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Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğuna Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğuna 
göre D-Y ile kutucukları doldurunuz. (24 puan)göre D-Y ile kutucukları doldurunuz. (24 puan)

Aşağıdaki ifadelerde verilen boşlukları kelimeler-Aşağıdaki ifadelerde verilen boşlukları kelimeler-
den uygun olanı seçerek tamamlayınız. (16 puan)den uygun olanı seçerek tamamlayınız. (16 puan)

sürat - kuvvet - üreme - koful - hareket - artar- yapmaz - mayoz sürat - kuvvet - üreme - koful - hareket - artar- yapmaz - mayoz 
bölünme - kinetik enerji - azalır - dik - potansiyel enerji - yapar bölünme - kinetik enerji - azalır - dik - potansiyel enerji - yapar 
- mitoz bölünme - üreme ana - Elementler - dalda duran elma- mitoz bölünme - üreme ana - Elementler - dalda duran elma

1.1. Kuzey kutbundan güney kutbuna giden bir kişinin küt-
lesi sürekli azalır.

2.2. Dünya’daki ağırlığı 60 N olan bir cismin Ay’daki ağırlığı 
6 N olur.

3.3. Çekim potansiyel enerjisi yüksekliğe ve ağırlığa bağ-
lıdır.

4.4. Hava alanından kalkışa geçen bir uçağın sadece kine-
tik enerjisi vardır.

5.5. Sırtında yükle merdivenleri çıkan bir kişi fiziksel an-
lamda iş yapmış olur.

6.6. Kinetik enerji cismin süratine ve yüksekliğine bağlıdır.

7.7. Sürtünme kuvveti cisimlerin kinetik enerjilerinde azal-
maya neden olur.

8.8. Bir durumun fiziksel anlamda iş sayılabilmesi için kuv-
vet uygulanması yeterlidir.

9.9. Yüksekten bırakılan bir cismin potansiyel enerjisi kine-
tik enerjiye dönüşür.

10.10. Mayoz bölünme canlılarda kalıtsal çeşitliliği sağlar.

11.11. Democritus farklı maddelerin atomlarının da farklı ol-
duğunu söylemiştir.

12.12. Aynı ya da farklı birden fazla atomdan oluşan gruplara 
molekül denir.

1.1. Hareketli cisimlerin sahip olduğu enerjiye ...........................
.................................. denir.

2.2. Elinde çantası ile otobüse doğru yürüyen yolcu fiziksel an-
lamda iş .............................................

3.3. Fiziksel anlamda iş için .................................................... 
ile ............................................. doğrultusu aynı olmalıdır.

4.4. Kutuplardan ekvatora doğru gidildikçe cisimlerin ağırlığı 
........................................ .

5.5. Kuvvet doğrultusu, hareket doğrultusuna ................... olur-
sa, iş sayılmaz.

6.6. ..................................................... ile oluşan hücreler kalıt-
sal olarak birbirinden farklı olur.

7.7. Mayoz bölünme ............................................ hücrelerinde 
gerçekleşir.

8.8. ................................... , aynı cins atomların bir araya gel-
mesi ile oluşmuş saf maddelerdir.
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Aşağıda verilen noktalar arasında sporcunun Aşağıda verilen noktalar arasında sporcunun 
enerji değişimlerini artar-azalır-değişmez şeklinde enerji değişimlerini artar-azalır-değişmez şeklinde 
belirtiniz. (12 puan)belirtiniz. (12 puan)

Aşağıdaki tabloda özellikleri verilen atomun temel Aşağıdaki tabloda özellikleri verilen atomun temel 
parçacıklarından ilgili olana “ parçacıklarından ilgili olana “  ” işareti koyunuz.  ” işareti koyunuz. 
(8 puan)(8 puan)
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Aşağıda toplarda yazan özelliklerin hangi kavrama Aşağıda toplarda yazan özelliklerin hangi kavrama 
ait olduğuna karar vererek numaraları uygun pota-ait olduğuna karar vererek numaraları uygun pota-
lara yazınız. (8 puan)lara yazınız. (8 puan)

KÜTLEKÜTLEAĞIRLIKAĞIRLIK

11 55

22 66

33 77

44 88

Dinamometre ile ölçülür. Birim g, kg ve ton’dur.

Değişmeyen madde mik-
tarıdır.

Cisimlere etki eden yer 
çekimi kuvvetidir.

Eşit kollu terazi ile ölçülür. Bulunduğu konuma 
göre değişmez.

