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1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturunuz.

2.  Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerinin doğruluğunu kontrol ediniz. Bilgiler size ait değilse veya  
 cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa sınav görevlilerine bildiriniz.

3.  Kitapçık türünü cevap kâğıdındaki ilgili alana kodlayınız.

4. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.
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LGS

2. |a|, 1 veya 1’den büyük, 10’dan küçük bir gerçek sayý ve n bir tam sayý olmak üzere a ⋅10n gösterimi “bilimsel göste-

rim” dir.

Aþaðýdaki tabloda bir bitkinin aylýk uzama miktarlarý verilmiþtir.

Tablo: Bitkinin Aylara Göre Uzama Miktarý

Buna göre, bu bitkinin tablodaki üç aylýk toplam uzama miktarýnýn milimetre cinsinden bilimsel gösterimi aþa-

ðýdakilerden hangisidir?

A) 1,25 ⋅ 103 B) 1,25 ⋅ 104 C) 2,735 ⋅ 1012 D) 2,735 ⋅ 1011

PESA-2

7. Aþaðýda verilen tabloda Esin Haným’ýn bir internet sitesi üzerinden satýn aldýðý ürünler ve bu ürünlerin fiyatlarý gösteril-

miþtir. 

Ýnternet sitesi üzerinden yapýlan alýþveriþlerde 100 TL ve üzerindeki sipariþlerde kargo ücreti alýnmamaktadýr. Esin Ha-

ným kargo ücretini ödememek için tabloda verilen ürünlere ek olarak çikolata almýþ ve kargo ücreti ödememiþtir. 

Buna göre Esin Haným’ýn almýþ olduðu çikolatanýn ücreti en az kaç TL’dir?

A) 0,00275 ⋅10–3 B) 0,0275 ⋅10–1 C) 2,750 ⋅102 D) 27,50 ⋅10–1

Ürünler Alýnan Ürünlerin Fiyatý (TL)

Tuvalet kaðýdý 22750 ⋅10–3

Sývý yað 5,15 ⋅101

Toz þeker 0,0023 ⋅104

Ay Uzama Miktarý (mm)

Nisan 0,081 ⋅ 104

Mayýs 0,19 ⋅ 103

Haziran 0,0025 ⋅ 105
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3. a, b, c, d birer doðal sayý olmak üzere

añb + añb = óa2b

añb + cñb = (a + c)ñb

añb – cñb = (a – c)ñb

añb ⋅ cñb = (a ⋅ c)ób ⋅ d dir

Çevresinin uzunluðu 800 cm olan dikdörtgen þeklindeki kâðýt, yukarýdaki gibi dikdörtgen ve kare þeklinde iki parçaya

ayrýlýyor.

Kare þeklindeki parçanýn bir kenarýnýn uzunluðu 8 cm olduðuna göre dikdörtgen þeklindeki parçanýn bir yü-

zünün alaný kaç santimetrekaredir?

A) 16 B) 24 C) 32 D) 40

PESA-4

12. Aþaðýda dikdörtgen þeklinde bir karton þerit verilmiþtir. Dikdörtgen þeklindeki karton þerit K ve L noktalarý arasýndan

iki parça olacak þekilde kesiliyor. 

Oluþan parçalardan ALKD bir kare, LBCK ise bir dikdörtgendir. ALKD karesinin alaný (9x2 – 24x + 16) birimkare, LBCK

dikdörtgenin alaný ise (27x2 – 48) birimkaredir. 

Buna göre karton kesilmeden önce AB kenarýnýn uzunluðunu gösteren cebirsel ifade aþaðýdakilerden hangi-

sidir?

A) 12x + 8 B) 9x + 12 C) 6x + 16 D) 6x

A

D

L

K

B

C
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5. Zeynep’in kalem sayýsýnýn çarpanlarýndan kendisi hariç en büyük iki çarpaný ile Kuzey’in kalem sayýsýnýn çarpanlarýn-

dan kendisi hariç en büyük iki çarpaný aþaðýda gösterilmiþtir.

Zeynep ve Kuzey, yukarýda verilen çarpanlarýn toplamý kadar kalemi arkadaþlarýna vermiþtir.

