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  Bu testte 15 soru vardır. Cevaplarınızı optik formdaki “Matematik” bölümüne kodlayınız.

MATEMATİK

1. Tablo: Salih'in çözdüğü soru sayıları

 

	 Buna	göre,	Salih	5	gün	sonunda	kaç	puan	almıştır?

A) –7         B) –1                             C) +5                          D) +7

         Ders  
Gün

MATEMATİK
Puan

Hedef Sonuç

Pazartesi 30 23

 Salı 40 45

 Çarşamba 45 43

 Perşembe 30 42

 Cuma 55 54

Matematik Öğretmeni Sibel Hanım, öğrencilerine 

hafta içi soru çözme hedefli çizelge vermektedir. 

Öğrencilerin çözdükleri soru sayılarını "sonuç" sü-

tununa yazmalarını istemektedir. Öğrencilerin çöz-

dükleri soru sayılarından hedef soru sayılarını çı-

kararak aradaki farkı puan olarak verecektir.

2.  

 

 

 

 

 

	 Buna	göre,	bölümlere	yazılacak	tam	sayılar	aşağıdakilerden	hangisi	gibi	olabilir?

∆ : R
A) 4 –8 6

B) 8 –10 5

C) 5 –11 6

D) 4 –10 4

4 katlı bir binanın her bir katının yüksekliği 3 metredir. Birinci katın 

penceresinde bir serçe, 3. katın penceresinde bir güvercin ve 4. ka-

tın bittiği noktada ise çatıda bir karga bulunmaktadır. Her bir kuşun 

zeminden yüksekliği pozitif bir tam sayıdır.

3 m

Karga ∆ Güvercin

Serçe : Karga

Güvercin R Serçe

Tabloda soldaki kuş ile karşısındaki kuşun ze-

minden yükseklikleri farkı ortadaki bölümlere 

yazılacaktır.
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3. 

 

	 Zeynep	kombinin	sıcaklığını	her	değiştirdiğinde,	oda	sıcaklığındaki	değişimi	gösteren	işlemler	aşa-

ğıdakilerden	hangisinde	verilmiştir?	

A)  22 – (+4) = 18  B)  22 – (+6) = 16 C)  22 – (+5) = 17            D)  23 – (+4) = 19  

     18 + (+5) = 23        16 + (+5) = 21         17 + (+6) = 23                 24 + (+5) = 24      

Kombi birçok ailenin ısınmak ve sıcak su ihtiyacı için kullandığı bir cihazdır. Kombinin 

sıcaklığı 60˚ ayarlı ise oda sıcaklığı yaklaşık 24˚ olmaktadır. Kombinin derecesi her 5˚ 

azaltıldığında oda sıcaklığı 1˚ düşmektedir. Kışın ideal oda sıcaklığı 22˚ olmalıdır.

Zeynep kombinin; sıcaklığı 50˚'ye ayarlı iken gece yatmadan önce sıcaklığını 30˚'ye ka-

dar düşürüyor. Sabah kalktığında ise kombinin sıcaklığını 55˚ 'ye ayarlıyor.

4.  

 

 

 Kapadokya'nın ünlü peribacalarını görmeye giden bir turist kafilesi üç balonla tura çıkıyorlar. Balonların bu-

lunduğu bölgede üç adet peri bacası vardır.  Balonlardan birinin yüksekliği üç peribacasının da yüksekli-

ğinden azdır. Peribacalarının yükseklikleri 20 m,17 m ve 15 m'dir.

 Üç farklı balonda bulunan Ahmet, Zeki ve Niyazi'nin zeminden yükseklikleri farkı birbirlerine göre şu şekil-

dedir:

 Ahmet ile Zeki arasında 7 metre,

 Zeki ile Niyazi arasında 5 metre yükseklik farkı vardır.

 Üç balonun da zeminden yükseklikleri birer tam sayıdır.

	 Buna	göre,	en	yüksekte	bulunan	balonun	zeminden	yüksekliği	en	fazla	kaç	metredir?

