
6. SINIF  TÜM  ÜNİTELER  

SORU  VE  CEVAPLAR



1.ÜNİTE



1.SORU

Güneşin  etrafında dolanan  
gezegenler  kaç  tanedir?





1.CEVAP

Cevap= 8



2.SORU

Güneşe  en  yakın  gezegen  
hangisidir?





2.CEVAP

Cevap=Merkür



3.SORU

Güneşe  en  uzak  gezegen  
hangisidir?





3.CEVAP

Cevap=Neptün



4.SORU

Dünya  gezegeni,  iç  
gezegen(karasal)  midir  yoksa  
dış  gezegen(gazsal) midir?





4.CEVAP

Cevap= İç  gezegen



5.SORU

Jüpiter  gezegeni,  iç  gezegen 
midir  yoksa  dış  gezegendir?





5.CEVAP

Cevap=Dış  gezegen



6.SORU

Mars  gezegeni,  iç  gezegen 
midir  yoksa  dış  gezegendir?





6.CEVAP

Cevap= İç  gezegen



7.SORU

Venüs  gezegeni,  iç  gezegen 
midir  yoksa  dış  gezegendir?





7.CEVAP

Cevap= İç  gezegen



8.SORU

Uranüs  gezegeni,  karasal  mı 
dır  yoksa   gazsal mıdır?





8.CEVAP

Cevap=Gazsal



9.SORU

En küçük  gezegen  hangisidir?





9.CEVAP

Cevap=Merkür



10.SORU

En  büyük  gezegen  hangisidir?





10.CEVAP

Cevap=Jüpiter



11.SORU

Diğer  ismi  kızıl  gezegen  olan  
gezegen  hangisidir?





11.CEVAP

Cevap=Mars



12.SORU

Diğer  ismi  halkalı  gezegen  
olan  gezegen  hangisidir?





12.CEVAP

Cevap=Satürn



13.SORU

Diğer  gezegenlerden  farklı  
olarak Ters  dönen  tek  bir  
gezegen  vardır, o  gezegenin  
ismi  nedir?





13.CEVAP

Cevap=Venüs



14.SORU

İçinde  yaşamın  olduğu  tek  
gezegen hangisidir?





14.CEVAP

Cevap=Dünya



15.SORU

Mars  ve  Jüpiter  arasında  
dolanan kaya  ve metal  
parçalarına ne  denir?





15.CEVAP

Cevap=Asteroit



16.SORU

Takma  ismi  çoban yıldızı  olan  
gezegenin  ismi  nedir?





16.CEVAP

Cevap=Venüs



17.SORU

Uzayda  bulunan  taş  
parçalarına  ne  denir?





17.CEVAP

Cevap=Gök  taşı



18.SORU

Göktaşları  uzaydan dünyaya   
gelince  ismi  değişir,  peki  
dünyaya gelen  göktaşlarının  
ismi   nedir?





18.CEVAP

Cevap=Meteor



19.SORU

Meteor   parçalarına  ne 
diyoruz?





19.CEVAP

Cevap=Meteorit



20.SORU

Yıldızlar  kayar,  doğru  mu  
yanlış  mı?





20.CEVAP

Cevap=Yanlış



21.SORU

Güneş  tutulmasında   ay,  güneş  
ile dünyanın  arasına  girer,  
doğru  mu  yanlış  mı?





21.CEVAP

Cevap=Doğrudur



22.SORU

Güneş  tutulması  ayın  hangi 
evresinde gerçekleşir?





22.CEVAP

Cevap=Yeni  ay



23.SORU

Ay tutulmasında ,  ay  ile   
güneşin  arasına  dünya  girer , 
doğru  mu  yanlış  mı?





23.CEVAP

Cevap=Doğrudur



24.SORU

Ay  tutulması  ayın  hangi 
evresinde gerçekleşir?





24.CEVAP

Cevap=Dolunay



2.ÜNİTE



1.SORU

Kemiklerin  uç  kısmında  
bulunan esnek  yapıya  ne  
diyoruz?





1.CEVAP

Cevap=Kıkırdak



2.SORU

Bebeklerde  zamanla   kıkırdağın  
sertleşmesiyle  yerine  ne  
oluşur?





