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Bugün, Millet iradesinin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının
100. yıldönümünü kutlamanın heyecanını, gurur ve coşkusunu, milletçe, hep birlikte yaşıyoruz. Mutluyuz, gururluyuz. Hepinizin, hepimizin, tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun!
23 Nisɑn Ulusɑl Egemenlik ve Çocuk Bɑyrɑmı, dünyɑ üzerinde benzeri bulunmɑyɑn bir ɑnlɑyışlɑ iki fɑrklı ve önemli unsuru bir ɑrɑdɑ tɑşıyɑn milli bɑyrɑmımızdır. Bir yandan Türkiye’nin
modern dünyayla bütünleşmesi, demokrasimizin olgunlaşması ve çoğulcu demokratik normların ülkemizde geçerli kılınması sürecinde önemli rol üstlenen Türkiye Büyük Millet
Meclisinin Kuruluş gününü kutlarken, diğer yandan da bu önemli gün Atɑtürk tɑrɑfındɑn
millet egemen-liğini sonsuzɑ kɑdɑr koruyɑcɑk olɑn çocuklɑrɑ ɑrmɑğɑn edilmiştir.
Büyük Önder Mustɑfɑ Kemɑl Atɑtürk’ün Meclisin ɑçılış günü olɑn 23 Nisɑn’ı Ulusɑl Egemenlik ve Çocuk Bɑyrɑmı olɑrɑk ilɑn etmesi, çocuklɑrın hɑklɑrını dünyɑ gündemine tɑşıması ve
onlara karşı olan sevgisini en yüksek seviyede ispɑt etmesi bakımından önem arz etmektedir.
Hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ki, Ulusal egemenlik, tasada ve kıvançta, her şeyini paylaşma
kararlılığında olan ulusların, geleceklerini belirleme ve biçimlendirme hakkının en güzel ve en
çağdaş ifadesidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde vatan sathının işgal girişimlerine
başkaldıran Türk milleti, canı pahasına verdiği kurtuluş mücadelesi ile egemenlik hakkını ve
haklılığını tüm dünyaya kanıtlamıştır. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesi işte bu Ulusal
Egemenlik idealine dayanmaktadır. Bu nedenle diyebilirim ki, Büyük Türkiye Milletinin Gazi
Meclisi, bu idealin gerçekleştiği, kurtuluşumuzun ve kuruluşumuzun ocağıdır. İnanıyoruz ki bu
ocak tütmeye devam ettikçe bu ülke var olacaktır.
Bu duygularla; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. Yılını, bütün Dünyayı etkisi
altına alan Koronavirüs (Covid19) salgınının gölgesinde buruk bir coşkuyla kutladığımız bu
günde, başta Gazi Mustɑfɑ Kemɑl Atɑtürk olmak üzere, Birinci Meclisimizin kɑhrɑmɑn
üyelerini ve bu uğurdɑ cɑnlɑrını ortɑyɑ koyɑn şehit ve gɑzilerimizi sɑygı ve rɑhmetle ɑnıyor,
varlıklarıyla hayatımıza neşe katan çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.
Ayrıca, ülkemizde başarılı bir şekilde sürdürülen salgınla mücadelenin bir an önce zaferle neticelenmesi için el birliği ile alınan kararlara 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın tam olarak uymasını diliyor, böylece dini ve milli bayramlarımızı yine eskisi gibi bir ve beraber kutlamamızı
yürekten temenni ediyorum.
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Değerli Bursalı Vatandaşlarım;

