
Öğretmen öğrencilerine “Mercekler hayatımızın hangi
alanlarında kullanılarak yaşamımızı kolaylaştırmıştır?”
sorusunu sormuştur. Öğretmenin sorusuna
öğrencilerin verdiği cevaplardan hangisi yanlıştır?
A) Ömer: Mikroskop’un yapısındaki mercekler küçük
canlıları büyük gösterir.
B) Rabia: Teleskop’un yapısındaki mercekler uzaktaki
cisimleri yakın gösterir.
C) Nuran: El fenerindeki mercekler ışığı dağıtarak uzağı
aydınlatır.
D) Ayşe: Ev camlarındaki mercekler dışarıyı daha net
gösterirler.
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1 Güneşli bir yaz günü Ceren ile ailesi pikniğe gitmişlerdir.
Piknik alanında boş cam şişelerinin ve cam
parçalalarının etrafta olduğunu görmüşlerdir. Ceren
babasına boş şişelerin ve cam parçalarının mutlaka
toplanması gerektiğini söylemiştir.
Babası bunun nedenini sorduğunda Ceren hangi
cevabı vermiş olabilir?
A) Cam şişeler düz ayna gibi ışığı yansıttığından orman
yangınlarına sebep olabilir.
B) Cam şişeler ve cam parçaları kalın mercekler gibi
ışığı dağıtabileceğinden orman yangınlarına sebep
olabilir.
C) Cam şişeler tümsek aynalar gibi ışığı
dağıtabileceğinden orman yangınlarına sebep olabilir.
D) Cam şişeler ve cam parçaları ince kenarlı mercekler
gibi ışığı bir noktada toplayabileceğinden orman
yangınlarına sebep olabilir.

5 Tabloda merceklere ait bazı özellikler verilmiştir.

Verilen merceklerin odak noktalarına birer adet K ve L
özdeş termometreleri yerleştiriliyor. Asal eksenlerine
paralel ışınlar gönderiliyor ve bir müddet sonra ölçüm
yapılıyor.
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3 Fen bilimleri sınavındaki aşağıda verilen doğru - yanlış
sorularının her biri 10 puandır.
( ) Kalın kenarlı mercek miyop göz kusurunugidermede
kullanılır.
 ( ) Mercekler sadece büyüteçlerde kullanılır.
( ) Her mercek uzağı yakın ve cisimleri büyük gösterir.
Bir öğrenci bu sorulara sırasıyla “doğru - yanlış - doğru”
cevaplarını verdiğine göre kaç puan almıştır?
A) 10
B) 20
C) 30
D) 25

Merceklerle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Mercekler üzerlerine gelen ışınları yansıtırlar.
B) Göz kusurlarının tedavisinde kullanılırlar.
C) Mikroskop, teleskop gibi araçlarda kullanılırlar.
D) Belli bir odak noktaları bulunur.
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Bu süre sonunda termometrelerin gösterdiği değerler
hangi seçenekteki gibi olamaz?

Bu tablodan sadece kalın kenarlı merceğe ait olan
özellikler çıkarıldığında oluşan görüntü aşağıdakilerden
hangisi gibi olur?
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Aşağıda bazı mercek türleri verilmiştir.

Hipermetrop göz kusurunun tedavisinde kullanılan
mercek türü ve bu mercek türünün kullanılma gerekçesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 numaralı mercek kullanılır çünkü ışınlarını birbirine
yaklaştırarak kırar.
B) 2 numaralı mercek kullanılır çünkü ışınları birbirine
yaklaştırarak kırar.
C) 1 numaralı mercek kullanılır çünkü ışınları birbirinden
uzaklaştırarak kırar.
D) 2 numaralı mercek kullanılır çünkü ışınları birbirinden
uzaklaştırarak kırar.

Piknik sonunda bir baba çocuklarını çöpleri
toplamaları konusunda uyarır. Özellikle cam şişelerin
yangın çıkarabileceğini söyler. Cam şişelerin neden
yangına sebep olduğunu soran çocuklar babalarından;
“Çünkü cam şişeler.................özelliği gösterir.” cevabını
alır. Buna göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A) Tümsek ayna
B) Düz ayna
C) Kalın kenarlı mercek
D) İnce kenarlı mercek

Aşağıdaki aletlerden hangisinde merceklerin kullanım
amacı yanlış verilmiştir?
A) Mercekler cisimleri yakınlaştırma özelliğinden
dolayı teleskoplarda kullanılır.
B) Mercekler cisimleri büyütme özelliğinden dolayı
mikroskoplarda kullanılır.
C) Mercekler ışığı toplama özelliğinden dolayı
periskoplarda kullanır.
D) Mercekler cisimleri yakınlaştırma özelliğinden
dolayı dürbünlerde kullanılır.
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9 Yanda bir ışık
ışının izlediği
yol
gösterilmiştir.

