile 9 B) 9 ile 10 C) 10 ile 11 D) 11 ile 12
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41.

Kırmızı Kurbağa: 3 saniyede bir zıplıyor, her zıplayışında    2  cm yol alıyor.

Mavi Kurbağa: 4 saniyede bir zıplıyor, her zıplayışında    3  cm yol alıyor.

Mor Kurbağa: 5 saniyede bir zıplıyor, her zıplayışında    5  cm yol alıyor.

Yeşil Kurbağa: 6 saniyede bir zıplıyor, her zıplayışında    6  cm yol alıyor.

Şekildeki 4 kurbağa nehrin kenarında aynı sırada durmaktadırlar. Uzak bir noktada gördükleri av için doğrusal bir yol 
izleyecek şekilde zıplamaya başlamışlardır. 
Buna göre 60 saniye sonra en çok yol alan kurbağa aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırmızı B) Mavi C) Mor D) Yeşil

42. Tablo : 2016 Olimpiyatları Branşlara Göre Altın Madalya Alan Sporcu Listesi

Branş Sporcu Ülke Sporcunun Aldığı 
Sonuç (metre)

Olimpiyat Rekoru 
(metre)

Uzun atlama Jeff Henderson ABD 8,38 4  5

Yüksek atlama Derek Drouin   Kanada 2,38 2,39

Sırıkla atlama Thiago Braz da Silva Brezilya 6,03 35

Üç adım atlama Christian Taylor ABD 8  5 18,09

Yukarıdaki tabloda, 2016 Olimpiyatlarında, çeşitli branşlarda altın madalya alan sporcuların listesi ve bu branşlara ait 
son olimpiyat rekorları verilmiştir.
Tabloya göre 2016 Olimpiyatlarında yukarıdaki branşların kaç tanesinde yeni olimpiyat rekoru elde edilmiştir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
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43.

Şekildeki merdiven, her birinin yüksekliği     desimetre 
olan 80 basamaktan oluşmaktadır.  
Buna göre merdivenin 80. basamağında duran Ay-
can’ın yerden yüksekliğinin metre cinsinden değeri 
hangi ardışık iki doğal sayı arasındadır? (1 m = 10 dm)
A) 18 ile 19 B) 20 ile 21 C) 21 ile 22 D) 22 ile 23 

44.

Sevgi duvara kenar uzunluğu, 10 cm ile 11 cm arasında 
olan özdeş kare şeklindeki fotoğrafları asacaktır. 
Buna göre Sevgi'nin duvara asacağı fotoğraflardan 
bir tanesinin kenar uzunluğu  santimetre cinsinden 
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)  3  6 B)  4  5 C)  5  3 D)  6  3

45.

Doktor tavsiyesi ile diyete başlayan Yasemin’in başlan-
gıçtaki ve diyete başladıktan iki ay sonraki kilosu yukarı-
daki basküllerde gösterilmiştir.
Buna göre Yasemin’in iki ay sonunda verdiği kilonun 
kilogram cinsinden değerine aşağıdaki kareköklü 
sayılardan hangisi daha yakındır?
A)  3  5 B)  5  2 C)  3  6 D)  2  15

7

46.

Şekilde verilen kareköklü sayıların en yakın olduğu 
doğal sayılar, yanlarında yazan harflerle gösterildiği-
ne göre   öb . ar  işleminin sonucu  aşağıdakilerden 
hangisine eşittir?
A) 218 B) 220 C) 236 D) 272

47.     A  şeklinde yazılan bir sayı ile ilgili aşağıdaki bilgiler 
veriliyor.
• A sayısı 3 basamaklı pozitif tam sayıdır.
• A sayısı tam kare sayı değildir.
• a   b  şeklinde 4 farklı yazılışı vardır. (a ve b 

sıfırdan farklı tamsayılardır.)
Buna göre A sayısının alabileceği en küçük değer 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 108 B) 120 C) 180 D) 252
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48. Can Öğretmen'in kareköklü ifadelerle hazırladığı sek sek oyununda başlangıç noktasında bulunan Zümra her satırda 
sadece a   b  (a ile b sıfır ve birden farklı tam sayı) şeklinde yazılabilen sayıların üstüne basıyor. Doğru bastığı her kutuyu 
siyaha boyuyor. 
Buna göre bitiş noktasına vardığında oluşan görüntü aşağıdakilerden hangisidir?

A) B) C) D)

65 68 70 74

52 55 58 62

42 44 47 51

30 33 39 40

15 18 21 26

2 6 10 12

Bitiş

Başlangıç
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51. Bir inşaat firması görsel farklılık yaratmak için, yaptığı 
binaların dikdörtgen şeklindeki  ön cephesine aşağıdaki 
gibi 4 eş kare desen ekleyerek, bu kareleri maviye 
boyamıştır.

Buna göre yukarıda ölçüleri verilen şekilde kırmızıya 
boyalı alan kaç metrekare olur?

A) 128 B) 212

C) 240   3 - 28 D) 240   3 - 112

52.

Birbirine eş dikdörtgenlerden oluşan şekilde, boyalı 
bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?
A) 80  5 B) 81  5 C) 4  10 D) 2  20

800 cm

53.

Yukarıdaki diyagramda başlangıçtaki sayıyı oklar üze-
rindeki sayılarla arka arkaya çarparak ilerlediğimizde 
hangi çıkıştan elde ettiğimiz sonuç bir tamsayı olur? 
A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. 

1000 cm

50.

Yukarıda 1  numaralı buluttaki kareköklü ifadelerle, 
2 numaralı buluttaki kareköklü ifadeler eşleştiğinde 
2 numaralı buluttaki hangi sayı açıkta kalır?
A)  7  5 B)  4  7 C) 5  7 D) 6  5

49.

  300 sayısının a  b  şeklinde farklı yazılışları yukarıdaki 
şeklin etrafındaki boşluklara yazılacaktır. 

Aşağıdaki sayılardan hangisi bu boşluklara yazılamaz?
A)  10   3 B)  15   2 C) 2  75 D) 5  12
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55.

Kenar uzunlukları               ve                 olan dikdörtgen 
şeklindeki tahta parçasından çerçeve yapılacaktır. 

Bu işlem için kenar uzunlukları             ve               .               
olan dikdörtgen şeklindeki parça çıkarıldığına göre 
geriye kalan parçanın alanı kaç metrekaredir?
A) 2  6 B) 3  5 C) 3  6 D) 4  5

54.

Yukarıda verilen kareköklü sayılardan herhangi iki 
tanesi çarpıldığında aşağıdaki sonuçlardan hangisi 
bulunamaz?
A) 3  15 B) 10  10 C) 15  6 D) 9  6

 4  2 m 3 m

56.

Bir gölge oyununda Hacıvat ile Karagöz arasındaki me-
safe   108 cm'dir. 
Önce Hacıvat Karagöz’e doğru  27 cm hareket etmiştir, 
Daha sonra Karagöz Hacıvata doğru  12 cm ilerlemiştir.
Buna göre son durumda Hacıvat ile Karagöz ara-
sındaki uzaklık kaç santimetredir?
A) 3  3 B)   3 C)   5 D)  2  3

57.

Yukarıda köşeleri çakışacak şekilde 7 adet eş dik-
dörtgen ile oluşturulan şeklin alanı kaç santimetre-
karedir?
A) 7  2 B) 10 C) 7  10 D) 70

98 cm

Karagöz Hacivat

 2 m  2  3 m
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Hacivat

58.

Yukarıda Şekil 1'de verilen dikdörtgen şeklindeki kağıt EF doğrusu boyunca ortasından katlanıp Şekil 2'deki dikdörtgen 
elde ediliyor. Daha sonra Şekil 2'deki dikdörtgen GH doğrusu boyunca ortasından katlanarak Şekil 3'deki dikdörtgen 
elde ediliyor.
│AB│=   48 cm ve│AD│=   12 cm olduğuna göre Şekil 3'deki dikdörtgenin bir yüzünün alanı kaç santimetrekaredir? 

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12

59.
1.Sütun 2.Sütun 3.Sütun

111 13 112

91 17 18

24 3 27

51 37 12

Güzide 1.Sütundan rastgele seçtiği bir sayıyı 2.sütundaki herhangi bir sayı ile çarpıp bulduğu sonucu 3. sütundaki 
herhangi bir sayı ile toplayarak balonlarda yazan sayıya ulaşmaya çalışmaktadır.
Buna göre Güzide, hangi balon veya balonlarda yazan sayıya ulaşamaz?

A) Turuncu B) Yeşil C) Turuncu ve Mavi D) Pembe ve Kırmızı
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60.

Yukarıdaki merdivenin kırmızı halı döşenen yüzleri 
dikdörtgensel bölgelerden oluşmaktadır.
│AB│=           , │BC│=           ve │CD│=   

Verilen bilgilere göre merdivene döşenen kırmızı 
halının alanı kaç metrekaredir?
A) 40 B) 50 C) 60 D) 70

18 m 32 m 50 m

61.

Yeşil ve mavi renkte eşit uzunlukta iki ip vardır. Bu ip-
ler ile yukarıda kenar uzunlukları verilen kare ve üçgen 
oluşturulmuştur.
Buna göre üçgenin AB kenarının uzunluğu kaç san-
timetredir?
A) 2  7 B) 3  7 C) 4  7 D) 5  7

62.
+ 20 125

5

80

Yukarıdaki toplama tablosuna göre aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?
A)

B)

C)

D)

=

+ =

+ =

+ = +

63. 48  +  27  −  108
Yukarıdaki işlemin sonucu hangi ardışık iki tam sayı 
arasındadır?

A) 1 ile 2 B) 2 ile 3

C) 3 ile 4 D) 4 ile 5

Yeşil

Mavi



İz
m

ir 
Ö

lç
m

e 
D

eğ
er

le
nd

irm
e 

M
er

ke
zi

27

64. Boyutları  20 br ve  180 br olan yeterli sayıdaki dik-
dörtgenler, üst üste gelmeyecek ve aralarında boşluk 
kalmayacak şekilde birleştirilerek bir kare oluşturulmak 
isteniyor.

Buna göre oluşturulabilecek en küçük karesel böl-
genin ön yüzünün alanı kaç birimkaredir?

A) 180 B) 270

C) 360 D) 720

20  br

180  br

65.

Yukarıda basamak genişliği birbirine eşit ve   490 cm olan 
altı basamaklı bir merdiven verilmiştir. Merdivenin yan 
parçaları birbirine eş ve birinin uzunluğu 45  10 cm‘dir.
Bu merdivenin yapımı için toplam kaç santimetre 
uzunluğunda tahta parçası kullanılmıştır?

A) 52  10 B) 87  10

C) 97  10 D) 132  10

66.

Dikildiğinde boyu   48 cm olan bir fidanın boyu, her yıl 
bir önceki yıldaki boyunun  3  katına çıkmaktadır.
Buna göre dikilen fidanın 3 yıl sonraki boyu kaç 
santimetre olur?
A) 36  3 B) 36 C) 12  3 D) 12

67. Fibonacci Dizisi, her terimin kendisinden önce gelen iki 
terimin toplanması ile elde edildiği sayılar dizisidir.

Fibonacci Sayı dizisi;  1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, …….

