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1) 3,2𝑚’nin karşılığı 𝑐𝑚 cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? (c) 

a) 0,32  b) 32  c) 320  d) 0,032 e) 3200 

 

2) Mili önekinin sayısal değeri aşağıdakilerden hangisidir? (d) 

a) 1  b) 10  c) 100  d) 1/100 e) 1/1000 

 

3) Kilo önekinin sayısal değeri aşağıdakilerden hangisidir? (b) 

a) 10000  b) 1000  c) 100  d) 10  e) 1 

 

4) 1𝑐𝑚! aşağıdakilerden hangisine eşitti? (a) 

a) mililitre  b) litre  c) kilogram        d) kilometre   e) gram 

 

5) Litre ne ölçüsüdür? (c) 

a) uzunluk  b) alan  c) hacim        d) ağırlık               e) kütle 

 

6) Ölçekli silindirik kap içerisine bir taş atılıyor. Suyun hacmi 18 mililitreden 22 mililitreye yükseliyor. Taşın hacmi kaç ml’dir? (d) 

a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5 

 

7) Ölçekli silindirik kapta 15𝑚𝑙 su bulunuyor. Suyun kütlesi gram cinsinden ne kadardır? (e) 

a) 150  b) 0,15  c) 10  d) 5  e) 15 



2	
	
8) Şehir içi azami sürat limiti 50𝑘𝑚/𝑠𝑎𝑎𝑡’tir. Bu sürat 𝑚/𝑠 cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? (a) 

a) 13,89 b) 50000 c) 0,01389  d) 15,12  e) 5,23 

 

9)	Aşağıdakilerden	hangisi	100𝑐𝑚’ye	eşittir?		

a) 0,1𝑚										b)	10𝑚										c)	100𝑚											d)	1000000𝑚											e)	0.01𝑚	

	

10)	𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒	ne	birimidir?		

a)	ağırlık											b)	kütle											c)	yoğunluk											d)	kuvvet											e)	enerji	

	

11)	Aşağıdakilerden	hangisi	kütle	birimi	değildir?		

a)	𝑁										b)	𝑎. 𝑘. 𝑏											c)	𝑘𝑔											d)	𝑔											e)	𝑜𝑛𝑠	

	

12)	Kütlesi	0,6𝑘𝑔	ve	hacmi	0,3𝑚!	olan	bir	jelin,	yoğunluğu	𝑘𝑔 𝑚!	ne	kadardır?	𝑑 = 𝑚
𝑉	

a)	0,8				 	 b)	1,25							 					c)	0,2								 		d)	2							 		 		e)	800	

 

13)	Kütlesi	600𝑔	ve	hacmi	0,3𝑚!	olan	bir	jelin,	yoğunluğu	𝑘𝑔 𝑚!	ne	kadardır?	𝑑 = 𝑚
𝑉	

a)	0,8				 b)	1,25							 					c)	0,2								 		d)	2							 		 		e)	800	

 

14) Kütlesi 600𝑔 ve hacmi 300000cm3 olan bir jelin, yoğunluğu 𝑘𝑔 𝑚! olarak ne kadardır? 𝑑 = 𝑚
𝑉) 

a) 0,8   b) 1,25  c) 0,2   d) 2   e) 800  
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15)	 Bir	 tüp	 içerisindeki	 kremin	 kütlesi	 50g,	 hacmi	 ise	 40𝑐𝑚! ’	 dür.	 Bu	 kremin	 yoğunluğunu	 SI	 birim	 sisteminde	 (𝑘𝑔/𝑚!)	

aşağıdakilerden	hangisidir?	𝑑 = 𝑚
𝑉	

a)	1,25		 b)	1250	 c)	0,0025	 d)	0,025	 e)	125	

	

16)	 Bir	 tüp	 içerisindeki	 kremin	 kütlesi	 100g,	 hacmi	 ise	 50𝑐𝑚! ’	 dür.	 Bu	 kremin	 yoğunluğunu	 SI	 birim	 sisteminde	 (𝑘𝑔/𝑚!)	

aşağıdakilerden	hangisidir?	𝑑 = 𝑚
𝑉	

a)	0,002	 b)	2000	 c)	200		 d)	0,2	 	 e)	5000	

	

