
3Adı :

Soyadı :

Sınıf :        Şube:

PUAN

1

2. Görselde Ay'ın Dünya etrafındak� dolanımı sürec�n� gösteren ana 

evreler�n konumları harflerle �s�mlend�r�lm�şt�r.

5

5

Aşağıda bazı b�tk� türler�ne a�t görseller ver�lm�şt�r.

B�tk�ler her yerde yet�şeb�l�r. Bazıları bataklıklarda, göllerde; bazıları çöllerde ya da ormanlarda; bazıları �se kar altında yet�ş�r.

• Ç�çekl� b�r b�tk�d�r.

• Tohum oluşumu gözlemlen�r.

• Gerçek kök, gövde ve yaprak yoktur.

• Genell�kle neml� yerlerde ya da ağaç gövdeler�nde yaşarlar.

Yukarıda ver�len özell�klerden kaç tanes�n�n elma b�tk�s�ne a�t olduğu söyleneb�l�r?

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

1.

Kara yosunu Elma Eğrelt� otu At kuyruğu

5

Görselde ver�len süreçte gözlemleneb�lecek ara evrelerden �k�s� 

aşağıda ver�lm�şt�r.

A) Z-Y      Y-T

B) N-Z      T-N 

C) Z-Y      T-N

D) N-Z      Y-T

  

Ver�len ara evreler harflerle bel�rt�len hang� �k� ana evre 

arasında gözlemlen�r?

 H�lal  Ş�şk�n Ay

H�lal Ş�şk�n Ay

N

Z

Y

T

3. Görselde Dünya, Güneş ve Ay'ı tems�l eden farklı boyutlardak� 

topların bulunduğu kutular ver�lm�şt�r. Gök c�s�mler�n� tems�l 

eden topların hareketler� �le �lg�l� aşağıdak� b�lg�ler ver�l�yor.

• 1. kutudak� topun tems�l ett�ğ� gök c�sm� üç çeş�t hareket 

yapıyor.

• 2. kutudak� topun tems�l ett�ğ� gök c�sm� hem kend� etrafında 

dönme hem de 3. kutudak� topun tems�l ett�ğ� gök c�sm�n�n 

etrafında dolanıyor.

Ver�len b�lg�lere göre kutulardak� toplar aşağıdak�lerden 

hang�s� g�b� olab�l�r?

A)

B)

C)

D)

1. kutu 2. kutu 3. kutu

1. kutu 2. kutu 3. kutu
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Şemada mantar çeş�tler� K, L, M ve N harfler�yle, bu mantarlara a�t özell�kler �se rakamlarla �fade ed�lm�şt�r.

B) II'ye “Bazıları �laç yapımında kullanılır.” yazılab�l�r.

C) M'ye maya mantarları yazılırsa, III'e “Canlı kalıntılarını çürütür.” yazılab�l�r. 

D) N'ye paraz�t mantarları yazılırsa, IV'e “Bazı hastalıklara neden olur.” yazılab�l�r.

Şemaya göre aşağıdak�lerden hang�s� söylenemez?

A) I'e “Kültür mantarı adındak�ler�n bes�n olarak tüket�lmes� güvenl�d�r.” yazılab�l�r.

II. P�npon topunun suya uyguladığı sürtünme kuvvet�, ten�s topundan daha fazladır.

I. Ten�s topunun yüzey�, p�npon topunun yüzey�ne göre daha pürüzlüdür.

ver�len �fadelerden hang�s�ne ulaşılab�l�r?

A) Yalnız I                         B) Yalnız II                         I ve III                                  D) I, II ve IIIC)

III. Sürtünme kuvvet� c�s�mler�n hızını yavaşlatab�l�r.

Ahmet, yaptığı etk�nl�ğe göre;

Ahmet, Fen B�l�mler� ödev� �ç�n aşağıdak� g�b� b�r etk�nl�k hazırlıyor.

Kullandığı Malzemeler:  Sürah�, ten�s topu, p�npon topu ve su.

