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

Sıvı sıvı homojen karışımlar yoğunluk farkın-
dan yararlanılarak ayrılabilir. 

10

Uzay teleskopları atmosferin olumsuz hava şart-
larından etkilenmeden gözlem yapılmasını sağlar.1

Kromozom sayısının yarıya inmesi ve parça 
değişimi Mayoz-1 evresinde gerçekleşir. 4

Elektronların bulunma olasılığının olduğu böl-
gelere elektron bulutu denir. 7

Küçük kütleli yıldızlar ömürlerinin sonuna 
doğru süpernova patlaması geçirirler. 2

Dünya’nın cisimlere uyguladığı çekme kuvveti-
ne yer çekimi kuvveti denir. 5

Reklam panolarının aydınlatılmasında Neon 
elementi kullanılır. 8

Ağız içinden alınan bir epitel hücresinde çok 
sayıda kloroplast organeline rastlanır. 3

Sürtünme kuvveti, cisimlerin sahip olduğu ki-
netik enerjide artmaya neden olur.  6

Radyometre; ışık enerjisini hareket enerjisine 
dönüştüren araçlardır. 

9

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

Gökyüzüne bakıldığında bir arada bulunan yıldız 
gruplarına …………………………………….. denir. 1

Bir varlığın potansiyel ve kinetik enerjileri toplamı 
…………………. enerji  olarak adlandırılır. 4

Sofra tuzunun yapısında bulunan ……………….. , içme 
sularında da kullanılır. 7

Hücrenin yönetim ve kontrol merkezi ……………………… 
dir. 2

Sıra üzerinde duran bir kitabın ………………….. enerjisi  
vardır. 5

Işığın bir cisim tarafından emilip , hapsedilmesi-
ne……………………………….. denir. 8

 Değişmeyen madde miktarına  …………………… denir 3

Şekerli su, hava , kolonya ……………………….. karışım-
lara örnektir. 6

Cisimlerin olduğundan daha büyük görüntüsünü elde 
edebilmek için ……………. ayna kullanılır. 9
Mavi bir cisme kırmızı ışık altında bakıldığında cisim 
…………………….. renk görünür. 

10

Aşağıda verilen ifadelerden düz, çukur ve tümsek ayna 
özelliğine göre ait olma durumunu ‘’ X’’ sembolü ile 
işaretleyiniz. ( 5x2=10 Puan )

C

Soğurulma - Çukur  - Mekanik- Na
Heterojen - Homojen - Cl - Takımyıldızı - Yansıma

Ağırlık - Siyah - Çekirdek - Tümsek - Kinetik - Yıldız - 
Potansiyel - Kütle  

İfadeler Düz Çukur Tümsek
1. Görüntü aynanın içinde oluşur 

ve düzdür.
2. Görüntünün boyu cismin boyun-

dan büyüktür.
3. Daha geniş alanların görüntü-

lenmesi amacı ile kullanılan ay-
nalardır.

4. Evde, mağazalarda, kuaförde,  
araç içi dikiz aynasında kullanılır.

5. Deniz feneri, ışık mikroskop ve 
güneş ocağında kullanılan ay-
nalardır.

Aşağıda numaralandırılan atom modellerini element, 
bileşik ve karışım kutularına doğru bir şekilde yerleş-
tiriniz. ( 6x2= 12 Puan)

D

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.  
(6x5=30 Puan )E

1 2 3

4 5 6

Element
.................................................................. .................................................................. ..................................................................

Bileşik Karışım

1. Çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşan gaz bulutlarına 
bulutsu adı verilir.

Bulutsular ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi 
söylenemez?

A) Yıldızların doğum yeri olarak bilinirler.
B) Enerjileri tükenen bulutsular bir patlama ile yok olurlar.
C) Sarmal, karanlık, gezegenimsi gibi çeşitleri vardır.
D) Yaşam döngülerini tamamlayan yıldızlar arkalarında 

bulutsu bırakabilirler.
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2. Aşağıda iki farklı hücreye ait görsel verilmiştir.

Aşağıda verilen ifadelerden hangileri her iki hücre için-
de ortak özellik değildir?

A) Hücre zarı, çekirdek ve sitoplazmaya sahip olması
B) Mitokondri organeli sayesinde enerji üretimi
C) Kloroplast organeli sayesinde besin üretimi
D) Genetik özellikleri taşıyan kalıtım materyaline sahip 

olması

3. K noktasında 20 kg olan bir cismin Dünya üzerinde belirti-
len noktalarda kütle ve ağırlık ölçümleri yapılıyor.

M

L

K

Yapılan ölçümlere göre,
I. Cisim her üç noktada da 20 kg kütleye sahiptir.
II. Cismin M deki ağırlığı L deki ağırlığından fazladır.
III. Belirtilen noktalarda ağırlığı ölçmek için eşit kollu 

terazi kullanılır.
İfadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I   B) I ve II   

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

4. Aşağıda farklı maddelerin bir araya gelerek oluşturdukları 
modeller verilmiştir.

1 2

Verilen maddeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
söylenemez?
A) Her iki maddede atomlar kendi özelliğini göstermeye 

devam eder.
B) 1 numaralı madde homojen, 2 numaralı madde hetero-

jen karışımdır.
C) 1 numaralı maddeyi ayırma hunisi  kullanarak ayırabi-

liriz.
D) 2 numaralı madde katı-katı karışımı ise eleme yöntemi 

kullanabiliriz.

5. Aşağıda iki farklı maddeye ait  görsel verilmiştir.

1 2
Verilen maddeler ile ilgili,

I. 1 numaralı madde saf maddedir.
II. 2 numaralı maddeye çözelti adı verilir.
III. Her iki yapı da kendinden daha basit maddelere 

ayrılabilir.
İfadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I   B) I ve II   

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

6. Aşağıda kırmızı, mavi ve yeşil fener aynı anda yansıtılıyor.

I

Buna göre ‘’ I ‘’ ile gösterilen alanda oluşan renk aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Beyaz B) Siyah  C) Magenta  D) Cyan  

Görselde verilen top K noktasından serbest bir şekilde 
aşağı bırakılıyor. Topun hareketi süresince gerçekleşen 
enerji dönüşümlerini ilgili boşluklara  ‘’ARTAR’’ ya da 
‘’AZALIR’’ şeklinde yazınız. ( 4*2= 8 Puan)

F

 Top K’den L’ ye hareket süresince kinetik enerjisi 

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

1

Top M’den L ‘ ye hareket süresince potansiyel enerjisi 

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

3
..................................................

 Top L’den M’ ye hareket süresince kinetik enerjisi 2

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

 Top L’den K’ye hareket süresince potansiyel enerjisi 4
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