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Yukarıda verilen göz şeklinde K, L ve M ile
gösterilen göz kısımları ile ilgili,
I. L, sert tabakanın gözün ön kısmında farklılaşması
ile oluşmuştur.
II. K, damar tabakanın farklılaşması ile oluşmuştur.
Göze giren ışık miktarını ayarlar.
III. M, gözün renkli kısmıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II                B) II ve III
C) I ve III              D) I, II ve III

Görme olayıyla ilgili olarak;
I. Işık ışınlarının ilk olarak düştüğü yer korneadır.
II. Sarı benekte ters olarak oluşan görüntü kör
noktada sayesinde düz hale gelir.
III. Gözde oluşan görüntü beyinde anlamlandırılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II                        B) Yalnız III
C) I ve II                            D) I ve III

Mehmet Öğretmen, duyu organları konusunu işledikten
sonra öğrencileri ile ilgili bir bilgi kutusu oluşturmaya
karar vermiştir. Öğrencilerinden konu ile ilgili kağıda
birer cümle yazıp katlayıp kutuya atmalarını istemiştir.
Öğrenciler kutuya atmak için aşağıdaki cümleleri
yazmışlardır. Kutuda sadece doğru bilgiler içeren
cümleler olacaktır.
Ali: Çekiç, örs ve üzengi iç kulakta bulunur.
Ahmet: İlk görüntü gözde, sarı benekte ve düz oluşur.
Giray: Ter bezleri, yağ bezleri ve kıl kökleri alt
deride bulunur.
Hangi öğrencilerin yazdığı cümle bu kutuya atılamaz?
A) Ali ve Ahmet
B) Ali ve Giray
C) Ahmet ve Giray
D) Ahmet, Ali ve Giray
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6Boşaltım sisteminin sağlığı için,
I. Günde en az 1,5-2 litre su tüketilmeli
II. Aşırı baharatlı ve tuzlu yiyeceklerden uzak
durulmalı
III.Fazla miktarda süt ve tuz tüketilmeli
IV.Tuvalet temizliğine özen gösterilmeli
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II. 
B) I ve III.
C) I, II ve IV. 
D) I, II, III ve IV
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Organ bağışı ile ilgili,
I. 18 yaşını doldurmuş sağlıklı bireyler tarafından
yapılır.
II. Bireyde toplumsal dayanışma duygusunu geliştirir
III. Sadece bireyin kendisi tarafından yapılabilir.
çıkarımlarından hangileri doğrudur?
A) I ve II. 
B) I ve III.
C) II ve III. 
D) I, II ve III.

Akşam yemeğinde çorbasını içen Ayla’nın tat
alması sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi
gerçekleşmez?
A) Tükürükte çözünen maddelerin tat
tomurcuklarındaki almaçları uyarması
B) Almaçların, aldıkları uyartıları tat alma sinirlerine
iletmesi
C) Tat alma sinirlerinin beyindeki tat alma merkezini
uyarması
D) Çorbadan alınan koku uyarısının omurilik soğanında
değerlendirilmesi
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Duyu organları için,
I. Zamanla işitme bozukluğu ortaya çıkar.
II. Üst derinin rengi koyulaşır.
III.Dildeki tat alma tomurcukları zarar görür.
durumları aşağıda verilen davranışların hangisinin
sonucunda gerçekleşmez?
A) Yüksek sesle müzik dinlemek
B) Çok sıcak yiyecekler yemek
C) Öğle vakitlerinde güneşin altında kalmak
D) Vücut temizliğine dikkat etmek

Şeker hastalığı (diyabet), pankreasın yeterli miktarda
insülin üretememesi ya da ürettiği insülinin etkili
bir şekilde kullanılamaması durumunda gelişen bir
hastalıktır.
Vücutta yağın aşırı birikmesi anlamına gelen obezite,
diyabete yol açan en temel etkenlerden biridir. Bunun
yanı sıra stres, hareketsizlik, gereksiz ve yanlış ilaç
kullanımı da diyabete neden olabilir. Bazı diyabet
türleri ise kalıtsaldır. Yani kişinin anne ya da babasında
görülen hastalık çocularında da başka bir neden
olmaksızın görülebilir.
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Diyabet iç salgı bezlerinden dolayı ortaya çıkan bir
hastalıktır.
B) Yaşam biçimi diyabet hastalığının ortaya
çıkmasında etkili olabilir.
C) Kalıtsal olması bu hastalığın bulaşıcı olduğunu ve
bir bireyden diğerine geçebileceğini kanıtlar.
D) Dengeli beslenme ve stresten uzak durmak diyabete
karşı alınabilecek önlemler arasında sayılabilir.

Böbreklerin işlevini kalıcı şekilde yerine getirememesi
böbrek yetmezliği olarak adlandırılır. Bu durumda
böbrekler kanı temizleyemez, kandaki zararlı madde
miktarı artar.
Buna göre böbrek yetmezliğinde kalıcı tedavi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Diyaliz
B) Bol su içmek
C) Organ nakli 
D) Düzenli spor

- Fazla tuz tüketimi böbrekler için neden zararlıdır?
- Boşaltım sisteminin sağlığı için beslenmede nelere
dikkat edilmelidir?
- Böbrek taşları nasıl tedavi edilir?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen
sorulardan birisinin doğru yanıtı değildir?
A) Ağız sağlığına dikkat edilmeli, çürükler tedavi
ettirilmelidir.
B) Ses dalgaları ve lazer ışın ile tedavi edilmektedir.
C) Tuz, vücutta tansiyonun yükselmesine
(hipertansiyona) neden olur. Yüksek tansiyonu
dengelemeye çalışan böbrekler bu durumdan zarar
görür.
D) Baharatlı yiyecekler, asitli içecekler ve tuz fazla
tüketilmemelidir

