
2.

3.
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17. yüzyılda teleskobun �cadı �le uzay araştırmaları hız 
kazanmıştır. Teknoloj�n�n gel�şmes�yle uzay araştırması 
hızla �lerlerken, uzay araştırmalarına bağlı olarak da yen� 
teknoloj�ler�n gel�şmes� sağlanmıştır.

Buna göre uzay ve teknoloj� �l�şk�s� düşünüldüğünde 
aşağıdak�lerden hang�s� b�r yönüyle d�ğerler�nden 
farklıdır?

A)   B) 

C)   D)

B�r organ�zmanın oluşumu bas�tten karmaşığa doğru şe-
k�ldek� g�b� modellen�yor.

1. Tanım: Bel�rl� b�r görev� yer�ne get�rmek �ç�n b�r araya 
gelen dokulardan oluşur.

2. Tanım: Vücuttak� tüm s�stemler�n b�r araya gelmes� so-
nucu oluşur.

Buna göre ver�len tanımları tems�l eden model aşağı-
dak� seçenekler�n hang�s�nde doğru olarak ver�lm�ş-
t�r?

A) 

B) 

C) 

D) 

3

1

4. Aşağıda mayoz bölünme şemat�k olarak göster�lm�şt�r.

Sadece ver�len şekle göre;

I.   Üreme hücreler� mayoz bölünme geç�r�r.
II.  Parça değ�ş�m� 2. bölünmede gözlen�r.
III. Bölünme sonucunda kromozom sayısı yarıya �ner.

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

A) Yalnız I    Yalnız IIIB)

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

2n

n n

n n n n

Ana hücre

Yen� hücreler

Mayoz Bölünme

I. Bölünme

II. Bölünme

2. Tanım1. Tanım

Nav�gasyon Duman Dedektörü

Tükenmez Kalem Teleskop

?

Yıldızın reng�

K H S R

1. B�lg�: Yıldızların yaydığı ışık reng�, yaşları ve sıcaklıkları 
hakkında b�lg� ver�r.
Esra Öğretmen, yukarıdak� b�lg�den yola çıkarak aşağı-
dak� graf�ğ� tahtaya ç�z�yor.

7/A öğrenc�ler�, grafik �le �lg�l� aşağıdak� yorumları yapı-
yorlar.

Erol      :Grafiktek� “?” yer�ne “Yıldızın sıcaklığı” yazı-
lırsa; H yer�ne kırmızı, S yer�ne beyaz yazıla-
b�l�r.

Sudenaz :Grafiktek� “?” yer�ne “Yıldızın yaşı” yazılırsa; 
R yer�ne beyaz yazılab�l�r.

S�mge  :Grafiktek� “?” yer�ne “Yıldızın sıcaklığı” yazı-
lırsa; K yer�ne sarı yazılamaz.

Buna göre hang� öğrenc�ler�n yorumu hatalıdır?

A) Yalnız Sudenaz  B) Yalnız Erol 

C) Sudenaz ve S�mge  D) Erol ve S�mge

5. Çok hücrel� canlılar m�toz bölünme �le aşağıdak�ler-
den hang�s�n� kes�nl�kle gerçekleşt�remez?

A) Üreme  B) Büyüme 

C) Onarım yapma  D) Üreme hücres� oluşturma

6. B�r ş�şe mantarını m�kroskopta �nceleyerek gözlem-
led�ğ� gözeneklere boş odacık anlamına gelen hücre 
�sm� veren b�l�m �nsanı k�md�r?

A) Anton�e von Leewenhoek  

B) Rudolf V�rchow 

C) Matth�as Schle�den 

D) Robert Hooke
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8. Öğrenc�ler bas�t b�r teleskop model� yapmak �ç�n aşağıda-
k� deney düzenekler�n� hazırlıyorlar.

1. Deney düzeneğ�: Karton parçaları �le oluşturdukları 
farklı kalınlıktak� s�l�nd�rler�n uçlarına aynı türden �k� mer-
ceğ�n farklı boyları yerleşt�r�l�yor. L merceğ�nden bakıldı-
ğında c�s�m ters olarak görülüyor.

