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Güneș s�stem� ve ötes� �le �lg�l� așağıdak�
b�lg�lerden hang�s� yanlıștır?
A) Dünya’mızın �ç�nde bulunduğu Samanyolu
galaks�s� el�pt�k galaks� örneğ�d�r.
B) Galaks�m�ze en yakın galaks� olan
Andromeda sarmal galaks� örneğ�d�r.
C) Evren�n nasıl oluștuğu tam olarak
b�l�nememekted�r.
D) Gök ada ve galaks� aynı kavramlardır.

Fen B�l�mler� ders�nde uzay k�rl�l�ğ�n� anlatan
öğretmen öğrenc�ler�ne uzay k�rl�l�ğ�n�n henüz
�nsanların günlük yașamına
doğrudan b�r etk�s�n�n olmadığını bu nedenle
de genell�kle göz ardı ed�len ya da unutulan
b�r sorun olduğunu söyled�.
Eğer önlem alınmazsa uzay k�rl�l�ğ�n�n
önümüzdek� 25-30 yıl �ç�nde uzay
araștırmaları ve �nsanlar açısından çok c�dd�
b�r sorun olușturacağını vurguladı.
Buna göre așağıdak�lerden hang�s�
Dünya’mızı bekleyen tehl�kele rden b�r�
olamaz?
A) Atıkların çarpması �le görev yapan �nsanlı
ve �nsansız uzay ara çlarının zarar görmes�
B) Atıkların Dünya‘ya çarparak Dünya’nın
denges�n� bozması ve ger� dönüșü olmayan
zarar vermes�
C) Dünya’nın çevres�nde çok hızlı ve bașıboș
dolașan atıkların uzay araștırmalarını
zorlaștırması
D) Ay g�b� doğal uyduların atıklarının
gezegenlere daha da yaklașar ak çarpması

B�r öğrenc� yıldızların yașamlarını nasıl
tamamlayab�leceğ�n� araștırıyor.
Bu araștırması sırasında așağıdak�
kavramlardan hang�s�yle karșılașmaz?
A) Nötron Yıldızı                 B) Kara del�k 
C) Beyaz cüce                     D)Bulutsu

Selen’�n annes� Canan Hanım, komșu
z�yaret�nde çok güzel b�r gül görmüș ve
komșusu Gonca Hanım’dan gülden b�r
dal koparıp vermes�n� �stem�șt�r. Bu olayı
gören Selen annes�ne neden gülden b�r dal
parçası aldığını sormuș ve annes�
de aldığı dalın aslında ç�mlenm�ș b�r tohum
olduğunu, saksıya d�kerek kalıtsal olarak
aynı özell�kte b�r gül elde etmek
�sted�ğ�nden dolayı b�r dal aldığını
söylem�șt�r.
Selen’�n annes� Canan Hanım’ın verm�ș
olduğu cevap hang�s� �le �lg�l�d�r?
A) Dal parçasında mayoz bölünme
gerçekleșt�ğ�nden yen� b�tk� tıpatıp ana
canlıya benzemekted�r.
B) Dal parçasında m�toz bölünme
gerçekleșt�ğ�nden yen� b�tk� tıpatıp ana
canlıya benzemekted�r.
C) Dal parçasında mayoz bölünme
gerçekleșt�rd�ğ�nden kromozom sayısı
değ�șmem�șt�r.
D) Dal parçasında m�toz bölünme
gerçekleșt�rd�ğ�nden parça değ�ș�m�
yașanmıștır.
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Așağıda hayvan ve gel�șm�ș b�tk� hücreler�nde
bulunan yapılar karșılaștırılmalı olarak
ver�lm�șt�r. K sütunu sadece
gel�șm�ș b�tk� hücres�nde yer alan yapıları, L
sütunu sadece hayvan hücreler�nde yer alan
yapıları, M sütunu �se hem
b�tk� hem de hayvan hücres�nde bulunan
yapıları göstermekted�r.

Yapılan gruplandırmada hata olduğu
b�l�nmekted�r.
Buna göre hang� yapıların yer� hatalıdır?
A) Sentrozom, Kloroplast
B) L�zozom, M�tokondr�
C) Hücre duvarı, Sentrozom
D) L�zozom, Koful

Așağıdak� graf�kte b�r hücrede meydana
gelen bölünmeler sonucunda olușan hücre
sayısı ver�lm�șt�r.

Buna göre bölünmeler sırasında kromozom
sayısının zamanla değ�ș�m�ne a�t graf�k
așağıdak�lerden hang�s�
g�b�d�r?

