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CCAşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğuna ka-Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğuna ka-
rar vererek kutucukları doldurunuz. (20 puan)rar vererek kutucukları doldurunuz. (20 puan)

Gezegenlerle ilgili aşağıda verilen tabloyu dolduru-Gezegenlerle ilgili aşağıda verilen tabloyu dolduru-
nuz. (8 puan)nuz. (8 puan)

Aşağıdaki görsellerdeki kemik türlerini görselin al-Aşağıdaki görsellerdeki kemik türlerini görselin al-
tına yazınız. ( 9 puan)tına yazınız. ( 9 puan)

1.1. İnce bağırsağın çeperlerinde villus adı verilen 
çıkıntılar bulunur.

2.2. Mideden salgılanan mide öz suyu besinlerin fi-
ziksel sindirimini sağlar.

3.3. Kalp kası, düz kaslar gibi isteğimiz dışında ça-
lışır.

4.4. Ağızda belli bir değişim geçiren besinler yemek 
borusundan geçerek yutağa iletilir.

5.5. Safra salgısı, yağların kimyasal sindirimini sağ-
lar.

6.6. Su, vitamin ve minerallerin sindirimi ince bağır-
sakta tamamlanır.

7.7. Güneş tutulması her ay gerçekleşmez.
8.8. Güneş tutulmasında Dünya tamamen Ay’ın göl-

gesinde kalır.
9.9. Kıkırdak, kemik kadar sert olmayan, esnek ve 

canlı bir dokudur.
1010 Düz kaslar, hızlı kasılır ve çabuk yorulur.

Doğal uydusu olma-
yan gezegenler han-
gileridir?

Dış gezegenler han-
gileridir?

Güneş’e Dünya’dan 
daha yakın olan ge-
zegenler hangileridir?

Modeldeki organların 
hangilerinde fiziksel 
sindirim gerçekleşir?

Modeldeki organların 
hangilerinde kimya-
sal sindirim gerçek-
leşir?

Su, vitamin ve mine-
rallerin emilimi nere-
den yapılır?

DD
Aşağıdaki modelde sindirim sisteminde görevli ve Aşağıdaki modelde sindirim sisteminde görevli ve 
yardımcı olan organların isimlerini yazınız.(16 puan)yardımcı olan organların isimlerini yazınız.(16 puan)
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Modeldeki kısımlarla ilgili olarak aşağıdaki soruları cevap-Modeldeki kısımlarla ilgili olarak aşağıdaki soruları cevap-
layınız. (7 puan)layınız. (7 puan)
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Aşağıda gezegenlerin Güneş’e en yakından uzağa Aşağıda gezegenlerin Güneş’e en yakından uzağa 
doğru sıralamasını yapınız. (16 puan)doğru sıralamasını yapınız. (16 puan)

Aşağıdaki görsellerde verilen kemiklerde bulunan Aşağıdaki görsellerde verilen kemiklerde bulunan 
eklem türlerini görselin altına yazınız. ( 6 puan)eklem türlerini görselin altına yazınız. ( 6 puan)
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Kolumuzun verilen aşağıdaki durumlarında boşluk-Kolumuzun verilen aşağıdaki durumlarında boşluk-
ları ‘kasılır’ veya ‘gevşer’  yazarak doldurunuz. ları ‘kasılır’ veya ‘gevşer’  yazarak doldurunuz. 
( 6 puan)( 6 puan)

DD
Aşağıdaki modele göre verilen soruları cevaplayı-Aşağıdaki modele göre verilen soruları cevaplayı-
nız. (12 puan)nız. (12 puan)

Modeldeki olayın adı 
nedir?

Ay’ın hangi evresinde 
görülür?

Dünya’da hangi vakti 
yaşayan insanlar tara-
fından gözlemlenebilir?

Modeldeki olayın adı 
nedir?

Ay’ın hangi evresinde 
görülür?

Dünya’da hangi vakti 
yaşayan insanlar tara-
fından gözlemlenebilir?
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