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1. 1. Ay’ın, Dünya ile Güneş arasına girmesiyle oluşan doğa Ay’ın, Dünya ile Güneş arasına girmesiyle oluşan doğa 
olayıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi olayıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştıryanlıştır??

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 sonucun-
da gözlemlenir.

4. 4. Kalbin yapısında bulunan oda-
cıklar şekilde numaralarla gös-
terilmiştir.

 Bu odacıklarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi  Bu odacıklarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlış-yanlış-
tırtır??

A) Kalp, üstte iki altta iki olmak üzere toplam dört odacık-
tan oluşur.

B) Kalbe gelen kan, 2 ve 3 nolu odacıklarda toplanır.
C) 1 ve 2 numaralı odacıklarda oksijence zengin kan bu-

lunur.
D) 2 ve 3 nolu odacıklar 1 ve 4 nolu odacıklara göre da-

ha güçlü kasılır ve gevşer.

5. 5. Sindirim fiziksel ve kimyasal sindirim olarak ikiye ayrılır. 
Sindirim organlarından bazılarında sindirim gerçekleşirken 
bazılarında sindirim gerçekleşmez.

 Aşağıda yer alan sindirim organlarından hangisinde sin- Aşağıda yer alan sindirim organlarından hangisinde sin-
dirim olayı dirim olayı görülmezgörülmez??

A) Ağız B) Mide
C) İnce bağırsak D) Kalın bağırsak

3. 3. 

 Aşağıdakilerden hangisi resimde gösterilen işitme organı- Aşağıdakilerden hangisi resimde gösterilen işitme organı-
na ait bir yapı na ait bir yapı değildirdeğildir??

A) Salyangoz                             B) Çekiş - örs - üzengi
C) Oval pencere                         D) İris

2. 2. Güneş sisteminde yer alan üç farklı gezegenin Güneş’e 
uzaklıkları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

 Buna göre K, L ve M gezegenleri aşağıdakilerden hangi- Buna göre K, L ve M gezegenleri aşağıdakilerden hangi-
si gibi olabilir?si gibi olabilir?

   P   R   SP   R   S
A) Dünya           Uranüs                Jüpiter
B) Mars             Satürn                 Jüpiter
C) Mars             Dünya                 Satürn
D) Venüs           Satürn                Neptün

P R S

Gezegenlerin Güneş’e
Uzaklığı

Gezegenler

4

3

1

2

6. 6. Görselde verilen iç salgı bezi ile ilgili aşa-Görselde verilen iç salgı bezi ile ilgili aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?ğıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kan şekerini ayarlar.
B) Ergenlik hareketlerini kontrol eder.
C) Refleks hareketlerini kontrol eder.
D) Korku, heyecan, sevinç gibi durum-

larda hormon salgılar. Böbrek

7. 7. Soluk alma sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi Soluk alma sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi ger-ger-
çekleşmezçekleşmez??

A) Göğüs boşluğu genişler.
B) Kaburgalar arasındaki kaslar kasılır.
C) Akciğerlerin hacmi büyür.
D) Diyafram kası gevşer.
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9. 9. Aşağıda iki kuvvetle hareket eden bir cisim verilmiştir.

 Bu cisimle ilgili, Bu cisimle ilgili,

 I. Doğu yönünde 3 N’luk kuvvetle hareket eder.
 II. Dengeleyen kuvvet; Batı yönünde 3 N’dur.
 III. Cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.
 ifadelerinden hangileri doğrudur? ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

 a. Böbreklerde oluşan idrarı idrar kesesine taşır.
 b. Kirli kanı süzerek idrarın oluşmasını sağlar.
 c. İdrarın idrar kesesinden dışarı atılmasını sağlar.
 d. İdrarın geçici bir süre depolandığı yerdir.
 Buna göre organlarla görevleri arasındaki eşleştirme han- Buna göre organlarla görevleri arasındaki eşleştirme han-

gi seçenekte doğru olarak verilmiştir?gi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) I-b    II-a    III-d    IV-c
B) I-a    II-b    III-c    IV-d
C) I-c    II-d    III-a    IV-b
D) I-d    II-a    III-b    IV-c

12. 12. Yandaki şekilde boşaltım 
sistemi organları numara-
larla gösterilmiştir. Şeklin al-
tında ise bu organların gö-
revleri karışık olarak harf-
lerle belirtilmiştir.

8. 8. Şekilde yer alan tüplere eşit miktarda et ve su koyuluyor. 
Daha sonra 2. tüpe E sıvısı ekleniyor. Belirli zaman son-
ra E sıvısı eklenen tüpte etlerin daha fazla sindirime uğ-
radığı görülüyor.

