9. SINIF MATEMAT‹K TEST‹

D‹KKAT!

1.

+ Bu bölümde cevaplayaca¤›n›z soru say›s› 10'dur.

4.

‹ngilizce, Almanca ve Frans›zca dillerinden en az birini bilenlerden oluﬂan 60 kiﬂilik bir s›n›fta ‹ngilizce bilenlerin
hepsi Frans›zca bilmekte, Almanca bilmemektedir. Bu s›n›ftan sadece Almanca ve sadece frans›zca dilini bilenlerin say›s› 30, ‹ngilizce bilmeyenlerin say›s› 40 oldu¤una
göre, Almanca ve Frans›zca dilinin ikisini birden bilmeyen kaç kiﬂi vard›r?
A) 20

B) 30

C) 40

D) 50

Bu kümede toplam %90 veya daha çok siyah top oldu¤u bilindi¤ine göre, kümedeki toplam top say›s› en
az kaç olabilir?

E) 55

A) 240

5.
2.

Beyaz ve siyah toplardan oluﬂan bir top kümesinin say›m›nda ilk 50 toptan 49'u, sonraki her 8 toptan 7'si siyah
ç›k›yor.

B) 210

C) 205

A

D) 185

E) 160

D

A = {a, b, c, d}
B

B = {1, 2, a, 3, b, c, 4, d, 5, 6}
kümeleri veriliyor.
Buna göre, A f X f B koﬂulunu sa¤layan kaç tane X
kümesi yaz›labilir?
A) 4

B) 8

C) 16

D) 32

E) 64

C
E

Yukar›daki ﬂemada A B, C, D, E kümeleri gösterilmiﬂtir.
Buna göre, taral› bölge aﬂa¤›dakilerden hangisi ile elde edilebilir?
A) E ∩ [A ∪ B ∪ C ∪ D]

3.

B) [E′ ∩ (A ∪ B ∪ C] ∪ [E ∩ D]

Dört elemanl› bir kümenin tüm üç elemanl› alt kümeleri
yaz›l›yor. Bu üç elemanl› alt kümelerinin her birindeki say›lar›n aritmetik ortalamas› hesapland›¤›nda s›ras›yla 13,
14, 15 ve 18 oldu¤u biliniyor.

C) (A ∪ B ∪ C) ∩ D
D) (E ∩ D) (A ∪ B ∪ C)
E) (E′ ∩ D) (A ∪ B ∪ C)

Buna göre, aﬂa¤›dakilerden hangisi bu kümenin elemanlar›ndan biri olamaz?
A) 6

B) 12
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C) 15

D) 18

E) 21
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6.

9.

Aysun ve Soner ev sat›n almak için Bat›kent'te 36 ev gezmiﬂlerdir.
•

p : x, çift say›

Asansörlü ve balkonlu ev say›s› asansörsüz ve bal-

q : x + y çift say›

konsuz ev say›s›ndan 3 fazlad›r.
•

r : x . y çift say›

Balkonsuz ev say›s› asansörsüz ev say›s›ndan 3 ek-

önermeleri veriliyor.

siktir.

Buna göre,aﬂa¤›daki koﬂullu önermelerden hangisi
do¤rudur?

Buna göre, bu evlerden kaç›nda asansör vard›r?
A) 15

B) 18

C) 21

x, y, z pozitif say›lar olmak üzere;

D) 24

A) q ⇒ p

E) 27

B) p ⇒ q

D) (p Λ r) ⇒ q

7.

C) r ⇒ p
E) (r Λ q) ⇒ p

Bir s›n›ftaki ö¤rencilerin tümü evrensel küme olmak üzere,
G = {Gözlüklü ö¤renciler}

10. p, q ve r önermeleri için

E = {Erkek ö¤renciler}

(p v q′) ⇒ (q v r′) ≡ 0 oldu¤una göre, p, q ve r önerme-

Y = {Yabanc› dil bilenler}

lerinin do¤ruluk de¤erleri s›ras›yla aﬂa¤›dakilerden

oldu¤una göre, aﬂa¤›dakilerden hangisi “Gözlüklü erkek ö¤rencilerin tümü yabanc› dil bilmektedir.” önermesine karﬂ›l›k gelmektedir?
A) (E∩G) f Y

B) (E∩Y) f G

C) (E∪Y) f G

D) (E/G) f Y

hangisidir?
A) 1, 0 ,0
D) 1, 0, 1

E) (E\Y) f G

8.

