
 
 
 
 
1-(     ) Mayoz bölünme sırasında parça değişimi olayı görülür. 
2-(    ) Kovalent bağ elektron ortaklaşması ile gerçekleşir. 
3-(  ) Uçan balonların ağırlıkları havanın kaldırma 
kuvvetinden daha fazladır. 
4-(    ) Nötralleşme tepkimesinde asit ve baz oluşur. 
5-(      ) Metaller iyon oluşturduklarında pozitif yük taşırlar. 
6-(      ) Saf bir madde katı halden sıvı hale geçerken çevreden  
ısı alır. 
7-(      ) Isı birimi joule’dür. 
8-(      ) Tüketicilerin su döngüsünde bir rolü yoktur.. 
9-(      ) Oksijenli solunumda açığa çıkan enerji oksijensiz  
solunuma göre azdır. 
10-(      ) Ses gaz ortamlarda en hızlı yayılır. 
 
 
1-Oksijenli solunumda kullanılan glikoz ve 
oksijen..............................................sonucu üretilir. 
2-   Sıcaklık ……………………………………… ile ölçülür.                            
3-   Bazın pH değeri ………………………………………. arasındadır.                                            
4-   Işık sesten daha ……………………………. yayılır.. 
5-  Kaslarda yorgunluk asidinin birikmesi ………………………………… 
solunum sonucu oluşur. 
 
 
 
 
1-)Bir maddenin farklı kütleleri özdeş ısıtıcılarla 10 
dakika süre ile ısıtılmıştır. Bu süredeki sıcaklık değişimleri 
aşağıdaki grafiklerde görüldüğü gibidir. (toplam 10 Puan) 
Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız: 

a)Hangi durumda maddenin kütlesi en fazladır? Neden?(5p) 
CEVAP: 
 
 
 
 
b)Kaç numaralı grafikte gösterilen durumda maddenin 
1200C’ye gelmesi için daha fazla ısıtılması gerekir?(3p) 
CEVAP: 
 
 
 
c)Kaç numaralı grafikte gösterilen durumda madde en kısa 
sürede 400C’ye ulaşır?(2p) 
CEVAP: 
 

 
      
2-) 9X + 2NO                    6Al3O4 +  N2   +  5/2 O2 
denkleştirilmiş olan denklemde; (10 Puan) 
a) X nedir? 
 
 
 
 
b)Girenlerdeki Al, O ve N atomlarının sayısı kaçtır? 
 
 
3-)Aşağıda tabloda verilen özelliklerin Fotosentez veya 
Solunumdan hangisi için geçerli olduğunu işaretleyin. (10 
Puan)  

Özellik Fotosentez Solunum 
Karbondioksit 
kullanır.   

Gece ve gündüz 
gerçekleşir.   

Atmosferi kirletir.   
Kloroplastta 
meydana gelir.   

Işık enerjisi, 
kimyasal enerjiye 
çevrilir. 

  

 
4-)Kutucuklarda isimleri verilen canlıları, kutucuk 
numaralarını kullanarak besin ve enerji piramidine 
yerleştiriniz. (10 Puan) 
  

 
 
 
 
 
 
1) Na+  ve CO3

2-  iyonlarının oluşturacağı bileşiğin 
formülü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) NaCO        B) NaCO3     C) Na2CO3       D) Na2CO 
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Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce 
doğru olanlara D,yanlış olanlara Y harfi Koyunuz. 

 

A 10 
Puan 

 

Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları doldurunuz  B 10 

 

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

 

C 40 
Puan 

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları üzerinde işaretleyerek 
yanıtlayınız. Her soru 2 puandır. 

 

D 15 
Puan 



2)Çinliler, yüzyıllar boyunca ayaklarının küçük olması için kız 
çocuklarına demir ayakkabı giydirmişlerdir. Buna rağmen 
yeni doğan çocuklar küçük ayaklı doğmamaktadır. Bu 
durumu aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? 
A)Canlılarda var olan karakterlerin çevre etkisiyle 
değişmemesi 
B)Çevresel faktörlerin etkisiyle oluşan modifikasyonların 
kalıtsal olmaması 
C)Karakterlerin oluşumunu çevre faktörlerinin belirlemesi 
D)Bu olayın sadece kız çocukların uygulanması 
 
3)Sobanın sıcaklığı 400 0C ye ulaştığında üzerine 
koyduğumuz çaydanlıktaki su hangi sıcaklıkta 
kaynar? 
A) 100 0C  B) 400 0C  
C) 100 0C nin altında  D) 100 0C nin üstünde 
4) Aşağıda verilen ses dalgalarından hangisi yüksek 
frekanslı ve yüksek şiddetlidir? 

 
 
 
 
 
 
 

5) Aşağıdakilerden hangisini doğru bir davranıştır? 
A) Asidi tadarak tanımalıyız. 
B) Asit çözeltilerini kapalı yerlerde buharlaştırmalıyız. 
C) Bilmediğimiz bir maddeyi hemen koklayarak tanımalıyız. 
D) Asitleri cam kaplarda saklamalıyız. 
6) Şekildeki düzenekte ışık şiddeti arttırılırsa 
aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? 