A) 26                      B) 27                   C) 31                                         D) 30

17 m15 m20 m
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Matematik

6.  

 

 Tahsin uzunluğu 8 metre olan bir tel ile şekildeki gibi bir ABC eşkenar üçgeni oluşturuyor.

 Tahsin bu telin açılmış halini; görseldeki gibi ardışık iki tam sayı arası 1 metre olan sayı doğrusu üzerinde, 

C noktası +4 noktası ile aynı hizada olacak şekilde, doğrusal olarak yerleştiriyor. 

	 Üçgenin	A	ve	B	köşelerinin	sayı	doğrusunda	denk	geldiği	noktaların	çarpımı	aşağıdakilerden	han-

gisine	eşittir	?

A) –1                   B) – Î/ï               C) – 8\å                                    D) – 1\à

Bir kenar uzunluğu a olan, eşkenar üçgenin çevre uzunluğu 3a'dır.

–4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4

A B C

5.  

 

 

 Tuncay matematik defterinin karşılıklı iki sayfasına, görseldeki gibi içinde bazı sayıların yazılı olduğu kare 

kutular çiziyor. Sayfaları üst üste kapattığında kare kutuların tamamı üst üste çakışıyor. Sol taraftaki sayılar 

taban, bu sayılarla çakışan sağ taraftaki sayılar üs olmak üzere üslü sayılar elde ediyor. 

	 Tuncay,	aşağıdaki	sayılardan	hangisini	elde	edemez?

A) 16                      B) +9                   C) –3                                         D) –1

–1 –2

–3 –4

+4 +3

+2 +1

sol sağ
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9. Kenar uzunlukları a cm ve b cm olan dikdörtgenin çevresi 2.(a + b) cm'dir. 

 

	 Dikdörtgenin	kenar	uzunlukları	61 \ß	cm	ve	10	 1\â	cm	olduğuna	göre,	demirin	üst	üste	çakışan	kısmı	
olan	|LK|	kaç	cm'dir?

A) 14                     B) 7                                         C) 7\à                           D) 3\Ş

40 cm

K

LD

A B

C

10 1\â cm

6 1\ß cm

İnşaat ustası Mahmut amca 40 cm uzunluğundaki demir çubuk-

ları bükerek dikdörtgen şekline dönüştürmektedir. Bu işlem so-

nucunda demirin uzunluğunun bir kısmı üst üste çakışmaktadır.

K L

8. 

 Ayşe Hanım manavdan alacağı kilosu 3,5 TL olan elmaları tartıya koyduğunda, elmaların kütlesinin 1,4 kg 

olduğunu görüyor. Daha sonra elma poşetinin içine birkaç tane portakal atıyor ve tartı 2,6 kg’ı gösteriyor. 

Portakalın kilogram fiyatı ise 2,5 TL'dir 

	 Ayşe	Hanım,	tarttığı	bu	meyveler	için	manava	10	TL	verirse	kaç	TL	para	üstü	alır?

A) 3 ¿/ğ                       B) 2 Á/ğ                     C) 2 ¿/ğ           D) 1\á

Ürün Kilogram Fiyatı (TL)

Elma 3,5

Portakal 2,5

1,40 kg 2,60 kg

7. 

 Tablonun	duvara	asıldığı	B	noktasının	duvarın	üst	kenarına	olan	uzaklığı	kaç	metredir?

A) Ç/ğ                        B) 1                   C) É/ğ                           D) 9\á

Muhsin odasının duvarında asılı olan tablonun eğik olduğunu fark edi-

yor. Tablo [AC]'nın orta noktası olan B noktasından duvara asılıdır. 

Tablonun C köşesinin duvarın üst kenarına olan uzaklığını 3\á m, A kö-

şesinin duvarın üst kenarına olan uzaklığını ise 5\â m olarak ölçüyor.

3\á m

A

B
6\á m C
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10. 