 E sıvısı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi  E sıvısı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi kesinliklekesinlikle doğ- doğ-
rudur.rudur.

A) E sıvısı mide özsuyu olabilir.
B) E sıvısı pankreas özsuyudur.
C) E sıvısı içerisinde proteinleri sindiren enzim bulunur.
D) E sıvısı yağların kimyasal sindiriminde de görev alır.

E sıvısı

Su

Et 
parçaları

11. 11. Aşağıdakilerden hangisi görseldeki so-Aşağıdakilerden hangisi görseldeki so-
lunum sistemi organının görevleri ara-lunum sistemi organının görevleri ara-
sında sında yer almazyer almaz??
A) Alınan havanın oksijenini attırır.
B) Alınan havayı nemlendirir.
C) Alınan havayı ısıtır.
D) Alınan havadaki toz parçalarını te-

mizler

K
F1= 7 NF2= 4 N

13. 13. Sünger, köpük gibi maddelerin iyi birer ses yalıtım malze-Sünger, köpük gibi maddelerin iyi birer ses yalıtım malze-
mesi olmalarının nedeni nedir?mesi olmalarının nedeni nedir?

A) Boşluklu yapıda olmaları
B) Kalın olmaları
C) Katı hâlde olmaları
D) Ucuz olmaları

14. 14. Aynı anda oluşmalarına rağmen gök gürültüsünün şimşek Aynı anda oluşmalarına rağmen gök gürültüsünün şimşek 
çaktıktan sonra duyulmasının sebebi aşağıdakilerden han-çaktıktan sonra duyulmasının sebebi aşağıdakilerden han-
gisidir?gisidir?

A. Sesin, havada ışıktan daha yavaş yayılması
B. Sesin, havada yansımaya uğraması
C. Sesin havada soğurulması
D. Sesin havada yayılmaması

10. 10. Aşağıdaki durumlardan hangisi sesin soğurulması ile doğ-Aşağıdaki durumlardan hangisi sesin soğurulması ile doğ-
rudan ilgili rudan ilgili değildirdeğildir??

A) Sinema salonlarının duvarlarının sünger ve kumaş ile 
kaplanması

B) Araba motorlarının iç kısımlarının özel maddeler ile kap-
lanması

C) Evdeki boş odada sesin daha şiddetli duyulması
D) Otoyol kenarlarının ağaçlandırılması



120 cm3

150 cm3

16. 16. İçinde 120 cm3 su bulunan dereceli silindir hassas terazi-
ye konulduğunda 150 gramı göstermektedir.

 Dereceli silindirin içine bir taş bırakıldığında silindir 150  Dereceli silindirin içine bir taş bırakıldığında silindir 150 
cmcm33 ü ve hassas terazi 210 gramı gösterdiğine göre taşın  ü ve hassas terazi 210 gramı gösterdiğine göre taşın 
yoğunluğu kaç g/cmyoğunluğu kaç g/cm33 tür? tür?

A) 1              B) 2              C) 3               D) 4
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15. 15. Mehmet ve Ayşe aynı yerden aynı anda başlayarak A - B 
arasındaki mesafeyi sabit süratlerle koşmuşlardır.

 Ayşe, Mehmet’ten daha önce B noktasına ulaştığına gö- Ayşe, Mehmet’ten daha önce B noktasına ulaştığına gö-
re aşağıdakilerden hangisi doğrudur?re aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Mehmet’in aldığı yol Ayşe’nin aldığı yoldan fazladır.
B) Ayşe’nin sürati, Mehmet’in süratinden fazladır.
C) Mehmet ve Ayşe hareketini aynı sürede tamamlamış-

tır.
D) Mehmet, Ayşe’den daha kısa sürede yolu tamamlamış-

tır.

A B

19. 19. 

 Bir ses kaynağından çıkan ses dalgalarının engel ile kar-
şılaştığında gözlenen olaylar resimde gösterilmiştir.

 Bu durumla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi  Bu durumla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştıryanlıştır??

A) Engelin arkasında bulunan kişi, sesi hiç duyamaz.
B) Ses, engele çarparak yansımaya uğrar.
C) Sesin bir kısmı soğurulmaya uğrar.
D) Ses maddelerden geçebilir.

20. 20. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde, kız ve erkek Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde, kız ve erkek 
bireylerde meydana gelen ortak bedensel değişimlerden bireylerde meydana gelen ortak bedensel değişimlerden 
değildirdeğildir??