2.CEVAP

Cevap=Kemik



3.SORU

Kemikler  3  e  ayrılır:  1.Kısa  
kemik, 2.uzun  kemik...peki  
3.sü nedir?  





3.CEVAP

Cevap=Yassı  kemik



4.SORU

Kol  kemikleri  kısa kemik mi,  
uzun kemik mi,  yoksa  yassı 
kemik  midir?





4.CEVAP

Cevap=Uzun  kemiktir



5.SORU

Kafatası  kemiği  hangi  çeşit  bir  
kemiktir?





5.CEVAP

Cevap=Yassı  kemik



6.SORU

Elimizde  bulunan  kemikler 
hangi  çeşit kemiktir?





6.CEVAP

Cevap=Kısa  kemik



7.SORU

Kemiklerin  birbirine  bağlandığı  
yerlere  ne  diyoruz?





7.CEVAP

Cevap=Eklem



8.SORU

Eklemler  3 'e  ayrılır: 1.Oynar  
eklem,2. Yarı  oynar  eklem  
peki  3.sü nedir?





8.CEVAP

Cevap=Oynamaz  eklem



9.SORU

Kafatası  kemiği  oynar eklem 
midir, yoksa  oynamaz  eklem  
midir?





9.CEVAP

Cevap=Oynamaz  eklem



10.SORU

Vücudu  saran,  ısı  üreten  ve  et   
olarak  ifade  edilen  yapıya  ne  
diyoruz?





10.CEVAP

Cevap=Kas



11.SORU

Kaslar  3'e ayrılır: 1.Düz kaslar  
2.si  Çizgili  kaslar  peki  3.sü
nedir?





11.CEVAP

Cevap=Kalp  kası



12.SORU

Çizgili  kasların  rengi  nedir?





12.CEVAP

Cevap=Kırmızı



13.SORU

Düz  kasların  rengi  nedir?





13.CEVAP

Cevap=Beyaz



14.SORU

Düz  kaslar  iç  organlarda  
bulunur, doğru  mu  yanlış  mı?





14.CEVAP

Cevap=Doğru



15.SORU

Düz  kaslar  bizim  kendi  
isteğimizle  çalışır,  doğru  mu  
yanlış mı?





15.CEVAP

Cevap=Yanlış



16.SORU

Çizgili  kaslar  yorulmazlar,  
doğru  mu  yanlış mı?





16.CEVAP

Cevap=Yanlış



17.SORU

Besinlerin  vücutta  
parçalanması  olayına  ne  
diyoruz?





17.CEVAP

Cevap=Sindirim



18.SORU

2 çeşit sindirim  vardır: 1.si  
Fiziksel  sindirimdir  peki  2.si  
nedir?





18.CEVAP

Cevap=Kimyasal  sindirim



19.SORU

Besinleri  çok  çok  küçük  
parçalara  ayıran,  kimyasal  
sindirimi  gerçekleştiren 
maddelere  ne  diyoruz?





19.CEVAP

Cevap=Enzim



20.SORU

Yutak  ve   yemek  borusunda  
sindirim  olmaz  doğru  mu  
yanlış  mı?





20.CEVAP

Cevap=Doğru



21.SORU

Proteinler , örneğin  et ,vücutta  
hangi  organda  parçalanıp  
kimyasal  sindirime  uğrar?





21.CEVAP

Cevap=Mide



22.SORU

Yağlar  hangi  organda   
parçalanır?





22.CEVAP

Cevap=İnce  bağırsak



23.SORU

Parçalanan  besinler  emilerek  
damarlara  gönderilir.Peki  bu  
parçalanan  besinleri  emen  
yapının  ismi  nedir?





23.CEVAP

Cevap=Villus



24.SORU

Su,  vitamin  ve  mineral  hangi  
organda  emilip  damara  
gönderilir?





24.CEVAP

Cevap=Kalın  bağırsak



25.SORU

Vücutta  artıkların  atıldığı  
organın  ismi  nedir?





25.CEVAP

Cevap=Anüs



26.SORU

Karaciğer  organı,  yağların  
parçalanması  için  ince  
bağırsağa  bir  sıvı  gönderir , 
bu  sıvının  ismi  nedir?





26.CEVAP

Cevap=Safra



27.SORU

2 akciğer  arasında  bulunan  ve 
sürekli  kasılıp  gevşeyen  
organımızın  ismi  nedir?





