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4Aşağıda bazı gezegenlerin özellikleri verilmiştir:
I - Üzerinde yaşadığımız gezegendir.
II - Güneş sisteminin en büyük gezegenidir.
III - Belirgin halkaları olan gezegendir.
IV - Uranüs’ün ikizi olarak bilinir.
Buna göre verilen bilgilerde aşağıdaki gezegenlerin
hangisinden bahsedilmemiştir?
A) Dünya B) Jüpiter C) Mars D) Neptün

Ay'ın, Dünya ile Güneş arasına girmesiyle oluşan doğa
olayıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Göz sağlığı açısından herhangi bir sakıncası olmadığı
için doğrudan izlenebilir.
B) Dünya üzerinde dar bir alanda gözlenir ve kısa süreli
izlenir.
C) Ay'ın yeni ay evresinde olmasıyla beraber her yeni ay
evresinde gözlenemez.
D) Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi
sonucunda gözlemlenir.

Özlem, fen bilimleri dersinde öğretmenin tahtaya
çizdiği şeklin Güneş tutulması olayını ifade ettiğini
söylemiştir.

Buna göre Özlem’in ifadesinin doğru olabilmesi şekil
üzerinde nasıl bir değişiklik yapılması gerekir?
A) Güneş, Dünya ile Ay’ın ortasında olmalıdır.
B) Ay, Güneş ile Dünya’nın ortasında olmalıdır.
C) Ay, Güneş’in arkasına geçmelidir.
D) Dünya, Güneş ile Ay’ın ortasında kalmalıdır.

Mehmet, fen bilimleri dersinde fen, mühendislik ve
girişimcilik uygulamalarında verilen “Güneş sistemi
modeli yapalım” etkinliğini yapmak istemiştir.Oyun
hamurları ile aşağıdaki modeli hazırlamıştır.

5 Vucudumuzda bulunan bir yapı incelenmiş ve bu
yapı ile ilgili aşağıdaki bulgulara rastlanmıştır.
• Belirli bir boy uzunluğu olmasına karşın enin
kalınlığından fazla olduğu görülmektedir.
• Sert yapıdadır ve canlı hücreler içerir.
• Eklemlerle ve kaslarla birlikte hareket
sisteminde çalıştığı görülmektedir.
Bu bulgulardan yararlanarak aşağıdakilerden
hangine kesinlikle ulaşılabilir?
A) Kaburga kemiğine ait bir yapıdır.
B) Ayak ve diz bölgesi arasında yer alan
kemiğimizdir.
C) Canlı hücreler içerdiğinden burun veya kulaktaki
kıkırdak yapısıdır.
D) Yassı kemiklerden biridir.
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Mehmet hazırlamış olduğu modelde nasıl bir hata
yapmıştır?
A) Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklıklarını yanlış
çizmiştir.
B) Gezegenlerin halkalarını çizmeyi unutmuştur.
C) Gezegenlerin büyüklüklerini yanlış çizmiştir.
D) Gezegenlerin bazılarını çizmeyi unutmuştur.

6 Besinlerin sindirimi vücutta iki şekilde gerçekleşir.
Bunlardan biri fiziksel sindirimdir. Fiziksel
sindirimde enzimler kullanılmamaktadır. Besinler
kesme, parçalama ve öğütülme gibi işlemlerden
geçerek küçük parçalara ayrılır.
Yukarıda açıklamaları verilen sindirim çeşidi hangi
organlarda gerçekleşmektedir?
A) Ağız ve Yutak
B) Ağız ve Mide
C) Ağız, Mide, İnce bağırsak
D) Yutak, Mide, İnce bağırsak
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Kalp ile ilgili,
I. Solda iki,sağda iki olmak üzere toplam dört
odacıktan oluşur.
II. Kanın vücuda pompalanmasını sağlar.
III. Yapısında sadece temiz kan taşır.
IV. Sol tarafında temiz kan,sağ tarafında kirli kan
vardır.
verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve III
D) I, II ve IV

Vücudumuzda bulunan kirli kan ile ilgili verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kirli kanda oksijen oranı düşüktür.
B) Kirli kanda kan hücreleri bulunmaz.
C) Kirli kan, temiz kana göre daha koyudur.
D) Kirli kanda karbondioksit oranı fazladır

Tüm vücut hücrelerimizin oksijene ve besinlere
ihtiyacı vardır. Hücrelerde oluşan atıklar ise
hücrelerden uzaklaştırılmalıdır. Tüm bu olaylar
dolaşım sıvısı kan sayesinde gerçekleşir. Kanın,
vücudumuzun her tarafını dolaşmasını sağlayan kaslı
organımıza ise................ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede noktalı yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A) Akciğer
B) Mide
C) Kalp
D) Böbrek

Kan nakli ve kan grupları ile ilgili olarak;
I. Kan grupları plazmada ve alyuvarın zarında bulunan
proteinlere göre belirlenir.
II. İnsanlarda A, B, O ve AB gibi kan grupları bulunur.
III. Kana ihtiyacı olan hasta bir birey için aynı kan
grupta olan bir bağışcı bulunmalıdır.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) II ve III
D) I,II ve III
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Solunum sisteminde yer alan yapılar ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Soluk alma sırasında akciğerlere sadece oksijen
girişi görülür.
B) Akciğerlere sadece burundan alınan hava ulaşır.
C) Burun, alınan havanın temizlenmesini ve
nemlendirilmesini sağlar.
D) Solunum sisteminde diyafram haricinde hiç bir kas
bulunmaz.