2. Deney düzeneğ�: Daha gen�ş b�r s�l�nd�r oluşturularak, 
s�l�nd�r�n ucuna L �le aynı türden M merceğ� yerleşt�r�l�yor. L 
merceğ�nden bakıldığında daha gen�ş b�r alan ters olarak 
görülüyor.

Öğrenc�ler hazırladıkları teleskoplar �le daha gen�ş b�r 
alanı düz görmek �ç�n aşağıdak� değ�ş�kl�lerden han-
g�s�n� yapmalıdırlar?

A) I. deney düzeneğ�ndek� a mesafes�n� arttırmalılar.

B) II. deney düzeneğ�ndek� L merceğ�n�, M merceğ�nden 
farklı b�r mercek �le değ�şt�rmel�ler.

C) II. deney düzeneğ�nde L merceğ� �le M merceğ�n�n yer�-
n� değ�şt�rmel�ler.

D) I. deney düzeneğ�ndek� K merceğ�n� L merceğ�nden 
farklı b�r mercek �le değ�şt�rmel�ler.

2

3

7. Sınıfta �stasyon tekn�ğ� kullanarak ders �şleyen Tek�n Öğretmen, mayoz bölünmen�n önem�n� kavratmak �ç�n masalara çeş�tl� 
görseller� yerleşt�r�r. Öğrenc�lerden bu görseller�n mayoz bölünme �le olan �lg�s�n� alt kısımdak� boşluklara yazmalarını �ster.

Yukarıdak� görsellerde mayoz bölünmen�n önem�n� aşağıdak� seçeneklerden hang�s� en doğru şek�lde açıklar?

A)  2.olay �le b�rl�kte türün kromozom sayısının sab�t kalmasını sağlar.           Tür �ç� çeş�tl�l�k sağlar.

B)           Nesl�n kromozom sayısı yarıya �ner.         Üreme hücreler� oluşur.

C)           Eşeyl� üreme sağlar.     Kromozom sayısı değ�şmez.

D)                 B�tk� ve hayvanlarda görülür.            Genet�k özell�kler�n aktarımını sağlar.

Parça Değ�ş�m� (Cross�ng Over)

Sperm

Yumurta

Bebek

Fetüs

Embr�yo

Z�got

1. Görsel:....................................... 2. Görsel:.......................................

1. Görsel 2. Görsel

9. B�r öğrenc�, kaleml�ğ� �le aşağıdak� araçları kullanarak öl-
çümler yapıyor.

1. Ölçüm: Kaleml�ğ� şek�ldek� g�b� eş�t kollu teraz� �le ölçe-
rek sonucu not ed�yor.

2. Ölçüm: Kaleml�ğ� şek�ldek� g�b� d�namometre �le 
ölçüyor ve sonucu not ed�yor.

Öğrenc�n�n yaptığı ölçümler �ç�n;

I.  Yaptığı I. ölçüm �le c�sm�n değ�şmeyen madde m�ktarını 
ölçmüştür.

II.  Her �k� ölçüm sonucunda bulduğu değerler aynıdır.
III. Yaptığı II. ölçümü ekvator ve kutuplarda tekrarlarsa d�-

namometre hep aynı değer� göster�r.

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?

A) Yalnız I   B) I ve II

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



15. Hale Öğretmen, Z hücres�n�n bölünmes�ne a�t aşağıdak� 
şekl� tahtaya ç�z�yor.

Öğrenc�ler öğretmenler�n�n ç�zd�ğ� şek�l �le �lg�l� aşağıdak� 
�fadeler� söylüyor.

