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Aşağıda bazı öğrenc�ler uzay araştırmaları �le �lg�l� b�lg� 
vermekted�r.

Buna göre hang� öğrenc�ler�n uzay araştırmaları ko-
nusunda söyled�kler� doğrudur?

A) Yalnız Mustafa  B) Mustafa ve Kaan

C) Kaan ve Zehra   D) Mustafa, Kaan ve Zehra
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1. Asumaral Öğretmen, sınıftak� b�r etk�nl�kte özdeş kap-
lardan b�r�nc�s�ne 40 C'de 100 ml sıcak su ve 10 g toz O

şeker , �k�nc�s�ne �se 10 C’de 100 ml soğuk su ve10 g toz  O

şeker  koyarak aynı hızda karıştırmaktadır.

Karıştırma sonucunda b�r�nc� kaptak� şeker�n daha hızlı 
çözündüğünü gözlemleyen Asumaral Öğretmen öğrenc�-
lerden gözlemler� sonucunda bu etk�nl�ktek� bağımsız de-
ğ�şken� defterler�ne yazmasını �stem�şt�r.

Buna göre hang� öğrenc�n�n defter�ne yazdığı bağım-
sız değ�şken �fades� doğrudur?

A) Bayram  :Çözünen şeker m�ktarı 

B) Öykü      :Karıştırma hızı

C) Ceren    :Şeker�n temas yüzey�

D) Beng�su :Sıcaklık

Aynalı, mercekli ve radyo 
teleskopları gibi teleskop

çeşitleri vardır. 

Mustafa

Uzay çalışmaları sonucu
diş teli, alüminyum folyo,
streç film, dijital saatler ve

telefon gibi ürünler üretilmiştir.Kaan

Zehra

Ülkemizde en gelişmiş
gözlem evi Antalya'da,

Toros dağlarında kurulan
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’dir.

3. İlker, b�r c�sme etk� eden yer çek�m� kuvvet�n�n ağırlık ol-
duğu b�lg�s�n� kullanarak d�namometre �le b�r c�sm�n hava 
ortamında değer�n� ölçüyor. Bu ölçüm �şlem�nden “Ağırlık 
b�r kuvvett�r.” sonucuna varıyor.

İlker'�n sah�p olduğu hang� b�lg� bu etk�nl�kten vardığı 
sonucu destekler?

A) C�s�m d�namometre yayının uzamasına yol açar.

B) Yerçek�m�n�n değ�şmes� ağırlığı değ�şt�r�r.

C) Ölçüm yapılan yüksekl�k yerçek�m� kuvvet�n� etk�ler.

D) Kütle ve ağırlık farklı kavramlardır.

6. - Yatay doğrultuda kuvvet uygulayarak b�r c�sm�, yatay 
doğrultuda yol aldırdığımızda fiz�ksel anlamda �ş yapmış 
oluruz.

- C�sme uygulanan kuvvet ve alınan yol arttıkça yapılan �ş 
artar.

Aynı c�s�m üzer�nde yapılan �şler aşağıdak� g�b�d�r.

2.durumda yapılan �ş 1.durumda yapılan �şten fazladır.

Bu farklılığın sebeb�;

I.  Uygulanan kuvvet�n farklı olması,

II.  Alınan yolların farklı olması,

III.C�s�mler�n faklı ağırlıkta olması

ver�len hang� �fadelerden kaynaklanmaktadır?

A) Yalnız II.                            B) I ve III.

C) II ve III.                              D) I , II ve III. 

1. Durum 2. Durum

4. Aşağıda d�ş� üreme s�stem�ne a�t bazı bölümler harflend�-
r�lerek ver�lm�şt�r.

Buna göre görseldek� yapıların hang�s�n�n görev� ve-
ya özell�ğ� yanlış ver�lm�şt�r?

A) K : Yumurta üret�m� yapılır.

B) L  : Döllenmen�n olduğu yerd�r.