Aﬂa¤›da Venn ﬂemas› ile gösterilen K kümesinin elemanlar› olan ve 3 ile bölünebilen çift say›lar K∩Ç kümesine,
3 ile bölünebilen tek say›lar ise K∩T kümesine at›l›yor.
Örne¤in; 9 tek ve 3 ile bölünebildi¤inden K∩T kümesine
at›l›yor.
T

Ç
K

Buna göre, K = {1, 2, 3, 4, ... , 49, 50} kümesi için bu
kurallar uyguland›¤›nda taral› bölgenin eleman say›s›
kaç olur?
A) 16

B) 18
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C) 25

D) 32

B) 0, 0, 1

E) 34
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C) 0, 0, 0
E) 0, 1, 0

9. SINIF F‹Z‹K TEST‹

D‹KKAT!

1.

+ Bu bölümde cevaplayaca¤›n›z soru say›s› 10'dur.

3.

Arkelojik araﬂt›rmalar s›ras›nda bulunan hayvan fosillerinin yaﬂ›n› belirleyebilmek için radyoaktif karbon izotoplar›yla yaﬂ tayini yöntemi kullan›l›r.

ﬁekildeki voltmetrede ölçülen de¤erler volt cinsinden
gösterilmektedir.
6

Bu yöntem fizi¤in hangi alt dal›n›n u¤raﬂ alan›na girer?

8

10

12

14
16

4
2

A) Kat›hal fizi¤i

18

Voltmetre

0

B) Optik

20

C) Atom fizi¤i
Buna göre, voltmetrenin ölçtü¤ü de¤er kaç volt'dur?

D) Yüksek enerjili ve plazma fizi¤i

A) 14,2

E) Nükleer fizik

B) 14,4

C) 15,2

D) 14,8

E) 15,8

4.
2.

Çelik
halat

SONAR (Sound Navigation and Ranging) ses dalgalar›ndan yola ç›karak herhangi bir cismin uzakl›¤›n›, h›z›n›,
boyutunu ölçen sistemlere verilen add›r. Su alt›nda SONAR cihazlar, insan kula¤›n›n duyamayaca¤› bir frekans-

ASANSÖR

ta ses dalgas›n› gönderip sonras›nda bir engele çarp›p
geri dönen dalgalar› dinlemektedir. Ses üretimi gemilerin
alt›nda bulunan transdüktör ile gerçekleﬂir. Oluﬂan ses
bir engelle karﬂ›laﬂ›ncaya kadar su alt›nda ilerler, çarpt›k-

Bir asansörün taﬂ›yabilece¤i yük miktar›n› belirleyebilmek için yap›lan bir deneyde, ortalama insan a¤›rl›¤›n›
temsil edecek ﬂekilde 80 kg'l›k yükler asansöre yüklenerek çelik halattaki de¤iﬂimler gözlemleniyor. Sonuç olarak
incelenen asansörün en fazla 8 kiﬂi taﬂ›yabilece¤i tespiti
yap›l›yor.

tan sonra geri dönen dalgalar› saptamak için baﬂka bir
transdüktör kullan›l›r. SONAR cihazlar›, hedefteki cismin
uzakl›¤›n›n gösterilmesi için neon ›ﬂ›klar ile televizyon tüpüne benzeyen bir ekran yard›m›yla uzakl›¤› modeller.
Buna göre, SONAR cihaz›n›n çal›ﬂma prensibi ince-

Bu deneydeki ba¤›ml›, ba¤›ms›z ve kontrol de¤iﬂkeni
hangi ﬂ›kta do¤ru verilmiﬂtir?

lendi¤inde fizi¤in alt dallar›ndan;
I.

Optik

Ba¤›ms›z
Ba¤›ml›
Kontrol
De¤iﬂken
De¤iﬂken
De¤iﬂken
–––––––––––––– ––––––––––––– –––––––––––––
A) Halat›n cinsi
Yük miktar›
Halat›n gerginli¤i

II. Elektromanyetizma
III. Mekanik
IV. Yüksek enerji ve plazma fizi¤i
hangilerinden yararlan›lm›ﬂt›r?
A) III ve IV

B) II ve III
D) I, II ve III
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C) I ve III
E) II, III ve IV
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B) Yük miktar›

Halat›n gerginli¤i Halat›n cinsi

C) Halat›n gerginli¤i

Yük miktar›

Halat›n cinsi

D) Yük miktar›

Halat›n cinsi

Halat›n gerginli¤i

E) Halat›n gerginli¤i

Halat›n cinsi

Yük miktar›

5.

