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Şekildeki top üzerine etki eden kuvvetler verilmiştir.
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Topun dengede kalabilmesi için uygulanması gereken kuvvetin yönü ve büyüklüğü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
verilmiştir?
A) 3 N Batı

B) 3 N Doğu

C) 7 N Doğu

D) 7 N Batı
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Alınan Yol - Zaman Graﬁği

Bir araca ait alınan yol - zaman grafiği verilmiştir.

2. Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler hakkında verilen

I. Araç sabit sürat ile hareket etmektedir.

bilgilerden hangisi doğrudur?

II. Araç dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.
III. 40. ve 50. saniyeler arasında aldığı yol, 10. ve 20. saniyeler arasında aldığı yoldan fazladır.

B) Dengelenmiş kuvvetler etkisindeki cisimler sadece dururlar.
C) Yer çekimi kuvveti ile yere düşen bütün cisimler dengelenmiş kuvvet etkisindedir.
D) Dengelenmiş kuvvetlerde net kuvvet her zaman sıfırdır.
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A) Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindeki cisimler her zaman yavaşlayarak hareket eder.

Grafik ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

6. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeler
yazıldığında hangi kelime boşta kalır?

3. Aşağıda sürat ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Aynı yolu daha kısa sürede alan daha yavaştır.
B) Aynı sürede daha fazla yol alan daha hızlıdır.
C) En kısa sürede en fazla yol giden en hızlıdır.
D) En kısa yol en kısa zamanda alınır.

Bir hareketlinin sürati aldığı yola ve ..................... bağlıdır.
Aynı yolu ........... sürede tamamlayan hareketlinin sürati
daha azdır.
Bir yarışta sürati fazla olan atlet bitiş çizgisine daha ...........
sürede ulaşabilir.
A) Zaman

B) Uzun

C) Önce

D) Kısa

4.

C

B

A

A, B ve C araçları şekildeki konumlarında iken, bitiş noktasına aynı anda varıyorlar.
Buna göre araçların süratlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız?
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7. Aşağıdaki cisme etki eden F1 kuvveti ile yönü ve büyüklüğü

bilinmeyen F2 kuvveti etki etmektedir. Net kuvvetin batı yönünde 5 N olabilmesi için F2 kuvvetinin büyüklüğü ve yönü
ne olmalıdır?

FNet = 5 N

F1 = 10 N

A) C > B > A

B) A > B > C

A) 5 N Batı

B) 15 N Doğu

C) B > A > C

D) A > C > B

C) 5 N Doğu

D) 15 N Batı
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8. Aşağıda verilenlerden kaç tanesi dengelenmiş kuvvetlerin

11.Vücudumuzdaki boşaltımla ilgili olarak aşağıda verilen bilgi-

etkisi altındadır?

lerden hangisi yanlıştır?

* Yukarıdan aşağıya süzülen paraşütçü
* Duvarda asılı tablo

A) İdrarın içerisinde yararlı ama fazlalık maddeler olabilir.

* Çatıdan düşen kiremit

B) Böbrek atardamarında temiz kan bulunur.

* Sürati sürekli 90 km/sa olan araç

C) Böbrek atardamarında süzülecek atıklar daha fazladır.

A) 1

B) 2

D) Tuz sadece böbrek tarafından dışarı atılır.

C) 3

D) 4

12.Aşağıdaki verilenlerden hangisi soluk alma sırasında gerçekleşmez?

9.
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Emre, Emir ve Ege 50 metrelik parkurda koşu yarışı yapıyor.
Koşu yarışına ait verilen grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
I. Yarışta en süratli Emre’dir.
II. Ege aynı yolu en uzun sürede almıştır.
III. Ege, Emre ve Emir sabit süratle hareket etmiştir.
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

10.Aşağıda boşaltım sistemine ait organlar verilmiştir.