... 3 ... 3  3 ...

Yukarıda Fibonacci sayı dizisi ile aynı örüntü kuralı 
kullanılarak sayılar yazılmış olan kutular görülmektedir. 
Yani her bir kutuya kendinden önce gelen iki kutunun 
içindeki sayıların toplamı yazılmış ancak bazı kutular 
boş bırakılmıştır.
Boş olan kutularda yazılması gereken sayıların top-
lamı kaçtır?
A) 8  3 B) 9  3 C) 11  3 D) 12  3
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68. Cırcır böceğinin bir dakikadaki toplam ötüş sayısı ( N ) 
ile hava sıcaklığı ( T ) arasında 

ilişkisi vardır.  Ali bir kitapta okuduğu bu ilişkiyi;

biçiminde hatırlamaktadır.
Ali cırcır böceğinin bir dakikada 810 defa öttüğü or-
tamda hava sıcaklığını hangi ardışık iki doğal sayı 
arasında hesaplamıştır?

A) 11 ile 12 B) 13 ile 14

C) 14 ile 15 D) 15 ile 16

T = 10 + N - 40
7

T = 10 + N -  40
7

69.

2  8  ile çarpılınca sonucu doğal sayı olan çiçekler kırmızı 
vazoya, sonucu doğal sayı olmayan çiçekler yeşil vazoya 
konuluyor.
Buna göre vazolardaki çiçek sayılarının çarpımı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) 7 B) 12 C) 15 D) 16

70.

Efe,Pınar ve Onur yukarıda verilen işlemleri yapıyorlar.

Yaptıkları işlemlerin sonuçlarının toplamı aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) 60 B) 100 C) 150 D) 320

Efe Pınar Onur

2  3 . 5  3 4  2 . 5  2 2  5 . 3  5

71.
48 63 180 98

28 60 500 50 108

Yukarıda mavi ve pembe renkli kartların üzerine kare-
köklü sayılar yazılmıştır. Farklı renkteki iki kartın üzerin-
de yazan sayılar çarpılıyor ve sonucu doğal sayı olan 
kartlar eşleştiriliyor. 

Bu eşleştirme sonucunda kullanılmayan kartın üze-
rinde yazan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   50 B)   60 C)   108 D)   500

Pembe
Renkli
Kartlar

Mavi
Renkli
Kartlar
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72.

Şekildeki ABEF ve BCDE dikdörtgenlerinin BE kenarı 
ortaktır. |FE|=              , |ED|=       cm'dir. 

Dikdörtgenlerin alanlarının santimetrekare cinsinden 
birer doğal sayı olduğu bilindiğine göre BE kenarının 
uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden 
hangisi olabilir?
A)  24 B)  28 C)  32 D)  48

A B

D

C

108 cm

F E

75 cm

108 cm 75 

73.

Uzun kenarının uzunluğu         birim olan dikdörtgen şeklin-
deki halının alanının birimkare cinsinden tam sayı olduğu 
biliniyor.
Buna göre halının kısa kenarının uzunluğu aşağıdaki-
lerden hangisi olabilir?
A)  27 B)  24 C)  18 D)   8

75 

74. Türkiye’de bulunan toplam orman alanı yaklaşık  23,6.106  
hektardır.
Bu orman alanlarının bölgelere göre dağılımını gösteren 
grafik aşağıda verilmiştir.

Grafik: Türkiyedeki Orman Alanlarının Bölgelere Göre 
Dağılımı

Ege Bölgesinde bulunan toplam orman alanı illere göre  
bir daire grafiği ile gösterildiğinde İzmir’de bulunan orman 
alanlarına ait daire diliminin merkez açısı 72o olmaktadır.

Buna göre İzmir'de bulunan toplam orman alanı kaç 
metrekaredir? (1 ha = 10 000 m2)

A) 849.600 B) 8,496 . 109

C) 8,496 .106 D) 849600 .10
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75. Bir öğrencinin haftanın ilk beş günü çözdüğü soru 
sayıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

• Soru çözmediği gün yoktur.

• En çok soruyu Salı günü çözmüştür.

• En az soruyu Çarşamba günü çözmüştür.

• Pazartesi günü çözdüğü soru sayısı, Cuma günü 
çözdüğü soru sayısından azdır.

• Perşembe ve Cuma günü çözdüğü toplam soru 
sayısı, Salı günü çözdüğü soru sayısından fazladır.

Buna göre; bu öğrencinin haftanın ilk beş gününde  
çözdüğü soru sayılarını gösteren çizgi grafiği 
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)

B)

C)

D)

76. Grafik: Öğrencilerin Derslere Göre Yıl Sonu Puanları

Yukarıdaki grafikte Özge, Özlem ve Öznur'un matematik, 
Türkçe ve fen bilimleri derslerine ait  yıl sonu puanları 
verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Matematik dersinde en başarılı öğrenci Özlem’dir.
B) Özge’nin üç derse ait puanları toplamı 261'dir.
C) Özlem’in matematik puanı üç dersin puan 

ortalamasından düşüktür.
D) Üç dersin ortalamalarına göre başarısı en düşük 

öğrenci Özge’dir.

Öğrenci Puanları

DerslerMatematik Türkçe Fen Bilimleri

Özge
Özlem
Öznur

0

75

80

85

90

95
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78. Bir bahçede bulunan dört çeşit meyve ağacının sayıları 
aşağıdaki grafikte verilmiştir. 

Grafik: Ağaç Türlerinin Sayısı

Sütun grafiğindeki veriler daire grafiği ile göste-
rildiğinde incir ve kiraz ağaçlarını gösteren daire 
dilimlerinin merkez açılarının ölçüleri toplamı kaç 
derecedir?
A) 120 B) 140 C) 180 D) 220

79. 

Yukarıdaki sütun grafiğinde 2020 yılının mayıs ayında 
trafiğe kaydı yapılan araçların taşıt türüne göre yüzde 
miktarları verilmiştir. 2020 yılının mayıs ayında 52 000 
adet taşıtın trafiğe kaydı yapılmıştır. 
Buna göre trafiğe kaydı yapılan otomobil ve kam-
yonet sayıları toplamı motosiklet sayısından kaç 
fazladır?
A) 10 400 B) 20 800 C) 36 400 D) 41 600

77.

Yukarıdaki sütun grafiğinde bir sinema salonunda izle-
nilen bir filmin seanslarına göre, tam ve öğrenci biletli 
izleyici sayıları gösterilmiştir.
Bu sinema salonunda tam bilet 10 TL, öğrenci bile-
ti 8 TL olduğuna göre, en fazla gelir hangi seansta 
elde edilmiştir?

A) 13.00 B) 16.00

C) 19.00 D) 22.00
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CEVAP ANAHTARI

1.  a) 2 cm 
b) 3 cm   
c) 5 cm   
ç) 8 cm
d) 11 cm

2.  a) 13-14      
b) 3-4 

3.  a) 2/3  
b) 88 

4.   m = 6      n = 5      p = 6     r = 3
5.  

Hareket Rekorlar Hangi ardışık iki doğal 
sayı arasında olduğu

Hangi doğal sayıya 
daha yakın olduğu

Koparma
145 12-13 12
151 12-13 12
153 12-13 12

Silkme
175 13-14 13
189 13-14 14
190 13-14 14

Toplam
320 17-18 18
339 18-19 18
343 18-19 19

6.  22  2
7.  Ö
8.  1. Kutucuk: 18       2. Kutucuk :  24
9.  1) b      2) ç    3) a    4) e     5) c   6) d

10.  

11.  2  3 ,   48,   27, 0,   75,    3
12.  20  3
13.  50 cm
14.  a) 5     b) 1/3   c) 3



33

15. 2 ve 3
16. a) a = 1, b= 9, c= 6, d= 4

b) 0,5
17. 1200 ml
18. a) III, V, VI, VII

b) II, III, V, VI, VII
c) I, IV
d) I, II, III, IV, V, VI, VII

19. D, D, Y, D, Y
20. D, Y, Y, D
21. 16 irrasyonel sayı vardır. 42-16=26 sayı boyanmaz.

22. Y, Y, D, D
23. 120, 10, 5
24. MASAL, HİKAYE, 14, 4, HİKAYE, ROMAN
25. C
26. C
27. B
28. C
29. B
30. C
31. C
32. C
33. D
34. C
35. B
36. C
37. B
38. A
39. C
40. B
41. A
42. A
43. C
44. D
45. C
46. C
47. A
48. B
49. B
50. A
51. D
52. A

53. C
54. D
55. A
56. B
57. D
58. A
59. A
60. D
61. D
62. C
63. A
64. A
65. D
66. B
67. A
68. B
69. C
70. B
71. B
72. D
73. A
74. B
75. C
76. C
77. A
78. B
79. B



8. SINIF 1.ÜNİTE

ÇALIŞMA FASİKÜLÜ

FEN BİLİMLERİ

Bu kitapçık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından,
Muğla Ölçme Değerlendirme Merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
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ETKİNLİK 1

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

  1.  …………………..tarihinde Yengeç dönencesine Güneş ışınları dik gelir.
  2.  ………………..…tarihinde Oğlak dönencesine Güneş ışınları dik gelir.
  3.  ………………….ve ……………tarihlerinde Ekvator’a Güneş ışığı dik gelir.
  4.  21 Haziran tarihinden itibaren ………………….de yaz mevsimi, ……………………de kış mevsimi 
yaşanmaya başlar.
  5.  21 Aralık tarihinden itibaren …………………….de yaz mevsimi, ……………………..de kış mevsimi 
yaşanmaya başlar.
  6.  21 Mart tarihinde …………………….de ilkbahar, ………………….de sonbahar mevsimi görülür.
  7.  23 Eylül tarihinde Kuzey yarım kürede ………….. Güney yarım kürede ………………… görülür.
  8.  Güney yarım kürede .........................tarihinden sonra gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar.
  9.  Kuzey yarım kürede .........................tarihinden sonra gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar.
10.  Güney yarım kürede .........................tarihinden sonra gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya başlar.
11.  Kuzey yarım kürede .........................tarihinden sonra gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya başlar.
12.  Gece ve gündüz süreleri ....................ve ………………….tarihlerinde Dünya’da eşittir.
13.  Gece ve gündüz süresinin eşit olmasına ………. denir.
14.  Mevsimlerin oluşmasına etki eden faktörler:
 …………………………………………….
 …………………………………………….
 ……………………………………………..
 …………………………………………….
15.  Işınların dik düştüğü yüzeyler daha fazla …………………maruz kalırken, eğik olarak düştüğü yerler daha

az ……………………maruz kalır.
16.  Güneş ışınlarının eğik olarak düştüğü yerlerede enerji geniş bir bölgeye yayılır ve daha az ısınmaya neden

olur. Örneğin……………….
17.  Güneş ışınlarının dik olarak düştüğü yerlerde enerji dar bir bölgeye yayılır ve daha çok ısınmaya neden

olur. Örneğin……………….
18.  Güneş ışınları Kuzey yarım kürede ……………….dönencesine, Güney yarım kürede ………………. 
dönencesine dik geldiğinde yaz mevsimi yaşanır.

