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1. 1. Hacimleri aynı olan dört cisim ile aşağıdaki iki deney gerçekleştiriliyor. 

 Kütleleri ve bırakıldıkları yükseklikler yukarıda verilen cisimler kum yüzey üzerinde aşağıdaki gibi izler oluş-
turuyorlar.
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cm

4 
cm

1 c
m

1 c
m

  

 Buna göre  Buna göre sadece sadece bu deneylere bakarak;bu deneylere bakarak;

 I. Deney 1 sonucunda cismin sahip olduğu potansiyel enerjisinin, cismin yerden yüksekliğine bağlı olduğu 
çıkarılabilir.

 II. Deney 2 sonucunda cismin sahip olduğu potansiyel enerjisinin, cismin kütlesi ile doğru orantılı olduğu so-
nucu çıkarılabilir.

 III. Deney 1’deki b cismi ile deney 2’deki d cisminin potansiyel enerjilerinin eşit olduğu sonucu çıkarılabilir.
 yorumlarından hangileri yapılabilir? yorumlarından hangileri yapılabilir?  (Hava direnci ihmal edilmektedir.)

A) A) Yalnız I.                             B)  B) I ve II.                             C)    C) I ve III.                             D)   D) II ve III.
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2. 2. Bilgi: Dünya’nın kutuplarına yakın yerlerdeki kütle çekimi, ekvatordaki kütle çekiminden daha fazla değere sa-
hiptir.

 Bir araştırmacı gezgin Dünya’nın değişik yerlerin seyahat etmektedir. Bu sırada kafasındaki bazı sorulara 
da cevap aramaktadır. Gezgin yanına aldığı eşit kollu terazi ve dinamometre aracılığı ile yine yanına aldığı 
taş için ölçümler yapmak istemektedir. Araştırmacı gezginin deneylerini yaptığı yerle aşağıdaki Dünya ha-
ritasında gösterilmiştir.

 Araştırmacı gezginin taşı kullanarak eşit kollu terazisi ve dinamometresi ile yaptığı ölçümler aşağıdakiler- Araştırmacı gezginin taşı kullanarak eşit kollu terazisi ve dinamometresi ile yaptığı ölçümler aşağıdakiler-
den hangisi gibi olabilir?den hangisi gibi olabilir?

 

GrönlandGrönland GabonGabon ÇinÇin

Eşit kollu 
terazi Dinamometre Eşit kollu 

terazi Dinamometre Eşit kollu 
terazi Dinamometre

A)A) 4 40 4 42 4 41

B)B) 4 40 3 40 2 40

C)C) 4 40 3 30 2 20

D)D) 4 42 4 40 4 41

3. 3. Sedat’ın, fiziksel anlamda iş ile ilgili bir kurduğu hipotez ve bu hipoteze verdiği örnek aşağıda verilmiştir.

 Buna göre, hipotez ve verilen örnek hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Buna göre, hipotez ve verilen örnek hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)A) Hipotezi yanlıştır. ‘‘Kuvvet ile alınan yolun doğrultuları birbirine dik olmalıdır’’ şeklinde düzeltmelidir.
B)B) Hipotezi ve ona gösterdiği örneği doğrudur.
C)C) Hipotezi doğrudur fakat örneğini, ‘‘Elindeki çantasını yerden alıp masaya koyması’’ şeklinde düzeltmeli-

dir.
D)D) Hipotezi doğrudur fakat öneğine ‘‘Duvarı itmeye çalışan çocuk’’ şeklinde düzeltmelidir.

 HİPOTEZ:
 Fiziksel anlamda işten söz edilebilmesi için cis-

me uygulanan kuvvet ile alınan yolun doğrul-
tuları aynı olmalıdır.

Adamın elindeki çantasını salla-
madan yatayda yürümesi.
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5. 5. Kütle ve ağırlık konusunu işlendikten sonra öğretmen, sınıfa not kağıtları dağıtmış ve kütle ve ağırlıktan bi-
rini seçerek bildikleri özelliklerden üçer adet yazmalarını istemiştir. Öğrencilerden Zeynep Erva ile Şeyma 
Sıla’nın not kağıtlarını kontrol ettiğinde birer özellikte hataları olduğunu söylemiş ve onun üzerini karala-
mıştır.

1. Değişmeyen madde miktarına 
denir.

2. 

3. Birimi gram, kilogram veya ton-
dur.

KütleKütle Zeynep Erva
1. Dinamometre ile ölçülür.

2. Birimi Newton’dur.

3. 