A) Deride yağlanma ve sivilce çıkması
B) Ses kalınlaşması
C) Büyüme ve kilo artışı
D) Vücuttaki kıl miktarında artış

21. 21. Aşağıdakilerden hangisi iç salgı bezi Aşağıdakilerden hangisi iç salgı bezi değildirdeğildir??

A) Hipofiz  B) Pankreas
C) Kalın bağırsak  D) Tiroit

18. 18. 

 İçerisinde hava bulunan şırınganın ucunu Şekil I’deki gibi 
kapatan Gizem, şırınganın pistonunu ittirerek Şekil II’deki 
konuma getiriyor.

 Bu deney ile aşağıdaki ifadelerden hangisine  Bu deney ile aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamazulaşılamaz??

A) Gaz taneciklerinin arasında boşluk bulunur.
B) Gazlar sıkıştırılabilir.
C) Gazlar bulundukları kabı doldururlar.
D) Gaz maddelerin tanecikleri sadece titreşim hareketi ya-

par.

Hava

Şekil I Şekil II

Hava

17. 17. Farklı maddelerden yapılmış aynı büyüklükteki bardaklar-
dan her birine eşit miktarda kaynamış su konuluyor.

 Bu bardaklar orta kısımlarından tutulup taşınırken hangi- Bu bardaklar orta kısımlarından tutulup taşınırken hangi-
sinin sıcaklığından daha çabuk etkilenilir?sinin sıcaklığından daha çabuk etkilenilir?

A) Alüminyum bardak B) Plastik bardak
C) Cam bardak D) Köpük bardak

Alüminyum
bardak

Plastik
bardak

Cam
bardak

Köpük
bardak
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26. 26. Damla, resimdeki iletken telin etrafını numaralarda ve-
rilen maddelerle sarıyor.

 Damla’nın sardığı maddelerden hangileri tel üzerinden 
geçen elektrik enerjisinin zararlı etkilerinden canlıları 
korur?
A) I ve II  B) I ve III
C) II ve IV  D) III ve IV

44

22. 22. 

 Bu görselde gerçekleşen olay ile ilgili aşağıdaki bilgiler- Bu görselde gerçekleşen olay ile ilgili aşağıdaki bilgiler-
den hangisi den hangisi yanlıştıryanlıştır??

A) Omurilik tarafından gerçekleştirilir.
B) İstemli hareketleri kontrol eden organ tarafından ger-

çekleştirir.
C) Refleks hareketidir.
D) Bu olayı kontrol eden organ omurga kanalında bulu-

nur.

24. 24. En büyük duyu organımız olan deri, iki bölümden oluşur. 
Kan damarları, sinirler, ter bezleri ve yağ bezleri, duyu al-
maçları alt deride bulunurken; deriye renk veren yapılar 
üst deride bulunur.

 Bu bilgiye göre, deri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi- Bu bilgiye göre, deri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi-
sine sine ulaşılamazulaşılamaz??

A) Farklı uyarıları algılayan yapılar, derimizin her yerinde 
bulunur.

B) Deri, alt ve üst deri olmak üzere iki kısımdan oluşur.
C) Deri rengimizi üst derideki yapılar sağlar.
D) Deri, en büyük duyu organımızdır.

25. 25. 

 Şekildeki düzeneklerde kaplar içerisinde saf sular bulun- Şekildeki düzeneklerde kaplar içerisinde saf sular bulun-
maktadır. I. kaba tuz, II. kaba şeker ilave edildiğine göre, maktadır. I. kaba tuz, II. kaba şeker ilave edildiğine göre, 
lambalar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?lambalar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Her iki lamba da yanar.
B) Her iki lamba da yanmaz.
C) K lambası yanmaz, L lambası yanar.
D) K lambası yanar, L lambası yanmaz.

23. 23. 

 Emirhan, tasarladığı düzenekte mandalın iki ucunu alü-
minyum folyo ile sararak elektrik devresine eklemiştir. Alü-
minyum folyoların arasına, K maddesini koyduğunda am-
pulün ışık vermediğini gözlemlemiştir.

 Emirhan’ın bu etkinliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi  Emirhan’ın bu etkinliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-söy-
lenemezlenemez??

A) K maddesi yalıtkandır.
B) K maddesi aradan alındığında ampul ışık verir.
C) Alüminyum folyo iletkendir.
D) K maddesi madenî para olabilir.

AmpulPil

K maddesi
Alüminyum folyo

Kağıt

Plastik
levha

Bakır
levha

Alüminyum
folyo

Saf su Saf su

ŞekerTuz

I

K L

II
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