Buna göre, Zeynep ve Kuzey’in toplam kaç kalemi kalmýþtýr?

A) 22 B) 48 C) 49 D) 64

PESA-BÝREBÝR

11. 8. sýnýf öðrencileri olan Ahmet, Yasin, Elif ve Sude okul numaralarýný kullanarak kendi aralarýnda yeni bir kod bulma

oyunu oynayacaklardýr. Aþaðýda bu oyunun adýmlarý verilmiþtir. 

1. adým: Okul numaranýn kendisi dýþýndaki en büyük çarpanýný kodun ilk hanelerine yaz. 

2. adým: Kodun ilk hanelerine yazdýðýn sayýnýn kendisi dýþýndaki en büyük çarpanýný kodun devamýna yaz. 

3. adým: 2. adým sonunda bulduðun sayýnýn kendisi dýþýnda en büyük çarpanýný bulup kodun devamýna yaz. Bu þe-

kilde en büyük çarpan asal sayý olana kadar bu iþleme devam et. 

4. adým: En büyük çarpan asal sayý olunca asal sayýyý yaz ve bu kodu tamamla. 

Örnek: Okul numarasý 60 olan bir öðrencinin oyundaki kodu

60 � 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 

30 � 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30

15 � 1, 3, 5, 15

Yukarýda verilen adýmlarý izleyerek oyun oynayan Ahmet, Yasin, Elif ve Sude’nin okul numaralarý sýrasýyla 100,

80, 63 ve 48 olduðuna göre aþaðýda verilenlerden hangisi oyundaki kodlarý olamaz?

A) 50255 B) 4020105 C) 2197 D) 241263

KOD :  30155

⎫
⎪⎪
⎬
⎪
⎪⎭

Zeynep’in Kalemleri Kuzey’in Kalemleri

8 ve ve4 27 9Kendisi hariç en büyük
çarpanlar

Kendisi hariç en büyük
çarpanlar
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10.

Noktalý kâðýt üzerinde verilen k doðrusu boyunca soldaki þekil 6 birim saða, saðdaki þekil ise 6 birim sola ötelendik-

ten sonra her ikisinin de k doðrusuna göre yansýma altýndaki görüntüleri oluþturuluyor.

Buna göre, oluþan görüntüler aþaðýdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

PESA-BÝREBÝR

6. Aþaðýda koordinat sistemi üzerine çizilmiþ bir þekil verilmiþtir.

Sevgi ve Ali bu þekle öteleme ve yansýma hareketlerini

uygulayacaklardýr. Sevgi, önce bu þekli 2 birim sola öte-

leyip x eksenine göre yansýmasýný alýyor. Daha sonra

oluþan görüntünün y eksenine göre yansýmasýný alýyor.

Ali ise baþlangýçtaki þekli önce 7 birim saða öteleyip x

eksenine göre yansýtarak maviye boyuyor. 

Buna göre son durumda oluþan görüntü aþaðýdaki-

lerden hangisidir?

A) B) C) D)

y

x
-3-4 -2 -1-5-6-7-8

1
2
3
4
5
6
7
8

1 2 3 4 5 6 7 8
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

k

1 birim

k

1 birim

k

1 birim

k

1 birim

k
Sol Sağ

1 birim
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4. Genetik mühendisliði ve biyoteknoloji uygulamalarýndan bazýlarýna ait bilgiler kartlarda verilmiþtir.

Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi bu kartlarda bahsedilen uygulamalardan herhangi birine örnek olarak ve-

rilemez?

A) Ateþ böceðinin ýþýk saçmasýný saðlayan genin, tütün bitkisine aktarýlmasý sonucu tütün bitkisinin ýþýk saçabilmesi

B) Bir orkide bitkisinin gövdesinden alýnan hücrelerin uygun büyüme ortamýna konularak yeni bir orkide bitkisinin üre-

tilmesi

C) Uzun boylu mýsýr bitkisi ile çok sayýda tohum veren mýsýr bitkisinin çaprazlanmasý sonucu, uzun boylu ve daha

çok tohum veren mýsýr bitkisi elde edilmesi

D) Hasta bir bireyden alýnan hücrelere laboratuvar ortamýnda normal genlerin aktarýlmasý ve bu hücrelerin çoðaltýl-

dýktan sonra tekrar hasta bireye verilmesi

PESA-2

13. Biyoteknoloji yöntemlerinden bazýlarý aþaðýdaki gibidir.

• Aþýlama 

• Türlerin ýslahý

• Gen aktarýmý

• Gen tedavisi 

Bu yöntemlerle ilgili aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr?

