1.

Uzay araĢtırmaları insanların evrenin oluĢumunu anlamaları için yaptıkları çalıĢmaları kapsamaktadır. Bu
araĢtırmaların baĢladığı tarihle birlikte uzaya pek çok uzay aracı fırlatılmıĢtır. Araçları oluĢturan parçaların
büyük bir kısmı atmosferden geçerken büyük bir kısmı da görevini tamamladığı için uzayda amaçsızca
hareket etmektedir. Bu Ģekilde Dünya‟nın yörüngesinde hareket eden herhangi bir iĢlevi olmayan insan
yapımı bu araçlar uzayı çöp yığınları haline getirmiĢtir.

Aşağıdakilerden hangisi uzayda oluşabilecek çevre kirliliğinin önlenmesi için alınabilecek önlemler
arasında olamaz?
A) Yenilenebilir enerji kaynakları ile donatılmıĢ uyduların uzaya fırlatılması.
B) Uzaya gidip tekrar Dünya‟ya dönebilecek uzay araçlarının yapılması.
C) Çöplerin atmosferde hızlarının düĢürülmesini sağlayarak atmosferde daha küçük parçalara ayrılmasını
sağlamak.
D) Özel roketlerle patlatarak biriken çöplerin uzaya götürülmesini sağlamak.

2.

Bilirsiniz hepimiz gök cisimleri konusuna çok meraklıyız. Derslerde ya da fırsat buldukça gök cisimlerinin
boĢlukta nasıl hareket ettiğini ya da gezegenlerin GüneĢ‟in etrafında nasıl belirli bir yörüngede birbirine
çarpmadan dolandığını sorarız. Çünkü uzay bizim için sonu olmayan bir bilmecedir. Ama artık bu
bilmecelerin çözülmesi için ülkemiz de atak halindedir. Çünkü ülkemizde de uzay hakkında bazı
araĢtırmalar yapacak uzayın bilinmeyenlerini keĢfedecek uzay araçları geliĢtirilmeye baĢlandı. Buna örnek
olarak Erzurum‟un Karakaya tepelerine kurulacak olan ülkemizin en büyük ve özgün optik donanımına
sahip yerli teleskobunu gösterebiliriz.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda yapılan çalışmanın ülkemize sağlayacağı katkılardan
olamaz?
A) Uzayda bulunan gök cisimlerinden daha iyi görüntüler elde edilebilir.
B) Herhangi bir gök cismi dönerken incelenmesini kolaylaĢtırabilir.
C) Ülkemizin uzay araĢtırmaları için tasarladığı uzay araçlarıyla diğer ülkelerin uzay teknolojilerinin aynısı
ülkemize getirilebilir.
D) Ülkemiz uzay araĢtırmalarında ilerleyen zamanlarda diğer ülkeleri geride bırakabilir.

3.

Ahmet sınıftaki arkadaĢlarına takımyıldızlarının özelliklerini anlatmak için aĢağıdaki materyali hazırlıyor.

Yukarıdaki materyalde siyah noktalara delik açıp içerisine el feneri ile ıĢık yansıtıyor. Yansıyan ıĢınları
duvara yansıtıp noktaların arasını tekrar birleĢtiriyor ve elde ettiği görüntünün özelliklerini arkadaĢlarına
açıklıyor.
Buna göre Ahmet yapmış olduğu materyalle ilgili bilgi verirken aşağıdakilerden hangisini söylerse
yanlış açıklama yapmış olur?
A) Takımyıldızları uzayda birbirinden çok uzakta olmasına rağmen Dünya‟dan bakıldığında birbirine yakın
görünür.
B) Gökyüzündeki konumları GüneĢ etrafında hareket etmelerinden dolayı sürekli değiĢir.
C) Takımyıldızlarını oluĢturan yıldızlar hem ısı hem de ıĢık kaynağıdır.
D) IĢıkları yanıp sönüyormuĢ gibi görünür.

,

4.

AĢağıda yıldız oluĢum sürecinin görüntüleri verilmiĢtir.