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

1.  Hava sıcaklıklarındaki değişim ……………. oluşmasında temel faktördür.
2. Hava olaylarını inceleyen ve hava olaylarının canlılara ve çevreye etkilerinin sonuçlarını araştıran bilim 
dalına ……………………, bu bilimle uğraşan insanlara ……………….. denir.
3. Meteorologların hava değişimlerini incelemek için yararlandığı ölçümler,

 * ……………………… *………………………
 *………………………. *………………………..
4.  Belli bir alanın üstündeki havanın normalden daha fazla sıkışması ile oluşturduğu 
basınç…………………………..dır.
5.  Yüksek basınç alanlarında hava ……………….. olduğu için yoğunluğu artar ve ağırlığının 
etkisiyle………………………
6.  Isınan havanın yükselmesiyle oluşan basınç …………………….. dır.
7. Atmosferdeki alçak ve yüksek basınç alanları arasında …………………………….vardır
8.  Bir bölgede yüksek basınç varsa buradaki hava çevresindeki alçak basınç alanlarına doğru hareket eder. 
Havanın yer değiştirmesiyle oluşan yatay hava hareketlerine ………………denir.

ETKİNLİK 2
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Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

  1.  Atmosferdeki su buharının sıvı ya da katı halde yeryüzüne düşmesine …………….. denir.
  2.  Bulutları oluşturan su buharının bir kısmı havanın soğumasıyla sıvıya dönüşür. Oluşan su
damlacıklarının birleşip ağırlaştıktan sonra yeryüzüne inmesiyle gözlenen yağış türüne ……………. denir.
  3.  Su damlacıklarının sıcaklığın 0 0C nin altına düşmesiyle buz kristallerine dönüşerek yeryüzüne
inmesiyle meydana gelen yağış türü  ……………….. olarak adlandırılır.
 4.  Bulutlarla oluşan su damlacıkları dikey hava hareketleriyle sıcak bölgeden soğuk bölgelere taşınır ve

donar. İri buz tanelerine dönüşerek yeryüzüne düşmesiyle …………….yağışı gözlenir.
5.  Havanın yere temas eden kısmındaki nem ısı kaybederek yoğunlaşır. Nem ısı kaybederek sıvı hale

geldiğinde …………….., daha çok ısı kaybedip katı hale geçtiğinde ……………….. oluşur.
 6.  Nemli ve ılık havanın, daha soğuk hava kütlesiyle karşılaşması sonucu su buharı su taneciklerine
dönüşerek yoğunlaşır. Bu yoğunlaşma yeryüzüne yakın yerlerde gerçekleşirse ………………..oluşur.
7.  Çeşitli hava olaylarını inceleyerek hava tahminlerini yapan bilim dalına …………………..denir.

  8.  Meteoroloji ile uğraşarak hava tahminlerini yapan kişilere …………………………denir.
9.  Bir bölgede uzun yıllar gözlemlenebilen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgar, yağış, yağış şekli gibi hava

olaylarının ortalama durumuna …………….denir.
10.  Ülkemizde ………………., ………………, ve …………. olmak üzere üç tür iklim görülür.
11.  İklimi meydana getiren meteorolojik etkenlerin analizi ile uğraşan bilim dalına ……………..denir.
12.  İklim bilimi meteorolojik olayların ………………… yıllık ortalama verileri ele alır.
13.  Klimatoloji alanında çalışan bilim insanlarına …………….denir.
14.  Günümüzdeki iklim değişikliğinin nedenleri havaya ………………………salınımının artmasıdır. Bu du-
rum ……………………………..yol açmaktadır.
15.  Küresel ısınmanın sonuçları:
 ………………………........................................... 
            ………………………...........................................
            ...........................................................................

 9.  Hava sıcaklığının artmasıyla buharlaşma miktarı da artar. Havadaki su buharının yükselip gökyüzünde 
yoğunlaşması sonucu …………….. meydana gelir.

10.  Atmosferde meydana gelen yağmur, kar ve rüzgar gibi olaylara …………….. adı verilir.
11.   ……………………… alanlarında yağmurlu ve bulutlu hava durumu gözlemlenir.
12.  Güneş ışığının eğik bir açıyla düştüğü bölgelerde Güneş ışığı daha geniş bir alana yayılır. Bu nedenle 
bu bölgelerde hava daha……………tur.
13.  Soğuyan havanın yoğunluğu artar. Bu durumda havanın yeryüzüne yaptığı basınç artar ve 
……………………………. alanları oluşur.
14. Yüksek basınç alanlarında ……………………..ve …………………. hava durumu gözlemlenir.

ETKİNLİK 3
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ETKİNLİK 4

Aşağıdaki ifadeleri okuyarak doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız.

  1.  (…….) Dünya kendi ekseni etrafında doğudan batıya doğru döner.
  2.  (…….) Dünya’nın dolanma düzleminin Ekvator düzlemi ile paralel olmamasının sebebi 23, 270 ‘lik açı yap-

masıdır.
  3.  (…….) Dünya’nın eksen eğikliği sebebi ile Kuzey ve Güney yarım kürelerde aynı mevsimler yaşanır.
  4.  (…….) Güneş ışınlarının dik geldiği bölgelerde ısı enerjisinde artış gözlenir.
  5.  (…….) Gece gündüz sürelerinin eşit olduğu tarihlerde eksen eğikliğinin etkisi ortadan kalkmaktadır.
  6.  (…….) Yengeç dönencesi Güney yarım kürede bulunurken, “Oğlak dönencesi” Kuzey yarım kürede 
bulunur.
  7.  (…….) Türkiye Kuzey yarım kürede bulunmaktadır.
  8.  (…….) Dünya’nın eksen eğikliği mevsimlerin oluşumuna sebep olan etmenlerden biridir.
  9.  (…….) Ekvator kuşağındaki bölgelerde gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkları yüksektir.
10.  (…….) Ekvator bölgesinde yaz ve kış mevsimleri yaşanmaz.
11.  (…….) Rüzgar alçak basınç alanından yüksek basınç alanına doğru oluşan hava hareketidir.
12.  (…….) Belirli bir bölgede ve kısa süre içerisinde etkili olan hava olaylarına hava durumu denir.
13.  (…….) Rüzgârın hızını ve yönünü ölçmekte kullanılan aletlere anemometre denir.

ETKİNLİK 5

 Buna göre hangi termometrede okunan sıcaklık değeri daha fazladır?  Neden?

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

..............................................................................................

Üç ayak, kıskaç, termometre ve el feneri kullanılarak iki ayrı deney düzeneği hazırlanıyor. Birinci düzenekte ter-
mometre yere 900 lik bir açıyla ikinci düzenekte termometre yere 450 lik açıyla konumlandırılıyor. 
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ETKİNLİK 6

Atmosferde bulunan gazların atmosferdeki oranlarını gösteren bir daire çizilmiştir. 
Grafikte rakamlar ile ifade edilen bu gazların isimlerini yazınız

I

II

III

: ...................................

: ...................................

: ...................................

ETKİNLİK 7

Aşağıdaki ifadelerin tanımlarını yazınız.

İklim: .......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Meteoroloji: ............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
İklim bilimci: ..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Meteorolog: ..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

ETKİNLİK 8

Aşağıdaki hava olaylarını kısaca açıklayınız.

Çiy : .................................................................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................................................................
Kırağı : .................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Kar : ................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Dolu : ................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
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ETKİNLİK 9

21 Haziran tarihinde P, R ve S şehirlerindeki gündüz süreleri arasındaki ilişki nasıldır?
.................................................................................................................................................................................................

ETKİNLİK 10

Dünya yukarıdaki konumda iken dönenceler ve ekvator üzerinde bulunan T, Y ve Z şehirlerinde öğle vakti 
termometrelerin gösterdiği sıcaklık değerleri arasındaki ilişki nasıl olur?
................................................................................................................................................................................

ETKİNLİK 11

Yandaki resimde  Dünya  1, 2, 3 ve 4. konumlarda iken Kuzey 
ve Güney yarım kürede hangi mevsimler yaşanır?

1.konum

KYK : ...............................
GYK : ..............................

2.konum

KYK : ...............................
GYK : ..............................

3.konum

KYK : ...............................
GYK : ..............................

4.konum

KYK : ...............................
GYK : ..............................
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ETKİNLİK 12

Kuzey ve Güney yarım kürede mevsimlerin başladığı tarihleri aşağıdaki tabloya yazınız.

Kuzey yarım küre Güney yarım küre
Kış

Yaz

İlkbahar
Son bahar

ETKİNLİK 13

Aşağıdaki alçak basınç alanı ve yüksek basınç alanı ile ilgili bilgileri eşleştiriniz.

                                                                                         1) Alçaltıcı hava hareketleri görülür.

 A)Alçak basınç alanı                                                       2) Hava açıktır.
  
                                                                                         3) Yağış görülmez.

                                                                                         4) Yükseltici hava hareketleri görülür.

 B)Yüksek basınç alanı                                                    5) Hava bulutludur.
 
                                                                                         6) Yağış görülme ihtimali fazladır.

ETKİNLİK 14

Aşağıdaki ifadeleri okuyarak doğru ise “D” yanlış ise “Y”  yazınız.

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•   

(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)

Ülkemizde 3 çeşit iklim çeşidi görülmektedir. Bunlar Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve Karasal iklimdir.
İklim bilimine klimatolog, iklim bilimciye klimatoloji denir.
Karadeniz iklimi, kışları soğuk yaz ayları kurak geçen bir iklimdir.
Hava olayları kesin bilgilere dayanırken, iklim tahmini sonuçlardır.
Sera etkisi küresel ısınmaya neden olmaktadır.
Küresel iklim değişikliği, içilebilir su kaynaklarında artma gibi birçok olumlu duruma neden olur.
Atmosferdeki su buharının yoğunlaşması sonucu oluşan yağışın yeryüzüne sıvı şeklinde düşmesine yağmur denir.
Hava olayları, Güneş’ten gelen ısı enerjisinden kaynaklanan basınç, rüzgar, nem, yağış ve sıcaklık gibi değişken-
lerdir.
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ETKİNLİK 15

 Aynı tarihlerde Güney yarım kürede hangi mevsimlerin yaşandığını aşağıdaki tabloya yazınız.

21 HAZİRAN 23 EYLÜL 21 ARALIK 21 MART

ETKİNLİK 16

Aşağıdaki cümleleri sınıflandırarak ilgili kutucuklara yerleştiriniz. 

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Erzurum’da kışlar kar yağışlı geçer.
Konya’da bugün kar yağıyor.
Antalya’da hava sıcaklığı bugün mevsim normallerinin altında.
İzmir’de nisan ayından sonra sıcaklıklar artar.
Trabzon’da bu sabah yoğun bir sis var.
Şiddetli fırtına nedeniyle Çanakkale’de feribot seferleri iptal edildi.
Kars’ta kışlar uzun ve sert, yazlar ise ılık geçer.

İKLİM HAVA OLAYI

Kuzey yarım kürede görülen mevsim döngüsü verilmiştir.
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ETKİNLİK 17

Aşağıda  verilen hava olaylarının tanımları ile isimlerini eşleştiriniz.

I Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay 
yönde hareket eden hava akımı

II Bulutlardaki su damlacıklarının, soğuk havanın etkisiyle buz 
kristallerine dönüşmesi

III Yerle temas eden hava içindeki su buharının yoğuşması sonu-
cu meydana gelen hava olayı

IV Gökyüzünde birleşip büyüyen su damlacıklarının ağırlaşarak 
yeryüzüne inmesi

V Hava içindeki soğumuş su damlacıklarının, dikey hava hare-
ketleri sayesinde aniden donmasıyla görüşen yağış

VI Havadaki su buharının yeryüzündeki toprak ve bitkiler üzerin-
de buz kristalleri oluşturması

VII Havadaki su buharının yapraklar ve bitkilerle temas ederek yo-
ğuşması sonucu su damlacıkları oluşması

A.Çiy

B.Kar

C.Dolu

D.Yağmur

E.Rüzgar

F.Sis

G.Kırağı

ETKİNLİK 18

Mevsimlerin oluşmasının temel nedeni nedir yazınız?
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
..........................................................

Dünya’nın eksen eğikliğinden dolayı meydana gelen olaylara üç örnek veriniz.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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TEST 1

1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi hava olayları ile 
ilgili değildir?

A)
B)

C)

D)

Karadeniz Bölgesi’nde dört mevsim yağış görülür.  
Yarın  gece ve gündüz sıcaklığı arasındaki fark 100C 
olacak.
Meterolojiden aldığımız bilgiye göre bugün  ülke ge-
nelinde yağış beklenmiyor.
Bu hafta Muğla ve çevresinde sıcaklıklar azalıyor.

2. Bir deney yapılarak Güneş ışınlarının mevsimler üzerin-
de etkisi gözlemlenmek isteniyor.

Sıcaklığın 250 C olduğu karanlık odada dünya modeli 
230,27’ lik bir eksen eğikliği verilerek konumlandırılıyor. 
Model üzerinde K, L ve M noktaları belirlenerek dairesel 
bakır plakalar yerleştiriliyor. Plakalar iletken kablolarla 
digital termometrelere bağlanıyor. K, L ve M noktalarına 
30 dk. süresince özdeş ışık kaynaklarından ışık tutulu-
yor ve son sıcaklıkları kaydediliyor.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşıla-
bilir?

A)
B)
C)

D)

L noktasına ışık ışınları dik açı ile gelmektedir. 
M noktasında sıcaklık değişimi daha fazla olmuştur. 
K noktasına gelen ışık ışınları daha dar bir alana 
düşmüştür. 
M noktasına ışık ışınları dik açı ile gelmektedir.

3. I. 
II.
III.
IV.

Yukarıda verilen tarihlerden hangilerinde Dünya’da 
gece ve gündüz süreleri eşit olur?

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

21 Haziran
23 Eylül
21 Aralık
21 Mart

Ayşe arkadaşlarına bir tarih hakkında bilgi vermektedir.

I.
II.
III.

Dünya’nın her yerinde ekinoks yaşanır.
Güney yarım kürede sonbahar mevsimi başlar.
Ekvatora Güneş ışınları dik olarak gelir.

Buna göre Ayşe aşağıda verilen tarihlerden han-
gisi hakkında bilgi vermektedir?

A)
B)
C)
D)

21 Aralık
21 Mart
21 Haziran
23 Eylül

4.
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5. Özdeş iki termometre pamuk ile sarılmış, pamuklardan biri ıslatılmıştır. Bu termometreler gölge bir yere asılmış ve belirli 
aralıklarla gösterdikleri değerler okunarak kaydedilmiştir. Elde edilen sıcaklık değerleri verilen tablo ile karşılaştırılmıştır.

Deneyde kullanılan kuru termometrede okunan değer 23 0C, ıslak termometrede okunan değer 16 0C dir.

Buna göre bölgedeki havanın nem oranı % kaçtır?

A) 40  B) 30  C) 25  D) 20

Kuru Termometredeki 
Sıcaklık Değeri

Islak ve Kuru  Arasındaki Sıcaklık Farkı

N
em

 O
ra

nı
 (%

)

1 0C 2 0C 3 0C 4 0C 5 0C 6 0C 7 0C 8 0C 9 0C 10 0C

10 0C - 14 0C 85 75 60 50 40 30 15 5 0 0

15 0C - 19 0C 90 80 65 60 50 40 30 20 10 0

20 0C - 25 0C 90 80 70 65 55 45 40 30 25 20

6. Denize açılmayı planlayan bir balıkçı, hava durumu tahminini öğrenmek için ilgili kurumdan bilgi almıştır. Rüzgar hızının
yüksek olacağını öğrenen balıkçı denize açılmaktan vazgeçmiştir.

Balıkçının elde ettiği bilgi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Klimatoloji biliminin verilerinden yararlanılmıştır.
30-35 yıllık zamana dayanır.
Değişkenliği çok azdır.
Saat ve günlük ölçümlere dayanır.

A)
B)
C)
D)

7. Güneş ışınlarının eğik geldiği bölgelerde birim yüzeye daha az enerji düştüğü için hava sıcaklığında azalma görül-
mektedir.

     Buna göre Güneş ışınlarının Güney yarım küreye dik geldiği anda, Güney yarım kürede hangi mevsim yaşanır?

      Kış
İlkbahar
Yaz
Sonbahar

A)
B)
C)
D)
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8. Dünya üzerinde bulunan bazı bölgelerde mevsim koşullarında farklılıklar gözlenir.

Yukarıda verilen bölgelerdeki mevsim koşulları ile ilgili, 

A)  Yalnız I.  B)  Yalnız III.

C)  I ve II.             D)  II ve III.

I.
II.
III.

Çöllerde sıcak iklim, kutuplarda soğuk iklim görülür
Kutuplarda Güneş ışığı daha geniş bir alanı ısıtır.
Çöllerde Güneş ışığı daha az soğurulur.

yargılarından hangileri söylenemez?

9. Doğrudan veya dolaylı olarak atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda Dünya genelinde küresel iklim 
değişiklikleri yaşanmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi küresel iklim değişikliği sonucunda görülebilecek bir olay değildir?

Tarımsal faaliyetlerde azalma
Ilıman iklim kuşaklarının soğuk iklime dönüşmesi
Tatlı su kaynaklarının kuruyarak yok olması
Buzulların eriyerek deniz seviyesinin yükselmesi

A)
B)
C)
D)

10.Dünya’nın 23 Eylül tarihindeki konumuna ilişkin,

A)  Yalnız I          B)  I ve III.

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

I.
II.
III.

Dünya üzerinde ekinoks görülür.
Kuzey yarım kürede geceler kısalmaktadır.
Güney yarım kürede gündüzler kısalmaktadır.

ifadelerinden hangilerini söyleyebilir?
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11.Öğrenciler sınıfta Dünya’nın Güneş etrafında dolanımı ve mevsimler hakkında sunum yapmaktadır.

Buna göre sunumda hangi öğrenci yanlış bilgi vermiştir?

A)  Elif       B)  Zeynep          C)  Zehra             D)  Funda

Elif : 21 Aralık Güney yarım kürede yaz başlangıcıdır.
Zeynep : 21 Haziran’da Kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşanır.
Zehra : 23 Eylül’de Kuzey yarım kürede sonbahar mevsimi yaşanır.
Funda : 21 Mart’ta Güney yarım kürede en uzun gece yaşanır.

12.İklim değişikliğine ilişkin haberde konuk olan uzmanlar buzulların iklimlerin oluşumunda çok önemli bir yere sahip oldu-
ğunu belirtmişlerdir. Yaz aylarının gelmesiyle Kuzey kutbunda erimenin hızlandığını ileriki yıllarda kutuplarda erimenin 
bu şekilde devam ettiğinde Dünya sıcaklığının ortalama 3 0C artacağını öne sürmüşlerdir.

Uzmanların ileri sürdüğü bu değişime aşağıdakilerden hangisi yol açmaz?

A)
B)
C)
D)

Okyanuslar tarafından CO2 emilimi
Petrol ve kömürün enerji üretiminde kullanımı
Yanardağlardan püsküren gazların atmosfere karışımı
Araç egzozlarından çıkan dumanlar

13.Rakımı 35 m olan bir bölgeye ait günlük hava raporu ve ilerleyen günlerdeki hava tahmini raporları verilmiştir.

Verilen bilgiler değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)
B)
C)
D)

Sıcaklık

24 0 C

Yağış

0 mm

Nem

%36

Rüzgar

6 km/h

Basınç

940.3 hPa

TARİH Sıcaklık (0C) Nem (%) Rüzgar hızı (km/h)

18 Eylül 26 43 9
19 Eylül 26 37 10
20 Eylül 28 37 10

21 Eylül 28 44 8

Sonraki dört 
gün için hava 

durumu 
tahmini

Rüzgar hızı bölgedeki nem oranını etkiler.
17 Eylül tarihinden sonraki günlerde rüzgar daha hzılı esmektedir.
17 Eylül tarihinden sonraki günlerde yağış ölçümü kullanılmamıştır.
Bölgede sabahları kırağı görülür.

17 Eylül
tarihindeki

hava raporu
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14.Bir öğrenci iklim ve hava durumu hakkında aşağıdaki bilgileri elde etmiştir.

Geniş bir bölgede, uzun yıllar devam eden atmosfer olaylarının ortalamasıdır.
Bu konuda incelemeler yapan bilim dalı meteorolojidir.
Dar bir alanda, kısa süre içinde görülen atmosfer olaylarıdır.
Kurak, yağışlı, soğuk, sıcak gibi ifadeler kullanılır.
Değişkenlik fazladır.
Güneşli, rüzgârlı, yağmurlu gibi ifadeler kullanılır.
Değişkenlik azdır.
Bu konuda incelemeler yapan bilim dalı klimatolojidir.

                İklim                          Hava durumu

A)  I-IV-V-VI  II-III-VII-VIII

B)  II-III-V-VI  I-IV-VII-VIII

C)  I-IV-VII-VIII  II-III-V-VI

D)  I-II-IV-VII  III-V-VI-VIII

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Bu bilgilerin sınıflandırılması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

15.Atmosferdeki alçak ve yüksek basınç alanları sıcaklık farklılıklarından ortaya çıkar.

Buna göre basınç alanlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)
B)
C)
D)

Yüksek basınç alanlarında şiddetli rüzgar eser.
Alçak basınç alanlarında hava bulutlu olabilir.
Yüksek basınç alanlarında hava güneşli olabilir.
.Alçak basınç alanlarında hava sıcaklığı yüksektir.

16.Hava sıcaklığına ve havadaki nem miktarına bağlı olarak gerçekleşen yağmur, kar ve rüzgar gibi olaylara hava durumu 
(olayı) denir.

Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi hava olayını açıklayan bir ifade değildir?

A)
B)
C)
D)

Kışları soğuk ve kar yağışlıdır.
Öğleden sonra Ege’de fırtına beklenmektedir.
Nemin artmasıyla günün yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.
Gelecek hafta yüksek basıncın etkiyle hava sıcaklıkları düşecek.
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17.

İklimler ile ilgili verilen açıklamalarda T, Y ve Z boşluklarına aşağıda verilenlerden hangileri gelmelidir?