C) M:Yumurtaların döl yatağına ulaşmasını sağlar.

D) N : D�ş� üreme s�stem�n�n dışa açılan bölümüdür.

1N

2m

1N

1m

L M

K�net�k Enerj�

Zaman
K

5. A noktasından 2v hızıyla bırakılan X c�sm�n�n K, L ve M 
yollarından geçerken k�net�k enerj�s�ndek� zamana bağlı 
değ�ş�m grafikte göster�lm�şt�r.

Ver�len b�lg�lere göre;

I.   K yolu sürtünmel�d�r.

II.  L yolu sürtünmes�z olab�l�r.

III. Hareket süres�nce mekan�k enerj� değ�şmem�şt�r.

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?

A) Yalnız I.                            B) I ve II. 

C) II ve III.                 D) I, II ve III.

X

K

L

M2h 2h

A

50

100

150

200ml

10g

50

100

150

200ml

10g

O40 C O10 C
1 2
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7. Tokyo şeh�r beled�yes� evsel atık projes� dah�l�nde haftalık 

olarak cam, p�l, metal ,elektron�k aletler� ayırarak farklı 
renkte ger� dönüşüm kutularını evlere vermekted�r. Her 
hafta toplanan ger� dönüşüm malzemeler� beled�yelere 
tesl�m ed�lerek a�lelere ekonom�k kazanç olarak katkı 
sağlamaktadır.

Buna göre;

I.   Ülke ve toplum olarak ger� dönüşüm konusunda b�l�nç-
l�d�rler.

II. Ger� dönüşüm konusunda hem a�leler hem de devlet 
beled�yeler�nde ekonom�k kazanç sağlanır.

III. A�leler�n tek geç�m kaynağı ger� dönüşümdür.

�fadeler�nden hang�s� veya hang�ler�ne ulaşılab�l�r?

A) I ve II.    B) I ve III.

C) II ve III.    D) I, II ve III.

8. Aşağıdak� hücreden organ�zmaya doğru sıralama şema-
sı ver�lm�şt�r.

Buna göre;

I.   Dokular organlardan oluşur.

II.  En bas�t olan hücred�r.

III. En karmaşık olan organ�zmadır.

IV. Aynı dokunun bütün hücreler�n�n genet�k yapısı aynı-
dır.

öncüllerden hang�ler� doğrudur?

A) I, II ve III.    B) II, III ve IV.

C) I, III ve IV.    D) I, II, III ve IV.

Hücre Doku Organ

S�stem
Organ�zma

10. K,L,M ve N saydam kutularına gönder�len ışınlar şek�lde 
göster�lm�şt�r.

K kutusundan çıkan ışın 3 numaralı noktadan, 

L kutusundan çıkan ışın 3 numaralı noktadan,

M kutusundan çıkan ışın 5 numaralı noktadan, N 
kutusundan çıkan ışın 1 numaralı noktadan geç�yor.

Buna göre kutular �le �lg�l� öğrenc�ler�n �fadeler�nden 
hang�s�n�n doğruluğu kes�nd�r?

A) K kutusunda kalın kenarlı mercek kullanılmıştır.

B) L kutusunda �nce kenarlı mercek kullanılmıştır.

C) M kutusunda herhang� b�r mercek kullanılmamıştır.

D) N kutusunda �nce kenarlı mercek kullanılmıştır.

5

11. Aşağıdak� elektr�k devres�nde C ampulü ışık vermekted�r.

Bu �şlemler sonucunda C ampulünün parlaklığının de-
ğ�ş�m grafiğ� aşağıdak�lerden hang�s�nde doğru ver�l-
m�şt�r?

A)       B)

C)       D)

Bu devrede ayrı ayrı aşağıdak�
�şlemler yapılıyor.
I. �şlemde A anahtarı kapatılıyor.
II. �şlemde B anahtarı kapatılıyor.