Büyük Kütleli Yıldız

Süpernova

Kırmızı süperdev

Kara Delik

Gaz Bulutu

Buna göre yıldız oluşum sürecinin doğru olabilmesi için sıralama nasıl olmalıdır?
A) Gaz Bulutu - Büyük Kütleli Yıldız - Kırmızı Süperdev – Süpernova - Kara Delik
B) Gaz Bulutu - Kırmızı Süperdev - Kara Delik - Büyük Kütleli Yıldız - Süpernova
C) Büyük Kütleli Yıldız - Gaz Bulutu - Süpernova - Kırmızı Süperdev - Kara Delik
D) Büyük Kütleli Yıldız - Gaz Bulutu - Kırmızı Süperdev - Süpernova - Kara Delik

5.

Kütle ve ağırlık genellikle birbirine çok karıĢtırılır. Ancak kütle ve ağırlık birbirinden farklı özelliklere
sahiptir. Mustafa isimli öğrenci bu iki kavramı karıĢtırmaktadır.

Yukarıda A noktasından B noktasına giden Mustafa
ağırlığının ve kütlesinin değişip değişmediğini merak
ediyor ve ölçüm yapıyor.
A noktasındaki ağırlık
80 kg
A noktasındaki kütle
10 N

B noktasındaki Ağırlık
80 kg
B noktasındaki kütle
17N

Buna göre tabloda verilen özelliklerle Mustafa‟nın yaptığı ölçümler iliĢkilendirilirse:
I.
II.
III.

Mustafa, ağırlığın ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe arttığını doğru bilmektedir.
Mustafa,kütlenin değiĢtiğini ağırlığın yer çekimi ile değiĢmediğini göstererek hata yapmıĢtır.
Mustafa ağırlık ve kütlenin birimlerin yanlıĢ bilmektedir.

ifadelerinden hangisi veya hangileri doğru olur?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

6.

Mitoz bölünme bazı canlılarda üremeyi sağlarken bazı canlarla büyüme ve onarılmayı sağlar. Mitoz
bölünme sonucu iki hücre oluĢur ve bu hücreler kalıtsal özellikler bakımından birbiri ile aynıdır.
İğ iplikleri oluştu. Çekirdek
zarı erimeye başladı.

Kromozomlar oluştu.
Çekirdek zarı kayboldu.

Kromozomlar hücrenin
ortasına dizildi.
Kromozomlar hücrenin
ortasından kutuplara çekildi.

Yukarıda mitoz bölünme evreleri ve her evrenin karĢısında ise o evrenin açıklamaları verilmiĢtir.Buna göre
yukarıda verilen mitoz bölünme evreleri ve karĢısındaki açıklamalarla ilgili:
I.
II.
III.

Evreler ve açıklamaları hepsinde doğru olarak verilmiĢtir.
2. ve 3. evrelerin açıklamaları yer değiĢtirmelidir.
Evreler ve açıklamaları 3 tanesinde yanlıĢ olarak verilmiĢtir.

ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) II ve III

7.

Yukarıda bir barajda elektrik enerjisinin nasıl üretildiği ve bu enerjinin evlerimize nasıl ulaĢtığı
gösterilmiĢtir.

1.Elektriği evimize taĢıyan iletim hatları
2.Suyu depolayan baraj
3.Suyu türbinlere taĢıyan su kanalı
4. Elektrik üreten ve türbin tarafından çevrilen jeneratör
5. Akan suyun kanatlarına çarpması sonucu dönen türbin
AĢağıda Birinci Bölüm ve Ġkinci Bölümden akan suların hızları verilmiĢtir:

Buna göre barajda üretilen elektrik enerjisinin daha fazla olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi
yapılmalıdır?
A) Barajdaki su miktarı azaltılmalıdır.
B) Elektrik akımını evlerimize taĢıyan iletim hatlarının sayısı azaltılmalıdır.
C) Suyu taĢıyan kanalın eğimi artırılarak suyun kinetik enerjisinin artması sağlanmalıdır.
D) Suyun akması sonucu dönen türbinin potansiyel enerjisi artırılmalıdır.