8.
C
A

B

D

Bir acil yard›m uzman›, mesle¤ine yeni baﬂlayacak ilk
müdahale ekiplerine gaz s›z›nt›lar›n›n oldu¤u kazalarda,
yar›l›lar› sedye ile nas›l taﬂ›malar› gerekti¤i konusunda
e¤itim düzenlenmektedir.
Do¤algaz s›z›nt›s› durumunda sedyeyi olabildi¤ince aﬂa¤›dan, LPG s›z›nt›s› yaﬂanan kazalarda ise olabildi¤ince
yukar›dan taﬂ›malar› gerekti¤i bilgisi paylaﬂ›lm›ﬂt›r.

E

Buna göre; havan›n, do¤algaz›n ve LPG'nin özkütleleri s›ras›yla dH, dD ve dL ise bu gazlar›n özkütlelerinin büyüklük iliﬂkisi nas›ld›r?

→ → →
Eﬂit kare bölmelere ayr›l›ﬂ düzlem üzerindeki A , B , C ,
→ →
D ve E vektörleri için verilen;
→ → →
I. |A + B | = |C |
→
II. ﬁiddeti en büyük vektör E 'dir.
→ → →
III. |B | = |C + D |

A) dH < dD < dL

B) dH < dL < dD

C) dL < dD < dH

D) dD < dH < dL
E) dL < dH < dD

ifadelerinden hangileri do¤rudur?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) II ve III

6.

I.

C) I ve II
E) I, II ve III

Bugün hava s›cakl›¤›n›n 6°C düﬂmesi bekleniyor.

9.

II. Gemi kuzey yönünde 20 m/s h›zla hareket etmektedir.

‹çinde su bulunan bir havuz sabit debili bir musluk ile boﬂalt›l›rken, içi boﬂ bir piknik tüpü sabit debili bir gaz pompas› yard›m›yla dolduruluyor. Bu iki durum için aﬂa¤›da

III. Ö¤len yeme¤inde 3200 calorilik yemek vard›.

su ve gaz›n kütle-hacim de¤iﬂim grafikleri veriliyor.

Yukar›dakilerden hangileri skaler bir büyüklü¤ü ifade
etmektedir?
A) Yaln›z I

B) Yaln›z II
D) I ve III

kütle

kütle

kütle

C) Yaln›z III
E) I ve II
I

hacim

II

kütle

7.

hacim

III

hacim

kütle

ﬁekildeki gibi kesik koni biçimindeki bir kaba X ve Y
s›v›lar› konuldu¤unda yükseklikleri 2h ve h olacak ﬂekilde
birbirine kar›ﬂmadan dengeleniyorlar.
IV
2h

hacim

IV

hacim

X

Buna göre, tüp ve havuz için verilen grafikler hangi
h

Y

ﬂ›kta do¤ru eﬂleﬂtirilmiﬂtir?
Tüp
–––––

Buna göre;
I.

X'in hacmi Y'nin hacminden büyüktür.

II. X'in hacmi Y'nin kütlesinden büyüktür.
III. X'in özkütlesi Y'nin özkütlesinden küçüktür.
ifadelerinden hangileri kesinlikle do¤rudur?
A) Yaln›z I

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

–2–

Havuz
–––––

A)

I

III

B)

II

V

C)

II

IV

D)

III

V

E)

IV

I

10. Bir uçak motoru, havay› motorun önünden içine al›r, h›zland›r›r ve geriye do¤ru iter. Bu itme kuvvetine etki kuvveti denilir ve havan›n bu ﬂekilde h›zland›r›larak arkaya
at›lmas›na karﬂ›l›k z›t yönde bir tepki kuvveti oluﬂur, tepki sayesinde uçak hareket etmeye baﬂlar ve hareketini
sürdürür.
Buna göre, yukar›da verilen uça¤›n hareket etme
prensibinin verildi¤i durumda, fizi¤in hangi alt bilim
dal›n›n daha çok u¤raﬂ› vard›r?
A) Elektromanyetizme
B) Kat›hal Fizi¤i
C) Mekanik
D) Yüksek Enerji ve Plazma Fizi¤i
E) Termodinamik

9. S›n›f F‹Z‹K
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