Yakup CANBOLAT
Bursa Valisi
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Sevgili Çocuklar;
Bundan tam 100 yıl önce aziz milletimizin bağımsızlık için verdiği mücadele millî irade ile taçlanmış, “Egemenlik kayıtsız, şartsız millete aittir.” anlayışıyla yüce meclisimiz kurulmuştur.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü, duyduğu sarsılmaz güvenin ve sevginin ifadesi
olarak ülkemizin geleceği olan sizlere armağan etmiştir.
Dünya üzerinde kutlanan yegâne çocuk bayramının sahibi olan sevgili çocuklar; hayatımıza
kattığınız yücedeğerlere ve eşsiz renklere; yüzlerinizdeki umut, saflık ve sevince hepimizin
ihtiyacı var. Yansıttığınız bu enerji ile sizler için daha çok çalışma gayreti içindeyiz ve size daha
iyi bir gelecek hazırlama sorumluluğu taşıyoruz.
Öğretmenleriniz olarak hedefimiz; sizleri, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp
üreten, bir yanı millî ve manevi değerlerine bağlı iken bir yanı evrensel değerlere açık, çağına
yön verecek bilgi ve beceriye sahip, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştirmek
ve görmektir.
En değerli hazinemiz, sevgili çocuklarımız; bildiğiniz gibi günümüz dünyasında güçlü bir ülke
olabilmenin yolu daha çok bilim, daha hızlı teknoloji ve daha çok araştırıp yeniliklere öncülük
etmekten geçiyor. Bilimle yaşayan, sporla iç içe olan, kültür altyapısı güçlü, çevresine duyarlı,
dünya standartlarını yakalamış, donanımlı, bilim ve meslek insanlarına, sanatçı ve sporculara
sahip bir Türkiye; ancak ve ancak sizlerle mümkün olacak.Okullarınıza ve sınıflarınıza
giderken, derslerinize çalışırken sadece kendiniz için değil aynı zamanda aileniz ve ülkeniz
için daha da çok gayret duymanız inanıyorum ki sizleri hedeflerinize çok daha kolay
ulaştıracak.
Sevgili Çocuklar;
Okullarınıza gidemediğiniz için bu yıl bayramınızı arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle el ele
tutuşarak, şarkılar söyleyerek bir arada geçiremediğiniz ve gönlünüzce eğlenemediğiniz için
üzüldüğünüzü biliyorum. Ancak bazen hayatımızda yaşadığımız zorluklar, sonrasında daha
güzel günleri de beraberinde getirir. Her yıl coşku ve sevinç içinde yaşadığımız 23 Nisan’ı, bu
kez evlerimizden aynı coşku ve sevinçle kutlayarak tüm dünyaya göstereceğiz. Sizlere
sevgimiz, güvenimiz ve inancımız tamdır.
Bu duygu ve düşüncelerle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı,
Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin de 100. yaşını en kalbî duygularımla kutluyorum.