27.CEVAP

Cevap=Kalp



28.SORU

Kalbin  sağında mı  kirli  kan  
bulunur  yoksa  solun  da mı?





28.CEVAP

Cevap=Sağında



29.SORU

İçinde kanın  dolaştığı  boru 
şeklindeki yapılara ne  diyoruz?





29.CEVAP

Cevap=Damar



30.SORU

Hangi  damar  çeşidi  temiz  kan  
taşır?





30.CEVAP

Cevap=Atar damar



31.SORU

Hangi  damar  çeşidi  kirli  kan  
taşır?





31.CEVAP

Cevap=Toplar  damar



32.SORU

Atar damar  ile  toplar  damarın  
arasında  bulunan  damarlara  
ne diyoruz?





32.CEVAP

Cevap=Kılcal  damar



33.SORU

Kalbin  kan  pompalarken,  
damarlara  yaptığı  basınca  ne 
diyoruz?





33.CEVAP

Cevap=Tansiyon



34.SORU

• Kirli  kanın  akciğerlerde  
temizlenmesi  olayı  Büyük  kan 
dolaşımımıdır  yoksa  küçük  
kan dolaşımımıdır?





34.CEVAP

Cevap=Küçük  kan  dolaşımı



35.SORU

• Kanda  bulunan  hücreler  3  
çeşittir.1. Alyuvar   2.Akyuvar  
peki  3. sü nedir?





35.CEVAP

Cevap=Kan  pulcukları



36.SORU

Kırmızı  olan  ve  taşımada  
görevli kan  hücremizin  ismi  
nedir?





36.CEVAP

Cevap=Alyuvar



37.SORU

Beyaz olan  ve  mikroplarla  
savaşan  hücremizin  ismi  
nedir?





37.CEVAP

Cevap=Akyuvar



38.SORU

Kanama  olduğunda  kanı 
durdurup  pıhtılaştıran  kan  
hücresinin  ismi  nedir?





38.CEVAP

Cevap= Kan  pulcukları



39.SORU

4  çeşit kan  grubu  bulunur. 
Bunlar  1. A   2. B 3.AB  Peki  
4.sü nedir?





39.CEVAP

Cevap=0(sıfır)



40.SORU

Burundaki  sümüğün  diğer  ismi  
nedir?





40.CEVAP

Cevap=Mukus



41.SORU

İçinde  ses tellerimizin  
bulunduğu  organımızın  ismi  
nedir?





41.CEVAP

Cevap=Gırtlak



42.SORU

Akciğerde  temiz  havanın  ismi  
nedir?





42.CEVAP

Cevap=Oksijen



43.SORU

Akciğer de kirli  havanın  ismi  
nedir?





43.CEVAP

Cevap=Karbondioksit



44.SORU

Akciğerin  altında  bulunan  ve  
akciğeri  genişletip daraltan  
organımızın  ismi  nedir?





44.CEVAP

Cevap=Diyafram



45.SORU

Akciğerin  içinde  üzüm  salkımına  
benzeyen,  damar  ile   kirli  ve  
temiz  hava  alışverişini   
gerçekleştiren  yapılara  ne 
diyoruz?





45.CEVAP

Cevap=Alveol



46.SORU

Kirli  kanı  süzen  organımızın  
ismi  nedir?





46.CEVAP

Cevap=Böbrek



47.SORU

Böbrekten  gelen  İdrarın  
toplandığı  yere  ne  diyoruz?





47.CEVAP

Cevap=İdrar  kesesi  veya  
Mesane



48.SORU

İdrarın  atıldığı  yere  ne  
diyoruz?





48.CEVAP

Cevap=İdrar  kanalı  veya Üretra



3.ÜNİTE



1.SORU

Cisimleri  hareket  
ettiren,durduran, yavaşlatan, 
hızlandıran  etkiye   ne  
diyoruz?





1.CEVAP

Cevap=Kuvvet



2.SORU

Kuvvet hangi  harfle  gösterilir?





2.CEVAP

Cevap= F



3.SORU

Kuvvet  hangi  aletle  ölçülür?





3.CEVAP

Cevap=Dinamometre



4.SORU

Net  kuvvet  bulunurken  aynı  
yönlü  kuvvetler  toplanır,  zıt  
yönlüler  ise  çıkarılır. Doğru  
mu  yanlış  mı?