4.

5.

EEE

  Şapkalı Mantarlar

  I- ...........................

EE

MANTARLAR

E

M

N

K

L
  Küf Mantarları
 
  II- ..........................

III-

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

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

IV-

Ahmet, ten�s topunu şek�ldek� g�b� parmakları arasında tutuyor. Sürah�-

dek� suyu yavaşça ten�s topunun üzer�ne döküyor ve suyun nasıl 

aktığını gözleml�yor. Topun üzer�nden akan suyun yavaş b�r şek�lde 

aktığı sonucuna ulaşıyor.

Daha sonra sürah�dek� suyu yavaşça p�npon topunun üzer�ne de dökü-

yor ve suyun nasıl aktığını gözleml�yor. Topun üzer�nden akan suyun 

ten�s topunun üzer�nden akan suya göre daha hızlı b�r şek�lde aktığı 

sonucuna ulaşıyor.



035 DENEME

3

M�kroskob�k canlılar uygun sıcaklıkta bes�nler�n üzer�nde 
çoğalarak bes�nler�n bozulmasına neden olurlar.

Aynı m�ktardak� kıyma özdeş tabaklara konuluyor. 1. tabak 
buzdolabında, 2. tabak �se oda sıcaklığında eş�t süre beklet�l�yor.

Erol: Kayakçıların kayak takımlarının altına mum sürmes�.

Hat�ce: Fat�h Sultan Mehmet'�n yağlı kazıklarla gem�ler� kara-

dan den�ze �nd�rmes�.

Ver�len örneklere göre, sürtünme kuvvet�n� arttırmaya ve 

sürtünme kuvvet�n� azaltmaya yönel�k olarak öğrenc�ler 

gruplandırılırsa, bu gruplama aşağıdak�lerden hang�s� g�b� 

olab�l�r?

Ayşe: Paraşütler�n üret�m�nde gen�ş yüzey uygulaması yapı-

lması.

Ata: Halterc�ler�n halter� kaldırmadan önce eller�ne toz sürmes�.

Aşağıda öğrenc�ler, sürtünme kuvvet�n� azaltmaya veya 

artırmaya yönel�k bazı örnekler verm�şt�r.

6. 8.

1. tabak buzdolabında beklet�l�yor. Süre sonunda kıymanın 

bozulmadığı gözlemlen�yor.

2. tabak oda sıcaklığında beklet�l�yor. Süre sonunda 

kıymanın bozulduğu gözlemlen�yor.

7.

C) II ve III   D) I. II ve III

I. Buzdolabının sıcaklığı, kıymanın bozulmasına neden olan 

m�kroskob�k canlıların çoğalması �ç�n uygun değ�ld�r.

II. Kıymanın bozulmasına neden olan m�kroskob�k canlılar hava-

dan gelm�ş olab�l�r.

III. Buzdolabındak� kıyma oda sıcaklığına alındığında b�r süre 

sonra bozulmaya başlayab�l�r.

yorumlarından hang�ler� yapılab�l�r?

Bu deneyle �lg�l�,

A) Yalnız I   B) I ve II

Sürtünme kuvvet�n� 
arttırmaya yönel�k

Sürtünme kuvvet�n� 
azaltmaya  yönel�k

A) Ayşe ve Ata Erol ve Hat�ce

B) Ayşe ve Erol Ata ve Hat�ce

C) Erol ve Hat�ce Ayşe ve Ata

D) Ata ve Hat�ce Ayşe ve Erol

Hayvanların beslenme şek�ller�, yaşadıkları yerler ve vücut 

yapıları farklılık göstereb�l�r. Hayvanları omurgalılar ve omur-

gasızlar olarak �k�ye ayırab�l�r�z.

I. Her �k� canlı türü de sürüngenler sınıfının b�rer üyes�d�r.

A) Yalnız I                                B) Yalnız II

II. Solucanın kem�k veya kıkırdaktan oluşan �skelet� yoktur.

yargılarından hang�ler� söyleneb�l�r?

