
enerji - farklı - dereceli kap - hızlı - yenilenebilir -
yenilenemez - ısı yalıtkanı - ileten - fosil - dolu- farklı - 

en altta - boşluklu - aynı - yavaş - iletkeni - boş

1.1. Havayı oluşturan tanecikler arasında boşluk çok fazla 
olduğu için hava sıkıştırılabilir.

2.2. Gaz maddelerin tanecikleri öteleme hareketi yapamaz.

3.3. Kütle / hacim oranı, bir maddenin yoğunluğuna eşittir.

4.4. Yoğunluk, saf maddeler için ayırt edici özelliktir.

5.5. Buzun yoğunluğu, suyun yoğunluğundan büyüktür.

6.6. Termoslar, ısı iletimi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

7.7. Maddeleri oluşturan tanecikler arasında boşluk  fazla ise 
ısı iletimi yavaş olur.

8.8. Nükleer enerji elde etmek için kullanılan maddeler yeni-
lenebilir enerji kaynaklarına örnektir.

9.9. Sesin yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç vardır.

10.10. Ses, titreşimlerle oluşan bir enerji türüdür.

11.11. Sesin ortam değiştirirken enerjisinin bir kısmını  yitirme-
sine yansıma denir.

12.12. Pürüzsüz, sert yüzeylerde ses daha az soğurulur.

13.13. Akustik, sesin özelliklerini inceleyen bir bilim dalıdır.

1.1. Bütün maddeler tanecikli, hareketli, ................................ 
yapıdadır.

2.2. Isı alan maddelerin tanecikleri daha ....................... hareket 
eder.

3.3. Düzgün şekli olmayan bir katının hacmi .............................
.................. kullanılarak bulunabilir.

4.4. Aynı hacme sahip farklı maddeler .......................... yoğun-
luklara sahiptir.

5.5. Binalarımızda kullandığımız yalıtım malzemeleri  ...............
................................ olarak kullanılan maddelerdir.

6.6. Isıyı iyi ..................................... maddelere ısı iletkeni denir.

7.7. Kömür, petrol gibi yakıtlar ................................................. 
enerji kaynaklarıdır.

8.8. Aynı ses farklı ortamlarda ........................................ işitilir.

9.9. Birbiri içerisinde çözünmeyen sıvılardan, yoğunluğu büyük 
olan sıvı aynı kapta ...................................... yer alır.

10.10. Şiddetli bir gök gürültüsünün camları titreştirmesi sesin bir  
.......................................... türü olduğunu gösterir.

AA Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğuna Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğuna 
karar vererek kutucukları D/Y koyunuz. (26 puan)karar vererek kutucukları D/Y koyunuz. (26 puan)

CC
Aşağıdaki ifadelerde verilen boşlukları kelimeler-Aşağıdaki ifadelerde verilen boşlukları kelimeler-
den uygun olanı seçerek tamamlayınız. (20 puan)den uygun olanı seçerek tamamlayınız. (20 puan)
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BB
Aşağıda günlük hayattan örneklerin verildiği klasik Aşağıda günlük hayattan örneklerin verildiği klasik 
soruların cevaplarını boşluklara kısaca yazınız.  soruların cevaplarını boşluklara kısaca yazınız.  
(9 puan)(9 puan)

DD
Aşağıda verilen durumlarda sesin yansıması ile ilgili Aşağıda verilen durumlarda sesin yansıması ile ilgili 
olana ‘Y’, sesin soğurulması ile ilgili olana ‘S’ harfi olana ‘Y’, sesin soğurulması ile ilgili olana ‘S’ harfi 
koyarak tabloyu doldurunuz. (8 puan)koyarak tabloyu doldurunuz. (8 puan)

Babası, tencerenin kapağını şekildeki gibi 
eğik tuttuğunda çocuk, çalar saatin sesini 
daha şiddetli duymuştur.
Bu durum sesin hangi özelliği ile açıkla-Bu durum sesin hangi özelliği ile açıkla-
nabilir?nabilir?

  ..........................................................

1)1)

................................................................

................................................................

Defne ile babası havai fişek patlama-
sını izlerken patlayan fişeğin ışığını 
gördükten sonra sesini duymuştur.

Bu durum kısaca nasıl açıklanabilir?Bu durum kısaca nasıl açıklanabilir?

2)2)

Sonar cihazı ile denizlerin de-
rinliğinin tespit edilmesi.

Koltukların,eşyaların bulundu-
ğu odada sesin yankısının az 
olması.

Yarasa ve yunusların avları-
nın yerini tespit edebilmesi.

Etraf karla kaplı iken ortamın 
sessiz olması.

