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FEN BİLİMLERİ
A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyiniz.

A) İki adet özdeş çalar saat, biri su ile diğeri aynı miktar zeytinyağı ile dolu özdeş cam fanuslar.
B) Farklı büyüklükte iki adet çalar saat, aynı miktarda su ile dolu iki adet cam fanus.
C) Birinin havası boşaltılmış, iki adet özdeş cam fanus ve iki adet özdeş çalar saat.
D) Biri su ile diğeri hava ile dolu özdeş iki adet cam fanus ve iki adet özdeş çalar saat.

2. Titreşim yapan varlıklar ses üretirler ve bu ses dalgalar hâlinde yayılır. Bir ses dalgasının oluşması için
titreşen bir cisim olması gerekir. Ses dalgalarının belli bir yayılma sürati vardır. Bu sürat, sesin yayıldığı
ortamın yoğunluğuna ve sıcaklığına bağlı olarak değişir.
Buna göre;
I. Yıldırım ve şimşek olaylarında önce ışığın daha sonra sesin algılanması
II. Uzaktan gelen trenin sesi duyulamazken, kulağımızı raylara yaklaştırdığımızda duyulabilmesi
III. Suyun altında gerçekleşen bir patlamanın sesinin iki kez duyulması
olaylarından hangileri yukarıdaki açıklamaya örnek olarak verilebilir?
A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve III.

D) II ve III.

3. Boynumuzun ön tarafında, soluk borusunun sağında ve solunda bulunan beze tiroit bezi denir. Tiroit
bezi, tiroksin denilen hormonu salgılar. Tiroksin hormonu üretimi vücuda alınan iyot mineraline bağlıdır.
Guatr hastası olan Güven Bey’in tiroit bezinin büyüklüğü ve vücudundaki iyot miktarının zamana bağlı
değişim grafiği aşağıdaki gibidir.

İyot Miktarı

Tiroit Bezinin Büyüklüğü
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1. Sesin yayılabilmesi için maddesel ortam gerekli midir? Sorusuna cevap bulabilmek için bir deney yapacak olan araştırmacının deneyinde kullanması gereken malzemeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Zaman

Zaman

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Vücuda yeterli miktarda iyot alınmadığında üretilen tiroksin miktarı da azalır.
B) Vücuda alınan iyot miktarı arttıkça tiroit bezinin büyüklüğü de artar.
C) Tiroit bezinin büyümesiyle guatr hastalığı oluşur.
D) Tiroit bezi, vücuttaki iyot eksikliğinden dolayı daha fazla tiroksin salgılamak için büyür.
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4. Maddelerin farklı yapıda olmaları sesi soğurma miktarlarını etkiler.
Aşağıdaki grafikte üç farklı maddenin sesi soğurma miktarları arasındaki ilişki verilmiştir.

Kumaş

Kağıt

Strafor

Bu maddeler kullanılarak eşit hacimdeki üç odanın duvarları kaplanıyor ve odaların içerisine özdeş
çalar saatler yerleştiriliyor.

B Odası

A Odası

C Odası

Çalar saatler çaldığında eşit mesafedeki yan odalarda A odasındaki ses en şiddetli, C odasındaki ses ise
en az şiddetli biçimde duyulmuştur.
Buna göre bu odalar hangi seçenekte verilen maddeler ile kaplanmıştır?

A)
B)
C)
D)

A Odası

B Odası

C Odası

Kağıt

Kumaş

Strafor

Strafor

Kağıt

Kumaş

Kağıt

Strafor

Kumaş

Kumaş

Kağıt

Strafor
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Sesin soğurulma miktarı
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5. Ses kaynağından çıkan ses dalgalarının bir yayılma hızı vardır. Yayılma hızı bulunduğu ortamın yoğunluğu ile orantılı olarak değişir.
Aşağıdaki grafikte 20°C sıcaklıktaki 3 farklı maddede sesin yayılma hızı verilmiştir.
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Buna göre verilen bilgiler doğrultusunda sesin yayılma hızıyla ilgili;
I. Sesin yayılma hızı ortamın sıcaklığına bağlıdır.
II. Sesin yayılma hızı katılarda, sıvı ve havaya göre daha fazladır.
III. Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin yayılma hızı azalır.
yukarıdaki ifadelerden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız II.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

6. Balina, yunus ve yarasa gibi canlılar yönlerini bulmak ve besinlere ulaşmak için sesin yansıması özelliğini kullanmaktadırlar.
Buna göre;
I. Teknelerde balık sürülerinin bulunması için sonar cihazının kullanılması.
II. Vücudumuzun görüntülenmesi için röntgen cihazının kullanılması.
III. Uçaklarda yön tespiti için radarların kullanılması.
uygulamalarından hangileri sesin yansıma özelliğini kullanarak çalışmaktadır?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