 

	 Karabaş	çitle	çevrili	olan	bahçenin	içine	girmeden	[BC]	kenarı	üzerinde	en	fazla	hangi	noktaya	ka-

dar	ulaşabilir?

A) K noktası          B) K - L arası bir nokta                               

C) L - M arası bir nokta                D) M noktası

Karabaş dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin A köşe-

sine 8 1\à m uzunluğunda bir iple bağlanmıştır. Uzun 

kenar uzunluğu 6 m, çevre uzunluğu 18 m olan bah-

çenin kısa kenarı K, L ve M noktalarıyla 4 eş parça-

ya bölünmüştür.

6 m

8 1\à m

D

A

K

L

M

B

C

11. Şekilde, birim küplerin kenarları boyunca birleştirilmesi ile oluşan cisimler verilmiştir.

 

	 Her	bir	adımda	oluşan	bu	cisimlerin	dış	yüzeyindeki	kare	sayıları	bir	örüntü	belirttğine	göre,	bu	örün-

tünün	genel	terimi	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) 6n                 B) 4n + 4           C) 4n + 1                                 D) 4n + 2

.....

1. adım 2. adım 3. adım

12. 

	 Çantadaki	bir	defterin	ağırlığı	x	ise;	x'i bulmamız	için	gerekli	olan	denklem	aşağıdakilerden	hangisi-

dir?

A) 5x + 500 = 3500         B) 3x + 500 = 3500                               

C) 5x + 10x + 500 = 3500              D) x + 2x + 500 = 3500

Nesibe'nin çantasında; ağırlıkları aynı olan 5 adet defter, ağırlıkları aynı olan 5 adet kitap ve bir 
de kalem kutusu bulunmaktadır. Kalem kutusunun ağırlığı 150 gramdır. Her bir kitabın ağırlığı 
her bir defterin ağırlığının 2 katıdır. Çantanın boş ağırlığı ise 350 g gelmektedir. Nesibe'nin çan-
tası bu şekilde dolu iken 3,5 kilo geliyor.
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13. 

	 Hamit	amcanın	tüm	arsasının	alanı	çim	ektiği	alanın	kaç	katına	eşittir?

A) 1,6                   B) 1,5                              C) 1,3                                       D) 1,1

Hamit amca 1000 m² yüzölçümündeki arsasının 1\á'ine 

ev yapmayı planlıyor. Kalan arsasının 1\à'ine bahçe ya-

pacaktır. En son kalan arsasına ise çim ekecektir.

14. 

 

 Yukarıda A6, A5, A4, ve A3 kağıtlarının boyutları verilmiştir. Bu dört kağıt eşit uzunluktaki kenarları boyun-

ca üst üste çakışmayacak şekilde birleştiriliyor. 

	 Buna	göre,	oluşan	şeklin	çevre	uzunluğu	en	az	kaç	santimetre	olur?

A) 126                 B) 215                           C) 235                                     D) 280

A6
A5

A4
A3

14,8 cm

10,5 cm

21 cm

14,8 cm
21 cm

29,7 cm

29,7 cm

42 cm

15. 

 

 

 

 

 

	 Buna	göre,	A	noktasından	itibaren	ok	yönünde	şeklin	çevresi	üzerinden	L	noktasına	kadar	kaç	bi-

rimlik	yol	gidilmiş	olur?	

A) 6x + 6                    B) 9x + 9           C) 12x + 12                               D) 15x + 5

Yanda verilen geometri tahtasında üç adet kare görülmek-

tedir.

|AB| = (3x + 3) birimdir.

B

K

L

H

D

A

C

F
E

G3x + 3
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  Bu testte 15 soru vardır. Cevaplarınızı optik formdaki “Fen Bilimleri” bölümüne kodlayınız.

FEN BILIMLERI TESTI

2. Ağırlık maddeye etki eden yer çekimi kuvvetidir. Yer çe-

kimi kuvvetinin yönü yerkürenin merkezine doğrudur.