12 Ceren, öğretmenin sorduğu “Dış ortamdaki
havanın solunum sisteminde izlediği yapıları sırası
ile yazınız.” sorusuna aşağıdaki cevabı vermiştir.
Burun ->Yutak-> Gırtlak-> Soluk borusu-> Akciğer -
>Bronş ->Bronşcuk ->Alveol
Cerenin verdiği cevaptan aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
A) Dış ortamdaki hava burundan vücut içine alınır.
B) Akciğere gelmeden önce hava soluk borusundan
geçer.
C) Canlılar oksijen alır ve karbondioksit verir.
D) Havanın bronştan sonra ulaşacağı yapı
bronşçukdur.

“Böbreklerimiz olamasaydı doğal yollar ile
...................................”
Yukarıda yer alan cümle aşağıda verilenlerden hangisi
ile tamamlanırsa bilimsel bir hata yapılmış olur?
A) Kandaki zararlı atık maddeler süzülemezdi.
B) İdrar oluşamayacaktı.
C) Karbondioksit uzaklaştırılamayacaktı
D) Vücudumuzda biriken fazla vitaminler dışarı
atılamayacaktı.
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14 Elif paten kayarken taşa takılıp düşmüş ve dirseği
kanamaya başlamıştır. Kanama esnasında kan içinde
bulunan …………......yaralı bölgeye gelerek kanın
pıhtılaşmasını sağlamış ve kanamayı durdurmuştur.
Verilen metinde noktalı yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A) Alyuvarlar
B) Akyuvarlar
C) Kan pulcukları
D) Kan plazması
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Kalp ile ilgili,
I. Solda iki,sağda iki olmak üzere toplam dört odacıktan
oluşur.
II. Kanın vücuda pompalanmasını sağlar.
III. Yapısında sadece temiz kan taşır.
IV. Sol tarafında temiz kan,sağ tarafında kirli kan vardır.
verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve III
D) I, II ve IV

Aşağıda doğu - batı doğrultusunda, farklı büyüklüklerde
kuvvetler çizilmiştir.

Verilen kuvvetler ile ilgili aşağıdaki sorular soruluyor.
1. Soru: Bileşke kuvvetin en büyük olması için hangi
kuvvetler seçilmelidir?
2. Soru: Bileşke kuvvetin en küçük olması için hangi
kuvvetler seçilmelidir?
Soruları doğru yapan bir öğrencinin cevapları
aşağıdakilerden hangisidir?
      1.Soru        2.Soru
A) 1 - 4            2 - 3
B) 2 - 4           3 - 4
C) 3 - 4           1 - 2
D) 1 - 2            1 - 4

Verilen görseldeki cisim F1, F2, F3 ve F4 kuvvetleri ile
dengelenmiş kuvvet etkisindedir.17

Bir aracın sürat - zaman grafiği aşağıda verilmiştir.

Yol – zaman grafiği ile ilgili,
I. Araç 15 m/s süratle ilerlemiştir.
II. 4. saniyeden sonra süratini arttırarak yoluna devam
etmiştir.
III. Eşit sürelerde eşit yol alarak ilerlemiştir.
yorumlarından hangileri doğrudur?
A) I ve II                          B) II ve III 
C) I ve III                        D) I, II ve III

F2 ve F4 kuvvetleri kendi arasında yer değiştirildiğinde,
cismin hala dengelenmiş kuvvet etkisinde olabilmesi
için F1 ve F3 kuvvetlerindeki değişim nasıl olabilir?
           F1                            F3
A) Artırılmalı              Azaltılmalı
B) Azaltılmalı             Artırılmalı
C) Azaltılmalı            Sabit kalmalı
D) Sabit kalmalı       Azaltılmalı

Aşağıda bir
aracın zamana
bağlı aldığı yol
grafiği
verilmiştir.

Grafiğe göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Hareketlinin ilk 2 sn’de hızı en fazladır.
B) Hareketlinin her saniye hızı artmaktadır.
C) Hareketli sabit süratle hareket etmektedir.
D) Hareketli yavaşlayan hareket yapmaktadır.

Bir hareketlinin sürat zaman grafiği aşağıda
verilmiştir.20

Verilen grafiğe göre araçla ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Sabit süratle hareket etmektedir.
B) Aracın sürati 8. sn’de en fazladır.
C) Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.
D) Eşit zaman dilimlerinde aldığı yol aynıdır.
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CEVAP ANAHTARI

1.C
2.A
3.B
4.D
5.D
6.C
7.D
8.B
9.C
10.D

11.B
12.C
13.C
14.C
15.D
16.B
17.A
18.C
18.B
20.C

 