Tolga      :İk� defa çek�rdek �k� defa s�toplâzma bölün-
mes� görülmes�

Hanzade :T ve N hücreler�n�n s�toplâzma m�ktarlarının 
farklı olması

Neh�r  :Y ve T hücreler�n�n eş�t sayıda kromozoma 
sah�p olması

Hande  :Y ve N hücreler�n�n DNA’larındak� genler�n 
b�rb�r�nden farklı olması

Hang� öğrenc�ler�n söyled�ğ� �fadeler, bu hücre 
bölünmes�n�n mayoz bölünme olduğunu kes�nl�kle 
kanıtlar?

A) Yalnız Hande  B) Tolga ve Hande 

C) Hanzade ve Neh�r D) Hanzade, Hande ve Tolga
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10. Dünya’nın dört b�r yanındak� b�l�m �nsanları çok uzaklardak� gezegenler�, yıldızları, gökadaları gözleml�yor, evren hakkında yen� 
b�lg�ler ed�nmeye çalışıyorlar. Bunu yaparken de teleskop kullanıyorlar. Zaten teleskop sözcüğü de Yunancadak� “uzak” ve 
“bakmak” sözcükler�n�n b�rleşmes�nden oluşuyor. B�r nesney� olduğundan daha yakındaymış g�b� göreb�lmem�z� sağlayan 
teleskopların gücü, n�tel�kler�ne ve büyüklükler�ne göre değ�ş�r. Aşağıda gökyüzü gözlemler�nde ve astronom� alanında kullanılan 
K, L ve M teleskopları ver�lm�şt�r.

Ver�len met�n ve görsellerdek� bu teleskoplar �le �lg�l�;

> L teleskobu �le gece gözlem yapılırsa Güneş s�stem�ndek� bazı gezegenler gözlemleneb�l�r.
> En fazla görüntüyü atmosfer dışında olduğu �ç�n M teleskobu �le elde eder�z.
> Teleskoplar uzayı ve evren� anlamak �ç�n b�l�m �nsanları tarafından sadece Dünya’dan gözlem yapmak �ç�n kullanılırlar.
> M teleskobu �le elde ed�len b�lg�ler uzayın der�nl�kler�n� anlamada b�l�m �nsanlarına kolaylık sağlamıştır.

�fadeler�nden kaç tanes� doğrudur?

A) B) D) 1     2    C) 3     4

K L M

11. Uzay teknoloj�ler�, Dünya’nın ve uzayın sırlarını çözme 
yolunda sürekl� �lerlemekted�r. Günümüzde faydalandığı-
mız pek çok araç uzay teknoloj�s� sayes�nde �cat ed�lm�ş 
ve �nsanlığa h�zmet etmes� �ç�n ser� üret�me geç�lm�şt�r.

Buna göre;

I.   Yapay kalp pompası
II.  Konum bel�rleme s�stem�
III. İtfa�yec� tüpü
IV. Kulak termometres�

ver�lenlerden hang�ler� uzay araştırmaları sonucun-
da ortaya çıkmıştır?

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

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

12. B�r öğrenc� b�tk� ve hayvan hücreler�n�n kısımlarını aşağı-
dak� g�b� gruplandırıyor.

Bu gruplandırma �le �lg�l�;

I.   2. gruptak� kısımlar hayvan hücres�nde bulunmaz.
II.  1. gruptak� kısımlar hem b�tk� hem hayvan hücreler�n-

de bulunur.
III. 1. ve 2. gruptak� kısımların tamamı b�tk� hücreler�nde 

bulunur.

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III

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

1. Grup
> M�tokondr�
> R�bozom
> Golg� C�s�mc�ğ�

2. Grup
> Kloroplast
> Hücre Duvarı

13. Aşağıdak�lerden hang�s� küçük kütlel� b�r yıldızın ya-
şam evreler�nden b�r�s� değ�ld�r?

A) Gezegen�ms� bulutsu  B) Kırmızı dev 

C) Kara del�k   D) Beyaz cüce

14. Aşağıda ver�lenlerden hang�s� d�ğerler�nden daha 
büyüktür?

A) Güneş S�stem�
B) Dünya

C) Güneş

D) Samanyolu Galaks�s�



Bayram

Ceren

Kaan

Bu görüşe büyük
patlama da denir.