A) Türlerin daha verimli olmasý için ýslah yöntemi kullanýlabilir.

B) Bir canlýnýn hücrelerine baþka bir canlýya ait gen aktarýlarak canlýya yeni özellikler kazandýrýlabilir.

C) Gen tedavisi ile mutasyona uðrayan genlerdeki mutasyonlar onarýlabilir.

D) Bitkilerde aþýlama yöntemi kullanýlarak verimsiz aðaçtan verimli dallar elde edilebilir.

Klonlama

Seçilen bir canlının 
bire bir genetik

kopyasının 
üretilmesidir.

Gen Tedavisi

Zararlı genlerin 
etkisini ortadan 

kaldırmak amacıyla 
uygun genlerin 

hastalara 
aktarılmasıdır.

Geleneksel Islah

İstenilen özelliklere
sahip olan canlıların

seçilip eşleştirilmesiyle
istenilen özellikleri

taşıyan yeni bireylerin
elde edilmesidir.
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7. Karbon döngüsünde yer alan olaylar þemada verilmiþtir.

Bu þemaya göre aþaðýdaki çýkarýmlardan hangisi yanlýþtýr?

A) Fosil yakýtlarýn yanmasý atmosfere karbondioksit aktarýmýna neden olur.

B) Atmosferdeki karbondioksit, fotosentez yoluyla bitkilerin yapýsýna katýlýr.

C) Ayrýþtýrýcýlar atmosferdeki karbondioksit miktarýnýn azalmasýnda etkilidir.

D) Canlýdaki solunum faaliyetleri, atmosfere karbondioksitin katýlýmýný saðlar.

PESA-BÝREBÝR LGS

16. Siyanobakteri fotosentez yaparak madde döngülerine katkýda bulunan canlý türüdür. Aþaðýdaki þekilde karbon döngü-

sü verilmiþtir.

Buna göre karbon döngüsüne katkýda bulunan canlý ve cansýz varlýklardan hangisi siyanobakterilerin madde

döngülerine yaptýðý katkýnýn tersini gerçekleþtirir? (Siyanobakteri ve bitkilerin sürekli ýþýk aldýðý kabul edilecektir.)

A) Sadece fosil yakýt kullanan fabrikalar B) Fosil yakýt kullanan fabrikalar ve hayvanlar

C) Bitki ve hayvanlar D) Fosil yakýt kullanan fabrikalar ve bitkiler

Atmosfer

Bitkiler Hayvanlar

Ayrıştırma

Fosil yakıtlar

Fabrikalarda yakıt
olarak kullanım

Toprak Atıklar ve ölü bedenler

Yanma
Fotosentez

Atmosfer

Solunum

Atmosferdeki 
karbondioksit

Odun ve
fosil yakıtlar

Bitki ve hayvan
solunumu

Ayrışma

Ayrıştırıcılar
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17. Bir deneyde cam kaplardan birine yeþil renkli saf katý, diðerine ise kireç suyu konuluyor. Cam kaplar, bir cam boruyla

þekildeki gibi hava almayacak biçimde birleþtiriliyor. Yeþil renkli katýnýn bulunduðu kap ýsýtýldýðýnda kireç suyunun bu-

lanýklaþtýðý, yeþil renkli katýnýn ise karardýðý gözleniyor.

Kireç suyunun karbondioksit bulunan ortamda bulanýklaþtýðý bilindiðine göre bu deneyle ilgili aþaðýda veri-

lenlerden hangisi yanlýþtýr?

A) Karbondioksit ile yeþil renkli katýnýn bazý atomlarý aynýdýr.

B) Yeþil renkli katýdaki deðiþim, fiziksel deðiþim olarak sýnýflandýrýlýr.

C) Yeþil renkli katýdan farklý özelliklere sahip yeni maddeler oluþmuþtur.