 Bir cismin ağırlığı dinamometre ile yanda belirtilen A, B, 

C ve D noktalarında ayrı ayrı ölçülüyor.

	 Dinamometrede	okunan	değerler	yandaki	gibi	oldu-

ğuna	göre,	bu	durumla	ilgili	aşağıdaki	çıkarımlardan	

hangisine	ulaşılamaz?

A) Bir cismin ağırlığı bulunduğu gök cismine göre değişir.

B) Cismin yerkürenin yüzeyinden uzaklaşması, ağırlığının değişmesine neden olur.

C) Dünya üzerinde bulunan bir cismin ağırlığı kutup bölgesinden ekvator bölgesine doğru gidildikçe artar. 

D) Cismin ağırlığı Dünya üzerinde bulunduğu konuma bağlı olarak değişiklik gösterir.

Ay

C

D 

E Dünya
B

A

A B C D E

54 N 60 N 10 N 60 N 58 N

1. Hareket eden cisimlerin sahip oldukları enerjiye kinetik enerji denir. Bir cismin kinetik enerjisi, cismin küt-

lesine ve süratine bağlıdır.

 Hipotez I: Cismin sürati artarsa kinetik enerjisi de artar.

 Hipotez II: Cismin kütlesi artarsa kinetik enerjisi de artar.

 Verilen hipotezlerin doğruluğunu test etmek isteyen Arda, 

yandaki deney düzeneğini hazırlıyor.

 Arda, eğik düzlemin üst ucundan 1 kg’lık cismi serbest bıraktı-

ğında cisim kutuya çarparak sürüklenmesine neden oluyor. 

	 Arda	amacına	ulaşabilmek	için	kurduğu	düzeneğin	yanına	aşağıdaki	düzeneklerden	hangilerini	kur-

malıdır?

A) 

B) 

C) 

D) 

1 kg1
42

43

20 cm

2 kg1
42

4320 cm

1 kg1
442

443

30 cm

2 kg1
442

443
30 cm

1 kg

1
42

4320 cm

I. Hipotez
2 kg1

442
443

30 cm

2 kg

1
42

4320 cm

1 kg1
442

443

30 cm

2 kg1
442

443

30 cm

II. Hipotez

Kutu
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3. Cisimlerin konumlarından (yerden yüksekliğinden) dolayı sahip oldukları enerjiye çekim potansiyel enerji-

si denir. Çekim potansiyel enerjisi, cismin ağırlığı ve yüksekliği ile doğru orantılıdır.

 Yandaki deney düzeneğinde boyutları aynı, kütleleri farklı 

olan cisimlerin eşit yükseklikten serbest bırakılıp kum 

havuzuna düşmeleri sağlanıyor.

 Deney yapılırken belirli değerler sabit tutularak diğerleri 

kontrol edilmektedir. Deney sırasında bizim değiştirdiğimiz 

değişkenlere bağımsız değişken, bağımsız değişkenlere 

bağlı olarak değişen değişkenlere bağımlı değişken, kontrolü-

 müzde olan, miktarı değişmeyen değişkenlere ise kontrollü değişken denir. 

	 Verilen	bilgilere	göre,	deney	düzeneğinde	bağımlı,	bağımsız	ve	kontrollü	değişken	aşağıdakilerden	

hangisinde	doğru	olarak	verilmiştir?

Bağımlı Değişken Bağımsız Değişken Kontrollü Değişken

A) Yükseklik Kütle Potansiyel enerji

B) Kütle Potansiyel enerji Yükseklik

C) Potansiyel enerji Yükseklik Kütle

D) Potansiyel enerji Kütle Yükseklik

2 kg

50 cm

4 kg

50 cm

Kum havuzu

4. Cisimler şekil ve yapılarından dolayı potansiyel enerji depolayabilirler. Lastik botlar, sönmüş balonlar ve 

yay gibi esnek maddeler esneme ya da sıkıştırılabilme özelliklerinden dolayı esneklik potansiyel enerjisi 

kazanabilir. Esnek maddelerin sahip olduğu esneklik potansiyel enerjisi, maddenin esneklik özelliğine ve 

sıkıştırılma - gerilme miktarına bağlı olarak değişir.

 Esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu faktörleri deney yaparak öğrenmek isteyen bir öğrenci, kurdu-

ğu deney düzeneklerini defterine aşağıdaki gibi çiziyor.

 

Yayın serbest durumu

5 cm

?

Yayın serbest durumu

5 cm

?

Deney I

Yayın sıkışma mikta-

rı artarsa yayda de-

polanan enerji mik-

tarı da artar.

Deney II

Eşit miktarda sıkıştır-

ma yapıldığında ka-

lın yayda daha fazla 

enerji depolanır.

	 Öğrenci	deneyleri	doğru	bir	şekilde	yapmış	olduğuna	göre,	öğrencinin	boş	kutulardaki	çizimleri	aşa-

ğıdakilerden	hangisi	gibi	olabilir?

A)               B) 

C)              D) 

Deney II

5 cm

5 cm

Deney I

10 cm

10 cm

Deney II

10 cm

10 cm

Deney I

5 cm

5 cm
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5. Kütleleri üzerinde yazılı olan X, Y ve Z küreleri ile yapılan deney sonucunda kürelerin sahip olduğu kinetik 

ve potansiyel enerjileri arasındaki ilişki tabloda verilmiştir.

 

 

Kinetik Enerji Potansiyel Enerji

Y > X Z > Ym 2m 2m

X Y Z

h
3h

2h

Kum havuzu

m

X 2m

Y

2m

Z

3h 3h 4h

Kum havuzu

m

X

2m

Y 2m

Z

2h 2h 2h

Kum havuzu

m

X

2m

Y

2m

Z

2h h
2h

Kum havuzu

m

X

2m

Y
2m

Z

I II III IV

	 Buna	göre,	X,	Y	ve	Z	küreleri	ile	yapılan	deney	hangisidir?

A) I B) II C) III                                             D) IV

6. Evrende enerji yok olmaz, bir türden başka bir türe dönüşür. Kinetik enerji ve potansiyel enerji birbirlerine 

dönüşebildiği için cisimlerin sahip olduğu toplam enerji değişmez. Cisimlerin toplam enerjisinin değişme-

mesine enerjinin korunumu denir.

 
 

1

2

3

4

5

5 h
4 h

 Yukarıdaki görselde paten ile kayan sporcunun pistteki konumları numaralar ile gösterilmiştir.

	 Buna	göre,	sporcunun	numaralanmış	konumlarda	sahip	olduğu	enerjiler	aşağıdaki	seçeneklerden	

hangisinde	yanlış	verilmiştir? (Sürtünme önemsizdir.)

A)               B) 

C)              D) 

Potansiyel Enerji Potansiyel EnerjiKinetik Enerji Kinetik Enerji
1 2

3 5
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7. Dünya’nın çevresinde değişik yörüngelerde dönen ve artık herhangi bir işlevi olmayan, insan yapımı cisim-

lerin tümü uzay kirliliği olarak adlandırılır. Bunların arasında ömrünü tüketmiş uyduların yanı sıra yakıt tank-

ları, uzay aracı artıkları ve yörüngede oluşan patlamaların artıkları vardır. Tüm bu işe yaramayan cisimler, 

Dünya’nın çevresinde dolanan bir hurda yığını oluşturur. Eğer önlem alınmazsa uzay kirliliği önümüzdeki 

25-30 yıl içinde uzay araştırmaları açısından çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkacaktır.