Evde deney yapan öğrenci şekildeki 
gibi davulunu, içinde su bulunan kaba 
yaklaştırmış. Sonra tokmağı ile davula 
vurduğunda kaptaki suda dalgalanma-
lar oluştuğunu görmüştür.

Bu deneyden çıkartılacak sonucu kı-Bu deneyden çıkartılacak sonucu kı-
saca yazınız.saca yazınız.

3)3)

  ....................................................................................................
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FF

Aşağıda verilen işlemlerden yola çıkarak taş par-Aşağıda verilen işlemlerden yola çıkarak taş par-
çasının yoğunluğunu hesaplayınız.çasının yoğunluğunu hesaplayınız.  (9 puan) (9 puan)

Aşağıda verilen enerji kaynaklarının türüne karar Aşağıda verilen enerji kaynaklarının türüne karar 
vererek tabloda uygun yeri işaretleyiniz. (10 puan)vererek tabloda uygun yeri işaretleyiniz. (10 puan)

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını 
bulup işaretleyiniz. (18 puan)bulup işaretleyiniz. (18 puan)
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taş parçası taş

50 cm3

200 g

70 cm3

taşın kütlesi : .................... taşın yoğunluğu

taşın hacmi : ..................... ..............................

Enerji kaynakları    Yenilenebilir Yenilenemez

Jeotermal enerji

Nükleer enerji

Rüzgar enerjisi

Güneş enerjisi

Doğal gaz

1.1.

2.2.

Gerekli önlemleri alarak evde 
deney yapan çocuk, birbirine 
karışmayan K, L ve M sıvılarını 
aynı kapta toplamıştır.

L sıvısı kabın en altında K sıvısı ise en üstte yer aldığına göre, L sıvısı kabın en altında K sıvısı ise en üstte yer aldığına göre, 
sıvıların yoğunlukları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisidir?sıvıların yoğunlukları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisidir?

A)A)  K > M > L                  B)B)  K > L > M
C)C)  L > M > K                  D) D)  L > K > M

Aşağıdakilerden hangisi bir sıvı yakıt örneği değildir?Aşağıdakilerden hangisi bir sıvı yakıt örneği değildir?

A)A)  Gaz yağı                 B)B)  Benzin
C)C)  LPG                  D)D)  Mazot

3.3.

4.4.

5.5.

A) A)  Ses sıvılarda yayılır mı?                          
B)  B)  Ses havada yayılır mı?
C) C)  Aynı ses kaynağından çıkan sesler farklı ortamlarda aynı 

şekilde mi yayılır?                      
D)  D)  Farklı ses kaynağından çıkan sesler aynı ortamda aynı 

şekilde mi yayılır?

A) A)  Ses, en hızlı katılarda en yavaş gazlarda yayılır.                
B) B)  Sesin şiddeti ile sesin sürati aynıdır.
C) C)  Ses, bir enerjidir ve başka enerjilere dönüşebilir.                
D) D)  Ses, farklı ortamlarda, farklı işitilir.

A)A) Burun - yutak - soluk borusu - gırtlak - bronş - bronşçuk - 
alveol

B)B) Burun - yutak - gırtlak - soluk borusu - bronşçuk - bronş - 
alveol

C)C) Burun - yutak - gırtlak - soluk borusu - bronş - bronşçuk - 
alveol

D)D) Burun - yutak - gırtlak - soluk borusu - bronş - alveol - 
bronşçuk

Verilen deneyde iki ucuna 
balon gerilmiş düzeneğin 
bir ucundan vurulduğunda 
önünde duran mumun ale-
vinin hareketlendiği göz-
lemlenmiştir.
Bu deneyden aşağıdakiler-Bu deneyden aşağıdakiler-
den hangisine ulaşılabilir?den hangisine ulaşılabilir?

6.6.

Şekilde gösterilen kuvvetlerin bileşkesi kaç N’dır?Şekilde gösterilen kuvvetlerin bileşkesi kaç N’dır?

A)A) 2                                     B)B) 3 
C) C) 4                        D)D) 5

Bu etkinlik sonunda aşağıdaki sorulardan hangisine cevap ve-Bu etkinlik sonunda aşağıdaki sorulardan hangisine cevap ve-
remezler?remezler?

Defne ile Mete, eline aldığı kaşıkları resimdeki gibi önce hava 
ortamında sonra su içerisinde birbirine vurarak oluşan sesleri 
dinliyorlar.

Şakir, yukarıdaki gibi nefes aldığında Şakir, yukarıdaki gibi nefes aldığında 
içine çektiği havanın izlediği yol aşa-içine çektiği havanın izlediği yol aşa-
ğıdakilerden hangisinde doğru veril-ğıdakilerden hangisinde doğru veril-
miştir?miştir?