17)	Bir	öğrenci	bir	yemekte	1500	gıda	kalori	(Calorie=Cal)	enerji	almıştır.	Öğrencinin	bu	yemekte	aldığı	enerjinin	Joule	(J)	olarak	

karşılığı	aşağıdakilerden	hangisidir?	(1Cal=1000cal,	1cal=4,18J)		

a)	1500	 	 b)	6270000	 				c)	627			 d)	6270	 e)	6,27	

	

18)	Bir	öğrenci	bir	yemekte	7542000	Joule(J)	enerji	almıştır.	Öğrencinin	bu	yemekte	aldığı	enerjinin	gıda	kalori	(Calorie=Cal)	olarak	

karşılığı	aşağıdakilerden	hangisidir?	(1Cal=1000cal,	1cal=4,19J)		

a)	2000	 b)	1800	 c)	1000	 d)	429		 e)	2800	

	

19)	6,5 𝑘𝑔	ibuprofenden	kaç	adet	325 𝑚𝑔	tablet	üretilebilir?	(1𝑚 = 10!!, 1𝑘 = 10!).		

a)	20000	 	 b)	2	 	 c)	0,02		 d)	2000	 e)	2	

	

20)	Bir	tedavi	seansından	sonra	vücuttaki	tümör	50 𝐺𝑦	radyasyon	almıştır.	Bu	dozun	rad	cinsinden	ifadesi	aşağıdakilerden	

hangisidir?	(𝑐 = 10!! ,1𝑟𝑎𝑑 = 1𝑐𝐺𝑦) 		

a)	0,5	 	 b)	5	 	 c)	5000	 	 d)	500		 	 e)	50	
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21) Normal şartlarda bir insanın dakikada 10 nefes aldığını kabul ederek, ortalama insan ömrünün 70 yıl olduğu bir ülkede bir insanın ömrü 

boyunca aldığı nefes sayısı aşağıdakilerden hangisidir? (c) 

a) 700  b) 36792000  c) 36790000  d) 5256000  e) 525600 

 

22) 2,50 𝑘𝑔 ibuprofenden kaç adet 325 𝑚𝑔 tablet üretilebilir? (1𝑚 = 10!!, 1𝑘 = 10!). (c) 

a) 7,6923x10-3  b) 7,6923 c) 7692,3 d) 76923 e) 769,23 

 

23) 45,87𝐺𝑦 radyasyon miktarı 𝑔𝑟𝑎𝑦 cinsinden ifade edildiğinde aşağıdakilerden hangisidir? (1𝑟𝑎𝑑 = 1𝑐𝐺𝑦) (a) 

a) 4587  b) 0,4587  c) 458,7  d) 4,587 e) 45,87 

 

24) Bir hastanın aldığı radyasyon dozunun miktarı 25𝑚𝑟𝑒𝑚  ise, bu doz 𝑆𝑣  (Sievert) cinsinden miktarı aşağıdakilerden hangisidir. 

(1𝑟𝑒𝑚 = 1𝑐𝑆𝑣) (c) 

a) 25  b) 25x10-3  c) 25x10-5  d) 25000  e) 250 

 

25) Bir tedavi seansından sonra vücuttaki tümör 40 𝐺𝑦 radyasyon almıştır. Bu doz r𝑎𝑑 cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? (1𝑟𝑎𝑑 =

1𝑐𝐺𝑦, 1𝑐 = 10!!) (d) 

a) 40  b) 400  c) 0,04  d) 4000 e) 4 

 

26) Bir tedavi seansından sonra vücuttaki tümör 40 𝐺𝑦  radyasyon almıştır. Bu doz  𝑀𝑒𝑉/𝑔  cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? 

(1𝑀 = 10! , 1𝑐 = 10!! , 1𝑟𝑎𝑑 = 1𝑐𝐺𝑦 , 1 𝐺𝑦 = !!
!"

 , 1𝑒𝑉 = 1,6×10!!"𝐽) (e) 

a) 25  b) 25x107  c) 25x10-10  d) 25x10-7  e) 25x1010 