AğırlıkAğırlık Şeyma Sıla

 Öğrencilerin kağıtlara aldıkları notlar yukarıdaki gibidir.
 Buna göre, öğretmenin üzerini karaladığı maddeler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Buna göre, öğretmenin üzerini karaladığı maddeler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)A) Zeynep Erva, ‘‘Eşit kollu terazi ile ölçülür’’, Şeyma Sıla ise ‘‘Cisimlere etki eden yer çekimi kuvvetidir.’’ yaz-
mış olabilir.

B)B) Zeynep Erva, ‘‘Yükseklere çıkıldıkça değeri azalır’’ , Şeyma Sıla ise ‘‘Ekvatordan kutuplara gidildikçe de-
ğeri artar.’’ yazmış olabilir.

C)C) Zeynep Erva, ‘‘Ay’daki ölçülen değeri Dünya’dakinden azdır.’’ , Şeyma Sıla ise ‘‘Yükseklere çıkıldıkça değe-
ri artar.’’ yazmış olabilir.

D)D) Zeynep Erva, ‘‘Her yerde ölçülen değeri aynıdır.’’, Şeyma Sıla ise ‘‘ Eşit kollu terazi ile ölçülür.’’ yazmış ola-
bilir.

4.4.  Bilgi: Kütle, bir maddenin değişmeyen madde miktarıdır. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. Ağırlık ise kütleye 
etki eden kütle çekim kuvveti olarak tanımlanabilir. Ağırlık dinamometre ile ölçülür. Grönland, Dünya’mızın ku-
tup bölgelerinde yer alır. Türkiye ise Dünya’mızın Kuzey Yarım Küresinde, ekvatorun üst kısmında kalan bir 
ülkedir. Dünya’nın kutup bölgelerindeki kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü, Dünya’nın diğer kısımlarındaki küt-
le çekimi büyüklüğünden daha fazladır.

 Aşağıda iki farklı ülkede yapılan bazı deneyler gösterilmiştir.

TÜRKİYETÜRKİYE

Deney 1Deney 1 Deney 2Deney 2

GRÖNLANDGRÖNLAND

KK KK

18 N18 N 19 N19 N

 Bu deneylerden aşağıda verilen; Bu deneylerden aşağıda verilen;

 I. Bir maddenin kütlesi farklı ülkelerde değişmez.
 II. Kütle çekim kuvveti artarsa cismin ağırlığı da artar.
 III. Kütlesi fazla olan cisimlerin ağırlıkları da fazladır.
 sonuçlarından hangileri  sonuçlarından hangileri çıkarılamazçıkarılamaz??

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

K K
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7. 7. Bir yıldızın yaşamı kütlesine bağlı olarak değişir. Yaklaşık 1 Güneş kütlesine sahip bir yıldız küçük kütleli yıl-
dız olarak adlandırılır. Küçük kütleli yıldızlar ise ömürlerini beyaz cüce olarak tamamlarlar. Kütlesi 1 Güneş 
kütlesinden daha büyük olan yıldızlara büyük kütleli yıldızlar denir. Büyük kütleli yıldızların kaçınılmaz sonu 
süpernova patlamalarıdır. Süpernova patlaması geçiren yıldızlar içe doğru çökmeye başlayacaktır. İçe doğru 
çöken yıldızın kütlesi 2 Güneş kütlesinden daha az ise yıldız ömrünün sonunda nötron yıldızı yani pulsar ola-
caktır. İçe doğru çöken yıldızın kütlesi 3 Güneş kütlesinden daha fazla ise içe çöküş müthiş boyutlara taşına-
cak ve karadelikler oluşacaktır. Ayrıca bir yıldızın kütlesi ne ölçüde fazla ise ömrü o ölçüde az olur.

 Aşağıda bazı yıldız görselleri ve yıldızlara ait bazı özellikler verilmiştir. Aşağıda bazı yıldız görselleri ve yıldızlara ait bazı özellikler verilmiştir.

1 Güneş
kütlesi

7 Güneş
kütlesi

0,32 Güneş
kütlesi

3,4 Güneş
kütlesi

 Bu bilgilere ve görsele göre; Bu bilgilere ve görsele göre;

 I. N yıldızının ömrünün nötron yıldızı olarak tamamlaması beklenir.
 II. L yıldızının ömrünün sonunda karadelik oluşturması beklenir.
 III. K ve M yıldızlarının ömürlerini aynı gök cismi olarak tamamlaması beklenir. 
 bilgilerinden hangileri doğrudur? bilgilerinden hangileri doğrudur?

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

6. 6. Hayalimo yazarları mitoz ve mayoz bölünmenin özelliklerini birbirleriyle atışmaktadırlar.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde mitoz ve mayoz bölünme için söylenenlerin  Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde mitoz ve mayoz bölünme için söylenenlerin her ikisi de hatalıher ikisi de hatalı olmuş- olmuş-
tur?  tur?  

