
 
 
 
1-(      ) Aşı hastalığa yakalanmadan yapılır. 
2-(      )İletken maddelerin direnci yalıtkanlara göre daha  
büyüktür. 
3-(     )Bir elektrik devresinde ampul de akıma karşı direnç gösterir. 
4-(      ) Işıma yoluyla ısının iletilmesi için maddesel bir  
ortama ihtiyaç vardır. 
5-(      )Ekmeğin dilimlenmesi kimyasal değişimdir 
6-(      )Yazın koyu renkli kıyafetleri tercih etmeliyiz. Çünkü daha 
az ışığı tutarlar. 
7-(     )Küçük kan dolaşımı kalp ve akciğerler arasındadır. 
8-(    )Düz kaslar istemli çalışırlar. 
9-(    )Sıcaklığı yüksek olan tanecikler soğuk olan taneciklere göre 
daha yavaş hareket ederler. 
10-(    )Sıcak ve soğuk taneciklerin yer değiştirmesi oluşan ısı 
yayılma şekline ışıma yoluyla ısının yayılması denir. 
 
 
 

1. Fotosentezin gerçekleştiği organel…………………………… 
2. Saf maddeler element ve ……………………………………. 

olarak ikiye ayrılır. 
3. İletkenlerin elektrik enerjisinin iletimine karşı 

gösterdiği zorluğa………………………..…….denir.    
4. Kanda kırmızı renkli kan hücreleri………………….dır 
5. İletkenlerin elektrik enerjisinin iletimine karşı 

gösterdiği zorluğa………………………..denir 
6. Kanın kalpten çıkıp akciğerlerde temizlendikten 

sonra tekrar kalbe dönmesine…………………………………. 
denir. 

7. Katı yağın erimesi …………………….………. değişimdir. 
8. Maddenin en küçük yapı taşına …………….. denir. 
9.  
10. Kanın pıhtılaşmasını …………………………….sağlar 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3)Aşağıdaki tabloda verilen olaylarda ısının yayılma 
yollarını “X” ile işaretleyiniz (10 PUAN) 
Olay Işıma Konveksiyon İletim 
Güneşe bırakılan bardak 
içindeki suyun isınması 

   

Su içine bırakılan buzun 
suyu soğutması 

   

Sıcak havada kamyonun 
içinin ısınması 

   

Bakır telin bir ucu 
ısıtıldığında diğer ucunun 
da ısınması 

   

Kaloriferle odanın 
ısınması 

 
 

  

Sobanın üzerinde 
kestane pişirmek 

   

Sıcak çaya katılan soğuk 
suyun çayı soğutması   

   

Sıcak süt konulan 
bardağın ısınması 

   

Güneş enerjisinin suyu 
ısıtması 

   

Perdenin renginin 
solması 
 

   

 
4. 
 

E .Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(16 puan) 
OKSİJENİN YOLCULUĞU 

Ben bir oksijen molekülüyüm. Canlılar için çok gerekliyimdir. 
Bir gün elimdeki adrese ulaşmak için uzun  bir yolculuğa 
çıktım. 
       Beyza’nın aldığı nefesle bu yolculuğum başladı. İlk 
durağım ………………….burası sıcak ve nemli.Beni burada bir 
güzel temizlediler. Daha sonra hem besinlerin hem de 
havanın geçtiği ……………………...tan geçtim.Sırada 
………………var.uzun bir boru olan…………..…da kayarak 
indim.İlerde  …………….……adı verilen iki adet yolla 
karşılaştım.Ben sağ tarafta bulunan yolu 
seçtim.Sağ…………………..in yolunu tuttum.Burası diğerine göre 
daha büyüktü.Yollar iyice daralmaya başladı. Elimdeki 
adreste bu daracık yolların adı ….…………olarak 
verilmişti.Doğru yolda olduğumu anladım Bu yolların 
sonunda üzüm salkımları gibi yapılar vardı.Sanki üzüm 
bağlarındaydım. Adrese baktım ve buranın adı 
da…………………....olarak verilmişti. Bunlar benim kana geçmemi 
sağlayan yapılarmış. Yolculuğuma burada ara verdim. Biraz 
dinleneyim değil mi?  
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        Kan     
          hücreleri 
              
Özellikleri 

Alyuvar Kan 
Pulcukları Akyuvar 

Oksijen ve 
karbondioksit 
taşır                    

   

Mikroplarla  
Savaşır    

Azaldığında kan 
pıhtılaşmaz    

Azaldığında 
mikrobik 
hastalıklara daha 
kolay yakalanırı
  

   

Olgunlaştıkça 
hücreleri 
çekirdeğini 
kaybeder 

   

Olay Soluk Alma Soluk Verme 
Diyafram kası 
düzleşir. 

  

Kaburga kasları 
gevşer. 

  

Akciğerlerin 
hacmi artar 

  

Göğüs kafesinin 
iç hacmi artar. 