 Bir dergide uzay kirliliği ile ilgili yukarıda verilen yazıyı okuyan Eda’nın yaptığı,

 I. Uzay kirliliğini şimdilik insanların günlük yaşamlarına doğrudan bir etkisi yoktur.

 II. Uzay kirliliği gün geçtikçe azalmaktadır.

 III. Uzay kirliliğini önlenebilmesi için ömrü biten yapay uyduların Dünya’ya kontrollü bir şekilde düşmesi 

sağlanmalıdır. 

	 yorumlarından	hangisi	ya	da	hangileri	doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III                               D) I, II ve III

8. Canlılar hücrelerden oluşmuştur. Hücreler ise bölünerek çoğalır. Hücre bölünmelerinde önce çekirdek bö-

lünmesi, sonra sitoplazma bölünmesi gerçekleşir. Aşağıda bitki ve hayvan hücrelerinde görülen sitoplaz-

ma bölünmesi şematize edilmiştir.

 

 

Hayvan hücresinde 

sitoplazma bölünmesi

Bitki hücresinde sitoplazma 

bölünmesi

Boğumlanma noktası

Hücre zarı Hücre duvarı

Hücre zarı
Ara lamel

	 Buna	göre,	sitoplazma	bölünmeleri	ile	ilgili	yapılan	aşağıdaki	yorumlardan	hangisi	yanlıştır?

A) Sitoplazma bölünmesi bitki ve hayvan hücrelerinde farklı şekillerde gerçekleşir.

B) Hücre duvarı nedeniyle bitki hücresinde boğumlanma gerçekleşmez.

C) Sitoplazma bölünmesi geçiren bitki hücresi elma ağacının yaprak hücresi olabilir.

D) Sitoplazma bölünmesi geçiren hayvan hücresi insana ait yumurta hücresi olabilir.

9. Fen bilimleri öğretmeni derste aşağıdaki etkinliği dağıtmıştır.

 

 

Mitoz Bölünme Mayoz bölünme

1 Tür içinde çeşitlilik sağlar \
2 Vücut hücrelerinde görülür. \
3 İki aşamada gerçekleşir. \
4 Sonucunda iki hücre oluşur. \
5 Bölünme sonucunda kromozom sayısı değişir. \

Tabloda verilen bilgilerin hangi bölünme çeşidine ait olduğunu “\”işareti ile gösteriniz. 

 

	 Etkinliği	yukarıdaki	gibi	dolduran	Eslem,	kaç	numaralı	bilgilerde	hata	yapmıştır?

A) 1 ve 4 B) 2  ve 5 C) 3 ve 4                                 D) 1, 2 ve 5
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Fen Bilimleri

12. Selim, belirli bir yükseklikten bıraktığı topun yere çarptıktan son-

ra her defasında aynı yüksekliğe çıkamadığını fark etmiştir. Er-

tesi gün bunun nedenini fen bilimleri öğretmenine sormuştur.

	 Buna	göre,	fen	bilimleri	öğretmeni	Selim’e	aşağıdaki	cevap-

lardan	hangisini	vermiş	olamaz?

A) Topun enerjisi azalır ve kaybolur.

B) Cisim ile yer arasında oluşan sürtünme kuvveti topun hızını azaltır.

C) Hava, topun hareketine zıt yönde topa direnç uygular. 

D) Topun enerjisi, sürtünmeyle ısı ve ses enerjisine dönüşür.

11. Doğada var olan tüm maddeler atomlardan oluşur. Bazı maddeler tek tek atomlardan oluşan bir yapıya sa-

hiptir. Bazı maddelerin yapısı ise iki ya da daha fazla atom bulunduran gruplardan oluşur. Aynı ya da fark

 lı cins en az iki atomun birbirine bağlanması sonucu olu-

şan atom gruplarına molekül denir.

 Yanda bazı maddelerin tanecik modelleri verilmiştir. 

	 Buna	göre,	verilen	maddelerle	ilgili	seçenekte	belirtilenlerden	hangisi	söylenebilir?		

A) Atom çeşidi sayılar ı aynıdır.   B) Taneciklerindeki atom sayıları aynıdır.

C) Moleküler yapıdadırlar.   D) Maddelerin tanecik yapıları aynıdır.

