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KAVRAM
1- Uzay
sondası
2-Yapay
sydu
3- Uzay
sracı

Yukarıda verilen kavram ve tanım
eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru
verilmiştir?

2)

3)

TANIM
a) Uzaya gönderilen
araçlara denir.
b) Gezegenlerin görüntülerini
çekmek için uzaya
gönderilen araçlardır.
c) İnsanlar tarafından belli
amaçlar için tasarlanmış
ve bir gezegenin
yörüngesine oturtulan
araçlardır.

A) 1 - a, 2 - b, 3 - c

B) 1 - b, 2 - c, 3 - a

C) 1 - b, 2 - a, 3 - c

D) 1 - a, 2 - c, 3 - b

. Teflon
. Tahta masa
. Diş teli
. Alüminyum folyo
. Battaniye
. Dijital saatler
. Streç film
Yukarıda verilen ve günlük yaşamda
kullandığımız ürünlerden kaç tanesi
uzay araştırmaları sonucu elde edilen
ürünlerdendir?
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1)

Kazanım Değerlendirme Testleri

Yukarıda X ve Y cisimleri belirli bir yükseklikten
bırakıldıklarında önlerinde bulunan karton
kutuları aynı miktarda ittirerek eşit mesafede
duruyorlar.
Buna göre, bu deneyle ilgili olarak aşağıda
verilenlerden hangisi doğrudur?(Ortamlar
sürtünmesizdir.)
A) X ve Y cisimlerinin kütleleri birbirinden
farklıdır.
B) Y cisminin kütlesi X cisminin kütlesinden
büyüktür.
C) X cisminin ilk durumda sahip olduğu
potansiyel enerji, Y cisminin ilk durumda
sahip olduğu potansiyel enerjiden fazladır.
D) Y cismi daha yüksekten bırakıldığı için
sahip olduğu enerji X cisminin sahip olduğu
enerjiden daha fazladır.

A) 4
B) 5
C) 6
D) 7

2

Sonraki sayfaya geçiniz
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Kazanım Değerlendirme Testleri

4) Astronomların gökyüzü ile ilgili araştırma ve
çalışmalarını yürüttükleri yerlere rasathane
(gözlemevi) denir. Gözlemevleri içinde bir veya
daha fazla teleskobun, atölyelerin ve çalışma
odalarının bulunduğu büyük binalardan oluşur.
Optik gözlemevleri kurulurken bazı özellikler
göz önünde bulundurulur.

6) Güneş bir yıldızdır. Evrende milyarlarca yıldız
vardır.
Bu yıldızların oluşmasını sağlayan yoğun
gaz ve toz oluşumuna ne nedir?

Aşağıdakilerden hangisi gözlemevleri
kurulurken dikkat edilmesi gereken
özelliklerden değildir?

A) Bulutsu

B) Karadelik

C) Gezegenler

D) Kuyruklu yıldız

A) Şehir ışıklarından uzakta olmalıdır.

C) Havanın açık veya az bulutlu olduğu
yerlerde kurulmalıdır.
D) Kolay ulaşım için şehir merkezinde
kurulmalıdır.

5)

Şekildeki cisim 2h yüksekliğinden serbest
bırakılıyor.
Bu cismin hareketi boyunca kinetik ve
potansiyel enerjisinin en yüksek olduğu
noktalar neresidir?
Kinetik Enerji

Potansiyel Enerji

A)

A

C

B)

D

B

C)

C

A

D)

C

C
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B) Yüksek bir yere kurulmalıdır.

7) Yıldızlar, kuyruklu yıldızlar, gezegenler,
karadelikler, bulutsular ve birçok gök cismini
içinde barındıran yapılara galaksi yani gökada
denir. Ve bu galaksilerin farklı çeşitleri vardır.
Aşağıda verilenlerden hangisi bir galaksi
çeşidi değildir?
A) Sarmal galaksi
B) Dairesel/eliptik galaksi
C) Düzensiz galaksi
D) Küresel galaksi
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Kazanım Değerlendirme Testleri

8) Hücre ile ilgili teknolojik gelişmeler

10) Fen Bilimleri dersinde öğretmen öğrencilerine
birbirinden farklı hücrelerin yapılarını
inceletmiştir. Öğrencilerden Ahmet ve Mehmet
inceledikleri hücrelerle ilgili aşağıdaki ifadeleri
kullanmışlardır.

