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1.
Işık görmem�z� sağlayan b�r enerj� çeş�d�d�r. Işık
ışınları her yöne doğrusal yayılır. Işık b�r engelle
karşılaşmadığı sürece boşlukta san�yede
300.000 km süratle hareket eder. Dolayısıyla
Ay’dan yola çıkan ışık Dünya’ya yaklaşık 1
san�yede ulaşır. Ancak Güneş’ten yola çıkan
ışığın Dünya’ya ulaşması 8 dak�ka 20 san�ye
g�b� b�r sürede gerçekleş�r.

Yukarıdak� paragrafa göre;

I- Gökyüzünden bakıldığında Güneş �le Ay’ın
aynı büyüklükte görünmes�n�n neden� Güneş’�n
Dünya’ya Ay’dan daha uzak olmasıdır.

II- Ay’dan gelen ışık 1 san�yede Dünya’ya
ulaşab�ld�ğ�ne göre Dünya �le Ay arasındak�
uzaklık yaklaşık olarak 300.000 km c�varındadır.

III- Güneş,Dünya’ya Ay kadar yakın olsaydı
Güneş'�n Dünya’dan görünümü Ay’dan daha
büyük olurdu.

�fadelerden hang�ler�ne ulaşılab�l�r?

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

 

2.

B�r öğrenc� şek�ldek� g�b� Güneş ve Dünya’nın da
olduğu Ay’ın evreler�n� gösteren b�r maket
tasarlıyor. İlk olarak öğretmen, Ay’ın Güneş �le
Dünya arasında kaldığı ana evreden 2 hafta
sonra oluşan ana evren�n adını soruyor. İk�nc�
olarak �se öğretmen, öğrenc�n�nsöyled�ğ�
evreden sonra gelen �lk ara evren�n adını
soruyor.

Buna göre öğrenc�n�n �lk ve �k�nc� verd�ğ�
cevaplar aşağıdak�lerden hang�s� olab�l�r?

         İlk Cevap        İk�nc� Cevap

A)      Dolunay            H�lal
B)       Yen�ay              H�lal
C)     Dolunay         Ş�şk�nay
D)     İlk dördün       Ş�şk�nay
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Ş�stozom�yaz, dah�l olduğu b�yoloj�k a�lede c�ltten
geçeb�len tek canlıdır ve bu özell�ğ� sayes�nde
�nsanlara bulaşab�l�r. Ş�stozom�yaz paraz�ter b�r
hastalık olduğu �ç�n yaşamak �ç�n b�r konakçıya
�ht�yaç duyar. Bu “sev�ml� m�saf�rler�” vücudunda
barındırab�len canlı türler�, �nsanlar ve tatlı su
salyangozlarıdır.

Bu paraz�t �nsanlara bulaşmadan önce tatlı su
salyangozlarına geçer, yan� tatlı su salyangozları
aracı olarak görev alır ve sonrasında �se �nsan
beden�ne geçerek büyümeye devam eder.

Bu hastalığa yakalanan k�ş�lerde s�nd�r�m s�stem�
rahatsızlıkları, üreme ve boşaltım yolu
rahatsızlıkları görülür. İlaç tadav�s� �le hastalıktan
kurtulmak mümkündür.

Bu b�lg�y� ed�nen Metehan aşağıdak�
sonuçlardan hang�s�ne ulaşamaz?

A)Tüm m�kroskob�k canlılar başka canlıların
vücuduna zarar ver�r.

B)M�kroskob�k canlıların büyümes� aşamalar
hal�nde olab�l�r.

C)Bazı m�kroskob�k canlıların neden olduğu
hastalıkların tedav�s� mümkündür.

D)Bazı canlılar paraz�t� üretmese b�le paraz�t�n
kend� vücudunda gel�şmes�ne sebep olab�l�r.

 

4.

 

Şek�lde ver�len d�namometreler�n her b�r� beş
bölmel�d�r.

Buna göre hang� d�namometre �le 40 N luk
yükü, d�namometren�n esnekl�k özell�ğ�n�
bozmadan ölçeb�l�r�z?

A)Yalnız K B)Yalnız N
C)L ve M D)K, L ve N
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Yukarıda kuvvet ölçen �k� alet görülmekted�r.
Bunlardan Şek�l-1'dek� d�namometre 0-5 N
arasındak� kuvvetler�, Şek�l-2'dek� yaylı el kantarı
�se 0-500 N arasındak� kuvvetler� ölçmekted�r.