Mitoz bölün-
me ..................

Mayoz bölün-
me ..................

Mitoz BölünmeMitoz Bölünme Mayoz BölünmeMayoz Bölünme

A)A) Kalıtsal çeşitliliği sağlar. Oluşan hücrelerin kalıtsal yapıları aynıdır.

B)B) 2 yeni hücre oluşur. Tek aşamada gerçekleşir.

C)C) Kromozom sayısı değişmez. Kromozom sayısı yarıya iner.

D)D) Tek hücrelilerde büyümeyi sağlar. Üreme ana hücrelerinde görülür.
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8. 8. Bilgi: Bir gezegen, kendi yıldızı ile gözlemcinin arasından geçerken karasal bir gezegen ise 1/1000 (binde bir, 
%0.1) katları oranında bir algılanan ışık azalmasına neden olacaktır. Ulaşan ışık değerindeki bu azalmanın 
derecesi ölçülerek gezegenin kütlesi, geçişler arası süreler hesaplanarak ise gezegenin yörüngesi ve sıcak-
lığı hesaplanabilir. 

 Aşağıda bir gezegenin kendi yıldızı önünden geçerken bir teleskopta çizilen ışık eğrisi örneği verilmiştir. 

 Işık geçiş eğrisini etkileyen iki temel durum vardır. Bunlardan birisi gezegenin yıldıza olan uzaklığı, diğeri ise 
gezegenin büyüklüğü. İşte uzay teleskopları bu hesaplamaları yaparak gezegenlerin büyüklük ve yörünge-
leri hakkında bilgi edinirler. Mesela yaklaşık aynı büyüklükte olan iki gezegenden yıldızına uzak olanı daha 
çok gölge oluşturacak ve ışığın geçişine daha az izin verecektir. Bu nedenle bu durumda bu gezegenin ışık 
geçiş eğrisinde 3 nolu alan daha derin çizilecektir. Eğer her iki gezegende hemen hemen aynı uzaklıkta ise-
ler bu durumda büyük olan gezegen daha çok gölge oluşturacaktır. Yani ışık geçiş eğrisinde 3 nolu alan da-
ha derin çizilecektir.

 Bu bilgilerden yararlanarak Kepler Uzay Teleskobundan alınan 2 farklı gezegenin aynı yıldız önünden ge-
çerken çizilmiş olan ışık geçiş eğrileri verilmiştir.

  

 Buna göre bu gezegenler hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Buna göre bu gezegenler hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A)A) K gezegeni, L gezegenine göre ışığın geçişine daha az izin vermiştir.
B)B) K ve L gezegenleri yaklaşık aynı büyüklükte ise L gezegeni yıldızına daha yakında yer alıyor olabilir.
C)C) K ve L gezegenleri yaklaşık aynı yörüngede hareket ediyorsa L gezegeni daha büyük boyutta olabilir.
D)D) L gezegeni, yıldızına hem daha yakın hem de daha küçük boyutta olabilir.
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9. 9. Mehmet, akıllı saatinin şifresini belirlerken farklı bir yöntem uygulamıştır. Aşağıda yer alan kavramları şif-
re belirleme işleminde kullanan Mehmet; şifresini şöyle tanımlamaktadır.

 Şifremin 1. rakamını temsil eden kavram, DNA’nın üzerinde kalıtsal özelliklerimizin şifrelendiği kısımlardır.
 Şifremin 2. rakamını temsil eden kavram ise, benzer görevlerle bir araya gelmiş hücre topluluğudur.

 

Şifrenin
1. rakamı

Şifrenin
2. rakamı

GEN

1

1

2

2

3

3 4

HÜCRE

DNA

DOKU

KROMOZOM

ORGAN SİSTEM

 Mehmet’in belirlediği şifre aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Mehmet’in belirlediği şifre aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A)A) B)B) C)C) D)D)

10. 10. 7.sınıf öğrencisi tabletinden mayoz bölünmenin evrelerini tekrar etmektedir. Şekildeki gibi ekranda görülen 
evrenin bir önceki ve bir sonraki evrelerini ok işaretlerine tıklayarak görebilmektedir.

 Buna göre bastığı ok işareti ve ekranda çıkacak evre görseli ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru ve- Buna göre bastığı ok işareti ve ekranda çıkacak evre görseli ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru ve-
rilmiştir?rilmiştir?

A)A) B)B)

C)C) D)D)

ÖncekiÖnceki SonrakiSonraki
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