8.

Kinetik enerjiye etki eden faktörleri gözlemlemek isteyen Eylül, aĢağıdaki hipotezi kuruyor:
1. Hipotez: Kinetik enerji cismin sürati ile doğru orantılıdır.
2. Hipotez:Kinetik enerji cismin kütlesi ile doğru orantılıdır.
Eylül, bu hipotezlerini test etmek için aĢağıdaki düzenekleri kuruyor.

Eylül hipotezini test etmek için aşağıdakilerden hangisini yaparsa yanlış olur?
A) 1. Hipotezi için, ġekil I ve ġekil II‟yi kullanarak kinetik enerjinin A cismine etkisini inceleyebilir.
B) 1.Hipotezi için, ġekil II ve Ģekil III‟ü kullanarak kinetik enerjinin A cismine etkisini inceleyebilir.
C) 2.hipotezi için, ġekil I ve ġekil III‟ü kullanarak kinetik enerjinin A cismine etkisini inceleyebilir.
D) 2.hipotezi için, ġekil I ve II‟yi kullanıp, ġekil II‟deki aracın süratini 30 m/sn‟e düĢürüp kütlesini 300 kg‟a
çıkararak kinetik enerjinin etkisini inceleyebilir.

9.

Gül Öğretmen, Fen Bilimleri dersinde “Bölünme” konusunu anlatırken öğrencilerinden Elif:
“Öğretmenim kardeşim ve ben anne ve babamızın genlerini almamıza rağmen neden aynı
değiliz?”sorusunu sormuĢtur.
Buna göre,Gül Öğretmen’in hangi cevabı vermesi doğru olur?
A)Kromozom sayısı mayoz bölünmede yarıya indiği için kardeĢlerinizle farklısınız.
B)Ġnsanlar mitoz bölünme ile çoğaldığı için birbirimize benzemeyiz.
C)Mayoz bölünmede homolog kromozomlar arasında oluĢan parça değiĢimi sayesinde genetik çeĢitlilik
sağlanır.
D)Mayoz bölünme üreme ana hücrelerinde görüldüğü için birbirimize benzemeyiz.

10.

Celal, resimdeki kitaplığa yerde bulunan özdeĢ kütlelerdeki kitapları yerleĢtirmek istemektedir.
BaĢlangıçta 2. rafa iki kitap yerleĢtirirken geri kalan iki kitabı ise 4.rafa yerleĢtirmiĢtir.
Celal’in yaptığı işlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Kitapların kütlesi sabit değiĢkendir.
B)Kitapların bırakıldığı raf yüksekliği bağımsız değiĢkendir.
C)Yapılan iĢler her ikisinde de farklı olup, bağımlı değiĢkendir.
D)Kitapların kütleleri eĢit olduğu için yapılan iĢler de eĢittir.

11.

Maglev treni, kullanılan manyetik alanlar sayesinde raylara temas etmeden havada asılı kalır. Bu özelliği
sayesinde çok yüksek hızlara çıkabilir. Buna göre Maglev treninin hareketi boyunca:
I.
II.
III.

Kinetik enerji kaybı çok azdır.
Enerji dönüĢümü %100 verimle gerçekleĢir.
Toplam enerji değiĢmemiĢtir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) I ve III

C) Yalnız III

D) I, II ve III

12. Fen Bilimleri öğretmeni, Zeynep‟e mikroskoba bakıp gözlemlediği hücrenin dört özelliğini söylemesini
istemiĢtir. Zeynep‟in gözlemlediği hücre ve saydığı özellikler aĢağıda verilmiĢtir:

- Hücre zarı yoktur.
- Kloroplast organeli bulundurur.
- Hücre duvarı seçici geçirgendir.
- Lizozom organeli bulundurur.

