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A) Yalnız I.                B) I ve II.              C) II ve III.                       D) I, II ve III
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Şekilde, bir ormandaki kısmi besin ağı gösterilmektedir. 

 
Bu besin ağı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Besin ağındaki besin zincirleri üretici basamağından 

başlar. 

B) Kuş sayısı azalırsa tavşan üzerinde, av olma baskısı artar. 

C)Biyolojik birikimin en fazla olduğu canlılar yılan ve 

baykuştur. 

D)Güneş’ten gelen enerjinin aktarılmasında etçillere doğru 

gidildikçe kayıp azalır. 

 

Çeşitli basit makineler kullanılarak hazırlanan bileşik makine 

düzeneğinde, eğik düzlem üzerinde bulunan yükü yukarı 

taşımak için F kuvveti, şekildeki gibi uygulanıyor. 

Buna göre, F kuvvetinin büyüklüğü ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi söylenebilir? 

(Sürtünmeler ve kaldıraç çubuğunun ağırlığı ihmal 

edilecektir.) 

A) R kolunun boyu uzatılırsa artar. 

B) Destek M noktasına kaydırılırsa azalır. 

C)Eğik düzlemin eğimi küçültülürse artar. 

D)Çıkrıktaki ipin sarım sayısı artırılırsa azalır. 

 

Basit makineler, kuvvetten ya da yoldan kazanç sağlayarak 

günlük hayatı kolaylaştıran pratik araçlardır. 

Aşağıdaki numaralı kutucuklarda bir yükü hareket ettirmek, 

kaldırmak, döndürmek vb. amaçlar için kullanılan basit 

makineler verilmiştir. 

Buna göre görsellerdeki basit makinelerle ilgili yapılan 

çıkarımlardan hangisi doğrudur? 

A) 2 ve 3, yoldan kazandırır. 

B) 4, daima kuvvet kazancı sağlar. 

C)1 ve 5, kuvvetin büyüklüğünün değişmesini sağlar. 

D)6, hareketin hızını değiştirerek aktarılmasını sağlar. 

 

Saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1°C artırmak için 

gerekli olan enerjiye “öz ısı” denir. Kütleleri eşit iki maddenin 

sıcaklığını eşit derecede artırmak için öz ısısı büyük olan 

maddeye daha çok ısı verilmesi gerekir. Aynı cins iki 

maddenin 

sıcaklığını eşit derecede artırmak için ise kütlesi büyük olana 

daha çok ısı verilmesi gerekir. 

Bir öğretmen laboratuvarda aşamaları aşağıda belirtilen 

deneyi yapıyor. 

•Kaynama sıcaklıkları 75°C’nin üzerinde olan aynı sıcaklıktaki 

K, L ve M sıvılarını özdeş beherlere koyuyor. 

•Özdeş ısıtıcılarla beherleri 10 dakika boyunca ısıtıyor ve 

sıvılardaki sıcaklık değişimini aşağıdaki grafikle gösteriyor. 

Bu bilgiler ve grafik dikkate alındığında sıvılarla ilgili yapılan 

aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? 

A) Farklı cins ve eşit kütlelerde alınmışlarsa öz ısısı en büyük 

olan M sıvısıdır. 

B) Aynı cins alınmışlarsa kütlesi en az olan L sıvısıdır. 

C)Son sıcaklıklarının 70°C olması için en fazla ısı M sıvısına 

verilmelidir. 

D)L sıvısına diğer sıvılara göre daha fazla ısı verilmiştir. 
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