 T  Y  Z

A)   Karasal      Karadeniz        Akdeniz

B)   Karadeniz      Akdeniz            Karasal

C)   Akdeniz      Karasal        Karadeniz

D)   Karasal      Akdeniz        Karadeniz

I.
II.

III.

Yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve karlı geçen iklim türüne ………..T…… iklimi denir.
Her mevsim yağışlı, sis olaylarının çok görüldüğü, yaz ve kış mevsimlerinde sıcaklık farkının çok olmadığı genelde
ılıman karakterli iklime ……..Y……. iklimi denir.
Yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı olan iklim türüne …..Z……iklimi denir.

18.

Görsele göre  aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Güneş ışınları, Güney yarım kürede bulunan Oğlak dönencesi üzerindeki noktalara öğle vakti dik açı ile düşer.
Bu tarihten itibaren Güney yarım kürede yaz mevsimi, Kuzey yarım kürede ise kış mevsimi yaşanmaya başlar.
Güneş ışınları, Kuzey yarım kürede bulunan Yengeç dönencesi üzerindeki noktalara öğle vakti dik açı ile düşer.
Bu tarihte eksen eğikliği etkisi ortadan kalktığı için Güneş ışınları öğle vakti Ekvator çizgisi üzerindeki noktalara dik açı 
ile düşer.

Dünya’nın Güneş’e göre konumu verilmiştir.

A)
B)
C)
D)

19.Aslı sınıfta hava olayları ile ilgili sunum yapmaktadır.

I.

II.

III.

Havanın yere temas eden kısmındaki nem ısı kaybederek yoğunlaşır. Nemin ısı kaybederek sıvı hale gelmesiyle 
oluşur.
Bulutlarda oluşan su damlacıkları dikey hava hareketleriyle sıcak bölgeden soğuk bölgelere taşınır ve donar. İri buz 
tanelerine dönüşerek yeryüzüne düşer.
Bulutları oluşturan su buharının bir kısmı havanın soğumasıyla sıvıya dönüşür. Su damlacıklarının birleşip ağırlaş-
masıyla oluşur.

Aslı yaptığı sunumda aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi vermemiştir?

A) Yağmur       B) Sis                               C) Çiy            D) Dolu
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20.NASA uzay mekiğini fırlatmadan önce son hava durumu bilgilerini ilgili kurumlardan alır ve gelen bilgileri değerlendirerek 
fırlatmayla ilgili kararını verir.

NASA’nın elde ettiği bilgiler ile ilgili olarak,

I.
II.
III.

Bilgilerin değişkenliği çok fazladır
Bilgileri klimatologlardan elde etmişlerdir
Meteoroloji biliminden elde edilen bilgilerdir

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A)  Yalnız I.        B)  Yalnız II.                      C)  I ve III.           D)  II ve III.      
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ETKİNLİK 1

1. 21 Haziran 2. 21 Aralık 3. 21 Mart / 23 Eylül 4. Kuzey yarım küre / Güney yarım küre 5. Güney yarım küre / Kuzey
yarım küre 6. Kuzey yarım küre / Güney yarım küre 7. Sonbahar/ İlkbahar 8. 21 Aralık 9. 21 Haziran 10. 21 Haziran
11. 21 Aralık 12. 21 Mart/23 Eylül 13. Ekinoks 14. Dünya’nın yıllık hareketi/Eksen eğikliği/ Güneş ışınlarının yeryüzüne
düşme açıları 15. Işık enerjisine/ ışık enerjisine 16. Kutup daireleri 17. Ekvator 18.Yengeç/Oğlak

ETKİNLİK 2

1. hava olaylarının 2. meteoroloji/ meteorolog 3. Sıcaklık ölçümü/Açık hava gözlemi/Basınç ölçümü/Havadaki nemin
ölçümü/ Yağış miktarının ölçümü 4. Yüksek hava basıncı 5. soğuk/alçalır 6. alçak hava basıncı 7. sıcaklık farklılığı
8. rüzgar 9. yağış 10. hava olayları 11. alçak basınç 12. soğuk 13. yüksek basınç 14. güneşli/ yağışsız

ETKİNLİK 3

1. yağış 2. yağmur 3. kar 4. dolu 5. çiy/ kırağı 6. sis 7. Meteoroloji 8. meteorolog 9. iklim 10. Akdeniz/Karadeniz/ karasal
iklim 11. klimatoloji 12. 30/35 13. klimatolog 14. sera gazı/ küresel ısınmaya 15. Dünya sıcaklığının 1-3 derece artması/
İçme suyu kaynaklarının yok olması/Buzulların erimesi

ETKİNLİK 4

1. Y  2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. Y 7. D 8. D 9. Y 10. Y 11. Y 12. D  13. D

ETKİNLİK 5

Birinci düzenekteki termometrenin sıcaklık değeri daha yüksektir. Çünkü ışınlar birinci düzenekteki termometreye daha dik
gelmektedir. Bu durumda birim yüzeyde ısı enerjisi daha fazla olur.

ETKİNLİK 6

I- N2 ( azot) II- O2 (oksijen) III- CO2 , H, He ve diğer gazlar

ETKİNLİK 7

İklim : Bir yerde uzun bir süre boyunca gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgar, yağış gibi meteorolojik olayların
ortalamasına verilen addır.
Meteoroloji : Atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleriyle inceleyen bilim
dalına denir.
İklim bilimci : Klimatoloji ile ilgilenen bilim insanına denir.
Meteorolog: meteoroloji ile ilgilenen bilim insanına denir.

ETKİNLİK 8

: Yeryüzüne yakın su buharı soğuk nesneler üzerinde yoğuşarak su damlacıklarını oluşturur. Buna çiy denir.
Kırağı : Yeryüzüne yakın su buharının sıcaklık donma noktasının altına düştüğünde sıvı hale geçmeden direkt buz
kristallerine dönüşmesiyle oluşan olaya denir.
Kar : Bulut içerisindeki su damlacıkları soğuk havanın etkisiyle buz tanelerine dönüşür. Bu taneciklere kar denir.
Dolu : Su buharı, aşırı soğuma nedeniyle aniden yoğunlaşır ve donar. Buna dolu denir.

ETKİNLİK 9

P › R › S

ETKİNLİK 10

Z › Y › T

CEVAP ANAHTARI

Çiy
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ETKİNLİK 11

I. Konum : KYK İlkbahar, GYK Sonbahar
II. Konum : KYK Yaz, GYK Kış
III. Konum : KYK Sonbahar, GYK İlkbahar
IV. Konum : KYK Kış, GYK Yaz

ETKİNLİK 12

KIŞ : 21 Aralık 21 Haziran
YAZ: 21 Haziran 21 Aralık
İLKBAHAR : 21 Mart 23 Eylül
SONBAHAR: 23 Eylül 21 Mart

ETKİNLİK 13

Alçak hava basıncı : 4-5-6 Yüksek hava basıncı : 1-2-3

ETKİNLİK 14

D-Y-Y-Y-D-Y-D-D

ETKİNLİK 15

21 Haziran – Kış 23 Eylül – İlkbahar 21 Aralık- Yaz 21 Mart - Sonbahar

ETKİNLİK 16

İklim : a, d, g Hava Olayları : b, c, e, f

ETKİNLİK 17

I- E II-B III-F IV-D V-C VI-G VII-A

ETKİNLİK 18

a) Dünya’nın eksen eğikliği ve Güneş etrafında dolanımı
b) Mevsimler – İki yarım kürede aynı zamanda farklı mevsimler görülmesi * Bir bölgede yıl boyu gece-gündüz süre-
lerinde değişimler

TEST 1

1-A 2-C 3-C 4-B 5-A 6-D 7-C 8-B 9-B 10-A
11-D 12-A 13-D 14-C 15-A 16-A 17-A 18-C 19-C 20-C



8. SINIF 2. ÜNİTE

ÇALIŞMA FASİKÜLÜ

FEN BİLİMLERİ

Bu kitapçık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından,
Ordu Ölçme Değerlendirme Merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
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A)     Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başındaki kutucuğa “D”, yanlış olanların başındaki kutucuğa  “Y” yazınız.

  1) DNA’nın görev birimine nükleotid denir.

  2) DNA, genden daha karmaşık bir yapıdır.

  3) Bir DNA molekülündeki toplam nükleotid sayısı, fosfat sayısına eşittir.

  4) İki melez mor çiçekli bezelye çaprazlandığında birinci kuşaktaki bezelyelerden bazıları beyaz çiçekli olabilir.

  5) Bir çocuğun cinsiyetinin kız ya da erkek olmasında belirleyici olan annedir.

  6) Bütün akraba evliliklerinden doğan çocuklarda kalıtsal hastalık görülür.

  7) Vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar sonraki nesillere aktarılmaz.

  8) Yaz aylarında tenin bronzlaşıp, kış aylarında renginin açılması modifikasyonla açıklanabilir.

  9) Her adaptasyon kalıtsal olmayabilir.

  10) Tüm biyoteknolojik çalışmaların olumsuz sonuçları vardır.

B)     Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazınız.

1) DNA ve özel proteinlerin bir araya gelerek oluşturduğu yapıya ……………………………..denir.

2) Bir nükleotid, …………………….  , ……………………  ve  ………………………….. olmak üzere üç kısımdan oluşur.

3) DNA kendini ………………………   ……………………… olayından hemen önce eşler.

4) Belirli bir özelliği belirleyen, biri anneden diğeri babadan gelen gen çiftine  ……………………   …………………  denir.

5) Homozigot baskın sarı tohumlu bezelye ile homozigot çekinik yeşil tohumlu bezelyenin çaprazlanmasıyla oluşacak 
birinci kuşakta bezelyelerin sarı tohumlu olma ihtimali %........... olur.

6) İnsanda cinsiyeti belirleyen kromozomlara  ………………………   ………………………  denir.

7) Çevre şartlarının etkisiyle canlının fenotipinde meydana gelen ve kalıtsal olmayan değişikliklere 
………………………………….. denir.

8) Orak hücreli anemi, albino, hemofili gibi kalıtsal hastalıklar ………………………………….. sonucunda meydana 
gelmiştir.

9) Çöl tilkisi ve kutup tilkisi ………………… ortamda yaşayan …………………. türdeki canlıların sahip olduğu 
adaptasyonların farklı olabileceğine örnektir.

10) Genetik mühendislerinin bir canlıya ait geni başka bir canlıya transfer etmeleri olayına  ………………………   
……………………… denir.
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C)     Aşağıdaki kavramları tabloda verilen tanımlarla eşleştiriniz.

a. Kromozom b. Nükleotid c. Mutasyon d. Modifikasyon e. Adaptasyon f. Gen g. DNA 

i. Doğal seçilim j. Varyasyon k. Organik baz

Tanım

K
av

ra
m

 
ha

rf
i

1 Canlılara ait saç rengi, göz rengi gibi özelliklerden sorumlu DNA parçası.
2 Hücredeki canlılık faaliyetlerini düzenleyen yönetici molekül.
3 Aynı türe ait canlılar arasındaki genetik çeşitlilik.

4 Çevre şartlarının etkisiyle canlının bazı genlerinde işleyişin değişmesiyle ortaya çıkan, kalıtsal 
olmayan değişim.