C) I ve III                               D) II ve III

III. Solucan, kelebek �le aynı sınıfın b�rer üyes�d�r.

Yukarıda görseller� ver�len hayvanlar �le �lg�l�,

Solucan Yılan

9.

Ağırlığı 20 N olan X c�sm� K ve L d�namometreler� �le ölçülmes� 

aşağıda ver�lm�şt�r.

K d�namometres� 5, L d�namometres� �se 10 bölmeden oluş-

maktadır.

Buna göre, aşağıdak� c�s�mlerden hang�s� sadece K d�na-

mometres� �le ölçüleb�l�r?

A) B) C) D)

30 N 50 N 70 N 40 N
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Tablodak� ver�lere göre;

I. M d�namometres�n�n yayı en esnek yaydır.

�fadeler�nden hang�ler� kes�nl�kle yanlıştır?

A) Yalnız I    B) I ve II

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

III. Sırt çantasından daha hafif c�s�m K d�namometres�ndek� yayı 
uzatab�l�r.

II. L d�namometres�ndek� yayın kalınlığı en fazladır.

D�namometreler yayların esnekl�k özell�ğ�nden faydalanılarak 

kuvvet� ölçen araçlardır. Yayların uzama m�ktarı kalınlığa ve 

esnekl�ğe bağlıdır. Yayların kalınlığı arttıkça esnekl�ğ� azalır fakat 

daha büyük kuvvetler� ölçeb�l�r.

Aşağıdak� tabloda sırt çantasının ölçümü önces� ve sırasında K, L 

ve M d�namometreler�ndek� yay uzunluğu ver�lm�şt�r.

Öğretmen, öğrenc�ler�nden aşağıdak� ısı ve sıcaklıkla �lg�l� cüm-

leler�n olduğu b�r tabloyu doldurmalarını �st�yor. Doğru olan cüm-

lelere “     “ yanlış olan cümlelere “     “ �şaret� koymalarını �st�yor.

Aşağıdak� kaplarda �lk sıcaklıkları ver�len, eş�t m�ktarda sıvılar 

bulunmaktadır.

Isı, sıcaklığı farklı olan maddeler arası alınıp ver�leb�len b�r 

enerj� türüdür.

Aşağıda 10 bölmel� olduğu b�l�nen dört farklı d�namometre 

ver�lm�şt�r.

13.

10.

11.

12.

D�namometre
Ölçüm önces� yay 

uzunluğu(cm)
Ölçüm sırasında 

yay uzunluğu(cm)

K 10 11

L 12 16

M 9 15

Sıvılar büyük b�r kaba döküldüğünde,

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur? 

II. Isı alışver�ş� b�tt�ğ�nde denge sıcaklığı, K kabının sıcak-

lığından fazla olur.

I. K kabındak� sıvı, L kabındak� sıvıya ısı verm�şt�r.

A) Yalnız II    B) I ve II 

III. Isı alışver�ş� b�tt�ğ�nde sıvıların son sıcaklıkları aynıdır.

C) II ve III    D) I ve III 

C) Tablodak� cümlelerden 2 tanes�ne doğru �şaret koymuştur.

B) Isı ve sıcaklık kavramlarının b�rb�r�nden farklı olduğunu b�lmek-

ted�r.

A) Sıcaklık kavramını doğru b�lmekted�r.

D) Sıcaklığın maddeler arasında alınıp ver�leb�ld�ğ�n� b�lmekted�r.

Ver�len tabloyu yukarıdak� g�b� dolduran b�r öğrenc� �ç�n 

aşağıdak� seçeneklerden hang�s� doğrudur?

Yolda b�r�ken su b�r�k�nt�s� buharlaşırken
etrafından ısı alır.

Güneş, Dünya’ya sıcaklık ver�r.

Dondurma er�rken etrafına ısı ver�r.

