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FEN BİLİMLERİ
A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevablarını işaretleyiniz.
1. Bir araştırmacı aşağıdaki kutuların tabanına sırasıyla, fayans, ayna ve buruşturulmuş alüminyum folyo
yerleştiriyor. Kutulara ışık gönderdiğinde ışık ışınlarının izlediği yolu ise aşağıdaki gibi gözlemliyor.
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Fayans
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Buruşuk Alüminyum
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Buna göre, araştırmacı aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabını araştırmaktadır?
A) Işık tüm yüzeylerden aynı şekilde mi yansır?
B) Işık tüm yüzeylerden aynı miktarda mı geçer?
C) Işığın yayılması için maddesel bir ortama ihtiyaç var mıdır?
D) Tam gölgenin oluşması için hangi koşullar gereklidir?
2. Aşağıda yanan bir mum ve mumun önünde art arda birbirine paralel şekilde sıralanmış üç adet mukavva görülmektedir. Mukavva üzerindeki K, L, M noktaları ile N, P, R noktaları aynı hizadadır.
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Gözlemci mukavvalar üzerindeki noktalardan hangi seçenekte verilenlere delik açarsa mum alevini
görebilir?
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C)
D)
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3. Bir öğrenci ışığın doğrusal yolla yayıldığını kanıtlamak için bir deney yapıyor. Bunun için aşağıda A, B, C
ve D harfleriyle gösterilen pipetlerin bir ucundan oyuncak lazer ile ışık tutuyor ve pipetin diğer ucundan ışığı gözlemlemeye çalışıyor.
B
C

D

Buna göre öğrencinin yapmış olduğu bu deney ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Yalnız A pipetinin ucundan bakan göz lazer ışığını görebilir.
B) Yalnız D pipetinin ucundan bakan gözler lazer ışığını görebilir.
C) A ve C pipetlerinin ucundan bakan gözler lazer ışığını görebilir.
D) B ve D pipetlerinin ucundan bakan gözler lazer ışığını görebilir.
4. Melis, annesinin marketten getirdiği alışveriş poşetlerine bakıyor. Market poşetlerinden birinin içindeki muzu görebilirken diğer poşetin içindeki ürünü göremiyor. Annesine bunun sebebini soruyor.
Annesi: “………………………………………………………………………………………………………………..” şeklinde Melis’e
cevap veriyor.

Buna göre annesinin Melis’e verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muzun görülme nedeni ışığın soğurulmasıdır.
B) Poşetin içinin görülmeme nedeni ışığın dağınık yansımasıdır.
C) Muzun görülme nedeni poşetinin ışığı geçirebilen bir madde olmasıdır.
D) Poşetlerden birinde ışığın düzgün diğerinde dağınık yansıma yapmasıdır.
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5. Işığın bir yüzeye çarparak bulunduğu ortama geri dönmesine yansıma denir.
Bir grup öğrenci aşağıdaki yüzeylerde ışığın yansımasını gözlemlediklerinde, buruşturulmuş alüminyum folyoda net bir görüntü oluşmadığını, ayna ve durgun suda ise görüntüler oluştuğunu görüyorlar.

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ayna

Durgun su

Buruşturulmuş
alüminyum folyo

Bu gözlem sonuçlarına göre;
I. Alüminyum folyoda gelme açısı yansıma açısına eşit olmadığı için net bir görüntü oluşmamıştır.
II. Ayna ve durgun suda düzgün yansıma görülürken alüminyum folyo da dağınık yansıma görülür.
III. Her üç yüzeyde de gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali aynı düzlemde bulunur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

6. Fen bilimleri öğretmeni yansıma kanunlarını anlatmak için düz ayna, renkli balonlar ve lazer ışık kaynağı ile şekildeki düzeneği hazırlar. Düzenekteki kareler eşit özdeştir.

Lazer ışık kaynağından yukarıdaki gibi zeminde bulunan düz aynaya gelen ışık ışını aynadan yansıdıktan sonra hangi balona isabet eder?
A) Siyah
B) Mavi
C) Kırmızı
D) Yeşil
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Saydam Maddeler
• Su
• Cam
• Hava

Yarı Saydam
Maddeler
• Buzlu cam
• Yağlı kağıt
• İnce tül

Saydam Olmay
an
Maddeler
• Kitap
• Taş
• Tahta

Betül’ün yaptığı bu sınıflandırma için aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Sınıflandırmada saydam maddelere verdiği örneklerde hata yapmıştır.
B) Sınıflandırmada yarı saydam maddelere verdiği örneklerde hata yapmıştır.
C) Sınıflandırmada saydam olmayan maddelere verdiği örneklerde hata yapmıştır.
D) Sınıflandırmada verdiği tüm örnekler doğrudur.

8. Işık ışınları, saydam olmayan bir cisme çarptığı zaman cisimden geçemez ve cismin arkasında karanlık
bölge oluşur. Bu bölgeye tam gölge adı verilir. Mert, kendisinin ve ışık kaynağının bulunduğu konumun
gölge boyuna etkisini gözlemlemek istemektedir. Bunun için aşağıdaki gibi bir düzenek hazırlar.