Sabahattin DÜLGER
İl Millî Eğitim Müdürü
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“Bugünü nasıl da iple çekiyordum oysa… 23 Nisan’ı kim dört gözle beklemez ki?
Rengârenk elbiseler, balonlar, şiirler, şarkılar, danslar, günler öncesinden sınıf
süsleme heyecanı… Gösteri hazırlıkları sırasında ne kadar eğlenecektik kim bilir.
Üstelik bu sene öğretmenim şiir okumam için beni görevlendirmişti. ‘Öğretmenim okuyacağım şiire kendim karar vermek istiyorum.’ demiştim de öğretmenim
memnun olmuştu. Laf aramızda, ben de bir sürpriz hazırlamıştım.
Henüz kimse bilmiyor ama kendi şiirimi yazdım. Bu sene, tam da 23 Nisan’ın 100.
yılında, daha önce hiç duyulmamış bir şiirle çıkacaktım sahneye… Ve karşınızda
şair Nisan! Alkışların sesini duyar gibiyim. Ah, ahh!”
Sabah erkenden uyanmış, yatağımda kendi kendime böyle konuşuyordum. İçimden kalkmak gelmiyordu. Annem, babam ve öğretmenim bir süre evde kalmamızın önemli olduğunu anlatmıştı. Evden derslere de seve seve katıldım. Doğrusu
bu ya hiç huysuzluk yapmadım. Ama bugün olacak iş mi? Annem 23 Nisanları
ne kadar seveceğimi biliyordu herhâlde ismimi Nisan koyarken. Tabii bu ayda
doğmamın da etkisi olabilir değil mi? Kardeşim de eylülde doğmuş. İsmini söylememe gerek var mı bilmem. Kardeşim hâlâ uyuyordu. Yattığım yerden masanın
altındaki kâğıtlara takıldı gözüm. Yazılıp çizilmiş ne çok kâğıt vardı. Şiiri yazarken
pek çok deneme yapmıştım. Günlerdir gizli gizli bayramda okuyacağım şiirle uğraşıyorum. Bir eser ortaya çıkarmak, hiç kolay şey değilmiş meğer! Peki ya Türkiye Cumhuriyeti? Bu büyük eser, kim bilir ne büyük emeklerle kurulmuştu…
Ben hayallere dalmış düşünürken bir anda içeriden gelen “rap rap rap da ba rap
rap rap” sesleri ile sıçradım. O da ne! Şimdi de sesler şöyle devam ediyordu: “düt
düt dü dü düt düt düt”
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NİSAN’IN EN GÜZEL BAYRAMI
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… Eylül, gözlerini ovuşturarak yatakta doğruldu:
“Abla, sen de duyuyor musun?” derken çok şaşırmış görünüyordu. Birbirimize
baktık ve hemen kapıya koştuk. Koridorda manzara şöyleydi: ninem önde, annem
arkada, babam en sonda… Önlerinde kartondan yapılmış, ses çıkaran birtakım
aletler! “Anne, ne yapıyorsunuz?” diye yüksek sesle sordum. Hiç bozuntuya vermeden yürümeye devam ediyorlardı. Geçitlerini tamamladıktan sonra durdular.
Babam, “Günaydın çocuklarım, bugün 23 Nisan. Güne bando takımı ile başlamanız uygun olur diye düşündük.” derken neşe içindeydi. Ninem devam etti,
“Üçümüz de çocukluğumuzda bando takımındaymışız biliyor musunuz çocuklar?
Mesela ben bando şefiydim. Köyde tüm çocuklar benim yerimde olmak isterdi.”
Annem atıldı. “Ben de trampet çalıyordum.” dedi, ellerindeki sopaları göster rek.
Keyfimiz yerine gelmişti. “Baba peki sen?” diye sorduk. “Ben mi? Ben de güçlü
nefesimle trombon çalıyordum.” dedi babam. “Haydi, hemen hazırlanın. En güzel kıyafetlerinizi giyin. Bugün çok önemli bir gün, daha yapacak çok işimiz var.”
Eylül de ben de heyecanla giyindik. Ben beyaz eteğimi ve kırmızı gömleğimi giydim. Eylül de rengârenk bir elbise tercih etti. Birbirimizin saçını taradık. İşte şimdi
tam bayram çocuğu olmuştuk. Harika bir kahvaltı sofrası bizi bekliyordu. Sofrada
herkes en güzel 23 Nisan anısını anlattı. Meğer neler neler varmış…
Gülmekten yemeklerimizi zor yedik. Kahvaltıdan sonra oturma odasına girdik ki
bir de ne görelim: Masanın üzerinde çeşit çeşit renkli kâğıtlar, kartonlar, yapıştırıcı, makas… Eylül “Bunlar ne olacak baba?” diye sordu. Babam “Eee, bugün
bayram değil mi? Tıpkı sınıfları süslediğimiz gibi odamızı süsleyeceğiz. Sevinçle
birbirimize sarıldık. Hemen işe koyulalım dedi annem. Kesiyor, boyuyor, oluşturuyor, yapıştırıyorduk. Kimi ip geriyor, kimi balon şişiriyordu. Bir yandan işimizi
yapıyor, bir yandan da arka fonda çalan Barış Manço’ya eşlik ediyorduk.
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“Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileriiiiii…”
Kısa zaman sonra evimizin salonu tam bir bayram yeriydi. Eminim camlarımız
dışarıdan da harika görünüyordu. Eylül sevinçle zıpladı. “Çok güzel oldu, çok iyi
bir iş çıkardık.” Annem “Birlikte olduktan sonra yapamayacağımız şey yok güzel
kızım.” dedi. Babam “Tam 100 yıl önce meclis açılırken de birlik olmak, en güçlü
yanımızdı. Atatürk bu önemli günü hayattaki en önemli varlıklarımıza yani size
armağan etmiş. Bu çok büyük bir armağan çocuklar!” dedi. “Yaşasın, ne şanslıyız.” diyerek dans etmeye başladım. Kardeşim, ninem, annem, babam herkes
kalkmıştı şimdi. Televizyonda bugüne özel konserler, gösteriler, programlar vardı.
Neşe içinde dans ederken gözüm diğer evlerin balkonlarına takıldı.
“Hey, bakın bakın, herkes balkonlara çıkmış.” diye bağırdım coşkuyla. Balkona
koştuk. Diğer çocuklar da camlara çok güzel süsler asmıştı. Hep birlikte şarkılar
söyleyip bayraklarımızı salladık. Balkonda hep birlikte epey zaman geçirdik. Te
rar içeri girerken unutulmaz bir 23 Nisan olduğunu düşündüm. Sabah boş yere
kendimi üzmüşüm! Bu, daha önce geçirdiğim tüm bayramlardan farklı ama çok
keyifli olmuştu. “Ancaaaak bir eksik var. Şimdi herkes koltuklara kurulsun.
Bir sürprizle döneceğim.” diyerek odama koştum. Bugün için yazdığım şiir birazdan gönülleri fethedecek hatta gözleri dolduracaktı. Geri döndüğümde meraklı
bakışlarla karşılaştım. Yapacak bir şey yok, bugün sunucu da bendim. Ve alkışlarınızla karşınızda büyük şair Nisan…