5 Canlılardan, yaşam şartlarına uyum gösterenlerin hayatta kalması, uyum gösteremeyenlerin yok 
olması.

6 Komatin ipliklerin hücre bölünmesi sırasında kısalıp kalınlaşmasıyla oluşan yapı.
7 DNA’nın yapı birimi.
8 Nükleotidlere adını veren, tüm canlılarda dört çeşidi bulunan yapı.
9 Canlıların yaşadıkları ortama uyum sağlayarak yaşama ve üreme şanslarını artıran kalıtsal özellikleri.

10 Çevre şartlarının etkisiyle canlının DNA’sında meydana gelen kalıcı değişimler.

D)     Aşağıdaki etkinlikleri cevaplandırınız.

ETKİNLİK-1 

Görselde bir DNA molekülü modeli verilmiştir. Modelde organik bazlardan sitozin sadece 8 numarada bulunmaktadır. 

Aşağıdaki soruları bu modele göre cevaplandırınız.

    I. 1, 2 ve 3 numara ile gösterilenler nükleotiddeki hangi yapıları temsil   
      etmektedir?

       1……………………… 2…………………………… 3……………………….

       II. 7 numaralı yapı hangi bazı temsil eder?

        ……………………….

       III. Modelde kaç tane nükleotid bulunmaktadır?

        ……………………..

     IV. Modeldeki timin sayısı kaçtır?

        …………………………
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ETKİNLİK-2

Aşağıdaki örnekleri mutasyon, modifikasyon veya adaptasyon oluşlarına göre sınıflandırıp numaralarını tabloya 
yerleştiriniz.

                     1                       2                       3                                               4

                                                     

       Çuha çiçeğinin farklı                    Çift başlı kuzu                           Balinaların karın ve sırt            Bukalemunun bulunduğu  
       sıcaklıklarda farklı                                                                         bölümlerinin farklı renkte          ortama göre renk
       renkte açması                                                                               olması                                       değitirebilmesi

        5      6                                               7                                                 8

                    

Van kedilerinin gözlerinin           Dağda yetişen karahindiba      Kutup ayısının beyaz renkte    Bazı insanlarda görülen altı
faklı renkte olması                      bitkisinin kısa boylu olması      olması                                       parmaklılık

                   9                                                10                                                11                                                 12

        

Farklı beslenmeye bağlı             Balıkların suya çok sayıda        Albino insanların saç, kaş        Kaktüsün yapraklarının
olarak arı larvalarının kraliçe      yumurta bırakması                    gibi yapılarının beyaz               diken şeklinde olması
veya işçi arı olması                                                                        renkte olması

Modifikasyon Adaptasyon Mutasyon

……………………………………. ..................................................... ........…………………………….
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ETKİNLİK-3

Aşağıdaki dallanmış ağaçta verilen biyoteknoloji uygulamaları sonucunun olumlu ya da olumsuz oluşuna göre 
ilerlediğinizde hangi çıkışa ulaştığınızı yazınız.

Doğru Çıkış : …………

ETKİNLİK-4

Çiçek rengi genotipleri verilen aşağıdaki çaprazlamalar sonucunda oluşabilecek bireyle ilgili tablodaki boşlukları 
doldurunuz. ( Mor çiçek: A, Beyaz çiçek: a )

Oluşabilecek Birey İçin

Çaprazlanan 
bireyler

Homozigot baskın 
olma ihtimali (%)

Melez olma 
ihtimali (%)

Homozigot çekinik 
olma ihtimali (%)

Mor çiçekli olma 
ihtimali (%)

Beyaz çiçekli 
olma ihtimali (%)

AA x Aa
Aa x Aa
aa x aa
AA x aa
Aa x aa

Gübre ve ilaç kullanımını 
azaltacak nitelikte bitki 

çeşitleri geliştirmek.

Toprak ve yer altı 
suları kirliliğinin 

azaltılması.

Genetik mühendisliği 
ile üretilen bitkilerdeki 

yeni genlerin alerjik 
reaksiyonlara neden 

olması.

Bitki üretiminde 
biyoçeşitliliğn 

azalması.

Çeşitli ilaç 
ve aşıların 
üretilmesi.

Topraktaki tuzluluğa, 
soğuğa ve kuraklığa 
dayanıklı bitkilerin 

üretilmesi.

Kimyasal maddeleri ve 
ağır metalleri ortadan 

kaldıran yöntemler 
uygulanması.
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E) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği 
işaretleyiniz.

1.  Aşağıda bir DNA molekülünün 1. zincirine ait kesit 
verilmiştir. Kesitte nükleotidler geometrik şekillerle ifade 
edilmiştir. Bu zincirdeki ilk üç nükleotidin sırasıyla adenin, 
guanin ve sitozin olduğu bilinmektedir.

  1.zincir

Buna göre  2. zincirindeki nükleotidler 
aşağıdakilerden hangisindeki gibi dizilmelidir?

A)  B) 

C)  D) 

2.  Şekildeki DNA modelinde mavi renkli kart “timin”, kırmızı 
renkli kart “sitozin” bazını temsil etmektedir.

Bu DNA modeliyle ilgili,

I. 8 çeşit nükleotid bulunmaktadır.

II. Kendini eşledikten sonra toplam 6 tane yeşil kart  
bulunur.

III. Tek zincirinde bütün nükleotid çeşitleri vardır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II

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

3.              

Mor çiçekli ve beyaz çiçekli iki bezelye bitkisi 
çaprazlanıyor. Oluşan bütün bezelyelerin mor renkli 
olduğu görülüyor.

Buna göre,

I. Çaprazlanan beyaz çiçekli bezelyenin genotipi “mm” 
şeklindedir.

II. Çaprazlanan mor çiçekli bezelyenin genotipi “MM” 
şeklindedir.

III. Oluşan tüm bezelyelerde çekinik gen bulunur.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II

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

4.  Bezelyelerde boy uzunluğuyla ilgili yapılan iki 
çaprazlamaya ait grafikler aşağıdaki gibidir. 

Buna göre çaprazlamalarla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) I. çaprazlamada, çaprazlanan bezelyelerden birinin 
genotipi kesinlikle melezdir.

B) II. çaprazlamada, çaprazlanan bezelyelerin her ikisi 
de kesinlikle uzun boyludur.

C) I. çaprazlamada, çaprazlanan bezelyelerin her ikisi 
de çekinik gen taşımaktadır.

D) II. çaprazlamada, çaprazlanan bezelyelerin her 
ikisinde birden çekinik gen olamaz.
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5.        

              Altı parmaklılık              Van kedilerinin gözlerinin                               
                                                         farklı renkte olması

Verilen görsellerdeki olayların sebepleriyle ilgili 
aşağıdaki açıklamaların hangisi doğrudur?

A) Canlıların değişen çevre şartlarına uyum 
göstermesi sonucunda meydana gelmiştir.

B) Canlıların yaşadıkları ortam değiştiğinde yeni 
nesillerde bu özellikler görülmeyebilir.

C) Bu canlıların atalarının gen işleyişlerinin değişmesi 
sonucunda canlılar bu özellikleri kazanmışlardır.

D) Canlılardaki bu özellikler, tür içi varyasyonlara 
neden olmuştur.

6.  Bir öğrenci aşağıdaki deneyi yapıyor.

              

Özdeş saksılara diktiği özdeş ortanca bitkilerinin 
topraklarına belirli aralıklarla limon suyu ve karbonat 
suyu ekliyor. Bir süre sonra bitkiler çiçek açtığında 
I. düzenekteki çiçeğin mavi II. düzenekteki çiçeğin 
pembe renkli açtığını gözlemliyor. 

Öğrencinin yaptığı bu deneyle ilgili,

I. Çiçeklerin farklı renkte açması sonraki nesillerine 
aktarılan bir özelliktir.

II. Deneydeki bağımlı değişken çiçeklerin rengidir.

III. Saksılara eklenilen maddeler, bitkilerin gen işleyişini 
değiştirmiştir.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız II B) I ve II

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

7.              

Zebralarda bulunan değişik desenli çizgiler, birkaç 
amaca hizmet eder. Çizgiler göz kamaştırıcı kamuflaj 
sağlar. Diğer kamuflaj biçimlerinin aksine göz kamaştırıcı 
kamuflaj zebrayı gizlemez. Bunun yerine, ana hatlarını 
keser ve avcıların mesafeleri hesaplamasını zorlaştırır.
Ayrıca çizgiler bazı parazit sineklerin kafasını karıştırır. 
Zebralar için son derece tehlikeli olan bu sinekler, 
zebraların şeritli vücudunu ayırt etmekte zorlanır ve bu 
yüzden onlara konmazlar.

Verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan 
hangisine ulaşılamaz?

A) Zebralardaki kamuflaj özelligi, kutup ayılarının beyaz 
renkte olmasıyla benzer bir kamuflajdır. 

B) Zebralardaki çizgili yapı adaptasyonu sonraki 
nesillerine aktarılır.

C) Canlılardaki herhangi bir özellik, birden fazla yarara 
hizmet edebilir. 

D) Zebralarin sahip oldugu çizgili yapı, onların hayatta 
kalmalarını kolaylaştırmıştır.

8.  Şekilde bir DNA molekülünün kendini eşlemesi 
gösterilmiştir.

                      

Buna göre eşleme olayında oluşan yeni DNA’ların 
K, L, M ve N zincirlerinden hangilerinin nükleotid 
dizilimi birbirinin aynısıdır?

A) K ve L  B) K ve N

C) L ve M  D) L ve N
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9.  Çınar ve Rüzgar çift yumurta ikizi, Selin ve Derin ise tek 
yumurta ikizi sağlıklı kardeşlerdir.

      

       Çınar     Rüzgar                  Selin        Derin

Buna göre görseldeki çocuklarla ilgili aşağıda 
verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Çınar ve Rüzgar’ın nükleotid dizilimleri farklıdır.

B) Selin ve Derin’in kan grupları farklı olabilir.

C) Tüm çocuklarda X kromozomu bulunur.

D) Tüm çocukların kromozom sayıları aynıdır.

10.  Aşağıda iki bezelyenin çaprazlanması sonucunda 
oluşacak bireylere ait grafikler verilmiştir. 

Buna göre çaprazlanan bireylerin boy uzunluğu 
ve çiçek rengi genotipleri hangi seçenekteki gibi 
olabilir?
U: Uzun boy      u: Kısa boy      M: Mor çiçekli      m: Beyaz çiçekli

   Boy uzunluğu            Çiçek rengi

A) Uu X Uu  Mm x mm

B) UU X uu  Mm X mm

C) UU X Uu  Mm X Mm

D) UU X uu  MM X mm

11.  Bol yağış alan bir bölgede yaşayan Ceylan, tatil için 
gittiği kurak bir bölgede gördüğü eğrelti otlarının kendi 
yaşadığı yerdeki eğrelti otlarından çok daha kısa 
olduğunu fark ediyor. Bu durumun sebebini araştırıp bazı 
bilgiler elde ediyor.

                     

        Kurak bölgedeki                     Nemli bölgedeki
            eğrelti otu                                 eğrelti otu

Buna göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi Ceylan’ın 
araştırma sonuçlarından biri olamaz?