Isı ve sıcaklık b�r enerj� türüdür.

 

        K      L 

İ l k  s ı c a k l ı k   2 0  oC   6 0  oC    

 

                B ü y ü k  B e h e r 

İlk sıcaklık:

K L
020 C 060 C 

Büyük kap

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

III. En �nce yay N d�namometres�nde bulunur.

Buna göre,

�fadelerden hang�ler� söylenemez?

A) Yalnız I    ve II B) I

I.  En hassas ölçümler L d�namometres� �le yapılab�l�r.

II. 60 N'luk b�r c�s�m sadece K ve M d�namometreler� �le
ölçüleb�l�r.
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Betül, Talha ve Egemen Fen B�l�mler� ders�nde yapacakları deney �ç�n sınıfa A, B ve C maddeler�n� get�rm�şt�r. 

Bel�rl� kütlelerdek� maddeler özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor.

5

15.

h

h

Karakter Saf döl Melez döl Saf döl

(Yanda/uçta)
Ç�çek konumu

AA Aa aa

Tohum reng�
(Sarı/yeş�l) DD Dd dd

(Uzun/kısa)
B�tk� boyu

bb Bb BB

Ç�çek reng�
(Mor/beyaz)

kk Kk KK

Ayşe
Al� Al� Ayşe

Öğrenc�ler�n yaptığı deney sonuçlarına göre aşağıdak� çıkarımlarından hang�s�ne ulaşılamaz?

B) Talha'nın yaptığı deneyde B maddes� başlangıçta sıvı halde olup kaynama noktası 78 0C’d�r.
0C) C’d�r.Egemen'�n yaptığı deneyde C maddes� başlangıçta sıvı halde olup buharlaşma noktası 56 

D) A maddes�n�n kaynama noktası B ve C maddes�nden büyük olab�l�r.

Yapılan deneylerde B ve C maddeler�n�n kaynadığı, A maddes�n�n �se kaynamadığı görülüyor.

A) Betül'ün yaptığı deneyde A maddes� başlangıçta katı halde olup A maddes�n�n donma noktası 0 C’d�r.0

Betül'ün Deney�                             Talha'nın Deney�                        Egemen'�n Deney�

Al�: 50 kg Ayşe: 40 kg

14.

I  II III IV

h

h Cıva Cıva Alkol Su

020 C

250 gr
020  C

250 gr

K L K L

I. durum: Özdeş ısıtıcılarla bell� b�r süre 
K ve L kapları ısıtılıyor. 

II. durum: K kabının altındak� ısıtıcı kapatılıp,
L kabı 5 dak�ka daha ısıtılıyor.

K ve L kaplarında sıcaklıkları ve kütleler� eş�t sular vardır. 

Buna göre,

I.   K kabının son sıcaklığı, L kabının son sıcaklığından fazladır.
II.  Bu deneyden “ Isı alan maddeler�n sıcaklığı artar.” çıkarımı yapılab�l�r.
III. K ve L kaplarındak� sıvıların ısısı termometre �le ölçüleb�l�r.

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur? (Sıvılarda ısıtma süres� boyunca hâl değ�ş�m� meydana gelmem�şt�r.)

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

Isıtma �şlemler� sonuçlarını şek�ldek� g�b� tablolara kayded�yorlar.

A �ç�n sonuçlar

Zaman (dk) 0Sıcaklık ( C)

Başlangıç

3

6

9

12

15

18

-5

0

0

10

20

30

-10

B �ç�n sonuçlar

Zaman (dk) 0Sıcaklık ( C)

Başlangıç

2

4

6

8

10

12

38

48

58

68

78

78

28

 C �ç�n sonuçlar

Zaman (dk) 0Sıcaklık ( C)

Başlangıç

1

2

3

4

5

6

26

36

46

56

56

66

16
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K c�sm� sab�t kuvvetle R, S ve T yüzeyler� üzer�nde b�r m�ktar çek�-

l�yor.