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ölçme ve Değerlendirme Merkezi

YÜZ YILLIK BÜYÜK BAYRAM
Aylardan nisan, yıllardan 1920;
Bundan tam da yüz yıl öncesiydi…
Artık egemenlik; kayıtsız, şartsız milletindi.
Çünkü kuruldu Büyük Millet Meclisi…
Çocuklar, geleceğin emanetçileri;
Onlardan kıymetli ne olabilirdi?
Bu büyük gün, çocuklara armağan edildi.
Yaşatsınlar, yüceltsinler diye cumhuriyeti!
Bugün başka atıyor çocukların kalbi!
Gökyüzü her zamankinden daha mavi…
Kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor bulutlarda,
Toprak mutlu, çiçekler rengârenk dallarda…
Ey güneş yüzlü, şanslı çocuk;
Hürriyet senin, vatan senin, bayrak senin!
Gururla, saygıyla, onurla an Ata’nı…
Neşeyle kutla yüz yıllık büyük bayramı!
Aylin Altınbaş
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FEN BİLİMLERİ
A. Aşağıdaki bilgilerin doğru ya da yanlış olduğuna karar verip, ilgili kutucuğu (X) ile işaretleyiniz.
BİLGİLER

DOĞRU

YANLIŞ
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1. Bir cismin görüntüsü gözümüzde ters oluşur, beynimiz bu görüntüyü düz
olarak algılar.
2. Miyop göz kusuruna sahip kişiler yakını, hipermetrop göz kusuruna sahip
kişiler ise uzağı net göremez.
3. Şaşılık göz kaslarının uyumsuz çalışması sonucu oluşur ve tedavisi yoktur.
4. Gözün renkli kısmı olan iris, kasılıp gevşeyerek gözün arka tarafına geçen ışık
miktarını ayarlar.
5. Ani ve şiddetli bir ses duyduğumuzda ağzımızı açarak östaki borusunun basıncı dengelemesine yardımcı oluruz.
6. İşitme bozuklukları doğuştan olabileceği gibi kişinin darbe ya da yüksek sese
maruz kalması sonucu sonradan da oluşabilir.
7. İç kulakta bulunan çekiç, örs ve üzengi kemikleri sesin şiddetini arttırarak
oluşan titreşimleri salyangoza iletir.
8. Kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarı orta kulakta bulunur.
9. Koku almaçlarında oluşan uyartılar beyne iletilmezse koku algılanmaz.
10. Koku alma bozuklukları ilaçlarla tedavi edilemez.
11. Burun kanaması sırasında baş geriye doğru atılarak burun delikleri pamukla
kapatılmalıdır.
12. Kokuları daha net algılamamızı sağlayan duyu almaçları sarı bölgede yer
alır.
13. Dilimizin ucu acı, arka kısmı ekşi tatlara daha duyarlıdır.
14. Dilimizde bulunan tat bölgelerinin tamamı her tadı ayırt edebilir.
15. Yiyecek ve içeceklerin çok sıcak ya da çok soğuk tüketilmesi dil sağlığını
olumsuz etkiler.
16. Vücudumuzu tamamen kapladığı için en büyük duyu organımız deridir.
17. Alt derimiz ölü hücrelerden oluşurken üst derimiz canlı hücrelerden meydana gelir.
18. Duyu almaçları derimizin her yerinde aynı sayıda bulunduğundan uyarıları
aynı şekilde algılarız.
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FEN BİLİMLERİ