4.CEVAP

Cevap=Doğru



5.SORU

Bileşke kuvvet  sıfır  çıkarsa,   bu  
dengelenmiş  kuvvet  midir  
yoksa  dengelenmemiş  kuvvet  
midir?





5.CEVAP

Cevap=Dengelenmiş  Kuvvet



6.SORU

Süratı(hızı)  bulmak için  bir  
formül kullanılır, bu  formülde  
yol  ile  neyi  bölersek  bize  
süratı verir?





6.CEVAP

Cevap=Zamanı



4.ÜNİTE



1.SORU

Kütlesi, hacmi ve  tanecikleri  
olan  herşeye ne  diyoruz?





1.CEVAP

Cevap=Madde



2.SORU

Maddenin en  küçük  yapı taşına 
ne  diyoruz?





2.CEVAP

Cevap=Atom(tanecik)



3.SORU

Katı, sıvı  ve  gazdan  en  düzenli  
olanı  kimdir?





3.CEVAP

Cevap=Katı



4.SORU

Katı, sıvı  ve  gazdan  en düzensiz  
olanı  kimdir?





4.CEVAP

Cevap=Gaz



5.SORU

Katı, sıvı  ve  gazdan  hangisi 
sıkıştırılamaz?





5.CEVAP

Cevap=Katı



6.SORU

Katı, sıvı  ve  gazdan  hangisi  
akışkandır?





6.CEVAP

Cevap=Sıvı



7.SORU

Katı, sıvı  ve  gazdan  hangisinin  
şekli  ve  hacmi  yoktur?





7.CEVAP

Cevap=Gaz



8.SORU

Katı, sıvı  ve  gazdan  atomları 
arasındaki  boşlukları  en az  
olanı  kimdir?





8.CEVAP

Cevap=Katı



9.SORU

Katıların  atomları  titreyebilir 
ama  öteleme  hareketi  
yapamaz  doğru mu  yanlış  
mı?





9.CEVAP

Cevap=Doğru



10.SORU

Gazların   atomları  dönme,  
titreşim  ve  öteleme  hareketi  
yapamaz  doğru  mu   yanlış 
mı?





10.CEVAP

Cevap=Yanlış



11.SORU

Maddenin  miktarıdır,  terazi  ile  
ölçülür  kimdir  bu?





11.CEVAP

Cevap=Kütle



12.SORU

Maddenin  kapladığı  alana  ne  
diyoruz?





12.CEVAP

Cevap=Hacim



13.SORU

Bir  maddenin  kütlesini  
hacmine  böldüğümüz  zaman  
neyi  bulmuş  oluruz?





13.CEVAP

Cevap=Yoğunluk



14.SORU

Yoğunluğun   diğer  ismi  nedir?





14.CEVAP

Cevap=Özkütle



15.SORU

Yoğunluk  hangi  harfle  
gösterilir?





15.CEVAP

Cevap=d



16.SORU

Her   maddenin  yoğunluğu  
farklıdır,  doğru  mu   yanlış  
mı?





16.CEVAP

Cevap=Doğru



17.SORU

Maddeleri  karıştırırsak  
yoğunluğu  en  büyük  olan  en  
üstte  kalır,  doğru  mu   yanlış  
mı?





17.CEVAP

Cevap=Yanlış



18.SORU

Su  dolu  bir  kaba  bir  cisim  
bırakırsak  cisim  ortada  
durursa  bunun   ismi  askıda  
kalmadır, doğru  mu   yanlış  
mı?





18.CEVAP

Cevap=Doğru



19.SORU

Isıyı  iyi  ileten  maddelere  ne 
denir?





19.CEVAP

Cevap=Isı  iletkeni



20.SORU

Isıyı  iyi  iletmeyen maddelere  
ne denir?





20.CEVAP

Cevap=Isı  yalıtkanı



21.SORU

Bakır  ısıyı iyi  iletir  doğru  mu  
yanlış mı?





21.CEVAP

Cevap=Doğru



22.SORU

Tahta  ısıyı  iyi iletir, doğru  mu  
yanlış mı?





22.CEVAP

Cevap=Yanlış



23.SORU

Cam  ısıyı  iyi  iletir, doğru  mu  
yanlış mı?





