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Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara “D” yanlış 
olanlara “Y” yazınız. (10x2p=20 puan)A

Isı alan maddelerin tanecik hareketliliği artar.

10

Güneş’e en yakın ve Güneş sistemindeki en küçük 
gezegen Merkür’dür.1

Vücudumuzdaki bazı organlar, birden fazla 
sistemde görev alabilir.4

Bir cisme etki eden bileşke kuvvet sıfır olamaz.7

Ay tutulması, Dünya’nın Güneş ile Ay arasına 
girmesi sonucunda oluşur.2

Mineral ve vitaminler kalın bağırsakta sindiri-
me uğrar.5

Yoğunluk saf maddeler için ayırt edici bir özel-
liktir.8

Vücudumuzdaki kemikler uzun ve kısa kemik 
olmak üzere ikiye ayrılır.3

Doğrultusu aynı olan iki kuvvetin yönleri farklı 
olabilir.6

Sesin yayılabilmesi için maddesel ortama ih-
tiyaç vardır.

9

Aşağıdaki kavramları uygun cümlelere yazınız. 
(10x2p=20 Puan)B

Halkası en belirgin olan gezegen ..........................1

Böbreklerde süzülen idrar ...................... aracılığıyla 
mesaneye taşınır.4

..................... maddelerin tanecikleri birbirinden uzak 
olduğundan sıkıştırılabilirler.7

Güneş tutulmasının çıplak gözle izlenmesinde sakınca 
...................2

Sabit süratle hareket eden bir cisim ..................... 
kuvvetlerin etkisi altındadır.5

Bir maddenin kütlesini bulabilmek için ......................
............. ‘den yararlanırız.8

 ................... kanı kalpten alarak vücudumuza taşıyan 
damarlardır.3

Aynı doğrultu ve aynı yönlü kuvvetlerin bileşkesi bu-
lunurken bu kuvvetler .....................6

Porselen bir tabağa ayrı ayrı tahta ve metal kaşıkla 
vurduğumuzda işitilen sesler .......................9
Bir maddenin sıcaklığı arttırıldığında sesin o maddede 
yayılma sürati ..............................
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Aşağıda verilen tablodaki değerleri bulunuz.(5x3p=15 
puan)C

Üreter - Toplanır - Katı - Gaz Azalır - Artar - Satürn 
Mars - Atardamar - Toplardamar Vardır - Dengelenmiş

Eşit kollu terazi - Aynıdır - Farklıdır

Maddeler Kütle (gr) Hacim (cm3)
Yoğunluk

(g/cm3)

G 100 100

E 200 ............... 2

R ............. 70 3

Ç 720 60 ...............

K .............. 30 8

Aşağıda verilen tabloda maddelerin ısı iletkenlik-ya-
lıtkanlık durumlarını (x) sembolü koyarak belirtiniz.

(5x3p= 15 puan)
D

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.  
(6x5p=30 puan))E

1. 

M

T

F
R

Yanda verilen görselde sin-
dirim sistemdeki görevli yapı 
ve organlar M,T,F ve R harf-
leriyle sembolize edilmiştir. 

Buna göre proteinin kimyasal sindiriminin başladığı 
bölüm hangi harfle gösterilmiştir ?

A) R          B) T           C) M         D) F

Maddeler Isı İletkeni Isı Yalıtkanı

Demir

Ahşap

Bakır

Cam Yünü

Alüminyum
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Başarılar

Fen Bilimleri Öğretmeni

.......................................

2. Aşağıda eşit bölmelendirilmiş kareler üzerindeki kuvvetler 
gösterilmiştir. 

F3

F1

F2

F4

Buna göre hangi seçenekte verilen kuvvet çiftlerinin 
doğrultuları aynıdır ?

A) F1 ve F2   B) F1 ve F4   

C) F3 ve F4   D) F2 ve F4 

3. Birbiri içerisinde çözünmeyen X,Y ve Z sıvılarından eşit 
kütlede alınıp bir kaba bırakıldığında denge konumları şe-
kildeki gibi oluyor.

X

Y

Z

Buna göre bu sıvıların hacimleri arasındaki ilişki hangi 
seçenekte doğru verilmiştir ?

A) X>Y>Z B) Z>Y>X C) X=Y=Z D) Z>X>Y

4. Aşağıda üç farklı maddenin tanecik modeli verilmiştir.

F E N

Buna göre bu maddeler hangi seçenekteki gibi olabilir ?

F E N

A) Tahta Altın Cıva

B) Oksijen Zeytinyağı Mürekkep

C) Helyum gazı Hava Madeni para

D) Doğalgaz Odun Benzin

5. Doğrusal bir yolda sabit süratle hareket eden bir aracın sü-
rat göstergesi şekildeki gibidir.

km/sa

Buna göre bu hareketlinin yol-zaman grafiği hangi se-
çenekteki gibidir ?

A) Alınan yol (km)

Zaman
(sa)5 10 15 20

100

40
20

80
60

 B) Alınan yol (km)

Zaman
(sa)1 2 3 4

100
200
300
400

          

C) 
Alınan yol (km)

Zaman
(sa)

100

40
20

80
60

1 2 3 4

 D) 
Alınan yol (km)

Zaman
(sa)

100
200
300
400
500

1 2 3 4

6. Fen bilimleri dersinde öğretmen aralarında mesafe olacak 
şekilde diyapozonları yan yana bırakıyor.

1 numaralı diyapozona vurduğunda 2 numaralı diyapozo-
nun da titremeye başladığı gözleniyor.

Buna göre,

I. Gaz maddeler sesi iletir.
II. Ses bir enerjidir.
III. Sıcaklık arttıkça sesin yayılma sürati artar.

çıkarımlarından hangileri bu deneyle yapılabilir ?

A) Yalnız I   B) I ve II   

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




