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Aldığı Not:

A.	 Aşağıda	verilen	ifadelerin	doğru	olanlarına	“D”	ya	da	yanlış	olanlarına	“Y”	harfi	koyarak	cevaplayınız.

D/Y İFADE
Dünya ile Güneş arasındaki uzaklık 1 astronomi birimi olarak ifade edilir.
Yapay uydular Dünya’nın çevresinde bir yörüngede dolanırlar.
Türkiye’nin uzaya haberleşme ve gözlem amaçlı gönderdiği birçok uydu vardır.
Gök adalar (galaksiler) yapılarında sadece bir tane yıldız bulundururlar.
Uzay teknolojilerinin gelişmesi yeni ürünlerin ortaya çıkmasını sağlar.
Büyük Ayı, Küçük Ayı ve Orion birer takım yıldızıdır.
Rasathaneler genellikle şehir merkezlerine kurulur.
Ömrünü tamamlamış yapay uydu ve uydu parçaları uzay kirliliğine yol açar
Kendiliğinden ısı ve ışık yayabilen küresel şekilli doğal gök cisimlerine yıldız denir.
Büyük kütleli yıldızların bazıları yaşam sürecini tamamlayıp enerjilerini tamamen yitirdiklerinde kara delik-
lere dönüşür.

B.	 Aşağıda	verilen	tablodaki	özellikleri	bitki	hücresi,	hayvan	hücresi	ya	da	her	iki	hücrede	de	bulunduğunu	karşıların-
daki	kutucuklara	“+”	işareti	koyarak	cevaplayınız.

HAYVAN H. BİTKİ H. HER İKİSİ DE 
Mitokondri, golgi cisimciği, endoplazmik retikulum ve ribozom 
vardır.
Kloroplastları yoktur.
Hücre duvarı vardır.
Çekirdek, sitoplazma ve hücre zarı vardır.
Sentrozom organeli bulunur.
Kofulları büyüktür ve az sayıdadır.
Genellikle oval bir şekle sahiptir.

C.	 Yanda	ki	şekilde	verilen	numaralı	yapıların	büyükten	küçüğe	doğru	sıralanışını	aşağıdaki	kutucuklara	numaralarını-
yazarak	gösteriniz.
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D.	 Aşağıda	verilen	ifadelerde	boş	bırakılan	yerlere,	verilen	kemiklerden	doğru	olanı	yazınız.

1. Yumurta ve sperm ............................. bölünme sonucu oluşur.

2. Hücre çekirdeğinde ........................... yönetici moleküldür.

3. Mitoz bölünme sonucu ....................... tane hücre oluşur.

4. Mayoz bölünme sonucu  ........................ tane hücre oluşur.

5. Hücreyi oluşturan temel kısımlar çekirdek, ............................... ve hücre zarıdır.

E.	 Aşağıdaki	tabloda	verilen	bilgilerin	hangi	bölünme	çeşidine	ait	olduğunu	“+”	işareti	ile	belirtiniz.

Mitoz Bölünme Mayoz Bölünme
Tür içinde çeşitlilik sağlar.
Vücut hücrelerinde görülür.
İki aşamada gerçekleşir.
Sonucunda iki hücre oluşur.
Bölünme sonucunda kromozom sayısı değişir.

F. Tarihte, geçmişten günümüze kadar atomla ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucu bazı bilim insanları 
atomun yapısıyla ilgili çeşitli fikirler ortaya atmışlardır. 

Buna	göre	verilen	görüşler	ile	bilim	insanlarını	eşleştiriniz.

.....
Ernest Rutherford

......
J. Thomson

...... Niels Bohr

...... Modern Atom Teorisi

..... Jo hn Dalton

mayoz mitoziki DNAsitoplazma dört

1. Elektronların çekirdeğin çevresinde rastgele dolaşmadığını,  Güneş’in çevre-
sindeki gezegenler gibi çekirdek etrafında döndüğünü ifade etmiştir.

2. Elektronların bulunma olasılıklarının çok yüksek olduğu bölgeler vardır. Bu
bölgelere  ‘Elektron Bulutu’ adı verilir.
3. Atomun merkezinde ‘+’ yüklerden oluşan çekirdek, etrafında dolaşan elektron-
ların olduğunu ifade etmiştir.
4. Atomların, içi dolu parçalanamaz küreler olduğunu ve tüm maddelerin farklı
tür atomlardan oluştuğunu dile getirmiştir.
5. Atomu üzümlü keke benzeterek ‘+’ ve ‘-‘ yüklerin bir arada olduğu fikrini ortaya
atmıştır.
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G.	 Aşağıda	 verilen	 çoktan	 seçmeli	 soruları	 cevaplayı-
nız.