iç kulak

kornea

sarı bölge

sarı leke

mukus

üst deri

alt deri

tat tomurcukları

tükürük

östaki borusu

1. ……………………………..orta kulak ile dış ortam arasındaki basıncı dengeleyerek kulak zarının yırtılmasını engeller.
2. Burun boşluğunun üst kısmında ………………………. denilen kısımda duyu almaçları bulunur.
3. Ağza alınan besin maddelerinin tatlarının algılanabilmesi için bu besin maddelerinin …………………….
içinde çözünmesi gereklidir.
4. Gözün içinde duyu almaçlarınca algılanan ters görüntü ………………………………..de oluşur.
5. ………………………………………… de derimize rengini veren özel hücreler bulunmaktadır.
6. Maddelerden yayılan koku tanecikleri ……………………………..içinde çözünür.
7. Salyangoz ve yarım daire kanallarının bulunduğu kısma …………………………………..adı verilir.
8. Sinirler, kan damarları, ter bezleri, kıl kökleri ………………………………….de bulunur.
9. Gözü dış etkilerden koruyan sert tabaka, gözün ön tarafında farklılaşarak ………………..adı verilen
yapıyı oluşturur.
10. Dilimizin tüm yüzeyinde her türlü tadı algılayabilen………………………………………………bulunur.
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B. Aşağıdaki kutucukların içinde bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları cümlelerdeki
boşluklara yazınız.
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FEN BİLİMLERİ
C. Çerçeveler içinde verilen ifadeleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz. İfade doğru ise “D” yönünde, yanlış ise “Y” yönünde ilerleyerek hangi çıkışa ulaşılacağını bulunuz.
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Çevremizdeki ve vücut
içindeki değişmeleri algılayabilmemizi sağlayan
yapılara duyu almaçları
adı verilir.

Y

D

Bir maddenin
tadının alınabilmesi
için, bu maddenin
tükürük içerisinde
çözünmesi gerekir.

Sert tabaka, göz
yuvarlağının orta kısmını oluşturan beyaz
renkli, sert ve koruyucu bir tabakadır.

D

Y

Orta kulak içindeki
çekiç, örs ve üzengi
kemikleri, sesin orta
kulaktan iç kulağa iletilmesinde görev alır.

D

Y

1

2

D

Braille (Briyl) alfabesi,
Louis Braille tarafından
işitme engellilerin
okuyup yazması için
geliştirilmiştir.

D

Derinin üst yüzeyinde
kan damarları olduğu
için oluşan çizik, sürtünme gibi basit yaralanmalarda kanama görülür.

Y
3

Y

4

Bir ortamda aynı kokuya
uzun süre maruz kalındığında, kokuyu algılayan
yapılar yorulduğu için koku iyi algılanamaz.

D

Y

D

Y

5

6

7

8
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Numaralar

Deri kısmının adı

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Ç. Aşağıdaki deri şeklini inceleyerek, oklarla gösterilen kısımların adını sıra numarasına göre tabloya
yazınız.
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D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyiniz.
1. İşitme olayında ses dalgalarının kulakta izlediği yol aşağıdaki gibi şematize edilmiştir.

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ses
dalgaları

Kulak
kepçesi

Beyindeki
işitme
merkezi

1

2

İşitme
Sinirleri

3

Çekiç,
Örs,
Üzengi
Kemikleri

Oval
Pencere

Şemadaki 1, 2 ve 3 numaralı yerlere yazılması gereken yapılar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
verilmiştir?
1		
A) Kulak yolu
B) Kulak zarı
C) Kulak yolu
D) Uyarı almaçları

2		
Kulak zarı
Kulak yolu
Salyangoz
Kulak zarı

3
Salyangoz
Salyangoz
Sarı benek
Sarı bölge

2. Tat algısı daha anne karnındayken oluşmaya başlar. Bebeklerin ağızlarında yaklaşık otuz bin tat tomurcuğu bulunur. Ancak yaşlandıkça sayıları azalmaya başlar, sağlıklı bir yetişkinin ağzında yaklaşık dokuz
bin tat tomurcuğu vardır.
Buna göre tat algısının yaşlandıkça azalma sebebi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Yaşlandıkça dildeki tat tomurcukları azaldığı için tat duyusu zayıflar.
B) Yaşlandıkça yiyeceklerin kokusu alınamadığından tadı da iyi algılanamaz.
C) Yaşlandıkça dilin tat alma hücrelerinin çabuk yorulması, tat algısını azaltır.
D) Dildeki duyu sinirlerinin besinlerin tadını alamaması nedeniyle tat algısı kaybolur.
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Buna göre limon, acı biber, tuzlu fıstık ve şeker yiyen bir öğrencinin dilinde bu besinlerin tadının
algılandığı tat tomurcukları hangi bölgelerde yoğunlaşmıştır?