Yüzeyler�n b�rb�r�ne göre pürüzlülük durumu tabloda ver�l�yor.

6

17.

Deney Sonucu

Buzun er�me süres� 5 dak�ka

Yağın er�me süres� 3 dak�ka

18.

Ayşe Kerem Fatma

Yüzey

K

R, S ve T yüzeyler�nde kutunun hareket ett�ğ� anda d�namo-

metren�n gösterd�ğ� değer aşağıdak�lerden hang�s� g�b� ola-

b�l�r?

R yüzey� S yüzey� T yüzey�

Az pürüzlü Çok pürüzlü  Orta pürüzlü

R yüzey� S yüzey� T yüzey�

A)

B)

C)

D)

10 N

15 N

30 N

25 N

20 N

20 N

25 N

10 N

15 N

30 N

20 N

15 N

Oyuncak b�r araba şek�ldek� g�b� bel�rl� b�r yüksekl�ktek� K nok-

tasından serbest bırakılıyor. Araba L noktasından geçerek M 

noktasında duruyor. 

III. L -M yolu daha çok pürüzlü hale get�r�l�rse araba M noktası-
na gelmeden durur.  

�fadeler�nden hang�ler�  doğrudur?kes�nl�kle

A) Yalnız I    B) I ve II

II. Arabanın durmasına sürtünme kuvvet� neden olmuştur.

     D) I, II ve IIIC) II ve III

I.  L-M yolu K-L yolundan daha çok pürüzlüdür.

Buna göre,

K

L M

Öğrenc�ler�n farklı gruplara ayrılarak özdeş kap ve ısıtıcı kullanarak yaptıkları deney ve sonuçları aşağıda ver�lm�şt�r.

1. grup: Kütleler� eş�t farklı katıları özdeş ısıtıcılar �le ısıtarak sonuçlarını gözlemlemekted�r.

Deney sonucu

Yağın donma süres� 3 dak�ka

Suyun donma süres� 5 dak�ka

2. grup: Farklı sıvıları dondurucuya bırakarak sonuçlarını gözlemlemekted�r.

III. Farklı c�ns katı maddeler�n er�me süreler� aynı olab�l�r.

çıkarımlardan hang�ler� yapılab�l�r?

I. Farklı c�ns katıların er�mes� �ç�n ver�lmes� gereken ısı m�ktarları farklıdır.
II. Farklı c�ns sıvılar dondurucuya konulunca ortama ısı vererek katı hale geçm�şt�r.

Öğrenc�ler�n yaptıkları deneyler ve sonuçlarına göre;

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

YağBuz

Buz

Fen laboratuvarında gerekl� güvenl�k önlemler� alınarak aşağıda-

k� deneyler yapılıyor.

1. deney: Katı haldek� �yot ısıtıcı �le ısıtıldığında mor b�r duman 

çıkış gözlemlen�yor.

2. deney: Kaynamakta olan çaydanlığın �br�ğ�n�n önüne b�r c�s�m 

konulduğunda, kap �ç�ne su aktığı gözlemlen�yor.

Öğrenc�ler�n yaptıkları deneyler ve sonuçlarına göre aşağı-

dak� çıkarımlardan hang�s� yanlıştır?

A) Katı �yot ısı alarak katı halden gaz hale geçm�şt�r.

C) Hal değ�ş�mler�n tamamında maddeler ortamdan ısı alır.

D)1. deneyde sübl�mleşme, 2. deneyde �se buharlaşma ve yoğuş-

ma gerçekleşm�şt�r.

B) Kap �ç�ne su akmasında yoğuşma etk�l� olmuştur.

Katı �yodun sübl�mleşmes� Çaydanlıkta kaynayan su

1. deney 2. deney

16.