Buna göre Mert’in perdede oluşan gölge boyu ile ilgili;
I. Işık kaynağı K noktasında iken Mert S noktasına doğru giderse gölge boyu giderek küçülür.
II. Mert R noktasında iken ışık kaynağı K noktasından P noktasına doğru getirilirse gölge boyu giderek
büyür.
III. Mert S noktasında iken ışık kaynağı sola doğru hareket ettirilirse gölge boyu giderek büyür.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.
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7. Sibel Öğretmen öğrencilerinden ışık geçirgenliğine göre maddeleri sınıflandırmalarını istiyor. Bunun
üzerine öğrencilerinden Betül aşağıdaki gibi bir sınıflandırma yapıyor.

D) I, II ve III.
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9.

HAZAR KAPLANI

Yukarıda verilen habere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Hazar kaplanının neslinin tükenmesi doğal afetler sonucunda gerçekleşmiştir.
B) Kalan son bir türün yok olması biyoçeşitliliği etkilememiştir.
C) Hazar kaplanı da salep orkidesi ve Ankara keçisi gibi nesli tükenen türler arasına girmiştir.
D) İnsan faaliyetleri Türkiye’deki bazı türlerin yok olmasına neden olmuştur.
10. Kırsal bir bölgede bilinçsiz avlanma nedeniyle kurt sayısının aşırı azalması, yaban domuzu sayısında
artışa neden oldu. Sayısı artan yaban domuzları besi hayvanlarına, ağaçlara, tarımsal ürünlere zarar
vermenin yanında ısırma ve hastalık bulaştırma nedeniyle insan sağlığını da tehdit etmektedir.

Canlı sayısı
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Türkiye'de Siirt, Şırnak, Uludere ve Çukurca taraflarında, Irak sınırındaki dağlarda ve
vadilerde yakın zamanlara kadar bulunduğu anlaşılmaktadır. Hazar Kaplanları Hazar
Denizi etrafında yaşamışlardır. Hazar kaplanı, son olarak 1970 Şubat'ında görülmüştür.
Hakkâri, Uludere'de görülen bu kaplan türü
vurularak öldürülmüştür. Türünün son örneği olan Hazar Kaplanı bu olay sonucunda
nesli tükenen hayvanlar arasına girmiştir.
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Alınan bazı önlemler ile bölgede doğal dengenin korunması amaçlanmıştır.
Yukarıda yer alan açıklama ve grafiğe göre hangi seçenek doğru bilgi içermektedir?
A) Kurt sayısının azalması bölgenin biyoçeşitliliğine yarar sağlamıştır.
B) 1990-2020 yılları arasında yaban domuzlarının birey sayısı sürekli artış göstermiştir.
C) 2010 yılından sonra bölgedeki kurtlar koruma altına alınmış olabilir.
D) Tarım alanlarında en az zarar görülen yıl 2010 olmuştur.
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11.

Meyve ve sebzelerin üzerindeki böcekleri öldürdüğü için 1940’lı yıllarda çok yaygın bir
şeklide kullanılmıştır. Bu ilaç sayesinde ürünlerde verim artırmıştır. Ancak kullanımından
belli bir süre sonra özellikle balıklar ve kuşlar için çok öldürücü olduğu ortaya çıkmıştır.
Kuşların yumurtalarının kabuklarını zayıflattığı ve üremelerini sonuçsuz bıraktığı için birçok tür yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Böcekleri yiyen birçok hayvan zehirlenmiştir. Meyve ve sebzeleri tüketen birçok canlı gibi insanların solunum ve dolaşım
sistemi üzerinde de olumsuz etkileri zamanla ortaya çıkmıştır.

Yukarıda verilen gazete haberine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ürün hasadının artmasıyla beraber, biyoçeşitlilik de artmıştır.
B) Bu ilaç çevre kirliliğine yol açmıştır.
C) Bazı canlı türleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.
D) Birçok canlının yaşamı tehdit altına girmiştir.

12. Çeşitli faaliyetlerle sebep olduğumuz çevre sorunlarının etkilerinin azaltılması ve gelecek nesillere sorunsuz bir çevre bırakılması için üzerimize düşen birtakım görevler vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu görevlerden birisi olamaz?
A)
B)
C)
D)

Su, elektrik ve hammadde kaynaklarının bilinçsiz kullanımını azaltmalıyız.
Mümkün olduğunca geri dönüştürülebilir ürünleri tercih etmeliyiz.
Toplu taşıma araçlarını kullanmak yerine özel araçlarımızla trafiğe çıkmalıyız.
Çevre sorunları ile ilgili etrafımızdaki kişileri bilgilendirme çalışmaları yapmalıyız.

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

DDT: BÖCEK ÖLDÜRÜCÜ İLAÇ
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Cevap Anahtarı
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