Ebru Hanım, belirli aralıklarda doktora gitmektedir.
Doktor, ultrason cihazı yardımıyla bebeğin gelişimini
kontrol ederek bebekle ilgili bilgiler vermektedir.
Doktorun, bebeği görebilmesi için ultrason cihazı ile
aşağıdakilerden hangisine bakması gereklidir?
A) Yumurtalık                      B) Yumurta kanalı
C) Döl yatağı                        D) Vajina
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Bu merceklerden hangileri ince kenarlıdır?
A) K, L, R                            B) L, M, N
C) K, N, P                            D) L, M, R

Yakını görememe göz kusuruna hipermetrop adı verilir.

Işının hareketiyle ilgili,
I. Işın her iki mercekte de kırılmaya uğramıştır.
II. Işın her iki mercekten de geçerken asal eksene
yaklaşmıştır.
III. Işın Y merceğinde kırıldıktan sonra merceğin odak
noktasından geçmiştir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I                   B) Yalnız III
C) I ve III                    D) I, II ve III

13 Fen bilimleri öğretmeni, öğrencilerinden aşağıdaki görseli
incelemelerini ve verilen yapıların isimlerini yazmalarını
istiyor.

Buna göre 1, 3 ve 5 numaralı yapılar için öğrenciler
sırasıyla ne yazmalıdır?
A) Sperm-Zigot-Fetüs
B) Sperm-Fetüs-Bebek
C) Yumurta-Zigot-Embriyo
D) Yumurta-Embriyo-Fetüs



Aşağıda bir canlıya ait üreme hücresi verilmiştir.

Buna göre bu yapıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Dişi üreme hücresidir.
B) Testislerde çok sayıda üretilir.
C) Küçük ve hareketli bir yapıya sahiptir.
D) Baş, orta kısım ve kuyruktan oluşmuştur

 Aşağıda erkek üreme organı verilmiştir.
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14 18.Öğretmen üremeye ait kavramlardan bazılarının
tanımını vermiştir.
● Erkek üreme hücresidir.
● Üreme hücrelerinin birleşmesi sonucu olur.
● Anne karnındaki canlıya 2. aydan başlayıp doğuma
kadar geçen sürede verilen isimdir.
Hangi kavramın tanımı yukarıda verilmemiştir?
A) Zigot           B) Fetüs       C ) Sperm          D) Yumurta

Yanda dişi
üreme organı
verilmiştir.

Yanda dişi üreme
sistemine ait
yapılar
numaralandırılarak
verilmiştir.
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Bebeğin gelişim evrelerine ait bazı kavramlar aşağıdaki
gibidir.
Sperm, yumurta, zigot, embriyo, fetüs, bebek Verilen
kavramları büyükten küçüğe doğru sıraladığınızda 3.
sırada hangisi olur?
A) Zigot               B) Fetüs            C) Bebek         D) Embriyo
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Verilen yapılar ilgili kavramlarla eşleştirildiğinde
aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?
A) I – Döllenme              B) II – Üretme
C) III – Gelişme             D) IV – Tutunma

20 Aşağıdakilerden hangisi bir anne adayının hamileliği
döneminde yapması gereken davranışlara örnek olarak
verilebilir? 
A) Çok sıkı, dar kıyafetler giymeli 
B) Dengeli, sağlıklı ve organik beslenmeli 
C) Rahatsızlanmadığı sürece doktora gitmemeli 
D) Hastalandığında kendisine iyi gelen ilaçlardan
kullanmalı 
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Buna göre yukarıdaki şekilde numaralandırılmış yerlerle
ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 
A) 2, döllenmenin gerçekleştiği yerdir. 
B) 1 ile gösterilen yer testis olarak adlandırılır. 
C) 3, döl yatağının dışarıya açıldığı esnek yapıdır. 
D) 4, döllenmiş yumurtanın yerleşip, geliştiği yerdir. 

Buna göre numaralandırılmış yerlerle ilgili verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 4, penis olarak adlandırılır.
B) 1, spermlerin oluştuğu yerdir.
C) 3, idrar ve spermlerin atıldığı yerdir.
D) 2, spermlerin hareketini kolaylaştıracak ortamı
sağlar.
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CEVAP ANAHTARI

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

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

 