Ampul
parlaklığı

Yapılan
�şlem

Anahtarlar
açıkken

I. İşlem II. İşlem

Ampul
parlaklığı

Yapılan
�şlem

Anahtarlar
açıkken

I. İşlem II. İşlem

Ampul
parlaklığı

Yapılan
�şlem

Anahtarlar
açıkken

I. İşlem II. İşlem

Ampul
parlaklığı

Yapılan
�şlem

Anahtarlar
açıkken

I. İşlem II. İşlem

9. Em�r'�n b�rb�r�nden farklı özell�klere sah�p K, L ve M ayna-
larındak� görüntüler� aşağıda ver�lm�şt�r. 

Buna göre K, L ve M aynalarının özell�kler� �le �lg�l� ve-
r�len �fadelerden hang�s� doğrudur?

A) K aynası düz ayna olup, genell�kle kavşaklarda ve gü-
venl�k amaçlı olarak kullanılmaktadır. 

B) L aynasında oluşan görüntü çeş�tler�, K ve M aynaları-
na  göre daha fazladır. 

C) M aynasının kullanım alanları arasında d�ş pol�kl�n�ğ�, 
makyaj, el fener� g�b� alanlar mevcuttur.

D) Em�r'�n her durumda s�metr�k ve aynı şek�lde olarak 
görüntüsünü M aynası ver�r.

Em�r K Aynası L Aynası M Aynası
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12. Aşağıda bazı b�leş�kler�n kullanım alanları ver�lm�şt�r.

- Sofra tuzu olarak kullanılan b�r b�leş�kt�r. Beyaz renkl�, 
katı b�r madded�r.

- Halk arasında tuz ruhu olarak b�l�nen kuvvetl� b�r as�tt�r. 
Yüzey tem�zley�c� olarak ev tem�zl�ğ�nde de kullanılır.

- Oldukça kuvvetl� b�r as�t olup halk arasında kezzap ola-
rak b�l�n�r. Özell�kle d�nam�t ve çeş�tl� patlayıcıların yapı-
mında ve sun� gübre üret�m�nde yaygın olarak kullanılır.

- P�yasada zaç yağı olarak da b�l�n�r. Suda kolay çözünür. 
Kükürtlü b�r as�t çeş�d�d�r. Kesk�n kokulu ve tehl�kel�d�r. 
Özell�kle akülerde kullanılır.

Buna göre aşağıda formüller� ver�len hang� b�leş�ğ�n 
özell�kler� ver�lmem�şt�r?

A) NaCl    B) HCl

C) H SO     D) NH2 4 3

13. Özdeş p�l ve ampuller kullanılarak aşağıdak� devreler 
oluşturuluyor.

Hazırlanan devreler �ç�n aşağıdak� b�lg�lerden hang�-
s�  yanlıştır?

A) Şek�l-2'dek� ampulün parlaklığı şek�l-1'dek� ampulün 
parlaklığından fazladır.

B) Şek�l-1'dek� ampermetren�n gösterd�ğ� değer şek�l-2'  
dek� ampermetren�n gösterd�ğ� değerden fazladır.

C) Şek�l-2'dek� voltmetren�n gösterd�ğ� değer şek�l-1'dek� 
voltmetren�n gösterd�ğ� değer�n �k� katıdır.

D) Her �k� devrede de toplam d�rençler b�rb�r�ne eş�tt�r.

Şek�l-1 Şek�l-2

15.

Ahmet aynaların bulunduğu b�r dükkana g�r�yor. 5'er dak�-
ka sırasıyla K, L, M ve N aynalarına bakıyor.  Kend� boyu-
nu yukarıdak� grafiktek� uzunluklarda görüyor. Bu ayna-
lardan sadece K aynası Ahmet'�n boyu �le aynı ve tüm 
aynalarda görüntünün düz olduğu b�l�n�yor.