:Şişe mantarını mikroskopta inceleyen
ve boş odacıklara hücre adını veren bilim
insanıdır.

Ahmet:

:Hücrenin içindeki küresel yapıya nucleus(çekirdek) adını vermiştir.

Mehmet: Benim incelediğim hücrenin
etrafında duvara benzer bir yapı
bulunmaktadır.

:Var olan hücrelerin daha önceki hücrelerin bölünmesi ile oluştuğunu söylemiş ve
hücre teorisini oluşturmuştur.

Buna göre; Ahmet ve Mehmet’in
inceledikleri hücrelerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Robert Hooke Rudolf Virchow Robert Brown
B) Robert Brown Rudolf Virchow Robert Hooke
C) Rudolf Virchow Robert Brown Robert Hooke
D) Robert Hooke Robert Brown Rudolf Virchow

9) Hücre sistem organizma doku organ
Yukarıda karışık olarak verilen kavramların
basitten karmaşığa doğru sıralanışı
hangisinde doğru yapılmıştır?

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi

Hücre ile ilgili teknolojik gelişmelerden bazıları
yukarıda verilmiştir.
Buna göre ,
ve
sembolleri ile
belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?

Benim incelediğim hücre yuvarlak bir
yapıya sahiptir.

A) Ahmet, yaprak hücresi incelemiş olabilir.
B) Mehmet’ in incelediği hücrede bol miktarda
sentrozom organeli bulunur.
C) Ahmet’ in incelediği hücrede kofullar küçük,
Mehmet’ in incelediği hücrede kofullar
büyüktür.
D) Mehmet, karaciğer hücresi incelemiş
olabilir.

11) I - Şekilleri küreseldir.
II - Konumları değişir.
III - En sıcak olanı kırmızı renklidir.
IV - Isı ve ışık kaynağıdırlar.
V - Doğar, yaşar ve ölürler.
Yıldızlarla ilgili yukarıda verilen
özelliklerden hangisi ya da hangileri
doğrudur?

A) Hücre doku organ sistem organizma

A) I - IV - V

B) I - III - IV - V

B) Hücre sistem organizma doku organ

C) I - II - III - IV

D) I - III - IV

C) organ sistem doku organizma Hücre
D) organizma organ Hücre doku sistem
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Kazanım Değerlendirme Testleri

12) Mitoz hücre bölünmesinin özellikleri ile
ilgili aşağıdaki öğrencilerden hangisi ya da
hangilerinin verdiği bilgi yanlıştır?

14)

Mitoz bölünme tek hücreli
canlılarda üremeyi sağlar.

Papatya

Yukarıda verilen canlıların büyüme ve
gelişmesini sağlayan hücre bölünmesi ile
ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden
hangisi yanlıştır?

Sezen

Mitoz bölünme çok hücreli
canlılarda büyüme ve
onarımı sağlar.
Mitoz bölünme sonucu
dört yeni hücre oluşur.

Sibel

Kader

Mitoz bölünmede parça
değişimi görülmez.

A) Sezen ve Kader

B) Yalnız Kader

C) Yalnız Sibel

D) Sibel ve Duygu

A) Her iki canlı hücresinde de bölünme
öncesinde DNA kendini eşler
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Duygu

Tavşan

B) Her iki canlı hücresinde de önce çekirdek
bölünmesi gerçekleşir.
C) Papatya ve Tavşan’ ın hücrelerinde
sitoplazma bölünmesi aynı şekilde
gerçekleşir.
D) Her iki canlıda görülen hücre bölünmesi
sonucunda oluşan hücrelerin kromozom
sayıları aynıdır.

15)

13) Bir türün nesiller boyunca kromozom sayısının
sabit kalmasını sağlayan ...... bölünmedir. Eğer
böyle olmasaydı canlı türlerinin kromozom
sayısı katlanarak artardı. Ayrıca bu bölünmede
bir hücreden ...... yeni hücre oluşur.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan noktalı
yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi
yazılabilir?
A) Mitoz - iki

B) Mayoz - iki

C) Mitoz - dört

D) Mayoz - dört

Yukarıdaki görsel bir insanın hayata gelme
sürecini temsil etmektedir.
Bu bebeğin oluşumundaki hangi süreçte
mayoz bölünme gerçekleşmiştir?
A) 1
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B) 2

C) 3

D) 4

Sonraki sayfaya geçiniz
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Kazanım Değerlendirme Testleri

16) Kromozom sayısı 2n=32 olan bir hücre art arda
2 mitoz 1 mayoz bölünme geçiriyor.