Newton tarafından öne
sürülmüştür.

Evrenin bir başlangıcı
ve sonu vardır.
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Mehmet Al� ŞENAY

Sahabett�n ABUL

Süleyman ALTINTAŞ

EMEĞİ GEÇEN ÖĞRETMENLERİMİZ

Burhan BOZTAŞ

Mürsel GÜNEY

Orhan İNCEYOL Sam� YEŞİLYURT

Serkan Servet YILMAZ

Tek�n TAPAN
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Çek�m kuvvet�

Gezegen

K L M N

16. Aşağıda K, L, M ve N gezegenler�n�n 1kg kütleye özdeş 
şartlarda etk� eden çek�m kuvvet� büyüklükler�n� gösteren 
graf�k ver�lm�şt�r.

Buna göre K, L, M ve N gezegenler� �le �lg�l� aşağıda 
ver�len b�lg�lerden hang�s� doğrudur?

A) Gezegenler�n kütleler� arasında K>M>L>N �l�şk�s� var-
dır.

B) K ve M gezegenler�nde aynı şartlarda aynı çek�m kuv-
vet� büyüklüğünü elde etmek �ç�n farklı kütleler kulla-
nılması gerek�r. 

C) Farklı kütlelere M ve N gezegenler�nde etk� eden çe-
k�m kuvvet� büyüklüğü de kes�nl�kle farklı olur.

D) Aynı çek�m kuvvet�n� elde etmek �ç�n L gezegen�nde 
küçük kütle, N gezegen�nde büyük kütle seç�lmel�d�r.

18. Harekets�z evren görüşü �le �lg�l� yorum yapan öğrenc�-
lerden;

hang�ler�n�n yorumu hatalıdır?

A)  B)Bayram ve Ceren  Bayram ve Kaan 

C) Ceren ve Kaan  D) Bayram, Ceren ve Kaan

19. I.   Doğal uydular
II.  Uzay mek�kler�
III. Uzay sondaları
IV. Uzay �stasyonları

Yukarıdak�lerden hang�ler� uzay k�rl�l�ğ�ne yol açab�l�r?

A) I  B)  ve II    II ve III
C) II, III ve IV   D) I, II, III ve IV

17. Teknoloj� �lerled�kçe b�r çok ülke kend� yapay uydusunu 
yapıp Dünya yörünges�ne yerleşt�rm�şt�r. Türk�ye de bu ül-
keler arasında yer almaktadır. Türk�ye’n�n uzayda 3 haber-
leşme uydusu, 3 gözlem ve keş�f uydusu olmak üzere 6 ta-
ne akt�f uydusu bulunmaktadır. Daha önce uzaya gönder�-
len 3 haberleşme uydusu �le 1 gözlem uydusu ömrünü ta-
mamlamış durumdadır.

Buna göre;

I.   En gel�şm�ş uzay teknoloj�s� Türk�ye’ded�r.
II.  Türk�ye haberleşme alanında uzaya uydu gönderm�şt�r.
III. Uzay teknoloj�s� gel�ş�m�n� sürdürmekted�r.
IV. Ömrü sınırlı uzay araçları bulunmaktadır.

ver�lenlerden hang�ler� uzay araştırmaları sonucunda 
ortaya çıkmıştır?

A) I  B)  ve II    III ve IV

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

20.

Yukarıdak� tabloda ağırlık ve kütle �le �lg�l� bazı b�lg�ler�n bu-
lunduğu kutucuklar ver�lm�şt�r.
Buna göre sadece kütleye a�t kutucuklar taranırsa kaç 
tane kutucuk taranmış olur?

A) 1                B) 2          C) 3             D) 4   

B�r�m olarak k�logram
kullanılab�l�r.

Madden�n b�r parçası
kes�l�rse azalır.

B�r kuvvet çeş�d�
değ�ld�r.

Kutuplardan ekvatora
doğru g�d�ld�kçe değ�ş�r.

Can ŞİMŞEK Esra DEMİRCİ
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