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1- AĢağıda verilen prizmadan  çıkan ıĢınları sırası ile 

yazınız. 

  

 

 
 

 

 

 

2- Havanın açık ve bulutsuz olduğu günlerde gökyüzü 

neden mavidir? 

 

A)  Atmosferde güneĢ ıĢığının mavi renginin daha 

fazla saçılması.  

B)  GüneĢten gelen ıĢığın mavi renginin atmosferde 

soğurulması.  

C)  GüneĢ ıĢığındaki tüm renklerin atmosferde 

soğurulması.  

D)  Atmosferi oluĢturan gaz moleküllerinin renksiz 

olması. 

3- 

 
 

 
5-ġekilde (+) yüklü M 

cismi elektroskoplara 

yaklaĢtırıldığında K nın 

yaprakları açılıyor, Lnin 

yaprakları ise biraz 

kapanıyor. Buna göre, 

elektroskoplar hangi 

yükle yüklüdür?  
 

A) K (+)  ,    L ( - )  B) K ( +)   ,   L ( + ) 

C) K ( - )  ,   L ( + )  D) K ( - )   ,   L ( -  ) 

 

6- AĢağıda verilen elektrik devresi ile ilgili aĢağıdaki  

ifadelerden hangisi doğrudur? (Ampuller özdeĢtir ) 

 
A) L ve M  birbirine seri bağlıdır. 

B) L ve M nin parlaklıkları eĢittir. 

C) K nin üzerinden geçen akım en küçüktür. 

D) N sökülürse tüm ampuller söner. 

 

7-ġekle göre K , L ve M cisimlerinin yük durumları 
aĢağıdakilerden hangisi gibidir?    

            K            L          M                                                                           

A )        -           +         + 

B )        +           -         + 

C )        -            -         + 

D )        +          +         + 

8- AĢağıdaki tabloya mavi renkli bir tiĢörtün üzerine 

farklı renk ıĢıklar gönderildiğinde hangi renkte 

görüleceğini yazınız. 
 

 

 Beyaz 

ışıkta 

Kırmızı 

ışıkta 

Mavi 

ışıkta 

Yeşil 

ışıkta 

Sarı 

ışıkta 

 
Mavi 

tişört 

 

     

 

 

 

9- 

 
 

Belirli renklerdeki ıĢığı geçirip,diğer renkleri soğuran 

cisimlere ‘ıĢık filtreleri’ denir.Buna göre; Ģekilde 

gösterildiği gibi kırmızı ve yeĢil renkte iki filtrenin 

arkasında duran bir çocuk,kendisine gönderilen beyaz 

ıĢığı hangi renkte görür? 

 

 

A) Beyaz           B) Siyah          C) Sarı            D) Mavi 
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10-AĢağıdaki ifadelerin yanına doğruysa (D),yanlıĢsa 

(Y) harfi yazınız. 
(      ) Böbreklerimiz,kan içindeki atık maddeleri 

vücudumuzdan solunum,idrar ve dıĢkı Ģeklinde atar. 

(     ) Korku anında glukagon hormonu salgılanır. 

(     ) Hipofiz bezi tüm iç salgı bezlerini denetler. 

(     ) Görüntü sarı lekeye ters düĢer. 

(     ) Üst deri ölü hücrelerden oluĢur. 

11- 

 Görme Refleks Solunum 

Beyin √   

Omurilik   √ 

Omurilik soğanı  √  

Sude beyin, omurilik ve omurilik soğanının kontrol 

ettikleri olaylarla ilgili Ģekildeki tabloyu hazırlıyor. 

Tabloda nasıl bir değiĢiklik yapılırsa tablo hatasız olur? 

A) Beyin ile omurilik yer değiĢtirmeli 

B) Beyin ile omurilik soğanı yer değiĢtirmeli 

C) Refleks ile solunum yer değiĢtirmeli 

D) Refleks ile görme yer değiĢtirmeli 
12- 

 

13-AĢağıdaki tanecik modellerinden hangisi ya da 

hangileri bir elemente aittir? 

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

 

14- Burcu, öğretmeninin tahtaya çizdiği elektron 

dizilimlerine bakarak bazı bilgileri defterine not 

almıĢtır.  

 
Burcu’nun yazdığı notlardan hangisi yanlıĢtır? 
A) Cl atomu daha kararlı hale geçebilmek için bir elektron 

alır. 

B) Na’nın son katmanında 1 elektron vardır. 

C) Elektron kazanan Cl  atomu anyon haline geçer. 

D) Na ile Cl arasında  kovalent  bağlı yemek tuzu bileĢiği 

oluĢur. 

 

15-‘ C6H12O6 ’  formülü ile yazılan bileĢik ile ilgili 

aĢağıdaki bilgilerden hangisi yanlıĢtır? 

 

A)  BileĢiğin adı basit Ģekerdir. 

B)  3 farklı çeĢit atom içerir. 

C)  BileĢikteki ‘H’ atomları sayısı 12’ dir. 

D)  BileĢikteki toplam atom sayısı ‘20’ dir. 
 

16-AĢağıdakilerden hangisi hem karıĢımlar hem de 

bileĢikler için ortak bir özelliktir? 

A)  Saf madde olmaları 

B)  En az iki maddeden oluĢmaları 

C)  Formüllerle gösterilmeleri 

D)  Maddelerin özelliklerini kaybetmeleri 

17- Çayı çok Ģekerli olan Yusuf çayını içebilmesi için 

Ģekerli çay çözeltisini seyreltmesi lazım. Bunun için 

aĢağıdakilerden hangisini yapması gerekir? 

A) Çaya Ģeker eklemek           B) Çayın yarısını boĢaltmak 

C) Çayı ısıtmak                       D)  Çaya su eklemek 

 

18- AĢağıdaki tabloda verilen maddelerin ne çeĢit 

karıĢım olduğunu karĢılarına ‘X’  iĢareti koyarak 

belirtiniz. 
KarıĢım Homojen Heterojen 

Kolonya   

Kumlu su   

Ayran   

ġekerli su   

Zeytinyağlı su   

19-AĢağıda bazı çözeltiler verilmiĢtir.Bu çözeltilerden 

hangisi elektriği  en iyi iletir? 
A)                                                B)                              

1 lt su                                         1 lt su 

        1  gr tuz                                 100 gr Ģeker  

 

 

               

 

                 C)                              D) 

              1 lt su                                  1 lt su 

             10 gr tuz                           10 gr Ģeker 

 

 

 

20- EĢit miktarlarda su bulunan kaplara aĢağıdaki 

koĢullarda eĢit miktarlarda Ģeker konuyor. Bunlardan 

hangisinde çözünme en hızlıdır? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Her soru ‘5’ puandır. BaĢarılar dileriz… 