1. Aşağıdakilerden	 hangisinde	 cismin	 sadece	 yere
göre	potansiyel	enerjisi	vardır?

A) B)

C) D)

Masanın üzerinde 
duran elma

Otoyolda hareket 
eden araba

Ağaçtan düşen elma Sıkıştırılmış yaydan  
serbest bırakılan top

2. Yerden v hızı ile yukarı fırlatılan bir to-
pun potansiyel ve kinetik enerjilerinin
değişim değişim tablosu aşağıdaki gi-
bidir.

Zaman Kinetik Enerji(J) Potansiyel enerji(J)
t1 40 0
t2 20 20
t3 0 40
t4 20 20
t5 40 0

Buna	göre,	top	hangi	zaman	aralığında	yerden	en	
fazla	yüksekliktedir?

A) t1 B) t2 C) t3 D) t4

3. 

K.E. P.E. K.E. P.E. K.E. P.E. K.E. P.E.

Bir cisme ait kinetik ve potansiyel enerji değerleri yu-
karıda verilen sütun grafiklerindeki gibi zamanla değiş-
mektedir.

Buna	göre,	cisim	aşağıdakilerden	hangisi	olabilir?

A) Dünya etrafında dolanan bir uydu

B) Sabit süratle olduğu yerde dönen bir tekerlek

C) Yukarı doğru atılan bir top

D) Balkondan yere doğru düşen bir saksı

4. Aşağıdaki	 durumlardan	 hangilerinde	 potansiyel
enerji,	kinetik	enerjiye	dönüşür?

Yere düşen 
elma

l ll

V

V

lll

V süratiyle fırlatılan 
oyuncak araba

Sürtünmeli yatay zeminde 
yuvarlanan top

A) Yalnız l B) Yalnız ll

C) l ve lll D) ll ve lll
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5. 

l ll lll

Kuyudan 
su çeken 

Mesut

Dolabı, iterek 
sürükleyen 

Selim

Elindeki tepsiyi 
sallamdan 

taşıyan Tuğba

Şekillerdeki	uygulamaları	gerçekleştiren	Mesut	Se-
lim	ve	Tuğba’nın	hangileri	fiziksel	anlamda	iş	yap-
mış	olur?

A) Yalnız Mesut

B) Mesut ve Selim

C) Selim ve Tuğba

D) Mesut, Selim ve Tuğba

6. 

Atmosfer

Dağ

Dünya
Deniz

M

L

K

Kütlesi 20 kg olan bir cismin ağırlığı şekildeki K, L ve M 
noktalarında ayrı ayrı ölçülüyor.

Buna	göre,	ölçülen	ağırlıklar;	GK,	GL	ve	GM	arasın-
daki	ilişki	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) GK > GL > GM B) GM > GL > GK

C) GL > GM > GK D) GK = GL = GM

7. 

Ekvator

Güney 
Kutbu

Hilal, ekvatorda dinamometre ile ağırlığını ölçtüğü cis-
mi Güney Kutbu’na doğru götürmekte ve yine ölçüm 
yapmaktadır.

l. Ekvatordan Güney Kutbu’na doğru gittikçe cismin
ağırlığı artmıştır:

 ll. Güney Kutbu’nda dinamometrenin gösterdiği de-
ğer daha büyüktür.

lll. Ekvatordan Güney Kutbu’na doğru gidildikçe cis-
min kütlesi arttığı için dinamometrenin gösterdiği 
değer artmıştır

Hilal’in	deneyde	elde	ettiği	veriler	sonucunda		yap-
tığı	yukarıdaki	yorumlar	 için	aşağıdakilerden	han-
gisi	doğrudur?

l. yorum ll. yorum  lll. yorum

A) Doğru Doğru Doğru

B) Yanlış Doğru Yanlış

C) Doğru Yanlış Doğru

D) Doğru Doğru Yanlış

8. Sıkıştırılan yayın üzerine şe-

Şekil - l Şekil - ll

kil - l deki gibi bir cisim konu-
luyor. Yay serbest bırakıldı-
ğında cisim Şekil - ll deki gibi
yukarı doğru fırlıyor.

Sürtünmeler	 önemsenmediğine	 göre,	 bu	 olayda	
enerji	 dönüşümü	 aşağıdakilerden	 hangisindeki	
gibi	olur?

A) Yay potansiyel enerjisi → Kinetik enerji → Çekim
potansiyel enerjisi

B) Yay potansiyel enerjisi → Isı enerjisi → Kinetik
enerji

C) Yay potansiyel enerjisi → Çekim potansiyel enerjisi
→ Mekanik enerji

D) Çekim potansiyel enerjisi Yay potansiyel enerjisi Isı
enerjisi