A) 		
B)		
C)		
D)		

Limon
3		
4		
2		
1		

Acı biber
2		
2		
1		
3		

Tuzlu fıstık
4		
1		
3		
2		

Şeker
1
3
4
4

4. Kaşlar, göz kapakları, kirpikler, gözyaşı bezleri ve göz kasları göze yardımcı yapılardır. Kaşlar ve kirpikler
gözü yoğun güneş ışınlarından korur. Yabancı maddelerin ve terin göze kaçmasını engeller. Gözyaşı
gözü nemli tutar, kurumaktan korur ve besler. Mikroplar, gözyaşında bulunan enzimler sayesinde yok
edilir.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi gözyaşının görevlerinden değildir?
A) Gözyaşının, korneayı besleyici görevi vardır.
B) Gözyaşı, kirpiklerin sürtünerek aşınmasını önler.
C) Dışarıdan gelebilecek kir ve tozun göze girmesini engeller.
D) Mikropları öldürücü özelliği sayesinde gözü hastalıklardan korur.

5. Dış ortamdan gelen ses, tat, koku, ışık, sıcaklık ve basınç gibi uyarılar; duyu organı olarak adlandırılan
yapılardaki duyu almaçlarınca alınır ve sinirlerde uyartı mesajına dönüştürülür. Beyin bu uyartı mesajlarını değerlendirerek cevap oluşturur. Bu şekilde çevremizde değişen her durum için vücudumuzun
ilgili sistemleri kendini ayarlar ve bunlara uyumlu cevaplar verir. Duyu organlarımız bunun yanı sıra
diğer sistemlerle de uyum içinde çalışarak görev yaparlar.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde duyu organlarımızın diğer sistemlerle çalışmasına dair bir örnek
yer almaz?
A) Alt deride bulunan ter bezlerinin fazla su ve tuzu vücuttan uzaklaştırması
B) Besinlerin dille tadının, burunla da kokusunun algılanması
C) İç kulakta bulunan yarım daire kanallarının vücudun dengesi için beyinciğe yardımcı olması
D) Dilin besinleri çiğnemeye ve yutmaya yardımcı olması
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3. Aşağıda tat tomurcuklarının yoğunlaştığı bölgeleri gösteren dil görseli verilmiştir.
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6. Temel Öğretmen, fen bilimleri dersinde gözün yapısını ve özelliklerini anlattıktan sonra aşağıdaki görseli sınıftaki etkileşimli tahtadan açıyor.
Cisimlerin görülebilmesi için göze gelen ışık ışınları sırasıyla aşağıdaki yapılardan geçmelidir.
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Saydam
tabaka
(Kornea)

Göz
bebeği

Göz
merceği

Sarı
benek

Düz
görüntü

Beyindeki
görme
merkezi

Görme
sinirleri

Kör nokta

Işık

Temel öğretmen, öğrencilerinden göze gelen ışık ışınlarının kırıldığı yapıları ve gözde görüntünün
oluştuğu yeri yazmalarını istiyor. Bazı öğrencilerin verdiği cevaplar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Öğrenciler