Bu aletlerle�lg�l�;

I- Her �k�s� de c�s�mler�n esnekl�k özell�ğ�nden
yararlanılarak yapılmıştır.

II- D�namometrede kullanılan yay, yaylı el
kantarında kullanılan yaydan daha kalındır.

III- Esnekl�kler� bozulmayacak şek�lde aynı
ağırlıkta b�r c�s�m her �k�s�ne asılırsa
d�namometren�n yayı daha fazla uzar.

�fadeler�nden hang�ler� söyleneb�l�r?

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

 

6.
Ayşe’n�n annes� b�lez�ğ�n� el�nden çıkaramadığı
�ç�n el�ne �nce çorap geç�rm�ş ve bu durumda
kolaylıkla b�lez�ğ�n el�nden çıktığını görmüştür.
Ablası �se yüzüğü parmağından çıkmayınca
el�n� sabunlayarak çıkarmıştır.

Buna göre aşağıdak� örneklerden hang�s�
Ayşe’n�n yaşadığı olaylarla benzerl�k
göstermez?

A)Kapıların kolay açılması �ç�n yağlanması
B)Dolapların altına tekerlek takılması
C)Araba parçalarının arasına b�lye konulması
D)Arabaların tekerlekler�ne z�nc�r takılması

 

7.

M�ray bazı maddeler �le yaptığı etk�nl�kler
sonucunda yukarıdak� g�b� b�r tablo
oluşturmuştur.

Buna göre M�ray’ın oluşturduğu tablo �ç�n
aşağıdak�lerden hang�s� söylenemez?

A)X �le bel�rt�len özell�k kaynama noktası
�semaddeler �ç�n ayırt ed�c� özell�kt�r.

B)Maddeler� ayırt ederken sadece b�r özell�ğ�ne
bakmak her zaman yeterl�d�r.

C)Z �le bel�rt�len özell�k maddeler�n renkler� �se
maddeler� ayırt etmede yeterl� değ�ld�r.

D)Y �le bel�rt�len özell�k er�me noktası �se
maddeler �ç�n ayırt ed�c� özell�kt�r.
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Saf b�r maddeye a�t sıcaklık-zaman graf�ğ�
ver�lm�şt�r.Buna göre;

I- Madden�n er�me noktası 40°C’d�r.
II- Madde 6 ve 10. san�yeler arasında hal
değ�şt�rm�şt�r.
III- Madde sürekl� ısı almıştır.

�fadeler�nden hang�ler� kes�nl�kle doğrudur?

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

 

9.

 

İlk sıcaklıklarıve kütleler� eş�t olan katı haldek� A
ve B maddeler�, aynı anda özdeş ısıtıcılar �le
ısıtılmaya başlıyor. Isıtma �şlem� 30 dak�ka
sürüyor. Maddeler ısıtılırken zamanla sıcaklık
değ�ş�mler� tablodak� g�b� ölçülüyor.

Tablodak� ver�lere göre hang� yorum
yapılamaz?

A)A ve B maddeler� aynı zamanda er�meye
başlamıştır.

B)Er�me sıcaklığı A maddes� �ç�n 70oC,

Bmaddes� �ç�n 50oC'd�r.
C)A maddes�n�n son sıcaklığı, B maddes�n�n son

sıcaklığından fazladır.
D)A maddes�n�n sıcaklığı 100oC �ken B maddes�

gaz hale geçm�şt�r.
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Kütleler� eş�t olan, aynı maddeden yapılmış A, B,
C c�s�mler�n�n sıcaklıkları farklıdır.

A �le B arasındak� ısı akış yönü
B’den A’ya doğrudur.
A �le C arasındak�ısı akış yönü
A’dan C’ye doğrudur.

Ver�len b�lg�lerden yola çıkarak;

I- B c�sm�n�n sıcaklık değer� A c�sm�nden fazladır.

II- C c�sm�n�n ısı değer� B c�sm�nden azdır.

III- En büyük sıcaklık B c�sm�ne a�tt�r.

�fadeler�nden hang�ler� kes�nl�kle çıkarılab�l�r?

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

 

11.