A) Nemli ve kurak bölgelerdeki eğrelti otlarının boy 
uzunluğuyla ilgili gen işleyişleri farklıdır.

B) Eğrelti otlarının boy uzunluklarındaki farklılık kalıtsal 
olmayıp modifikasyona örnektir.

C) Her iki eğrelti otunun boy genlerindeki nükleotid 
dizilişi aynı olabilir.

D) Kurak bölgedeki eğrelti otu tohumu nemli bölgeye 
dikilirse yeni oluşan eğrelti otu yine kısa boylu 
olacaktır.

12.  Aynı ekosistemde yaşayan ayı ve tavşan benzer 
adaptasyonlara sahiptirler.

                                  

          
 Kutup ayısı  Kutup tavşanı

Bu adaptasyonların,

I. Avlanma,

II. Avcılarından korunma,

III. Vücut ısısını koruma,

faydalarından hangileri her iki canlı için ortaktır?

A) I ve II   B) I ve III

C) II ve III  D) I, II ve III
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13.  Aşağıdaki punnet karesinde bir çaprazlama 
sonucunda tohum rengi bakımından oluşan bireylerin 
fenotipleri gösterilmiştir.

      I      II

III

a

Buna göre I, II ve III ile gösterilen genler 
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 
(Bezelyelerde sarı tohum yeşil tohuma baskındır.)

     I        II           III  

A) a         a           A

B) A         A           a

C) A         a           A

D) a         A           a

14.  Aşağıda bir DNA molekülünün 1.zincirindeki 
nükleotid dizilimi modellenmeştir.

1.zincir  

Buna göre bu DNA molekülünün ikinci 
zincirindeki nükleotidlerin dizilimi 
aşağıdakilerden hangisindeki gibi olamaz?

A)  

B)  

C)  

D)  

15.  Grafikte bir DNA molekülünün 1.zincirindeki bazı 
yapıların sayıları karşılaştırılmıştır.

        

Buna göre bu DNA molekülünün 2.zincirindeki 
yapıların sayılarıyla ilgili grafik aşağıdakilerden 
hangisindeki gibi olabilir?

A)      B) 

C)     D) 

16.  İnsanları ve hayvanları etkileyen, çekinik bir 
genle taşınan genetik bir bozukluk olan albinizm 
renklenmeyi sağlayan melanin pigmenti yokluğu ya da 
azlığından kaynaklanır. Gözler, deri, saçlar ve bedenin 
öbür bölümlerini etkileyebilir.  

                   

Fotoğrafta albino bir aslan gösterilmiştir.

Buna göre albino olan bu aslanla ilgili aşağıdaki 
çıkarımlardan hangisi doğrudur?

A) Yavrularında da kesinlikle görülür.

B) Mutasyon sonucu meydana gelmiştir.

C) Çevre etkisiyle sadece gen işleyişinin değişmesi 
durumudur.

D) Bu özellik aslanın çevreye uyumunu sağlayan bir 
adaptasyonudur.



10

17.              Koyun Dolly’nin Klonlama Şeması

   

Buna göre koyun Dolly’nin gen yapısı,

I. Yumurtası alınan koyun,

II. Meme hücresi çıkarılan koyun,

III. Embriyoyu taşıyan koyun,

koyunlardan hangilerine benzerlik gösterir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II

C) I ve II  D) I ve III

18.  Üç bezelye kendi aralarında ayrı ayrı çaprazlanıyor. 
Aşağıdaki görsellerde çaprazlamalar sonucunda 
oluşan bezelyelerden birinin fenotipleri gösterilmiştir.

1.ve 2. bezelyelerin çaprazlanması sonucu oluşan 
bezelyelerden birinin özellikleri

      

1.ve 3. bezelyelerin çaprazlanması sonucu oluşan 
bezelyelerden birinin özellikleri

      

     

2.ve 3. bezelyelerin çaprazlanması sonucu oluşan 
bezelyelerden birinin özellikleri

      

   

Buna göre 1, 2 ve 3.bezelyelerin boy, çiçek 
rengi ve meyve rengi bakımından genotipleri 
aşağıdakilerden hangisindeki gibi olamaz? 
(Bezelyelerde uzun boy kısa boya, mor çiçek rengi beyaz 
çiçek rengine, yeşil meyve sarı meyveye baskındır.)

Uzun boy: U,   Kısa boy: u,   Mor çiçek: M,    Beyaz 
çiçek: m,   Yeşil meyve: Y,   Sarı meyve: y

     1.Bezelye        2.Bezelye        3.Bezelye

A) Uu, mm, YY     uu, Mm, Yy      Uu, Mm, yy

B) uu, Mm, yy       UU, mm, Yy     uu, mm, Yy

C) Uu, mm, Yy     Uu, Mm, yy      uu, Mm, yy

D) Uu, Mm, yy     Uu, mm, yy      Uu, mm, Yy

1. Kopyalanacak koyunun bir 
meme hücresinin izole edilmesi

2. Hücrenin çekirdeğinin çıkarılması

5. Kopyalanacak 
koyunun hücre 
çekirdeğinin 
çekirdeği çıkarılan 
yumurta hücresi ile 
kaynaştırılması

3. Başka bir 
dişi koyundan 
yumurta 
çıkarılması

4. Başka bir dişi koyundan 
yumurta çıkarılması

6. Zigot görevi 
üstlenen yeni 
hücrenin 
çoğaltılarak 
embriyoya 
dönüşmesi

7. Embriyonun 
taşıyıcı koyuna 
transfer edilmesi

8. Gebelik süresi 
sonunda Dolly’nin 
dünyaya gelmesi
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19.  Aşağıdaki gazete haberinde genetik mühendisliğinin 
uygulamalarından biri hakkında bilgi verilmektedir.

Bilim insanları, tütün bitkisi familyasına ait 
Nicotiana Benthamiana bitkisine denizde 
bulunan bazı mikroorganizmaların genlerini 
transfer ederek ışık veren bitki geliştirdi.
Yeni genler sayesinde bitkinin ışık yaydığı ve 
bu parlaklığın gece çıplak gözle görülebildiği 
aktarıldı.Projede bu bitkilerin kentlerde ışık 
kaynağı olarak kullanılmasının hedeflendiği 
kaydedildi.

Işık yayan bitki geliştirildi

Buna göre Nicotiana Benthamiana bitkisinin ışık 
yayması için genetik mühendisleri hangi yöntemi 
kullanmış olabilir?

A) Gen tedavisi B) Klonlama

C) Gen aktarımı D) Modern ıslah

20.  Hücrede bulunan DNA, gen, kromozom ve nükleotid 
yapılarının büyüklük ilişkisine göre geometrik şekillerle 
temsili aşağıdaki gibidir.

        

Buna göre bu yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) 1 numaralı yapı kromozom olabilir. 

B) 4 numaralı yapı DNA olabilir.

C) 2 numaralı yapı nükleotidi temsil eder.

D) 3 numaralı yapı 1 numaralı yapıdan büyüktür.

21.  Himalaya tavşanı, tüyü kazınıp buz aküsü bağlanırsa 
siyah tüy çıkarır. Bu tüyler tekrar kazınır fakat bir daha 
buz koyulmaz ise tavşan, yine beyaz tüy çıkarır.

      

Bahsedilen olayda himalaya tavşanının genlerinin 
işleyişinde/yapısında değişiklik meydana gelmiştir.                     
      1                   2

Olaya sebep olan etken ortadan kalktığında canlı eski 
haline dönebilir/dönemez.     
                3                   4

Yukarıdaki metinde cümlelerin doğru olması için 
1, 2, 3 ve 4 ile gösterilen kelimelerden hangileri 
seçilmelidir?

A)1 ve 3  B) 1 ve 4

C) 2 ve 3  D) 2 ve 4

22.  Aşağıda bir DNA molekülünün 2.zincirinde bulunan bir 
nükleotidin şekli gösterilmiştir.

              

Buna göre DNA’da buna karşılık gelecek 
nükleotidin şekli hangi seçenekte doğru 
verilmiştir?

A)                                         B)  

                               

C)                                         D)
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23.  

Şekildeki gibi çiçeği yanda olan 1 ve 2 numaralı 
bezelyeler çaprazlandığında oluşan bezelyelerden 
biri yanda çiçekli oluyor. 3 ve 4 numaralı yanda çiçekli 
bezelyeler çaprazlandığında ise oluşan bezelyelerden 
biri uçta çiçekli oluyor.

Buna göre bu çaprazlamalarla ilgili aşağıdaki 
çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Bezelyelerde yanda çiçek özelliği uçta çiçek 
özelliğine baskındır.

B) 3 ve 4 numaralı bezelyeler çiçeğin yeri özelliği 
bakımından kesinlikle melezdir.

C) 1 ve 2 numaralı bezelyelerin çaprazlanmasıyla 
oluşan bezelye melez olabilir.

D) 1 ve 3 numaralı bezelyeler çaprazlanırsa oluşan 
bezelyeler uçta çiçekli olamaz.

24.  

Mor çiçekli bir bezelye ile beyaz çiçekli bezelye 
çaprazlanıyor. Çaprazlama sonucunda 16 tane 
bezelye elde ediliyor.

Buna göre elde edilen bezelyelerin çiçek renkleri,

I. Tamamı beyaz çiçekli,

II. Tamamı mor çiçekli,

III. 8 tanesi mor, 8 tanesi beyaz çiçekli,

verilenlerden hangileri olabilir? (Bezelyelerde mor 
çiçek rengi beyaz renge baskındır.)

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

25.                     

Bilim insanları Daphne Major adasındaki Galapagos 
ispinozlarıyla ilgili bir araştırma yaptılar. 1200 ispinoz 
kuşunu işaretleyerek gözlemlemeye başladılar. Bu 
ispinozların büyük tohumlarla beslenen türlerinin 
gagaları büyük, küçük tohumlarla beslenen türlerinde 
ise gaga yüksekliği küçüktü.

1977’de adada şiddetli bir kuraklık yaşandı. 
İspinozların %84’ü öldü. Kuraklıktan sonra sadece 
büyük ve sert tohumlu bir bitki çok meyve üretti. Sağ 
kalan kuşlar yeniden ölçüldü. 

Aşağıda kuraklıktan önce ve sonrasına ait ispinozların 
sayısı ve gaga yükseklikleri grafiklerde gösterilmiştir.

   

Buna göre Galapagos ispinozlarıyla ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 1977’den sonra kısa gagalı ispinozlar doğal 
seçilime uğramıştır.

B) Uzun gagalı ispinozlar avcılarından kuraklık 
sonrasında daha iyi korunabilmişlerdir.

C) Adada küçük tohumlu bitkiler yetiştirilirse kısa 
gagalı ispinozların sayısı artacaktır.

D) Kuraklığın olması besin bulamayan kısa gagalı 
ispinozların ölmesine sebep olmuştur.
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26.  Tabloda bazı canlıların vücut hücrelerindeki 
kromozom sayıları verilmiştir.