23.CEVAP

Cevap=Yanlış



24.SORU

Pamuk  ısıyı  iyi  iletir, doğru  mu  
yanlış mı?





24.CEVAP

Cevap=Yanlış



25.SORU

Bir  ortamda  ısı  akışını en  aza  
indirmek  için  çalışmalar  
yapılır, örn: çatıda izocam
kullanılır, bu çalışmalara  ne  
diyoruz?





25.CEVAP

Cevap=Isı  yalıtımı



26.SORU

Yanan  ve  çevresine  ısı   veren  
maddelere  ne  diyoruz?





26.CEVAP

Cevap=Yakıt



27.SORU

Linyit  katı  yakıttır, doğru  mu  
yanlış  mı?





27.CEVAP

Cevap=Doğru



28.SORU

Sıvı  yakıtların  diğer  ismi  
nedir?



28.CEVAP

Cevap=Akaryakıt





29.SORU

Mazotun  diğer  ismi  nedir?





29.CEVAP

Cevap=Dizel



30.SORU

Fuel oil gaz  yakıttır, doğru  mu  
yanlış  mı?





30.CEVAP

Cevap=Yanlış



31.SORU

LPG  sıvı  yakıttır, doğru  mu  
yanlış  mı?





31.CEVAP

Cevap=Yanlış



32.SORU

Yer  altından  çıkarılır  ve  
arıtılarak  benzin, mazot, yağ  
vb  elde  edilir, kimdir bu  
madde?





32.CEVAP

Cevap=Petrol



33.SORU

Kömür, petrol ve  doğal  gaz  
yakıtlarına  genel  olarak  ne   
tür  yakıtlar diyoruz?





33.CEVAP

Cevap=Fosil  yakıtlar



34.SORU

• Petrol  ve  kömür  yenilenebilir  
enerji  kaynaklarıdır, doğru  mu  
yanlış  mı?





34.CEVAP

Cevap=Yanlış



35.SORU

Güneş  ve rüzgar  enerjisi 
yenilenebilir  enerjidir, doğru  
mu  yanlış  mı?





35.CEVAP

Cevap=Doğru



36.SORU

Sudan  elektrik  üreten  enerji  
hangisidir?





36.CEVAP

Cevap=Hidroelektrik enerji



37.SORU

Canlı  artıkları  ile  üretilen  
enerji  hangisidir?





37.CEVAP

Cevap=Biyokütle



5.ÜNİTE



1.SORU

Maddelerin  titreşmesi sonucu  
oluşan  enerjiye  ne  diyoruz?





1.CEVAP

Cevap=Ses



2.SORU

Ses  dalgalar  halinde  yayılır, 
doğru  mu  yanlış  mı?





2.CEVAP

Cevap=Doğru



3.SORU

Ses  boşlukta  yayılmaz, doğru  
mu  yanlış  mı?





3.CEVAP

Cevap=Doğru



4.SORU

Katı, sıvı  ve  gaz, acaba 
hangisinde ses en  hızlı  yayılır?





4.CEVAP

Cevap=Katı



5.SORU

Ses  en  yavaş  gazlarda  yayılır, 
doğru  mu  yanlış  mı?





5.CEVAP

Cevap=Doğru 



6.SORU

Eşyalı  odada  ses yansıması 
azmıdır yoksa  çok  mudur?





6.CEVAP

Cevap=Azdır



7.SORU

Boş  odada  ses  çok  çıkar, 
doğru  mu  yanlış  mı?





7.CEVAP

Cevap=Doğru



8.SORU

Sesin  bir madde  tarafından  
yutulmasına  ne  diyoruz?





8.CEVAP

Cevap=Sesin soğurulması



9.SORU

Sesin bir  engele çarpıp  
yansıyarak  tekrar  duyulması  
olayına  ne  diyoruz?





9.CEVAP

Cevap=Yankı



10.SORU

Yankının  olabilmesi  için  ses  
kaynağı  ile  engel  arasında  en 
az kaç  metre  olmalıdır?





10.CEVAP

Cevap=17 metre



11.SORU

Sesi  yutup  soğuran malzemeler  
kullanarak  gürültüyü  
önlemeye  ne  diyoruz?





11.CEVAP

Cevap=Ses  yalıtımı



12.SORU

Bir ortamda  sesin  net,  anlaşılır  
olması  için  çalışmalar   yapan  
bilim  dalına  ne  diyoruz?