Sınıfta yapılan bir etkinlikte dört öğrencinin gözleri ve
burunları kapatılarak çilekli, çikolatalı ve muzlu süt
tadımları yaptırılır.
Öğrencilerin sütlerin çeşitlerini doğru tahmin
edememiş olmasının sebebi aşağıdaki hangi
seçenekte doğru açıklanmıştır?
A) Tadım esnasında sütlerden az miktarda içmişlerdir.
B) Sütlerin tadını ayırt edebilmek için mutlaka görmek
gerekir.
C) Tüm sütlerin tadı aynıdır.
D) Tat alma organımız olan dilimiz, koku alma
organımız olan burnumuzla ilişkili çalışır.

9 Aşağıdakilerden hangisi destek ve hareket
sistemimizin sağlığını korumak için yapılması
gereken davranışlardan değildir?
A) Vücudun gereksinimi olan besinler tüketilmeli.
B) Duruş, oturuş ve yürüyüş biçimlerine dikkat edilmeli.
C) Kemiklerimizi güneş ışığından korunmalı.
D) İskelet ve kasların gelişimi için spor yapılmalıdır.
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Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Elektrik kablolarının iç kısmı metallerden yapılmıştır
çünkü metaller elektriği iletme özelliğine
sahip olan iletken maddelerdir.
B) Elektrik kablolarının dış kısmı plastikten yapılmıştır
çünkü plastik elektriği iletmeyen yalıtkan
özellikte bir maddedir.
C) Günlük hayatımızda kullandığımız ütü, fırın
gibi bazı maddeler hem iletkenler hem de yalıtkanlar
kullanılarak yapılmıştır.
D) İnsan vücudu yalıtkan bir maddedir ve üzerinden
elektrik akımı geçmez.
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Özdeş malzemelerden oluşan basit elektrik devrelerinde
aynı uzunlukta kullanılan iletken kabloların kalınlıklarını
gösteren grafik aşağıdaki gibidir.

Engin, ampulün parlaklığını etkileyen faktörleri
daha iyi anlamak için deney yapmaya karar vermiş
ancak hangi malzemeleri seçeceğine karar
verememiştir.
Engin aşağıdaki malzemelerden hangilerini
seçerse deneyi doğru yapmamış olur?
A) Bakır tel - Kalay tel
B) Uzun tel - Kısa tel
C) Siyah tel- Beyaz tel
D) Kalın tel - İnce tel

Gül Öğretmen, bir elektrik devresi kurmuş ve iletken
test uçlarını aşağıdaki sıvılara batırmıştır.
I. Tuzlu su
II. Şekerli su
III. Limonlu su
IV. Mürekkepli su
İletken uçlar yukarıda numaralandırmış
sıvılardan hangilerine batırılırsa ampul ışık
vermeye devam eder ?
A) I ve II.                                B) I ve III.
C) III ve IV.                            D) I, II ve III.
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Kemal Öğretmen, öğrencilerine “Altın iyi bir iletken
olmasına rağmen elektrik kablolarında neden bakır
kullanılmaktadır?” diye sormuştur. Buna göre öğrencileri
aşağıdaki cevaplardan
hangisini verirse doğru cevap vermiş olur?
A) Bakırın altından daha hafif olması
B) Altının daha maliyetli olması
C) Altının daha sert olması
D) Bakırın daha ince olması

Basit elektrik devresinde, bağlantılar doğru yapılıp anahtar
kapatıldığında elektrik enerjisinin aktarıldığını biliyorsunuz.
Devrenizin çalışıp çalışmadığına karar verirken ampulün
ışık verip vermediğini kontrol edersiniz. Devreye plastik
kaşık, porselen kaşık veya tahta kaşık bağladığınızda ise
ampul ışık ........ (I) ........ olmalı. Bunun nedeni kullandığınız
maddelerin ........ (II) ........ maddeler olmasıdır. Yapılan
açıklamaların doğru bir şekilde
tamamlanabilmesi için I ve II numaralar ile belirtilen
boşluklara hangileri yazılmalıdır?
          I                                II
A) vermiş               yalıtkan
B) vermemiş         iletken
C) vermiş               iletken
D) vermemiş         yalıtkan
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20 Bir iletkenin direnci telin uzunluğu ile doğru orantılı,
kesit alanı ile ters orantılıdır. İletken tele aşağıda
verilenlerden hangisi yapılırsa iletken telin direnci
azalır?
I. İletken teli ikiye katlamak
II. İletken teli inceltmek
III. İletken teli kısaltmak
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Elektrik devrelerinde eşit
sayıda pil ve ampul
bulunmaktadır.
Grafikler incelendiğinde
iletken tellerin kullanıldığı
devrelerdeki ampullerin
parlaklıkları ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

A) En parlak yanan ampul I. devredeki ampuldür.
B) III. devredeki ampul I. devredeki ampulden daha parlak
yanar.
C) Ampullerin parlaklık sıralamaları III > II > I şeklinde olur.
D) Parlaklığı en az olan ampul II. devredeki ampuldür.

18 Lamba parlaklığını etkileyen faktörlerle ilgili aşağıda
verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Telin kalınlığını artarsa lambanın parlaklığı artar.
B) Telin uzunluğunu artarsa lamba parlaklığı azalır.
C) Devreye lamba eklenirse devredeki diğer lambanın
parlaklığı artar.
D) Devreye pil eklenirse lamba parlaklığı artar.
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CEVAP ANAHTARI

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

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

 