7. Yandaki görselde verilen kişinin vücudunda seçeneklerde verilen olaylardan
hangisinin gerçekleşmesi beklenmez?
A) Kalp atışlarının hızlanması
B) Vücut metabolizma hızının artması
C) Kan basıncının yükselmesi
D) Kanındaki adrenalin hormonu miktarının azalması

4
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ölçme ve Değerlendirme Merkezi

FEN BİLİMLERİ

Çok sayıda kulak enfeksiyonu çeşidi varken en sık görüleni çocuklardaki orta kulak iltihabıdır. Orta
kulak iltihabı genellikle nezle, gribal enfeksiyon, sinüzit veya üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben
ortaya çıkar.
Açıklamaya göre çocuklarda orta kulak iltihabının daha sık görülmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çocuklarda bağışıklık sisteminin yetişkinlere oranla daha zayıf olması.
B) Küçük çocuklarda östaki borusunun daha yatay ve kısa olması.
C) Anne sütü ile beslenen çocukların yatar pozisyonda iken, sütün orta kulağa kaçması.
D) Çocukların yetişkinlere göre daha uzun uyku sürelerine sahip olması.

9. Refleks; vücudun ışık, ses ve sıcaklık gibi bazı uyarılara karşı ani ve istemsiz tepki göstermesidir. Vücudu koruyucu özelliği vardır. Doğuştan kazanılan (kalıtsal) refleks ve sonradan kazanılan (şartlı) refleks
olmak üzere iki çeşidi vardır.
Aşağıdaki tabloda insanlara ait bazı davranışlar yer almaktadır.
Araba kullanmak

Diz kapağına vurulduğunda bacağın
öne doğru fırlaması

Kazak örmek

Göz bebeğinin fazla ışıkta küçülüp, az
ışıkta büyümesi

Dans etmek

Bebeğin annesini emmesi

Tabloda kalıtsal refleks olan davranışların bulunduğu kutucuklar boyanmak istenmektedir.
Buna göre, kutucukların doğru boyandığı şekil hangi seçenekte verilmiştir?
A)			

B)			

C)			
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8. Kulak gelişiminin büyük kısmı 5-6 yaşına kadar tamamlanmaktadır. Östaki borusu, orta kulak basıncının, dış atmosferik basınç ile dengelenmesini sağlar. Küçük yaşlarda daha yatay ve kısadır. Büyüme ile
beraber uzunluğu ve eğimi de artar.

D)

5
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ölçme ve Değerlendirme Merkezi

FEN BİLİMLERİ
10. Bir ünite kan üç kişiye hayat vermektedir. Üstelik tek kaynağı da insandır. Kan bağışı bu yüzden büyük
önem taşımaktadır. Sürekli bir ihtiyaç olan kan bağışının tek adresi ise Kızılay’dır. 2019 yılı boyunca
sürdürülen kampanyalar ve vatandaşların gösterdiği ilginin sonucunda 2019’da 2 milyon 809 bin 237
ünite kan bağışı yapılmıştır.
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Kızılay’ a yapılan kan bağışları ile ilgili görselden yola çıkılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi
yapılamaz?
A) Kadın bağışçıların yaptığı kan bağışı her yıl artış göstermiştir.
B) Toplam kan bağışı içinde erkek bağışçıların payı kadınlardan fazladır.
C) En fazla kan bağışını 18-25 yaş aralığındaki genç erkekler yapmıştır.
D) 2019 yılında, kan bağışında son beş yılın en yüksek seviyesi yakalanmıştır.
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Kan Şekeri (Glikoz)
I
Normal şeker seviyesi
II

Zaman

Grafikle ilgili öğrenciler aşağıdaki yorumları yapıyorlar.
Efe: Kandaki glikoz miktarının arttığı I numaralı bölümde insülin hormonu salgılanarak glikoz miktarı
normal seviyeye gelmiştir.
Yağmur: II numaralı bölgede kan şekerinin düşmesinin sebebi kişinin yeni yemek yemiş olması olabilir.
Cemre: Kandaki glikoz miktarının azaldığı II numaralı bölümde glukagon hormonu salgılanarak glikoz
miktarı normal seviyeye gelmiştir.
Görkem: I numaralı bölgede kan şekerinin artmasının sebebi kişinin uzun süredir yemek yememesi
olabilir.
Buna göre hangi seçenekte ismi verilen öğrenciler grafiği doğru olarak yorumlamıştır?
A) Yağmur ve Görkem
B) Efe ve Cemre
C) Efe, Yağmur ve Cemre
D) Efe, Yağmur, Cemre ve Görkem
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11. Pankreas tarafından kan şekerinin ayarlanması için insülin ve glukagon adı verilen hormonlar salgılanmaktadır.
Aşağıda kandaki glikoz miktarının değişimine ait grafik verilmiştir.
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Cevap Anahtarı
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