12.CEVAP

Cevap=Akustik



6.ÜNİTE



1.SORU

Vücudu  örümcek  ağı  gibi  
saran  ve  vücutta  iletişimi  
sağlayan  sisteme  ne  diyoruz?





1.CEVAP

Cevap=Sinir  sistemi



2.SORU

Sinir  sistemi  2 ye  
ayrılır...1.Merkezi  sinir 
sistemidir  peki 2.si nedir?





2.CEVAP

Cevap=Çevresel  sinir  sistemi



3.SORU

Merkezi  sinir sistemi  4 
organdan  oluşur...1.Beyin 
2.Beyincik 3.Omurilik   peki  
4.sü nedir?





3.CEVAP

Cevap=Omurilik  Soğanı



4.SORU

Hangi  organımız  vücudu  
yönetir?





4.CEVAP

Cevap=Beyin



5.SORU

Hangi  organımız  vücudun  
hareket  ve  denge  
merkezidir?





5.CEVAP

Cevap=Beyincik



6.SORU

Hangi  organımız, öksürme, 
hapşırma,nefes  alma  vb  gibi   
olayları  kontrol  eder ve   
ayrıca  bu  organ  soğana   da 
benzer?





6.CEVAP

Cevap= Omurilik  Soğanı



7.SORU

Vücudun,  dışarıdan  gelen  
uyarılara  karşı   verdiği,  istem 
dışı    tepkilere  ne  diyoruz?





7.CEVAP

Cevap=Refleks



8.SORU

Hangi  organımız  refleksleri  
kontrol  eder?





8.CEVAP

Cevap=Omurilik



9.SORU

Ateşten  elimizi  çekmemiz  
doğuştan  gelen  bir  refleks 
midir  yoksa  sonradan  
kazanılan bir  refleks midir?





9.CEVAP

Cevap=Doğuştan   gelen  
reflekstir



10.SORU

Limon  görünce ağzın  sulanması  
doğuştan  gelen  bir  refleks 
midir  yoksa  sonradan  
kazanılan bir  refleks midir?





10.CEVAP

Cevap=Sonradan  kazanılan  bir 
reflekstir.



11.SORU

Bisiklet  sürme  doğuştan  gelen  
bir  refleks midir  yoksa  
sonradan  kazanılan bir  refleks 
midir?





11.CEVAP

• Cevap= Sonradan  kazanılan  
bir reflekstir.



12.SORU

İç  salgı  bezlerimiz  5  tanedir, 
Bunlar 1.Eşeysel  bezler 2.Tiroit 
bezi 3.Hipofiz bezi 4.Pankreas   
bezi... peki  5.si  nedir?





12.CEVAP

Cevap=Böbrek  üstü  bezi



13.SORU

Pankreas  bezinden  salgılanan  
İnsülin hormonu  kan  şekerini  
yükseltir mi  yoksa düşürür  
mü?





13.CEVAP

Cevap=Düşürür.



14.SORU

İç  salgı bezlerimizden  hangisi  
büyüme  hormonu  salgılar?





14.CEVAP

Cevap=Hipofiz  bezi



15.SORU

İç  salgı  bezimiz  olan  böbrek  
üstü  bezi,  korku, heyecan  ve  
sevinç  anında    bir  hormon  
salgılar, bu  hormonun ismi 
nedir?





15.CEVAP

Cevap=Adrenalin  hormonu



16.SORU

Duyu organlarımız 5  tanedir: 
1.Göz 2.Deri 3.Burun 4.Dil   
peki  5.si  nedir





16.CEVAP

Cevap=Kulak



17.SORU

Tüm  duyu   organlarımızda  
gelen  uyarıları  sinirlere  
aktaran  bir yapı vardır,  bu  
yapının  ismi  nedir?





17.CEVAP

Cevap=Duyu  almaçları



18.SORU

Göz  3  tabakadan  oluşur:  
Bunlar 1. Sert  tabaka  2.Damar  
tabaka  peki  3.sü nedir?





18.CEVAP

Cevap=Ağ   tabaka



19.SORU

Gözün  renkli  olan  kısmına  ne  
diyoruz?





19.CEVAP

Cevap=İris



20.SORU

Gözde  görüntünün  net olarak  
görüldüğü  yerin ismi  nedir?





