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Așağıda bazı gezegenler�n özell�kler�
ver�lm�șt�r:
I - Üzer�nde yașadığımız gezegend�r.
II - Güneș s�stem�n�n en büyük gezegen�d�r.
III - Bel�rg�n halkaları olan gezegend�r.
IV - Uranüs’ün �k�z� olarak b�l�n�r.
Buna göre ver�len b�lg�lerde așağıdak�
gezegenler�n hang�s�nden
bahsed�lmem�șt�r?
A) Dünya B) Jüp�ter C) Mars D) Neptün

Ay'ın, Dünya �le Güneș arasına g�rmes�yle
olușan doğa olayıyla �lg�l� olarak
așağıdak�lerden hang�s� yanlıștır?
A) Göz sağlığı açısından herhang� b�r
sakıncası olmadığı �ç�n doğrudan �zleneb�l�r.
B) Dünya üzer�nde dar b�r alanda gözlen�r ve
kısa sürel� �zlen�r.
C) Ay'ın yen� ay evres�nde olmasıyla beraber
her yen� ay evres�nde gözlenemez.
D) Ay'ın Güneș'� kısmen ya da tümüyle örtmes�
sonucunda gözlemlen�r.

Öğretmen�n öğrenc�lere yöneltm�ș olduğu b�r
soru așağıdak� g�b�d�r.
Yıldız kayması veya kayan yıldız olarak
adlandırılan olay ned�r?
Buna göre hang� seçenektek� öğrenc�n�n yanıtı
doğrudur?
A) Meteorların gökyüzünde olușturduğu ıșık
demet�d�r.
B) Yıldızların yer değ�șt�rmes� sonucunda
olușan ıșık demet�d�r.
C) Gezegenler�n yer değ�șt�rmes� sonucunda
olușan ıșık demet�d�r.
D) Astero�tler�n yörüngeler�ndek� hareket�
sonucu olușan ıșık demet�d�r.

B�r doğa olayı �le �lg�l� așağıdak� met�n
ver�l�yor,
(1)Dünya’nın uydusu olan Ay, Dünya etrafında
dolanırken aynı zamanda Dünya �le beraber
Güneș etrafında da dolanır.
(2)Bu hareket sırasında bazı zamanlarda Ay,
Dünya �le Güneș arasına g�rer. (3)Ay,
Dünya’nın gölges�nde kalır. (4)Dolunay
evres�nde gerçekleș�r ama her dolunay
evres�nde de meydana gelmez. Bu olaya Ay
tutulması den�r.
Buna göre kaç numaralı cümlede b�lg� yanlıșı
vardır?
A) 1.                 B) 2.               C) 3.              D) 4.

5. Vücudumuzda bulunan k�rl� kan �le
�lg�l� ver�len b�lg�lerden hang�s�
yanlıștır?
A) K�rl� kanda oks�jen oranı düșüktür.
B) K�rl� kanda kan hücreler� bulunmaz.
C) K�rl� kan, tem�z kana göre daha
koyudur.
D) K�rl� kanda karbond�oks�t oranı
fazladır.

6. S�nd�r�m f�z�ksel ve k�myasal s�nd�r�m
olarak �k�ye ayrılır.
S�nd�r�m organlarından bazılarında
s�nd�r�m gerçekleș�rken bazılarında
s�nd�r�m gerçekleșmez.
Așağıda yer alan s�nd�r�m organlarından
hang�s�nde s�nd�r�m olayı görülmez?
A) Ağız
B) M�de
C) İnce bağırsak
D) Kalın bağırsak
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Dört arkadaș, așağıdak� açıklamaları
yapmıșlardır.
AYȘE: Hastane laboratuvarında
çalıșmaktayım. Kanın sıvı kısmını, çeș�tl�
yöntemlerle elde ederek; üzer�nde testler
yapmaktayım.
ZEYNEP: Dağcılık sporu �le �lg�lenmektey�m.
Yükseklere çıktıkça kandak� sayısı artan ve
daha çok oks�jen tașınmasını
sağlayan hücreler�md�r.
ALİ: Hastalandığımda, vücudumu
m�kroplara karșı savunmak �ç�n sayısı
artan kan hücreler�md�r.
MEHMET: B�s�klete b�nmey� sever�m. Geçen
gün b�s�kletten düștüğümde kanayan
d�z�m�n kanamasını kanın pıhtılașmasını
sağlayarak durduran kan hücreler�md�r.
Dört arkadașın açıklamalarını yaptığı
kavramlar hang�s�nde sırasıyla ver�lm�șt�r?
A) Kan pulcukları, alyuvarlar, akyuvarlar,
kan plazması
B) Alyuvarlar, kan plazması, akyuvarlar,
kan pulcukları
C) Kan plazması, akyuvarlar, alyuvarlar,
kan pulcukları
D) Kan plazması, alyuvarlar, akyuvarlar,
kan pulcukları