B�r c�s�m kuvvet uygulanarak K
noktasından L noktasına kadar çek�l�yor.

Buna göre c�s�m üzer�nde yapılan f�z�ksel �ș,
I. C�sm�n kütles�ne
II. K-L yolunun uzunluğuna
III. F kuvvet�n�n büyüklüğüne
n�cel�kler�nden hang�ler�ne bağlıdır?
A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.



Proje Görev�: Hava d�renc�nden dolayı
dönüșecek enerj� m�ktarını en aza �nd�rmek �ç�n
b�r araç tasarlayınız.
Bu proje görev�ne göre öğrenc�ler așağıdak�
g�b� üç farklı araç tasarımı olușturmușlardır.

Buna göre tasarlanan araçlar �ç�n hava
d�renc�nden dolayı dönüșecek enerj� m�ktarının
çoktan aza doğru
sıralanıșı hang� seçenekte doğru olarak
ver�lm�șt�r?
A) I > II > III
B) II > I > III
C) III > I > II
D) III > II > I
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B�r mezun�yet tören�nde üç öğrenc� kepler�n�
yukarı doğru fırlatıyorlar. Eș�t kuvvet uygulanan
kepler sırasıyla 2 m, 2.5
m ve 3 m yüksekl�ğe çıkıyor.
Buna göre,
I. Her üç durumda da f�z�ksel anlamda �ș
yapılmıștır.
II. Her üç durumda da yapılan f�z�ksel �șler
eș�tt�r.
III. Daha yükseğe fırlatılan kep üzer�nde daha
büyük f�z�ksel �ș yapılmıștır.
�fadelerden hang�ler� doğrudur?
A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) I ve III.
D) I, II ve III.

Șek�ldek� A c�sm� KLM yolu boyunca ok yönünde
hareket etmekted�r.

Buna göre așağıdak� �fadelerden hang�s�
kes�nl�kle doğrudur?
A) KLM yolu sürtünmes�zd�r.
B) A c�sm�n�n K noktasında sürat� vardır.
C) C�sm�n her noktada k�net�k enerj� ve
potans�yel enerj�
toplamı aynıdır.
D) C�sm�n K noktasında sah�p olduğu
potans�yel
enerj�n�n tamamı L noktasında k�net�k enerj�ye
dönüșür.

Elementlerle �lg�l�,
I. Göster�mler�nde kullanılan semboller
bütün dünyada
ortaktır.
II. Aynı element� olușturan bütün atomlar
b�rb�r�yle özdeșt�r.
III. B�rden farklı c�ns atomdan olușab�l�rler.
�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?
A) Yalnız I           
B) Yalnız II
C) I ve II 
D) II ve III



B�r öğrenc� el�ndek� üç bardağı farklı renklere
boyayarak �çler�ne �lk sıcaklıkları ve kütleler�
eș�t sular koyuyor ve güneș ıșığı altında b�r
süre beklet�yor. Daha sonra suların son
sıcaklıklarını termometreyle ölçerek sıcaklık
değ�ș�mler�n� not ed�p așağıdak� graf�ğ�
ç�z�yor.

Graf�ğe göre bardakların reng�
așağıdak�lerden hang�s� g�b� olab�l�r?
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Çözünme hızına etk� eden değ�șkenlerle �lg�l�,
I. Çözelt� karıștırılırsa çözünme hızı artar.
II. Çözücünün sıcaklığı artarsa çözünme hızı
artar.
III. Çözünen�n temas yüzey� artırılırsa
çözünme hızı
azalır.
�fadeler�den hang�ler� yanlıștır?
A) Yalnız I 
B) Yalnız II
C) Yalnız III 
D) I ve III

B�r öğrenc�, laboratuvarda bulunan K, L ve M
sıvılarıyla
așağıdak� karıșımları olușturmuștur.
• B�rb�r� �çer�s�nde çözüneb�len K ve L
sıvılarını karıștırıp
homojen b�r karıșım elde etm�șt�r.
• B�rb�rler� �çer�s�nde çözünmeyen L ve M
sıvılarını
karıștırıp heterojen b�r karıșım elde etm�șt�r.
Öğrenc� elde ett�ğ� karıșımları ayırmak �ç�n
așağıdak�
yöntemlerden hang�s�n� kullanab�l�r?
         K ve L karıșımı           L ve M karıșımı
A) Damıtma                      Ayırma Hun�s�
B) Ayırma Hun�s�              Damıtma
C) Buharlaștırma             Süzme
D) Süzme                           Buharlaștırma