20.CEVAP

Cevap=Sarı  leke  veya Sarı  
benek



21.SORU

Göze  giren  ışığı  ayarlayan  ve 
büyüyüp  küçülen  yapı  
hangisidir?





21.CEVAP

Cevap=Göz  bebeği



22.SORU

Göze  gelen  ışığı  kıran  yapı  
hangisidir?





22.CEVAP

Cevap=Göz  merceği



23.SORU

Yakını  iyi  görüp  uzağı  iyi  
göremeyen  göz  hastalığı  
hangisidir?





23.CEVAP

Cevap=Miyopluk



24.SORU

Uzağı  iyi  görüp  yakını  iyi  
göremeyen  göz  hastalığı  
hangisidir?





24.CEVAP

Cevap=Hipermetropluk



25.SORU

Kulak  3  kısma  ayrılır..1.Dış  
kulak  2. Orta  kulak  peki  3.sü
nedir?





25.CEVAP

Cevap=İç  kulak



26.SORU

Kulakta  sesi  toplayan  yapının  
ismi  nedir?





26.CEVAP

Cevap=Kulak  kepçesi



27.SORU

Kulakta  basıncı  dengeleyen  
yapının  ismi  nedir?





27.CEVAP

Cevap=Östaki Borusu



28.SORU

Kulakta  dengeyi  sağlayan  
yapının  ismi  nedir?





28.CEVAP

Cevap=Yarım  daire  kanalları



29.SORU

Burnun  içinde  bir  yer  vardır  ki  
gelen koku  orada  çözünür  bu  
bölgenin  ismi  nedir?





29.CEVAP

Cevap=Sarı Bölge



30.SORU

Burundaki boşluklara  ne  
diyoruz?





30.CEVAP

Cevap=Sinüs



31.SORU

Dilde   tatları  algılayan  yapıların  
ismi  nedir?





31.CEVAP

Cevap=Tat  tomurcukları



32.SORU

Dilin  ön  tarafı  hangi tatları  
algılar?





32.CEVAP

Cevap=Tatlı



33.SORU

Dilin  son  kısmı hangi tatları  
algılar?





33.CEVAP

Cevap=Acı



7.ÜNİTE



1.SORU

Elektriğin  üretildiği  tesislere  ne  
diyoruz?





1.CEVAP

Cevap=Elektrik  santrali



2.SORU

Elektriği  iyi  ileten  maddelere  
ne   diyoruz?





2.CEVAP

Cevap=İletken  maddeler



3.SORU

Elektriği  iyi  iletmeyen  
maddelere  ne   diyoruz?





3.CEVAP

Cevap=Yalıtkan  maddeler



4.SORU

Tuzlu  su  elektriği  iletir,  doğru  
mu  yanlış  mı?





4.CEVAP

Cevap=Doğru



5.SORU

Şekerli  su  elektriği  iletir, doğru  
mu  yanlış mı?





5.CEVAP

Cevap=Yanlış



6.SORU

Cam  elektriği  iletir, doğru  mu  
yanlış mı?





6.CEVAP

Cevap=Yanlış



7.SORU

Saf  su(örneğin  yağmur suyu) 
elektriği  iletir, doğru  mu  
yanlış mı?





7.CEVAP

Cevap=Yanlış



8.SORU

Çeşme  suyu  elektriği  iletir, 
doğru  mu  yanlış mı?





8.CEVAP

• Cevap=Doğru



9.SORU

Maddelerden  elektrik  geçince  
maddeler  elektriğe karşı  
zorluk çıkarır bu  zorluğa  ne 
diyoruz?





9.CEVAP

Cevap=Elektriksel  Direnç



10.SORU

Bir  elektrik  devresinde  tel 
uzatılırsa  direnç  artar,  doğru  
mu  yanlış mı?





10.CEVAP

Cevap=Doğru



11.SORU

Bir  elektrik  devresinde  tel 
kalınlaştırılırsa  direnç  azalır, 
lamba  daha  parlak  yanar  doğru  
mu  yanlış mı?





11.CEVAP

Cevap=Doğru



12.SORU

Bir  elektrik  devresinde  telin  
cinsi  değişirse  direnç  
değişmez,  doğru  mu  yanlış 
mı?





12.CEVAP

Cevap=Yanlış