Işığın kırıldığı ilk yapı
Göz bebeği

Işığın kırıldığı ikinci
yapı
Göz merceği

Gözde görüntünün
oluştuğu yer
Kör nokta

Ülkü
Ahmet

Saydam tabaka

Göz merceği

Sarı benek

Meltem

Saydam tabaka

Göz bebeği

Sarı benek

Yüksel

Göz bebeği

Sarı benek

Kör nokta

Buna göre hangi öğrenci, tüm sorulara doğru cevap vermiştir?
A) Ülkü

B) Ahmet

C) Meltem

D) Yüksel
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Mikrofon: Ortamdaki sesleri alır.
Ses işlemcisi: Mikrofondan gelen sesleri alır ve düzenler.
İmplant: Ses işlemcisinden sinyal alır ve bunları elektriksel darbelere dönüştürür.
Elektrot dizisi: Uyarıcıdan uyarıları toplayan ve bunları kokleanın içerisinde işitme sinirinin farklı bölgelerine gönderen bir elektrot grubudur. Bu alet sesin kulakta oluşturduğu mekanik dalgaları elektriksel sinyallere dönüştürür. Bu sinyaller işitme sinirlerini uyarır ve bu uyartıyı beyne iletir, böylece
duyma olayı gerçekleşmiş olur.
Buna göre biyonik kulağın kısımları ile kulaktaki yapılar eşleştirilmek istendiğinde, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış olur?
A) Ses işlemcisi → Çekiç-Örs-Üzengi
B) İmplant→ Salyangoz
C) Mikrofon→ Kulak kepçesi
D) Elektrot dizisi→ Oval pencere
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7. Aşağıda biyonik kulak da denilen Koklear İmplant adı verilen teknolojik bir alet hakkında bilgiler verilmiştir.
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8. Yapılan bir deneyde, bir kişiye önce sadece gözleri kapalı halde daha sonra ise gözleri kapalıyken burnu
da tıkanarak aynı yiyecekler sunuluyor. Yiyecekleri tadına bakarak tahmin etmesi isteniyor. İki durum
sonucunda yiyecekleri tahmin etmesiyle ilgili sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
(Her tahmin sonrasında ağız çalkalanarak temizlenmiştir.)
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Yiyecekler
Muz
Zeytin
Portakal
Üzüm
Peynir

Gözü Kapalı

Gözü Kapalı ve Burnu Tıkalı
x
x
x
x

x

Yapılan deney doğrultusunda, aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir?
A) Koku almanın azaldığı durumlarda tat alma duyumuz daha çok çalışır.
B) Gözümüz kapalıyken tüm yiyeceklerin tadını alırız.
C) Yiyeceklerin tadının alınmasında kokusunun alınması da etkilidir.
D) Burnumuz tıkalı olduğunda diğer duyu organlarımız da çalışmaz.

9. Virüs ve bakteri kaynaklı hastalıklardan korunmak için kişisel temizliğimize dikkat etmemiz gerekmektedir. Bu temizliğin öncelikle su ve sabunla yapılması önerilse de bu imkânın olmadığı yerlerde dezenfektan ve kolonya kullanılmaktadır. Dezenfektan ve kolonyanın yoğun olarak kullanılması sonucu
cildin tahriş olduğu ve bazı deri hastalıklarına yol açtığı gözlenmiştir.
Buna göre deri sağlığımızın korunması için;
I. Düzenli olarak banyo yapmalıyız.
II. Kimyasal içerikli malzemeler kullanırken dikkatli olmalıyız.
III. Doğal maddelerden yapılmış temizlik ürünleri kullanmaya özen göstermeliyiz.
uygulamalarından hangileri gerçekleştirilebilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.
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10. Gözümüzün yapısında, ince kenarlı mercek özelliğinde olan göz merceği bulunur. Göz merceğindeki
yapısal bozukluklar göz kusurlarına sebep olur.

Nedeni

Göz merceğinin kırıcılığı azalır.

Sonucu

Yakını net göremez.

Hipermetrop göz kusurunun düzeltilmesi için kullanılması gereken mercek türü ve sebebi hangi
seçenekte doğru verilmiştir?
A) İnce kenarlı mercek, çünkü büyüteç özelliği gösterdiği için uzağı net gösterir.
B) Kalın kenarlı mercek, çünkü göz merceğinin kırıcılığını azaltıcı etki göstererek uzağı net gösterir.
C) İnce kenarlı mercek, çünkü göz merceğine ışığı toplama konusunda destek olarak yakını net gösterir.
D) Kalın kenarlı mercek, çünkü ışığı dağıtarak göz merceğine ulaştırır ve yakını net gösterir.

11. Aşağıdaki tabloda duyu organlarımızdaki duyu almaçlarının yoğun olarak bulunduğu kısım verilmiştir.
Duyu organı

Duyu almaçlarının yoğun olduğu kısım

Göz

Sarı leke

Kulak

Salyangoz

Burun

Sarı bölge

Deri

Üst deri

Buna göre, tabloda verilen bilgiler için aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
A) Tablodaki yanlışlığı düzeltmek için deri duyu organımızda verilen üst deri yerine alt deri yazılmalıdır.
B) Tablodaki yanlışlığı düzeltmek için göz ve burun duyu organımızda verilen sarı leke ile sarı bölge yer
değiştirmelidir.
C) Tablodaki yanlışlığı düzeltmek için kulak duyu organımızda verilen salyangoz yerine yarım daire
kanalları yazılmalıdır.
D) Duyu organlarındaki duyu almaçlarının yoğun olduğu kısımda verilen bilgilerin hepsi doğrudur.
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Hipermetrop
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Cevap Anahtarı
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