A) Diyafram kası kasılarak düzleşir.
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B) Kaburga kasları kasılır.
C) Akciğerin hacmi azalır.
D) Akciğere dışarıdan hava girer.

13.Hastanenin acil servisinde yatmakta olan bir hasta için AB
Rh (-) kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin aşağıdaki
şartlardan hangilerini sağlamaları gerekmektedir?
I. Kan grubu AB Rh (-) olmalıdır.
II. Herhangi bir bulaşıcı hastalığı olmamalıdır.
III. 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

14.Büyük kan dolaşımının amacı temiz kanın ve besinin vücuda

dağıtılmasıdır. Kalbin sağ kısmında kirli kan, sol kısmında temiz kan bulunur.
Verilen açıklamalara göre büyük kan dolaşımı kalbin hangi
kısmında başlar, hangi kısmında biter?
A) Sağ alt odacık - sol üst odacık

Verilen organların hangisinin görevi yanlış verilmiştir?

B) Sol alt odacık - sağ üst odacık

A) I. Boşaltım sisteminin temel organı olan böbrektir.

C) Sağ alt odacık - sol alt odacık

B) II. Oluşan idrarı idrar kesesine taşır.

D) Sol alt odacık - sağ alt odacık

C) III. İdrar bir süre burada bekler.
D) IV. İdrar borusu ile idrar dışarı atılır.
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15.Şekilde vücudumuzda gerçekleşen kanın dolaşımının bir kıs-

18.Kemikler kıkırdağın sertleşmesi sonucu oluşur. Anne karnın-

mı verilmiştir. Bu görsele göre seçeneklerde verilenlerden
hangisi doğrudur?

da kıkırdak dokuya kalsiyum birikerek kemiğe dönüşür. Kemikleşme yirmili yaşlara kadar devam eder.

Kıkırdağın kemikleşmesi olayı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Büyük kan dolaşımıdır.
B) Bu dolaşım sonucu kan oksijence fakirleşir.

A) Doğumdan sonra vücutta kıkırdak yapı zamanla azalar.

C) Akciğer atar damarında kirli kan bulunur.

B) Kemikleşme ömür boyu devam eder.

D) Akciğer toplar damarı kanı kalbin sağ üst odacığına getirir.

C) 20 yaşından sonra vücudumuzda kıkırdak yapı kalmaz.
D) Kemiğin, kıkırdağa dönüşümünde kalsiyum etkilidir.

16.Mekanik sindirim besinlerin kas hareketi ve safra sıvısı ile kü-

19.

Buna göre mekanik sindirimle ilgili olarak;
I. Besinler kana geçebilecek hale gelir.
II. Kimyasal sindirimi kolaylaştırır.
III. Bütün besinler mekanik sindirime uğrar.
açıklamalarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız II

B) I ve II

C) I ve III

D) I, II ve III
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çük parçalara ayrılmasını sağlar. Mekanik sindirim sırasında
enzim kullanılmaz.

Şekilde verilen tutulma ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?

17. Sindirim sistemine ait organlar aşağıda verilmiştir.
A) Belirli tarihlerde gerçekleşen doğa olayıdır.
B) Dünya’daki insanların çoğu doğrudan gözleyebilir.
C) Ay’ın yeni ay evresinde gerçekleşir.
D) Doğrudan gözlenmesi tehlikelidir.

20.Güneş sisteminde bazı gezegenlerin özellikleri verilmiştir.
Verilen bu gezegenlerin Güneş’e olan uzaklığına göre sırası
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
∆ Güneş sisteminin en soğuk gezegenidir.
Verilen organlardan hangisi hem sindirim sisteminde hem
de solunum sisteminde bulunur?
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□ Güneş sisteminin en büyük gezegenidir.
● İki doğal uydusu bulunan gezegendir.

A) Ağız

B) Yutak

A) □ ● ∆

B) ∆ ● □

C) Yemek borusu

D) Mide

C) ● □ ∆

D) ● ∆ □