İnce bağırsakla �lg�l�,
I. S�nd�r�m s�stem�n�n en uzun organıdır.
II. S�nd�r�me yardımcı organ olan karac�ğer
ve pankreasın salgıları buraya gel�r.
III. Yapısında v�llus adı ver�len kıvrımlar
bulunur.
IV. Yapısında bulunan kasların yaptığı
çalkalama hareket� �le bes�nler bulamaç
hal�ne gel�r.
�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?
A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve III
D) I, II, III ve IV

K c�sm�ne etk� eden kuvvetler ve yönler�
ver�lm�șt�r.

K c�sm�n�n batı yönünde F kuvvet� �le hareket
edeb�lmes� �ç�n K c�sm�ne uygulanacak yen�
kuvvet �le �lg�l�,
I. Doğu-batı doğrultusunda olmalıdır.
II. Batı yönünde olmalıdır.
III. 2F büyüklüğünde olmalıdır.
�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I, II ve III.

Yukarıdak� deneyde oyuncak arabaya zıt
yönlerde �k� kuvvet uygulanarak A
noktasından B noktasına kadar get�r�l�yor.
Bu deneyle �lg�l� așağıdak� �fadelerden hang�s�
kes�nl�kle doğrudur?
A) Araba dengelenm�ș kuvvetler�n
etk�s�nded�r.
B) B�leșke kuvvet F1 kuvvet�nden büyüktür.
C) B�leșke kuvvet F2 kuvvet�nden büyüktür.
D) B�leșke kuvvet�n yönü B noktasına
doğrudur.
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Așağıda farklı hareketl�lere a�t bazı b�lg�ler
ver�lm�șt�r.
I. B�lg�: 1 saatte 100 km yol alıyorum.
II. B�lg�: 60 m yolu 20 dak�kada
tamamlayab�l�r�m.
III. B�lg�: Her b�r saatte 80 km yol
alab�ld�ğ�m �ç�n 160 km yolu 2 saatte
tamamladım.
Ver�len b�lg�lere uygun olan graf�kler
seç�ld�ğ�nde hang� graf�k açıkta kalır?

Așağıda sıvı maddeler �le �lg�l�
paragraftak� boșluklar
ver�len kel�meler �le doldurulacaktır.
Sıvıların bel�rl� …………. vardır. Ancak bel�rl�
…………. yoktur. Sıvı tanec�kler� ……………
hareket�n�n yanında öteleme ve dönme
hareket� de yapar. Öteleme
ve dönme hareket� sıvıya ……………….
kazandırır.
Paragraf doldurulurken ver�len
kel�melerden hang�s� kullanılmaz?
A) hac�mler�              B) boșluklu yapı
C) t�treș�m                 D) șek�ller�

B�rb�r� �ç�nde çözünmeyen K, L, M ve N
sıvıları eș�t hac�mde kaplara koyulup
yeterl� süre beklet�ld�ğ�nde șek�ldek�
durumlar olușuyor.