   

 

 

 

 

A) Tatlı Su bitkisi bu durumdan zarar görür 

B)Tatlı su bitkisi daha fazla solunum yapar 

C)Tüpte daha fazla CO2 gazı birikir 

D)Tüpte daha fazla O2 gazı birikir 

 
Yukarıdaki grafik bir bitkide fotosentez hızının zamana 
göre değişimini göstermektedir. 

Buna göre O2 üretiminin en fazla olduğu aralık 
hangisidir?  

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

 

8. …1…...→tırtıl → fare→ ...2…... →şahin 
Yukarıda verilen besin zincirinde 1 ve 2 numaralı 
boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 
A) Yaprak-yılan                   B) Çekirge-havuç 
C) Akbaba-yılan                   D) Ot- Yaprak 
  9) Öz ısıları sırasıyla Cx,Cy,Cz olan üç cismin ilk 
sıcaklıkları aynıdır.Özdeş ısıtıcılarla aynı sürede 
ısıtıldıklarında son sıcaklıkları X<Y<Z oluyor.Bu üç  
cismin öz ısılarının sıralaması nasıldır? 
  A) Cx<Cy<Cz                       B) Cz< Cx<Cy 
  C)  Cz<Cy<Cx                       D) Cx=Cy=Cz 
10. Meyve suyu saf sudan daha düşük sıcaklıkta 
donar.Aşağıdaki olayların hangisinde bu kural geçerlidir? 
A)Buzlanmayı önlemek için yollara tuz atılması 
B)Göllerde buzlanmanın yüzeyden başlaması. 
C)Suyun buz haline geçerken hacminin artması 
D)Kışın araba lastiklerinin geçtiği yerlerdeki karın çabuk 
erimesi 

11)Fotosentez sırasında karbondioksit ve besin değişimini 
gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)   Miktar                         B)    Miktar   
                       Besin                              Karbondioksit 
                                                             Besin 
                       
                      Karbondioksit 
 Zaman                               Zaman 
 
C)    Miktar                         D)    Miktar   
                      Karbondioksit                                       
 
 
                     Besin                                  Karbondioksit  
                           Zaman                            Besin       
                                                                       Zaman 
                                                                                       
12) Aşağıda erime ve kaynama sıcaklıkları verilen 
maddeler oda sıcaklığında (250C) hangi fiziksel halde 
bulunur? 

 
 A     B     C     
A) Katı Sıvı Gaz 
B) Katı Gaz Sıvı 
C) Sıvı Katı Gaz 
D)      Gaz Katı Sıvı 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madde Erime Sıcaklığı 
(0C) 

Kaynama 
Sıcaklığı (0C) 

A —100 —50 
B 40 120 
C 10 60 

7-) 



13. 
 

 
  Öğretmen 4 öğrenci grubuna yukarıdaki grafikleri 
vererek, bir bitkinin en hızlı fotosentez yapabileceği 
düzeneği hazırlamalarını istiyor. 
   Buna göre öğrencilerin özdeş fanus ve özdeş saksı 
bitkileriyle hazırlayıp farklı sıcaklık ve farklı ışıkta 
bıraktığı düzeneklerin hangisindeki bitkinin daha hızlı 
fotosentez yapması beklenir? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14) Şekildeki deneyde aynı sıcaklık ve farklı miktarlardaki 
su, özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor. 
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? 
   A)1. Kaptaki su daha çok ısı alır 
   B)1. Kaptaki suyun sıcaklığı daha yüksektir 
   C)2.kaptaki suyun tanecikleri daha çok titreşir 
   D)2.kaptaki su buharlaşmaz 
15.) 

 
Şekilde yoğunlukları 
farklı maddelerden 
yapılan cisimlerin su 
içindeki durgun haleri 
gözlenmektedir. 
Hangi cismin 
yoğunluğu suyun 

yoğunluğuna en yakındır? 
A) Z      B) X      C) Y       D) T 
 

 
       BAŞARLAR DİLERİM… 

ALİ DAĞDEVİREN 
Fen ve Teknoloji Öğretmeni 

 
 
 

 
 

1)Özdeş saksılardan birini karanlıkta , diğerini ışık 
gören ortamda tutsak; hangisindeki kütle artışı 
daha fazla olur? Neden?(5puan) 
 
 
 

 
 
 

2)Madde döngülerinden birini(su,azot ve oksijen-
karbondioksit) seçerek açıklayınız.(5puan) 
 
 
 
 
 

 
 

3)  
 

 
Yukarıdaki grafik 100 gramlık bir X katısının sıcaklık ısı 
grafiğidir.   
Aşağıdaki soruları grafikten yararlanarak cevaplayınız.(8 puan) 

 Maddenin donma ve kaynama sıcaklıkları kaçar ºC’dir? 

Dunma sıcaklığı: …………            Kaynama sıcaklığı:………….. 

 Maddenin A,B,C,D ve E bölgelerindeki fiziksel halleri nedir? 
       A: …………………………………           B: …………………………………….                             
       C:…………………………………..          D: …………………………………..                              
       E…………………………………… 

 Madde hangi bölgede en düzenli haldedir? 
       …………………………………………….. 
 
4.Erime sıcaklığındaki 20 gram buzun tamamen 
erimesi için 
harcanan ısı miktarı nedir?(erime ısısı 334 
Jul/gram alınacak) (7 puan) 

 
 

 

Aşağıdaki soruları açık ve anlaşılır bir 
şekilde kısaca,  cevaplayınız 

 

E 25 
Puan 