 

G�zem öğretmen 5/A sınıfındak� fen b�l�mler�
ders�nde, öğrenc�ler�n Şek�l-1 ve Şek�l-2’dek�
manzaralarla �lg�l� yorumlar yapmasını �ster. El�f
ve Sem�h, manzaralarla �lg�l� şu yorumları yapar:

El�f: Şek�l-1’dek� yansıma, dağınık yansımadır.
Çünkü su dalgalıdır ve görüntü net değ�ld�r.
Yüzeye paralel gelen ışık ışınları paralel şek�lde
ger� yansır.

Sem�h: Şek�l-2’dek� yansıma, düzgün
yansımadır. Çünkü su durgundur ve görüntü
nett�r. Yüzeye paralel gelen ışık ışınları yüzeye
d�k olarak ger� yansır.

G�zem öğretmen her �k� öğrenc�n�n de
açıklamalarının hatalı olduğunu söyler.

El�f ve Sem�h’�n yaptıkları açıklamadak� hata
aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A) Işık ışınlarının yansıma şekl�n�yanlış
söylem�şlerd�r.

B)Görüntü özell�ğ�n� yanlış söylem�şlerd�r.
C)Yansımanın türünü yanlış söylem�şlerd�r.
D)Yansımanın neden�n� yanlış söylem�şlerd�r.
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B�rb�r�ne d�k şek�lde yerleşt�r�lm�ş �k� ayna ve 1.
aynaya gönder�len ışının �zled�ğ� yol şek�lde
ver�lm�şt�r.

Ver�len şek�l �le �lg�l� öğrenc�ler�n yaptığı;

Aslı:“a” gelme açısı, “b” yansıma açısı olduğu
�ç�n bu açılar kes�nl�kle b�rb�r�ne eş�tt�r.

Mehmet:“c” ışını 1. ayna �ç�n gelen ışın, 2. ayna
�ç�n yansıyan ışındır.

Esra:Gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzey�n
normal� aynı düzlemded�r.

yorumlarından hang�ler� doğrudur?

A)Esra
B)Aslı ve Esra
C)Aslı ve Mehmet
D)Aslı, Mehmet ve Esra

 

13.

 

Fotoğraf mak�nes�n�n �ç yapısı şek�ldek�
g�b�d�r.C�s�mden yansıdıktan sonra gözümüze
gelen ışığın mak�nen�n �ç�ndek� yolculuğu
ç�z�lerek göster�lm�şt�r.

Bu yolculuk esnasında ışığın karşılaştığı
yüzeyler�n saydam ve opak olarak
sınıflandırılması hang� seçenekte doğru
olarak ver�lm�şt�r?

            Saydam                     Opak

A)Mercek, refleks ayna      V�zör, ayna
B)Mercek, v�zör                Ayna, refleks ayna
C)Ayna, refleks ayna          Mercek, v�zör
D)V�zör, refleks ayna          Mercek, ayna
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Yukarıdak� graf�kte 2015 ve 2016 yıllarındak�
Marmara Den�z�'ndek� K, L, M balık türler�ndek�
sayıların değ�ş�m� ver�lm�şt�r.

Graf�k �ncelend�ğ�nde aşağıdak� yorumlardan
hang�s� yapılamaz?

A)Marmara Den�z�'nde b�r yıl �ç�nde k�rl�l�k
artmıştır.

B)Marmara Den�z�'ndek� petrol taşıyan
tankerler�n kazası bu duruma sebep olmuş
olab�l�r.

C)Av mevs�m� dışında avlanma bu duruma
sebep olmuş olab�l�r.

D)Değ�ş�m tüm balık türler�nde aynı oranda
gerçekleşm�şt�r.

 

15.

 

Görselde anlatılmak �stenen durumun
önlenmes� veya azaltılmasına yönel�k
yapılacak çalışmalar kapsamında
aşağıdak�lerden hang�s� yer almamalıdır?

A)Fabr�kaların k�myasal atıklarının toprağa ve
den�ze karışmaması �ç�n tedb�rler almak.

B)Toprak ve suda canlıların ölümüne sebep
olduğundan atık yağların lavaboya
dökülmes�n� önlemek.

C)Ağaçlandırma çalışmaları azaltıp bunun yer�ne
su kanalları açmak.

D)Su kaynaklarının b�l�nçl� kullanımı �ç�n topluma
b�lg�lend�rme yapmak.