Buna göre K, L, M ve N sıvılarının
yoğunluklarının büyükten küçüğe doğru
sıralaması așağıdak�lerden hang�s�d�r?
A) K > L > M > N               B) N > M > K > L
C) N > M > K = L               D) N > M > L > K
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Yukarıdak� d�yagramda I ve II numaralı
yerlere așağıdak�lerden hang�s�
get�r�leb�l�r?
          I                            II
A) LPG                      Mazot
B) Kok Kömürü      Taș Kömürü
C) Benz�n                Mazot
D) L�ny�t                  Gaz yağı

Buna göre öğrenc� yaptığı deneylerle așağıda
ver�lenlerden hang�s�ne ulașamaz?
B�r öğrenc�, özdeș üç kavanozun �ç�ne sırasıyla
b�rer çay bardağı p�r�nç, nohut ve kuru fasulye
koyuyor ve ağızlarını kapatarak așağıda
ver�len deneyler� yapıyor.
Deney 1: Her b�r kavanoza önce metal b�r
kașıkla sırasıyla vuruyor. Kavanozlardan
çıkan sesler� d�nl�yor.
Deney 2: Her b�r kavanozu üçer defa sallıyor.
Kavanozlardan çıkan sesler� d�nl�yor.
A) 1. deneydek� bağımsız değ�șken,
kavanozların �ç�ne koyulan madden�n c�ns�d�r.
B) 2. deneydek� bağımlı değ�șken, kavanozlar
sallandığında çıkan sest�r.
C) 1. deney�n amacı, ses�n yayıldığı ortamın
değ�șmes�yle ses�n farklı �ș�t�ld�ğ�n�
kanıtlamaktır.
D) 2. deney�n amacı, farklı ses kaynakları
kullanılarak üret�len sesler�n farklı
duyulduğunu kanıtlamaktır.

Graf�ğe göre hang�s� doğrudur?
Așağıdak� graf�kte ses�n aynı sıcaklıktak�
K, L ve M ortamlarındak� sürat�
ver�lmekted�r.
A) K su �se M hava olab�l�r.
B) Y mermer �se K hava olab�l�r.
C) Ortamların yoğunlukları arasında
M>K>L �l�șk�s� vardır.
D) Ortamların tanec�kler� arasındak�
boșluklar M>K>L șekl�nded�r.

Görme olayıyla �lg�l� olarak;
I. Ișık ıșınlarının �lk olarak düștüğü yer
korneadır.
II. Sarı benekte ters olarak olușan görüntü
kör noktada sayes�nde düz hale gel�r.
III. Gözde olușan görüntü bey�nde
anlamlandırılır.
�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?
A) Yalnız II                  B) Yalnız III
C) I ve II                       D) I ve III



Așağıdak� elektr�k devres�nde test uçları (A ve
B) arasına sırasıyla uzunluk ve d�k kes�t alanları
aynı olan çubuklar sırasıyla eklenerek devre
tamamlanıyor ve ampulün ıșık verme durumu
gözlemlen�yor.

Buna göre devredek� ampul hang� çubuk
bağlandığında ıșık vermez?
A) Altın çubuk
B) Plat�n çubuk
C) Gümüș çubuk
D) Plast�k çubuk
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Vücudumuzdak� s�stemler� denetleyen ve
düzenleyen s�stemlerden b�r� de
vücudumuzun çeș�tl� yerler�nde bulunan �ç
salgı bezler�d�r. İç salgı bezler�
vücudumuzdak� s�stemler� denetlemek ve
düzenlemek �ç�n uyarıcı maddeler �çeren
salgılar üret�r. Bu salgılarını, b�r kanal �le b�r
organa boșaltmak yer�ne doğrudan kana
karıștırırlar ayrıca �ç salgı bezler�n�n
salgıladığı salgıların etk�ler� de b�rb�r�nden
farklıdır.
İç salgı bezler� �le �lg�l� ver�len paragrafı
okuyan b�r öğrenc� �ç salgı bezler� �le �lg�l�
așağıdak� b�lg�lerden
hang�s�ne ulașamaz?
A) İç salgı bezler�n�n bel�rl� görevler� vardır.
B) İç salgı bezler�n�n salgıladığı salgıya
hormon den�r.
C) İç salgı bezler� salgılarını kana
karıștırarak d�ğer organlara �let�r.
D) İç salgı bezler�n�n görev� vücudumuzdak�
bazı s�stemler� düzenlemekt�r.

Așağıda ver�len,
I. Elektr�k kazalarının temel neden�
d�kkats�zl�kt�r.
II. Beyaz eșyaların dıș cepheler� yalıtkan
malzemelerle kaplıdır.
III. Banyo zem�n� ıslakken saç kurutma
mak�nes�n�n
kullanılmasında sakınca yoktur.
�fadelerden hang�ler� doğrudur?
A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
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