Her doğru özellik 25 puan olduğuna göre Zeynep kaç puan almıştır?
A) 25

B) 50

C) 75

D) 100

13. Hasan Fen Bilimleri öğretmeninin hücre bölünmeleriyle ilgili vermiĢ olduğu tabloyu aĢağıdaki gibi
dolduruyor.
Mayoz
1

Homolog kromozomlar bulunur.

2

Tek aĢamada gerçekleĢir.

3

Tür içi çeĢitliliğe sebep olur.

4

Hayat boyu gerçekleĢir.

5

Aynı tür içinde kromozom sayısı korunmuĢ olur.

Mitoz

Hasan’ın mitoz ve mayoz bölünmeler ile ilgili yapmış olduğu işaretlemelerden hangileri hatalıdır?
A) 1 ve 2

B) 3,4 ve 5

C) 1 ve 4

D) 2, 3 ve 5

14. BarıĢ, gittiği havuzda farklı boylardaki kaydıraklardan C noktasının olduğu kaydıraktan ilk hızı olmadan
kaymıĢtır.

I.
II.
III.

BarıĢ A noktasından kaymıĢ olsaydı daha fazla hıza sahip olurdu.
Kazandığı kinetik enerji B kaydırağında daha fazla olurdu.
C noktasında sahip olduğu kinetik enerjinin tamamı, kaydırağın sonunda potansiyel enerjiye
dönüĢür.

Verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?(Sürtünmeler önemsizdir.)
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

15. Hücreyi kısımları ve görevleri bakımından fabrikaya benzetirsek, fabrikanın dıĢ duvarları çok kuvvetli,
sağlam ve fabrikayı dıĢ etkenlerden koruduğu için hücre zarına benzetebiliriz. ĠĢçiler, makinalar ve
fabrikanın içindeki her Ģey fabrikanın alanına dâhil olduğu için hücredeki sitoplazmaya benzetebiliriz.
Fabrika müdürünün odasında tüm iĢler yönetilir. Her Ģeyin sorumlusu ve yöneticisi orasıdır. Bu yüzden
yöneticinin odasını da çekirdeğe benzetebiliriz. Çünkü çekirdek hücrenin merkezidir. Hücrede
endoplazmik retikulumun görevi madde taĢınmasıdır. Yani fabrikada üretilen malzemelerin taĢıyıcı
bantlarda taĢınması gibidir. Yapılan ayrıĢtırmalar sonucunda ürünler paketleme odasına gelir. Bunu da
hücredeki golgi aygıtının belli proteinleri ve enzimleri paketlemesine benzetebiliriz. Hatalı ürünler
fabrikanın atık odasına gelir. Bu olayı da lizozomunun sindirim yapmasına benzetebiliriz. Mitokondriyi
kimyasal fabrikanın içindeki enerji merkezine benzetebiliriz. Çünkü mitokondri oksijeni ve besin
maddelerini enerjiye çevirir.

Yukarıdaki verilen hikâyeye göre:
I.
II.
III.
IV.
V.

Eğer bu bir bitki hücresi ise 10 numara hücre duvarıdır.
4 numara fabrikanın yönetimi ise çekirdektir.
Enerji kaynağı mitokondri tarafından gerçekleĢiyorsa resme göre 2 numaralı kısımdır.
7 numara fabrikanın iletim aracı ise endoplazmik retikulumdur.
6 numaradaki Hücredeki hatalı iĢlemleri sindirme iĢlemi olduğu için lizozomdur.

öncüllerinden kaç tanesi doğrudur?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

16. Elementler genellikle bir ya da iki harften oluşan simgelerle ifade edilir ve her elementin kendine ait bir
atom numarası bulunmaktadır.
Zeynep Öğretmen, önceki derste anlattığı“Elementler ve Özellikleri” konusunu pekiĢtirmek için
öğrencilerine Berilyum(Be), Flor(F), Helyum(He) ve Oksijen(O) elementlerine ait dört özellik vererek
bunları tablodaki boĢluklara yerleĢtirmelerini istiyor.
1.
2.
3.
4.