       1. Bardak          2. Bardak           3. Bardak
A)  Beyaz                S�yah                         Sarı
B)  Beyaz                Mav�                         S�yah
C)  Sarı                    S�yah                        Beyaz
D)  Yeș�l                  Beyaz                       S�yah

Gökkușağındak� renkler Güneș’ten gelen
ıșınların kırılma ve yansıması sonucu olușur.
Buna göre güneș ıșığı �le �lg�l� așağıda
ver�len
b�lg�lerden hang�s� yanlıștır?
A) Güneș ıșığının yapısında farklı renklerde
ıșık vardır.
B) Güneș ıșığı bütün renkler�n b�rleș�m�nden
olușur.
C) Güneș ıșığı cam pr�zmadan geçerse
kend�n� olușturan
renklere ayrılır.
D) Güneș ıșığı gökkușağındak� renklere
ayrılab�l�r ve
bunun sebeb� atmosferdek� azot ve oks�jen
gazlarıyla
etk�leșmes�d�r.



Așağıda b�r ç�çeğ�n kısımları ve bu
kısımların bazılarının görevler� ver�lm�șt�r.

a) Polen üret�m� yapan kısım
b) Fotosentez yapab�len ve ç�çeğ�n
dağılmasını önleyen kısım
c) Tohum olușturan kısım
Buna göre ç�çeğ�n kısımları ve görevler� �le
�lg�l� yapılan eșleșt�rmelerden hang�s�
doğrudur?
A) a) 2     B) a) 1     C) a) 1      D) a) 1
      b) 6          b) 4          b) 5          b) 2
      c) 4           c) 3          c) 3           c ) 5
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M�toz bölünme sonucunda meydana gelen
hücreler�n genet�k özell�kler� b�rb�r�yle
aynıdır. Buna göre așağıda ver�len
canlılardan hang�s� ana canlıyla aynı
genet�k özell�klere sah�pt�r?
A) Kertenkele yumurtasından çıkan yavru
kertenkele
B) Serçeler�n üremes�nden olușan yavru
serçe
C) Gül b�tk�s�n�n dalından olușan yen� gül
b�tk�s�
D) Buğday tanes�nden elde ed�len buğday

Așağıda b�r bebeğ�n yașam döngüsündek�
kavramlar �le bunların açıklamaları ver�lm�șt�r.

Embr�yo - Fetüs - Yumurta - Bebek - Sperm- 
 Z�got - Döllenme

I. Z�gotun art arda m�toz bölünmeler geç�rerek
gel�șmes� sonucu olușan yapı
II. Üreme hücreler�n�n b�rleșmes� sonucu olușan
yapı
III. Sperm ve yumurtanın b�rleșmes� olayı
IV. Döl yatağına tutunan embr�yoya �k�nc�
aydan sonra ver�len �s�m
V. D�ș�lerde bulunan üreme hücres�
Ver�len kavramlar ve açıklamalar eșleșt�r�l�rse
hang� kavramlar açıkta kalır?
A) Z�got ve bebek
B) Fetüs ve sperm
C) Sperm ve bebek
D) Z�got ve yumurta



B�r öğrenc� yapacağı deney �le �lg�l�
değ�șkenler� șu șek�lde bel�rlem�șt�r.
Bağımlı Değ�șken: Ampul parlaklığı
Bağımsız Değ�șken: Ser� bağlı ampul sayısı
Kontrol Değ�șken�: P�l sayısı
Deneyde kullanab�leceğ� elektr�k devreler�
�se așağıdak� g�b�d�r.

Buna göre öğrenc� ver�len devrelerden
hang� �k�s�n�
kullanırsa bel�rled�ğ� değ�șkenler �le �lg�l�
araștırma
yapab�l�r?
A) 1 ve 2             B) 1 ve 3
C) 2 ve 4            D) 3 ve 4
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Özdeș �k� ampulle kurulan elektr�k devres�
ver�lm�șt�r.

Ver�len elektr�k devres� �le �lg�l�,
I. Z ve Y ampuller� ser� bağlıdır.
II. Y ampulü ve p�l�n yer� değ�șt�r�l�rse ampuller
paralel bağlanmıș olur.
III. Z ampulü ve anahtarın yer� değ�șt�r�l�rse
ampuller ser� bağlanmıș olur. Yargılarından
hang�ler� doğrudur?
A) Yalnız I            
B) I ve II
C) I ve III
 D) I, II ve III
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