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1 A Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 

2 D 

Koordinat sisteminde bir çokgenin öteleme, eksenlerinden birine göre yansıma, herhangi 

bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafında dönme altındaki görüntülerini belirleyerek 

çizer. 

3 D 
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili 

problemleri çözer. 

4 B 
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük yaşam koşullarına uygun 

matematik cümleleri yazar. 

5 A 
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir; eş ve benzer şekillerin kenar ve açı özelliklerini belirler. 

Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler; bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 

6 A 

Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu 

ilişkilendirir. Olasılık değerinin 0-1 arasında olduğunu anlar ve kesin (1) ile imkansız (0) 

olayları yorumlar. 

7 D Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 

8 D 
Doğrunun eğimini modellerle açıklar; doğrusal denklemleri, grafiklerini ve ilgili tabloları 

eğimle ilişkilendirir. 

9 B Basit olayların olma olasılığını hesaplar. 

10 C 

Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük yaşam koşullarına uygun 

matematik cümleleri yazar. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizleri sayı doğrusunda 

gösterir. 

11 B 
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 

Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 

12 B 
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) 

hesaplar, ilgili problemleri çözer. 

13 D Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 

14 C 
Doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri ile bu denklemlere karşılık gelen doğruların 

grafikleri arasında ilişki kurar. 

15 C 
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar,üslü ifade şeklinde yazar. 

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 

16 C Dik prizmaları tanır ve temel özelliklerini elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 

17 C Özdeşlikleri modellerle açıklar. 

18 B Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 

19 D 
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük yaşam koşullarına uygun 

matematik cümleleri yazar. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 

20 D Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 
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21 C 
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini 

deneyerek keşfeder. 

22 A 
Ozon tabakasının seyrelme nedenlerini ve canlılar üzerindeki olası etkilerini araştırarak 

sorunun çözümü için öneriler üretir ve sunar. 

*23 A Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 

24 D 

Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini kavrar ve fotosentezin nasıl 

gerçekleştiğini açıklar. Fotosentezin yapay ışıkta da meydana geldiği vurgulanır. Canlılarda 

solunumun önemini kavrar ve solunumun nasıl gerçekleştiğini açıklar. 

25 C Çocukluktan ergenliğe geçişte oluşan bedensel ve ruhsal değişimleri tartışır. 

26 B 
Asit yağmurlarının oluşum sebeplerini ve sonuçlarını araştırarak sorunun çözümü için 

öneriler üretir ve sunar. 

27 B 

Depremle ilgili temel kavramları bilir. Deprem bilimi, deprem bilimci, artçı deprem, öncü 

deprem, şiddet, büyüklük, fay hattı, fay kırılması ve deprem bölgesi kavramları üzerinde 

durulur. 

28 A 

Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini 

deneyerek keşfeder. Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 

Özellikle nötr cismin, yüksüz cisim anlamına gelmediği; nötr cisimlerde pozitif ve negatif 

yük miktarlarının eşit olduğu vurgusu yapılır. 

29 C Basit makinelere örnekler verir ve sağladığı avantajları örneklerle açıklar. 

30 A 

Özısıyı tanımlar ve yaptığı deneylerle farklı maddelerin özısılarının farklı olabileceği 

çıkarımında bulunur. Özısının maddeler için ayırt edici özellik olduğu vurgulanır. Isı ile 
özısı, kütle ve sıcaklık arasındaki ilişkiyi kavrar. 

31 C Elektroskopun kullanım amacını bilir ve çalışma prensibini gösterir. 

32 D 
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek 

tasarlar ve yapar. 

33 B DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir ve DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 

34 D 
Kimya endüstrisinde meslek dallarını araştırır ve gelecekteki yeni meslek alanlarının neler 

olabileceği hakkında tahminlerde bulunur. 

35 C 
Hava olaylarının sebeplerini günlük sıcaklık farklılıkları ve oluşan alçak ve yüksek basınç 
alanlarıyla açıklar. Hava olayları; rüzgâr, yağmur, kar, dolu, sis ve kırağı ile sınırlandırılır. 

Isı alışverişi ile ilgili problemler çözer. 

36 B 
Mevsimlerin oluşum sebebini, Dünya'nın dönme ekseninin eğikliği ve Güneş etrafındaki 

dolanmasıyla ilişkilendirir. 

37 D 

Özısıyı tanımlar ve yaptığı deneylerle farklı maddelerin özısılarının farklı olabileceği 

çıkarımında bulunur. Özısının maddeler için ayırt edici özellik olduğu vurgulanır. Isı ile 

özısı, kütle ve sıcaklık arasındaki ilişkiyi kavrar. 

38 B Geçmişten günümüze periyodik sistemin oluşturulma sürecini araştırır ve sunar. 

39 C 

Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini kavrar ve fotosentezin nasıl 

gerçekleştiğini açıklar. Fotosentezin yapay ışıkta da meydana geldiği vurgulanır. Canlılarda 

solunumun önemini kavrar ve solunumun nasıl gerçekleştiğini açıklar. 

40 A 
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam 

değişikliği ile ilişkilendirir. 

 
* Sorunun doğru cevabı seçeneklerde bulunmamaktadır. Doğru cevap K > M > L şeklinde olmalıdır. 
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