  

 
 

Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce 
doğru olanlara D,yanlış olanlara Y harfi Koyunuz. 

 

A 10 
Puan 

 

Aşağıdaki tablolarda boş bırakılan kutuları uygun şekilde 
doldurunuz. Her kutucuğun puan değeri eşittir. 

 

D 12 
Puan 

 

Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz B 20
Puan 

Aşağıdaki tabloda verilen özelliklerin  
uygun olanlarını X ile işaretleyiniz. C 10

Pua 



. 
 
 
 
 
 
 
F. Küçük kan dolaşımını kısaca özetleyiniz.(10 puan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemiyle ilgili 
hastalıkların tedavisinde teknolojik gelişmelere bağlı 
kullanılan yöntemlerden biri değildir? 
 A)Kalp nakli     B)Anjiyo     C)Kalp masajı   D)Kalp pili  
 
2) Aşağıdakilerden hangisinde vücudumuzun ilk doğal 
engelleri doğru olarak verilmiştir? 
A)Deri-mukus-gözyaşı-tükürük    
B)Deri-ter-akyuvar-aşı         
C) Akyuvar-ter-gözyaşı-tükürük   
D)Mukus-ter-gözyaşı-aşı 
 
3) Elektrikli bir ev aleti yapacak olsaydınız tutacağınız 
kısmını aşağıdakilerden hangisiyle yapardınız? 
A) Tahta       B)Bakır          C) Cam          D)Demir 
 
4) Yer yüzünden yayılan ısının  atmosfer tarafından uzaya 
yayılmasının engellenmesine  ………………………….... adı verilir. 
Yukarıdaki tanımda boş bırakılan  yere aşağıdakilerden 
hangisi gelmelidir? 
A) Işıma ile yayılma            B) Isı yalıtımı 
C) Sera etkisi                      D) Konveksiyonla  yayılma 

  5) Aşağıdaki aynı tellerden yapılmış kabloların hangisinin    
   direnci en büyüktür?  

 

 6) 
 
 
 
 
 
 
  Yukarıdaki resimle ilgili olarak hangisi yanlıştır?            
 

A) 1 numara ile gösterilen konveksiyon yolu ile ısının 
yayılmasıdır 
B) 3 numara ile gösterilen ışıma ile ısının yayılmasıdır 
C) 2 numara ile gösterilen olayda hareketli tanecikler yer 
değiştirir 
D) İletim yolu ile ısının yayılması 2 numaralı olayda görülür  
 
7)      I. Koyu renkli elbiseler daha çabuk ısınır 
         II. Mat yüzeyler Isıyı soğururlar 
         III. Açık renkli elbiseler daha çabuk ısınırlar 
Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I  B) II ve III  
C)  I ve II  D) I, II ve III 
 
8) Aşağıdaki eklemlerden hangisi oynar eklemdir? 
    A)Kafatası             B)Omurlar arası     
    C) Kaburga            D) Omuz  
 
9) Direncin maddenin cinsine bağlı olduğunu göstermek 
isteyen bir öğrenci aşağıdaki tellerle sınıfa geliyor. 
      I. Bakır  20 cm uzunluğunda kesiti   S            

      II.               Gümüş  20 cm uzunluğunda kesiti   S 

       III.               Gümüş  15 cm uzunluğunda kesiti   S 

       IV.                Bakır  30 cm uzunluğunda kesiti   2S 

Öğrenci hangi 2 teli getirse idi yapmak istediği deney için 
yeterli idi? 

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

10) I. Sütün ekşimesi       II. Etten kıyma yapılması 
    III. Camın kırılması        IV. Elmanın çürümesi 
                      V. Soğanın doğranması 
Yukarıdaki olayların gruplandırılması aşağıdakilerin 
hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
       Fiziksel                Kimyasal 
A)     I – II                III- IV- V 
B)   II- III- V              I- IV 
C)     I- III                  IV- V 
D)     III- V               I- II – IV 
 
11) F1=12 N            F2=2N     
 
Yukarıdaki sürtünmesiz ortamdaki şekilde cisme, İki kuvvet 
etki etmektedir. 
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?    
A) Cisme etki eden bileşke (net) kuvvet 10  N’dur.      
B) Cisim hareket eder. 
C) Bileşke kuvvetin yönü, F1 yönündedir. 
D) Cisim F2 yönünde hareket etmektedir.  
 
12)Dünyadaki kütlesi 30 kg olan bir cismin Ay’daki kütlesi 
kaç kg’dır? 
a) 3               b)5            c) 10             d)30 
 
                
              BAŞARLAR DİLERİM… 
              Ali DAĞDEVİREN 
              Fen ve Teknoloji Öğretmeni 

Yu………k, so……… ……..u, al………..l, 
br………..ş, gır………k,    br…………k, 
bu………..n,       ak…………..r 

 

Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorularımızı 
cevaplayalım 

 

C 12 
Puan 