TÜR ADI KROMOZOM
 SAYISI

İnsan 46
Köpek 78
Güvercin 16
Patates 48
Eğrelti otu 500
Moli balığı 46
Sirke sineği 8

Buna göre canlıların kromozom sayılarıyla ilgili,

I. Kromozom sayısı arttıkça vücut büyüklüğü de 
artar.

II. Kromozom sayısının fazlalığı canlının gelişmişlik 
düzeyini göstermez.

III. Kromozom sayısının aynı olması canlıların 
benzer oldukları anlamına gelmez.

çıkarımlarından hangileri doğrudur?

A) I ve II  B) I ve III

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

27.  İnsanda X ve Y olmak üzere iki çeşit cinsiyet 
kromozomu vardır. Bir insanın cinsiyet 
kromozomlarının her ikisi de X ise cinsiyeti dişi, biri 
X diğeri Y ise cinsiyeti erkek olur.

Aşağıda bir ailedeki cinsiyet kromozomlarının 
çaprazlanması gösterilmiştir.

 

Buna göre bu aileyle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Doğacak ilk çocuklarının erkek olma ihtimali 
%50’dir.

B) Üç tane kız çocuğu olan bu ailenin dördüncü 
çocuklarının kız olma ihtimali %50’dir.

C) Çocuklarının cinsiyetinin kız ya da erkek 
oluşunda belirleyici olan babadır.

D) Kız çocukları X kromozomlarının her ikisini de 
anneden alır.

28.  Nilüfer bitkisi suda yaşadığı için yaprakları geniş, 
kaktüs ise kurak bölgede yaşadığı için yaprakları 
diken şeklindedir.  

           

              Nilüfer     Kaktüs

Buna göre fotoğrafları verilen bitkiler için 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bitkilerin yaprak şekilleri kalıtsaldır ve sonraki 
nesillerine aktarılır.

B) Nilüferin yaprağı su kaybını azaltırken, kaktüsün 
yaprağı su kaybını artırır.

C) Yaprak şekilleri bu bitkilerin yaşama şansını 
artırmaktadır.

D) Her iki bitkinin yaprak şekilleri adaptasyona 
örnektir.

29.  Şekildeki DNA molekülünde mavi renkli ve 4 numaralı 
bazın guanin olduğu bilinmektedir.

  

Buna göre bu DNA molekülünde adenin ve 
sitozin sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru 
verilmiştir?

     Adenin      Sitozin

A)     4     1

B)     3     2

C)     1     4

D)     2     3
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30.  Aşağıdaki grafiklerde üç bezelyeden 1. ve 2.’nin 
kendi aralarında ve 2. ve 3.’nün kendi aralarında 
çaprazlanması sonucunda oluşabilecek bireylerin 
meyve rengi bakımından fenotip oranları 
gösterilmiştir.

 

Buna göre çaprazlanan bezelyelerin genotipleri 
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
(Yeşil meyve rengi sarı meyve rengine baskındır.)

 1.bezelye 2.bezelye 3.bezelye

A)  Aa       Aa       Aa

B)  Aa       AA       aa

C)  aa       Aa       Aa

D)  Aa       Aa       aa

31.   
Loş ışıkta 
yetiştirilen bitki 
yapraklarının 
açık yeşil, 
fazla ışıkta 
yetiştirilen bitki 
yapraklarının 
koyu yeşil 
olması.

Bukalemunun 
bulunduğu 
ortama 
göre renk 
değiştirebilmesi.

Arı sütü ile 
beslenen 
arıların kraliçe 
arı, polenle 
beslenen 
arıların işçi arı 
olması.

Kutup tilkilerinin 
kıl renklerinin 
beyaz, çöl 
tilkilerinin kıl 
renklerinin 
kahverengi 
olması.

Dağda yetişen 
karahindiba 
bitkisinin kısa 
boylu, ovada 
yetişenlerin 
ise uzun boylu 
olması.

Karanlık 
ortamda 
yaşayan 
yarasaların 
sese karşı 
duyarlı olması.

Yukarıdaki tabloda verilen örneklerden 
modifikasyona ait olan kutucuklar mavi, 
adaptasyona ait olanlar kırmızı renge 
boyandığında tablonun son görünümü hangi 
seçenekteki gibi olur?

A)   B)    

C)  D) 

32.                         Küp Şeklinde Karpuz

               

Japonların bulduğu yöntemle karpuzlar küp şeklinde 
üretilebiliyor.

               

                               

● Yeni filizlenmiş karpuz kutunun içine
 taşınıyor. 

● Kutunun etrafında en az bir çıkarılabilir 
yüz olması gerekiyor.

               

                                                           

● Karpuz büyüdükçe bu kutunun şeklini alıyor.

Buna göre küp karpuzun yetiştirilme süreci 
dikkate alındığında,

I. Küp karpuzun tohumundan üretilen yeni karpuzlar 
kutu içine alınmadan küp şeklinde oluşabilirler.

II. Karpuzun küp şeklinde olması modifikasyon 
örneğidir.

III. Uygulanan işlemler sonucunda karpuzun gen 
yapısında değişiklik meydana gelmiştir.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız III  B) I ve II

C) I ve III  D) II ve III

33.     
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          ,   dan karmaşıktır.

           ,    den karmaşıktır.

 

             ,    den karmaşıktır.

Verilen geometrik şekiller gen, kromozom, nükleotid 
veya DNA’dan birini temsil etmektedir. 

Bu yapılar arasındaki basitlik-karmaşıklık ilişkisi 
düşünüldüğünde    hangi yapıyı temsil eder?

A) Kromozom  B) Nükleotid

C) DNA   D) Gen

34.  Deniz elindeki kartlarla en fazla sayıda nükleotid 
oluşturacaktır. Çizdiği tabloda DNA’da bulunan 
yapıları numaralandırmıştır. Elinde her yapının 
numarası kadar sayıda kart bulunmaktadır.

 
1 2 3 4 5 6

Buna göre Deniz nükleotidleri oluşturduğunda 
artan kartlar ve sayıları aşağıdakilerden 
hangisindeki gibi olabilir?

A) 1 şeker, 1 adenin, 1 timin, 2 guanin

B) 2 şeker, 1 fosfat,  1 timin, 4 guanin

C) 2 şeker, 1 fosfat, 3 guanin, 2 sitozin

D) 1 şeker, 1 sitozin, 2 timin, 2 guanin

35.  Bezelyelerde düz tohum şekli buruşuk tohuma 
baskındır. Tohum şekli bakımından bazı bezelyelerle 
ilgili aşağıdaki çaprazlamalar yapılıyor.

1.çaprazlama: Tohum şekli bakımından homozigot 
düz tohumlu bir bezelye ile melez bezelye 
çaprazlanıyor.

2.çaprazlama: Birinci çaprazlama sonucunda 
oluşan birinci kuşakta elde edilen iki bezelye 
çaprazlandığında ikinci kuşakta bazı bezelyelerin düz, 
bazılarının buruşuk olduğu görülüyor.

Buna göre çaprazlamalarla ilgili,

I. Birinci kuşakta elde edilen bütün bezelyeler %100 
düz tohumludur.

II. 2.çaprazlamada kullanılan bezelyelerin her ikisi de 
kesinlikle melezdir.

III. İkinci kuşakta oluşan bezelyelerin buruşuk olma 
ihtimali %25’tir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) I ve II

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

36.  Canlıların belirli ortam koşullarında yaşama ve 
üreme şanslarını arttıran fiziksel yapılar, davranışlar 
gibi kalıtsal özellikleriyle yaşadıkları çevreye uyum 
göstermelerine adaptasyon adı verilir.Canlılar 
beslenme, avlanma, barınma, vücut ısısını koruma, 
üreme ve düşmanlarından korunma gibi yaşamsal 
faaliyetlerini sürdürebilmek için adaptasyon gösterirler.

Buna göre aşağıdaki adaptasyon örneklerinden 
hangisi canlıya diğerlerine göre farklı bir fayda 
sağlar?

A) Yaprakların üzerinde yaşayan böceklerin 
yapraklarla aynı renkte olması 

B) Tırpana balığının kuyruğunda elektrik üreterek 
düşmanlarından korunması.

C) Çöl tilkilerinin kulaklarının uzun, vücut yüzeylerinin 
geniş olması

D) Kutuplarda yaşayan ayı, tilki ve tavşanların beyaz 
olması
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A) 
1. Y 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. Y 7. D 
8. D 9. Y 10. Y

B)
1. Kromozom 2. Organik baz, şeker ve fosfat
3. Hücre bölünmesi 4. Alel gen 5. 100 
6. Eşey kromozomları 7. Modifikasyon 
8. Mutasyon 9. farklı      aynı 10. Gen aktarımı

C) 
1. f 2. g 3. j 4. d 5. i 6. a 7. b 
8. k 9. e 10. c

D)
ETKİNLİK-1
I- 1. Fosfat 2. Şeker 3. Organik baz
II- Guanin III- 8 

IV- ETKİNLİK-2
Modifikasyon: 1,6,9
Adaptasyon  : 3,4,7,10,12
Mutasyon      : 2,5,8,11

ETKİNLİK-3

4. çıkış

ETKİNLİK-4

Çaprazlanan 
bireyler

Homozigot 
baskın 
olma 
ihtimali (%)

Melez 
olma 
ihtimali 
(%)

Homozigot 
çekinik 
olma 
ihtimali (%)

Mor çiçekli 
olma 
ihtimali (%)

Beyaz 
çiçekli 
olma 
ihtimali 
(%)

AA x Aa 50 50 0 100 0
Aa x Aa 25 50 25 75 25
aa x aa 0 0 100 0 100
AA x aa 0 100 0 100 0
Aax aa 0 50 50 50 50

CEVAP ANAHTARI
E) ÇOKTAN SEÇMELİ

1.  C

2.  A

3.  C

4.  B

5.  D

6.  C

7.  A

8.  D

9.  B

10.  A

11.  D

12.  C

13.  A

14.  D

15.  C

16.  B

17.  B

18.  D

19.  C

20.  A

21.  A

22.  C

23.  D

24.  D

25.  B

26.  C

27.  D

28.  B

29.  C

30.  D

31.  A

32.  C

33.  A

34.  D

35.  D

36.  C



      Sevgili Öğrencim; 

      İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte sevdiklerimizle beraber daha güzel, daha sağlıklı günler için

öncelikle tüm dünyayı saran Kovid-19 pandemisi ile mücadele etmek zorundayız. Vazgeçilmez 
tedbirlerimizden olan maske, mesafe ve temizliği hayatımızın her aşamasında uygulamalıyız.  

      Böylesi zor bir dönemde uzaktan eğitimle hazırlandığın LGS sınavı için gösterdiğin olağanüstü

çabandan dolayı seni kutluyorum. Bu sınavlar sana elbette bir şeyler söyleyecektir  ancak her şeyi

söyleyemeyeceğini unutmamalısın.  

      Başarılı olmanın pek çok yolu vardır. Bu yüzden sınava hazırlanırken öncelikle sağlıklı kalmayı,

daha sonra ise seni sen yapan eşsiz değerlerini ve yeteneklerini hiçbir zaman unutma. 

      Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve            
Muş Valiliği’nin destekleriyle sana ulaştırılan bu fasiküllerin çıktığın bu kutlu yolda bir nebze de 
olsa katkı sağlamasını ümit ediyorum.

      Sevgilerimle... 

Enver KIVANÇ 
İl Millî Eğitim Müdürü 