18) Ay’ın çekim kuvvetinin Dünya’nın çekim
kuvvetinin altıda biri olduğunu biliyoruz.
Dünya’da 2 kg kütleli bir cisme etki eden ağırlık
kuvveti 20 N’dur.

Sonuç olarak oluşan hücre sayısı ve bu
hücrelerden her birinin kromozom sayısı
kaç olur?

Bu bilgiler doğrultusunda dünyadaki
kütlesi 6 kg olan bir cismin aydaki kütlesi
ve ağırlığı ne kadar olur?

Oluşan hücre sayısı Kromozom sayısı
A)

8

16

B)

16

32

C)

16

D)

8

Ay’daki ağırlık

A)

1 kg

6N

16

B)

6 kg

10 N

32

C)

6 kg

60 N

D)

36 kg

120 N

Yandaki şekilde
Dünya üzerinde
belirtilen noktalarda
bulunan cisimlerin
ağırlıkları
dinamometre ile
ölçülüyor ve aynı
olduğu görülüyor.

8,69 N

11 N

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

Neptün

9,2 N

Uranus

1 kg

Mars

1 kg

Dünya

1 kg

Venüs

Merkür

1 kg

23,3 N

Saturn

3,7 N 8,87 N 9,81N 3,77 N

Jüpiter

19)

Güneş

17) Cisimlerin kütlesi bulunduğu konuma göre
değişmez fakat ağırlıkları bulunduğu konuma
göre değişir. Dünya üzerinde kutuplara doğru
gidildikçe kütle çekim kuvveti arttığı için
cisimlerin ağırlığı da artar, ekvatora doğru
gidildikçe kütle çekim kuvveti azaldığı için
ağırlık da azalır.
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Ay’daki kütle

Yukarıda, Güneş sisteminde yer alan
gezegenlerin 1 kg’lık özdeş cisimlere etki
ettiği kütle çekim kuvvetlerinin değerleri
verilmektedir.
Buna göre, aşağıda yapılan yorumlardan
hangisi yanlıştır?
A) Aynı cismin Dünya’daki ağırlığı, Merkür’deki
ağırlığının yaklaşık olarak 3 katıdır.

Buna göre bu cisimlerin kütleleri arasındaki
ilişki aşağıdakilerden hangisindeki gibidir?

B) Dinamometrelerle yapılan ölçümlerde en
büyük değer Jüpiter’de gözlenir.

A) A > B > C

B) B > A > C

C) A = B = C

D) C > B > A

C) Cisimlere uygulanan kütle çekim kuvvetinin
en büyük değeri Dünya’ da gözlenir.
D) Kütle çekim kuvvetinin en küçük değeri
Merkür’ de gözlenirken en büyük değer
Jüpiter’de gözlenir.
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Cisim

Ağırlık

X

10 N

Y

5N

Z

15 N

T

10 N

Kuvvet

Yer
değiştirme

15 N

10 m

10 N

5m

20 N

10 m

15 N

5m

Yukarıdaki tabloda cisimlere uygulanan
kuvvetler ve bu cisimlerin uygulanan
kuvvetlere göre aldıkları yollar ve doğrultuları
verilmektedir.
Tablonun tamamen doğru olması için
aşağıdaki verilenlerden hangisinin
yapılması gerekmektedir?
A) T cisminin yer değiştirme doğrultusu yukarı
yönlü yapılmalıdır.
B) Z cismine uygulanan kuvvetin yatay
doğrultuda olması gerekir.
C) X cisminin yer değiştirme miktarı yatay
doğrultuda 15m olmalıdır.
D) Y cismine uygulanan kuvvet ile yer
değiştirme miktarı aynı büyüklükte
olmalıdır.
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20) Bir cisme kuvvet uygulandığında, cisim
uygulanan kuvvetin doğrultusunda hareket
ettiğinde fiziksel olarak iş yapılmış olur.
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Test bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.
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CEVAP ANAHTARI
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