
Mor ç�çekl�
bezelye

Buna göre, çaprazlamada oluşabilecek;
 I. Beyaz renkli bezelye
 II. Saf döl genotipli bezelye
 III. Saf döl mor renkli bezelye
 IV. Mor renkli bezelye

Hangi ikisinin F
1
 dölündeki bezelyelerden oluşma ola-

sılığı birbirine eşittir?

A) I ve III   B) I ve II

C) II ve IV   D) III ve IV

1. Bezelyelerde mor çiçek rengi, beyaz çiçek rengine baskındır.

 ç�çekl�
bezelye

Çiçek rengi bakımından heterezigot döle sahip bezelye
 çaprazlanıyor.

ll.

l numaralı deney ll numaralı deney
A) Basınç değişmez. Basınç azalır.
B) Basınç azalır. Basınç artar.
C) Basınç artar. Basınç değişmez.
D) Basınç değişmez. Basınç artar.

Bir öğrenci elindeki üç özdeş kübik cisim yardımıyla yuka-
rıdaki gibi iki deney gerçekleştiriyor.
I numaralı deneyde kübik cisimleri yan yana, II numaralı 
deneyde ise üst üste koyarak basınç değişimini gözlem-
liyor.
Buna göre, öğrencinin deneylerde elde ettiği sonuç 
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak ve-
rilmiştir?

kütleler� arasındak� �l�şk� nasıl olmalıdır?

A )

C )

B )

D )

> >

> >

> >

> >

I. Ab�c�m, köpeğ�m�z de ben�mle beraber tekerlek 
üzer�ne doğru yaklaşırsa daha kolay sürers�n.

II. Ab�c�m, şu tahta kalasın boyunu uzatırsak daha 
kolay sürers�n.

III. Ab�c�m, el arabasının sapını uzatırsak daha kolay 
sürers�n.

Bu öner�lerden hang�ler� doğrudur?

A ) B )

C ) D )

Yalnız I

II ve III

I ve II

I, II ve III

 �stemekted�r.

8A
7A Z 1. periyot
X Y 2. periyot

Buna göre verilen elementlerle ilgili,
I. Z ve Y’nin son katmanlarındaki elektron sayıları ay-

nıdır.
II. Y’nin atom numarası X ve Z’den büyüktür.
III. X’in son katmanındaki elektron sayısı Z’nin son kat-

manındaki elektron sayısından fazladır.

Şekilde periyodik cetvelden bir kesit verilmiştir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II

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



Ağırlığı önemsiz kaldıraç şekildeki gibi dengededir. 

a b

P
F

A) a=b ise F kuvvetinin büyüklüğü P yükünün ağır-

lığına eşittir.

B) a<b ise bu düzenekte kuvvetten kazanç sağlan-

mıştır.

C) a uzunluğu sabit tutulup, b uzunluğu arttırılırsa 

kuvvet kazancı artar.

D) b uzunluğu sabit tutulup, a uzunluğu arttırılırsa 

enerjiden daha çok kazanç sağlanır.

Uygulanan kuvvetin büyüklüğünü azaltmak için;

A) Yalnız I.

I. h yüksekliği azaltılmalı

II. l uzunluğu arttırılmalı

III. Sandığın ağırlığı azaltılmalı

hangileri yapılmalıdır?

B) I ve III.

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

h l
F

Aşağıdaki  şekilde  sandığı  eğik  düzlemden  
çıkarmak için F kuvveti uygulanıyor.

2r

L 2L

III IV

2L

2L

Boru        :

Metal kol :

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

ğerler� ve m�ktarları ver�lm�ş 
ve HNO3 çözelt�s� üzer�ne 
KOH çözelt�s�n�n tamamı 
eklenm�şt�r.
Buna göre aşağıda ver�len-
lerden hang�s� yanlıştır?

pH = 12
100 ml KOH

pH = 2
100 ml HNO

3

HNO3  çözelt�ler�n�n pH de-

 Aralarında gerçekleşen tepk�me sonucunda su ve tuz 
oluşmuştur.

 Yen� çözelt�n�n pH değer� 14 olmuştur.
 Oluşan çözelt� elektr�k akımını �let�r.
 Tepk�me sonucunda ısı açığa çıkmıştır.

r

I II

Yandak� düzenekte KOH ve 

Yukarıda verilen olayların kimyasal ve fiziksel değişim 
olarak gruplandırılması aşağıdaki seçeneklerden hangi-
sinde doğru olarak verilmiştir?

Fiziksel Değişim Kimyasal Değişim

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

C) I. ve II.

D) I. ve IV. II.ve III.

III.ve IV.

III.ve IV. I. ve II
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