10. Bilim insanları geçmişten günümüze, atomun sırlarını çözmek için çeşitli çalışmalar yapmıştır. Bu çalışma-

lar sonucunda atomla ilgili yeni modeller ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan her yeni model, bir önceki modelin 

eksikliğini gidermiştir.  

 Yanda hazırlanan kartta bir bilim 

insanının atom modeline ait bilgiler 

verilmiştir.

 

	 Kartta	K	yerine	atom	modelinin	görseli	yapıştırılıp	L	yerine	ise	bilim	insanının	ismi	yazılacağına	gö-

re,	K	ve	L	yerine	aşağıdakilerden	hangisi	gelmelidir?	

     K L    K L

A) 

Dalton

  B) 

Thomson

C) 

Rutherford

  D) 

Bohr

K
• Atom parçalanabilir.

• Üzümlü keke benzer

• Atomda (+) ve (–) yüklü tanecikler bulunur. 

L
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7. Sınıf Kazanım Değerlendirme - 3

13. Birbirine temas eden iki yüzey arasında  harekete karşı oluşan dirençten doğan kuvvete sürtünme kuvveti 

denir. Sürtünme, hareket eden cisimlerin yavaşlamasına sebep olur. Sürtünme kuvveti, cisimlerin pürüz-

süzlük miktarına ve cismin ağırlığına bağlı olarak değişir.

 Kitap ve tahta kullanılarak oluşturulan aşağıdaki eğik düzlemlerde, oyuncak araba eğik düzlemin üst ucun-

dan serbest bırakılarak üç farklı zemindeki ilerleme mesafeleri ölçülüyor. 

 

 

I. Zemin

A

II. Zemin

B

III. Zemin

C

	 Oyuncak	arabanın	I.	zeminde	A	noktasına,	II.	zeminde	B	noktasına,	III.	zeminde	C	noktasına	ulaştı-

ğı	görüldüğüne	göre,	zeminlerin	cinsi	aşağıdaki	seçeneklerden	hangisinde	doğru	verilmiştir? (Kitap-

lar, tahta levhalar ve oyuncak arabalar özdeştir.)

A)        B)          C)                                         D) I Mermer

II Halı 

III Toprak

I Halı

II Mermer 

III Toprak

I Toprak

II Mermer 

III Halı

I Toprak

II Halı 

III Mermer

15. Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için cismin uygulanan kuvvvet doğrultusunda hareket etmesi gerekir. Ya-

pılan işin büyüklüğü cisme uygulanan kuvvetin büyüklüğüne ve cismin yer değiştirme mesafesine bağlı-

dır.  

	 Buna	göre,	aşağıda	yapılan	işlerden	hangisi	diğerlerinden	daha	büyüktür?

A)        B)                   C)                                 D) 
....................5N

F

2 m
1442443 ....................10N

2F

2 m
1442443...............................1N

3F

4 m
1444442444443 ...............................3N

5F

4 m
1444442444443

14. Hava kendine temas eden ya da içlerinden geçen cisimlere sürtünme 

kuvveti uygular. Bu duruma hava direnci denir. Metrelerce yükseklikten 

atlayış yapan paraşütçüler için hava direnci büyük önem taşır.

 Ağırlıkları aynı iki sporcu farklı büyüklükteki paraşütlerle aynı anda uçak-

tan atlıyorlar. Sporcuların yere ulaşma sürelerinin birbirlerinden farklı 

olduğu gözleniyor.

 Bu	durumlarla	ilgili,
 K.  Hava direnci ağır olan cisimlere daha fazla etki eder.

 L.  Sporcuların sahip olduğu potansiyel enerjiler birbirinden farklıdır.

 M.  II. sporcuya etki eden hava direnci daha fazladır. 

	 yorumlarından	hangisi	ya	da	hangileri	yapılabilir?

A) Yalnız M B) K ve L C) L ve M                              D) K, L ve M

I. Sporcu II. Sporcu