D) Isýtma iþlemiyle karbondioksit oluþmuþtur.

PESA-5

6. Evlerde içme ve baþka amaçlarla kullandýðýmýz suyu yapýsýndaki zararlý mikroorganizmalardan arýndýrmak için potas-

yum permanganat kullanýlýr. Potasyum permanganat suya atýldýðýnda aþaðýdaki tepkime gerçekleþir.

Su + Potasyum permanganat ⎯→ Oksijen + Siyah tortu

Tepkime sonunda oluþan oksijen molekülü suyun her tarafýna daðýlarak 15 dakika içerisinde sudaki zararlý mikroorga-

nizmalarý öldürür.  

Buna göre potasyum permanganat kullanýlarak sularýn dezenfeksiyonu sýrasýnda gerçekleþen olaylarla ilgili;

I. Tepkime sýrasýnda ortamdaki su molekülü sayýsý azalýr.

II. Suyun yapýsýndaki hidrojen tepkime sonunda siyah tortunun yapýsýna katýlmýþtýr.

III. Uygun þartlar saðlandýðýnda siyah tortu oksijenle yakýlarak su ve potasyum permanganat elde edilebilir.

ifadelerinden hangileri doðrudur?

A) l ve ll B) l ve lll C) ll ve lll D) l, ll ve lll

Kireç 
suyu

Isıtıcı

Yeşil 
saf 
katı

Cam
kap

Cam
boru
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19. Bir deneyde þekildeki özdeþ cam kaplarda bulunan sývýlar, özdeþ birer ýsýtýcýyla ýsýtýlýyor. 1. kaptaki sývýnýn sýcaklýðý

30°C’tan 45°C’a, 2. kaptaki sývýnýn sýcaklýðý 25°C’tan 40°C’a yükseliyor.

Isý alýþveriþinin sadece ýsýtýcýlar ve sývýlar arasýnda gerçekleþtiði ve 1. kaptaki sývýnýn öz ýsýsýnýn daha düþük olduðu

bilinmektedir.

Bu deneye göre,

I. Sývýlarýn kütleleri eþitse 2. kaptaki sývý daha uzun süre ýsýtýlmýþtýr.

II. 1. kaptaki sývýnýn kütlesi daha az ise kaplarýn ýsýtýlma süreleri eþittir.

III. Sývýlarýn kütleleri eþitse kaplarýn ýsýtýlma süreleri eþittir.

çýkarýmlarýndan hangileri doðrudur?

A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve III D) II ve III

PESA-4

16.

Baþlangýçta eþit miktarda ve 20°C sýcaklýkta  K ve L sývýlarý bulunan 1, 2 ve 3 numaralý kaplar özdeþ ýsýtýcýlarla eþit süre

ýsýtýlýyor. 3 numaralý kapta bulunan musluk ýsýtma süreci boyunca 20°C sýcaklýkta K sývýsý akýtmaktadýr. Isýtma iþlemi

bittiðinde 1 numaralý kapta bulunan sývýnýn sýcaklýðý 50°C, 2 numaralý kapta bulunan sývýnýn sýcaklýðý 45°C ve 3 numa-

ralý kapta bulunan sývýnýn sýcaklýðý 40°C olarak ölçülmüþtür.

Buna göre sýcaklýk artýþýyla ilgili;

I. L sývýsýnýn öz ýsý deðeri, K sývýsýnýn öz ýsý deðerinden büyüktür.

II. Özdeþ ýsýtýcýlarla ýsýtýlan eþit miktardaki K ve L sývýlarýnýn sýcaklýk artýþlarýnýn eþit olmasý için L sývýsýnýn daha uzun

süre ýsýtýlmasý gerekir.

III. Sýcaklýk artýþýnýn madde cinsine baðlý olduðunu göstermek için 1 ve 3 numaralý düzeneklerdeki sýcaklýk artýþlarý

karþýlaþtýrýlmalýdýr.

ifadelerden hangileri doðrudur?

A) l ve ll B) l ve lll C) ll ve lll D) l, ll ve lll

1 2 3

K
sıvısı

L
sıvısı

K
sıvısı

1. Kap 2. Kap
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