DiĢ macunlarının yapısında bulunur.
Canlıların solunumu için hayati öneme sahip elementidir.
Uçak ve Uzay araçlarının yapımında elektrik ve ısı iletkeni olarak kullanır.
Zeplin ve hava taĢıtlarını ĢiĢirmede ve roket yakıtlarını sıkıĢtırmada kullanır.
Be

F

He

O

?

?

?

?

Buna göre tabloya yazılması gereken özellikler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3-1-4-2

B) 1-2-3-4

C) 2-3-4-1

D) 4-3-2-1

17. Ali öğretmen, öğrencilerine elementlerin gösterimleri ile ilgili araĢtırma yapmalarını istiyor.Samet adlı
öğrenci farklı dillerdeki periyodik tabloları incelerken element adlarının farklı yazılmasına rağmen,
elementlerin sembollerinin aynı olduğunu gözlemlemiĢtir.
Tablo: Karbon Elementinin ÇeĢitli Ülkelerde YazılıĢları
碳

Karbon

Kohlenstoff

вуглярод

C

C

C

C

Bu araştırmayı öğretmenine soran Samet’e, öğretmeni aşağıdakilerden hangisini söylerse cevabı
doğru olur?
A) Her dilde elementler aynı yazıldığı için semboller de aynı yazılmıĢtır.
B) Her ülkenin kendine ait bilim dili olduğu için elementlerin semboller aynı yazılmıĢtır.
C) Ortak bir bilim dili oluĢması için sembolleri aynı yazılmıĢtır.
D) Ülkelerde elementlerin okunuĢları aynı olduğu için semboller de okunuĢlarının ilk harfleri alındığından
aynı yazılmıĢtır.

18.

2HCl + Al

→

AlCl3 + H2 tepkimesini yazan öğretmen, bileĢiklerin kimyasal tepkimelerle oluĢtuğunu

belirtmiĢtir. Buna göre:
I.
II.
III.

Al ile AlCl3„teki Alüminyum benzer kimyasal özellikleri gösterirler.
BileĢikleri oluĢturan maddeler kendi özellikleri kaybederler.
BileĢikler en az iki maddenin tepkimesi ile oluĢur.Bu mantıkla A ile l „nin tepkimesinden Al bileĢiği
oluĢmuĢtur.

Yukarıda belirtilen öncüllerden hangisi yada hangileri bileşikler için doğru değildir?
A) Yalnız II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

19. Aslı Öğretmen, derse getirdiği su ĢiĢesini öğrencilerine göstererek; Su (H2O), iki tane Hidrojen (H) ve bir
tane Oksijen (O) atomundan oluĢan bir moleküldür. Hidrojen gazı yanıcı, oksijen gazı yakıcı olmasına
rağmen birleĢtiklerinde oluĢan su hayat kaynağımızdır.

Bu bilgiye göre;
I.
II.
III.

BileĢikler kendilerini oluĢturan maddelerin özelliklerini taĢımaz.
BileĢikler farklı elementlerden oluĢabilir.
Elementler bileĢik oluĢturduklarında kendi fiziksel ve kimyasal özelliklerini kaybederler.

yorumlarından hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız II

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

SAF MADDE VE KARIŞIMLAR

20.

 Aynı çeşit atomlarının bir araya gelerek oluşturduğu maddelere “element” denir.
 İki ya da daha fazla atomdan oluşan maddelere “molekül” denir.
 Farklı cins atomların bir araya gelmesi ile oluşan maddelere “bileşik” denir.

Orhan Öğretmen, “Saf Madde ve KarıĢımlar” ünitesini iĢlerken renkli oyun hamurları ve çubuklarla iki
deney modeli oluĢturuyor:
I. Deney Modeli

II. Deney Modeli

Orhan Öğretmen, I. Deney Modeli’nde “Karışım” oluştuğunu belirttiğine göre II. Deney Modeli’nde
aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?
A) KarıĢım

B) Element

C) BileĢik

D) Molekül
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