Birimi Newton’dur. Yerden yükseldikçe de-
ğeri azalır.
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Kinetik Kinetik 
enerjienerji

Potansiyel Potansiyel 
enerjienerji

Mekanik Mekanik 
enerjienerji

A’dan B’ye doğruA’dan B’ye doğru

B’den C’ye doğruB’den C’ye doğru

protonproton nötronnötron elektronelektron

Çekirdekteki nötr parçacık

Kütlesi en az olan parçacık

Negatif yükleri çeken parçacık

Yörüngelerde bulunan parçacık
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Aşağıda verilen atom modellerini inceleyip tabloda Aşağıda verilen atom modellerini inceleyip tabloda 
uygun olan yerlere “uygun olan yerlere “” işaretini koyunuz. (6 puan)” işaretini koyunuz. (6 puan)

Tabloda verilen elementler ilgili boş bırakılan kı-Tabloda verilen elementler ilgili boş bırakılan kı-
sımları uygun şekilde tamamlayınız.sımları uygun şekilde tamamlayınız. (8 puan) (8 puan)

Şekilde yerden düşey doğrultuda yukarı doğru atı-
lan topun hareketi görülmektedir. Buna göre keli-Buna göre keli-
meleri kullanarak metni tamamlayınız.meleri kullanarak metni tamamlayınız. (6 puan) (6 puan)

IIAşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru cevabı Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru cevabı 
bulup işaretleyiniz. ( 12 puan)bulup işaretleyiniz. ( 12 puan)
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ELEMENT BİLEŞİK

Atomik 
yapılı

Molekül 
yapılı

Molekül 
yapılı

Molekül 
yapılı 

olmayan

Topun hareketi sırasında potansiyel ve kinetik arasında ...................
....................................... gerçekleşir. Top yükselirken .....................
azalacağından kinetik enerjisi azalır. Ancak yüksekliği arttığı için 
............................ ................................ artar. Top yere doğru düşer-
ken topun yüksekliği azaldığından potansiyel enerjisi ........................ 
Fakat sürati arttığı için ............................ ............................... artar. 
Topun hareketi boyunca enerji kaybı ........................... . Sadece 
enerji bir türden başka bir türe dönüşür.

enerji dönüşümleri - potansiyel enerjisi - azalır -  
 - olmaz - sürati - kinetik enerjisi  

1. 1. 
Ünlü futbolcu gol sevinci sırasında 
koşarak yandaki gibi çimlere atlamış 
ve biraz kaydıktan sonra durmuştur. 
Dizlerinin ısındığını fark etmiştir.

2. 2. 
Bileşiklerle ilgili,Bileşiklerle ilgili,
  I. Kendilerini oluşturan maddelerin özelliklerini gösterirler.
 II. Fiziksel yöntemlerle kendilerini oluşturan atomlara ayrıştırıla - 
     mazlar.
III. Birden fazla cins atomun bir araya gelmesiyle oluşan saf mad- 
     delerdir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?ifadelerinden hangileri doğrudur?
A)A) Yalnız I     B)B) Yalnız II
C)C) I ve II     D)D) II ve III

3. 3. 
Bir hücrenin mayoz mu yoksa mitoz mu geçirdiğini anlamak isteyen Bir hücrenin mayoz mu yoksa mitoz mu geçirdiğini anlamak isteyen 
bir öğrenci aşağıdaki soruların hangisi ya da hangilerine yanıt ara-bir öğrenci aşağıdaki soruların hangisi ya da hangilerine yanıt ara-
malıdır?malıdır?
  I. DNA eşlenmesi görülüyor mu?
 II. Homolog kromozomlar ayrılıyor mu?
III. Hücrede ara lamel oluşuyor mu?
A)A) Yalnız I  B)B) Yalnız II  C)C) I ve III  D)D) II ve III

4. 4. 
Yerden farklı yüksekliklerde tutulan Yerden farklı yüksekliklerde tutulan 
2N ve 4N ağırlığındaki cisimlerin 2N ve 4N ağırlığındaki cisimlerin 
yerleri değiştirildiğin de aşağıdakiler-yerleri değiştirildiğin de aşağıdakiler-
den hangisi doğru olur? den hangisi doğru olur? 

Buna göre, bu olay sırasında meydana gelen enerji dönüşümleri Buna göre, bu olay sırasında meydana gelen enerji dönüşümleri 
hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
A)A) Futbolcunun başlangıçtaki kinetik enerjisi potansiyel enerjiye 

dönüştüğü sürati azalmıştır.
B)B) Futbolcunun kinetik enerjisinde değişme yoktur  fakat sürtün-

meden dolayı ısı açığa çıkmıştır.
C)C) Futbolcunun kinetik enerjisi sürtünmeden dolayı azalmış ve 

azalan enerji ısı enerjisine dönüşmüştür.
D)D) Futbolcunun başlangıçtaki kinetik enerjisi sürtünmeden dolayı 

potansiyele dönüşmüştür.

A)A) Her iki cismin de çekim potansiyel enerjisi artar.
B)B) Her iki cismin de çekim potansiyel enerjisi azalır.
C)C) 2N’luk cismin çekim potansiyel enerjisi artar. 4 N’luk cismin 

çekim potansiyel enerjisi azalır.
D)D) 2N’luk cismin çekim potansiyel enerjisi azalır. 4 N’luk cismin 

çekim potansiyel enerjisi artar.

AdıAdı SembolüSembolü

Helyum .......................

.......................... Li

Sodyum ..........................

.......................... C