Buna göre K, L, M ve N aynaları �le �lg�l� aşağıdak� tablo-
dak� kutucuklarda bazı b�lg�ler ver�l�yor. 

Buna göre doğru b�lg�ler�n bulunduğu kutucuklar bo-
yanırsa tablonun son durumu aşağıdak�lerden han-
g�s� g�b� olur?

A) B)     

C)    D) 

K aynası makyaj aynası
�le aynı çeş�t aynadır.

L aynası per�skoplarda
kullanılan ayna �le 

aynı aynadır.

M aynası güvenl�k amaçlı
kullanılan aynalardan

olab�l�r.

N aynasına paralel ışınlar
gönder�l�rse bu ışınları

dağıtarak yansıtır.

Beste’n�n Model�
*1K�v�
*2 Ç�lek

Ela’nın Model�
*3 Muz

D�lara’nın Model�
*1 Elma

14. Can Öğretmen Fen Bilimleri dersinde Beste, Ela ve Dila-
ra'dan çeşitli meyveler ile bazı modellemeler yapmalarını 
istemiştir.

Öğrencilerin modellemelerinde kullandıkları mey-
veler�n tems�l ett�ğ� kavramlar aşağıdak� seçenekler�n 
hang�s�nde doğru olarak bel�rt�lm�şt�r?

   Beste             Ela                D�lara

A)  B�leş�k Molekülü          Atom              Element Molekülü 

B) Karışım Molekülü   Element Molekülü       Atom

C) Element Molekülü          Atom           B�leş�k Molekülü 

D)  B�leş�k Molekülü    Element Molekülü    Element Molekülü 

16. Bazı canlılar dünyaya geld�kler�nde ana canlıya benzer-
ken bazıları da benzemezler. Ana canlıya benzemeyen 
canlılar gel�ş�m dönemler� boyunca başkalaşım geç�rerek 
ana canlıya benzer hale gel�rler. Kurbağaların ve böcekle-
r�n yumurtadan çıktıktan sonra yapısal değ�ş�kl�ğe uğra-
yarak ana canlıya benzer hale gelmes�ne başkalaşım 
den�r.

Aşağıdak� numaralandırılmış görselde kurbağaya a�t ya-
şam döngüsü ver�lm�şt�r.

Kurbağanın yaşam döngüsündek� 2 ve 3 numaralı 
evreler�n kelebeğ�n yaşam döngüsündek� karşılığı 
aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

                    2                              3                

 A)         Yumurta                      Larva              

 B)            Tırtıl                       Kelebek              

 C)            Tırtıl                         Pupa              

 D)           Pupa                         Tırtıl

1

2

3

4



U
ltr

a 
7 

.s
ın

ıf 
- d

en
em

e 
se

ris
i

4

9
17. Aşağıda öğrenc�ler ve eller�ndek� özdeş kaplarda bulunan 

karışımları ayırmada kullandıkları yöntemler ver�lm�şt�r.

 Rümeysa                          Damıtma

 Beng�su                            Buharlaştırma

 Erol                                   Ayırma Hun�s�

 Kutay                                Süzme

Öğrenc�ler�n özdeş kaplarda bulunan karışımlarıyla �l-
g�l� aşağıdak� b�lg�lerden hang�s� yanlıştır?

A) Erol'un karışımı b�rb�r� �ç�nde çözünmeyen, yoğunlukları 
farklı �k� sıvı maddeden oluşuyor olab�l�r.

B) Kutay'ın karışımı b�rb�r� �ç�nde çözünmeyen, b�r katı ve 
b�r sıvı maddeden oluşuyor olab�l�r.

C) Rümeysa'nın karışımı su ve suda çözünmeyen b�r sıvı 
maddeden oluşuyor olab�l�r.

D) Beng�su'nun karışımı b�rb�r� �ç�nde çözünen b�r katı ve 
b�r sıvı maddeden oluşuyor olab�l�r.