�p
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Asumaral GEZER

Burhan BOZTAŞ

Ahmet EYİSOY

Aydın HAN

Emre BEYTAŞ

Esra DEMİRCİ

Cem�l ÇAKIR

F�l�z ÖNAY

Hasan AKIN

Hüsey�n UĞUR

Sam� YEŞİLYURT

İsma�l HACIFAZLIOĞLU

Oğuz DOĞRUTEKİN

Yalçın KARAKOÇAN

Tek�n TAPAN

Mustafa NAVAKUŞU

Kad�r BAKIR

Mehmet Al� ŞENAY

Tarık ÖLMEZ

7

19.Eş�t m�ktarda su ve et�l alkol eş�t süre boyunca ısıtılmaktadır.

10

20

30

40

50

60

70

2 4 6 8 10 12
 0

0Sıcaklık ( C)

Zaman (dk)

Et�l alkol

10

2 4 6 8 10 12
 0

0Sıcaklık ( C)

Zaman (dk)

Su

20
30
40
50
60
70
80
90

100

Su ve et�l alkolün sıcaklık zaman grafiğ� şek�ldek� g�b� olduğuna göre;

I.  Et�l alkolün kaynama noktası 78 C,  suyun kaynama noktası 1000  0C’d�r.

 0III. 50 C sıcaklıkta su ve et�l alkol buharlaşmaktadır.

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur? (Et�l alkol başlangıçta sıvı halded�r.)

II.  Et�l alkol sudan daha önce kaynama sıcaklığına ulaşmıştır.

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

Deney Sonucu

Buzun er�me süres� 5 

dak�ka

Yağın er�me süres� 3 

dak�ka

1. grup: Kütleler� eş�t farklı katıları özdeş ısıtıcılar �le ısıtarak 

sonuçlarını gözlemlemekted�rler.

Fen b�l�mler� ders�nde öğretmen öğrenc�ler� gruplara ayırarak 

aşağıdak� deneyler� yapmalarını ve gözlemler� sonucunda elde 

ett�kler� b�lg�ler� arkadaşları �le paylaşmalarını �ster.

Yağın donma süres� 3 dak�ka

Suyun donma süres� 5 dak�ka

Deney sonucu

2. grup:  Farklı sıvıları dondurucuya bırakarak sonuçlarını 

gözlemlemekted�rler.

A) Yalnız I   I ve II    B)

Öğrenc�ler�n yaptıkları deneyler ve sonuçlarına göre;

çıkarımlardan hang�ler� yapılab�l�r?

II. Farklı c�ns sıvılar dondurucuya konulunca ortama ısı vererek 

katı hale geçm�şt�r.
III. Farklı c�ns katı maddeler�n er�me süreler� aynı olab�l�r.

I. Farklı c�ns katıların er�mes� �ç�n ver�lmes� gereken ısı m�ktarları 

farklıdır.

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

YağBuz

Öğrenc�ler aşağıdak� deneyler� yapmaktadırlar.

1. deney: Katı haldek� �yot ısıtıcı �le ısıtıldığında mor b�r duman 

çıkış gözlemlen�yor.

2. deney: Kaynamakta olan çaydanlığın �br�ğ�n�n önüne b�r c�s�m 

konulduğunda, kap �ç�ne su aktığı gözlemlen�yor.

A) İyot ısı alarak katı halden gaz hale geçm�şt�r.

B) Kap �ç�ne su akmasında yoğuşma etk�l� olmuştur.

Yapılanlara yanlıştır? göre aşağıdak� çıkarımlardan hang�s� 

D) 1. deneyde sübl�mleşme, 2. deneyde �se sırasıyla buharlaşma 

ve yoğuşma gerçekleşm�şt�r.

C) Hal değ�ş�mler�n tamamında maddeler ortamdan ısı alır.

Katı �yodun sübl�mleşmes� Çaydanlıkta kaynayan su

1. deney 2. deney

20.

78

Hp
Yerleştirilmiş Görüntü

Hp
Yerleştirilmiş Görüntü

Hp
Yerleştirilmiş Görüntü

Hp
Daktilo
Cevap anahtarı
için okut veya tıkla
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