Yapısında bulunan hidrojen gazı
helyum, karbon, azot ve oksijen

gibi elementlere dönüşür.

Doğru Yanlış

Isı ve ışık kaynağı olan,
titreşen ışık noktaları gibi

gözüken sıcak gaz
kütleleridir.

Tek başlarına buluna-
bildikleri gibi başka
yıldızlarla birlikte de

bulunabilirler.

Doğru DoğruYanlış Yanlış

BeyazKırmızı Mavi Sarı

18. Aşağıda yıldızlarla �lg�l� ver�len etk�nl�kte �fadeler�n “Doğ-
ru” veya “Yanlış” olduğuna karar ver�lerek �lerlen�lecekt�r.

Etk�nl�ğ� hatasız tamamlayan öğrenc�n�n ulaştığı yıl-
dız reng� �le �lg�l� aşağıdak�lerden hang�s� doğrudur?

A) En genç yıldızın reng�d�r.

B) Sıcaklığı en az olan yıldız reng�d�r.

C) Orta yaşlı olan yıldız reng�d�r.

D) Isı ve ışık kaynağımız olan Güneş'�n reng�d�r.

Ulaş BAŞOĞLU www.ultrafenakadem�.com

Asumaral GEZER

Mehmet Al� ŞENAY

Sahabett�n ABUL

Süleyman ALTINTAŞ

Burhan BOZTAŞ

Mürsel GÜNEY

Orhan İNCEYOL Sam� YEŞİLYURT

Serkan Servet YILMAZ

Tek�n TAPAN

Can ŞİMŞEK Esra DEMİRCİ

A B C D
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A B C D
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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EMEĞİ GEÇEN ÖĞRETMENLERİMİZ

20. Aşağıda ver�len grafikler canlılarda gerçekleşen bazı 
olaylarda hücrelerdek� kromozom sayısındak� değ�ş�m� 
göstermekted�r. 

Bu grafiklerdek� kromozom değ�ş�m�ne sebep olan 
olaylarla �lg�l� ver�len �fadelerden hang�s� doğrudur?

A) K olayı üreme hücreler�nde gerçekleşen mayoz bölün-
me olup L olayı �le nesl�n devamını sağlar.

B) M ve N olayı büyüme ve gel�şmeye etk� eden b�r olay 
olup kromozom sayısı değ�şmem�şt�r.

C) II. Grafiktek� tüm olayların heps�nde mayoz bölünme 
etk�l� olup kalıtsal çeş�tl�l�k görülür. 

D) I. Grafiktek� gerçekleşen olayların heps�nde m�toz bö-
lünme etk�l� olup canlılarda çeş�tl�l�ğ� sağlar.

Kromozom
Sayısı

Zaman
X Y Z T

n

2n

Kromozom
Sayısı

Zaman
K L M N

n

2n

19. Ayb�ke: Top oynarken yere düşmüştür. Yerdek� cam par-
çaları el�n� kesm�şt�r. B�r süre sonra el�ndek� kes�kten �z kal-
mamıştır.

Ber�l: Babası �le üzüm bağından b�r dal kes�p toprağa d�k-
m�şt�r. B�r süre sonra bu daldan kocaman b�r üzüm bağı 
oluşmuştur.

Betül: Kuaförü yanlışlıkla saçlarını kısacık kesm�şt�r. B�r 
süre sonra saçlarının tekrar uzadığını görmüş ve sev�n-
m�şt�r.

Yukarıda Ayb�ke, Ber�l ve Betül'ün yaşadıkları bazı olaylar 
anlatılmıştır.

Bu olaylara m�toz bölünmen�n hang� özell�kler�ne rast-
lanmamaktadır?

A) Eşeys�z üremey� gerçekleşt�rmes�

B) Canlılarda büyümey� sağlaması

C) Yaraların �y�leşmes�n� sağlaması

D) İlk z�got oluşumundan sonra başladığına 
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