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1.OTURUM SORU KĠTAPÇIĞI
TÜRKÇE- SOSYAL BĠLGĠLER –FEN VE TEKNOLOJĠ
GENEL AÇIKLAMA
1. Bu kitapçık Türkçe – Sosyal Bilgiler - Fen ve Teknoloji sorularını içermektedir. Kitapçık 21
sayfadan oluşmaktadır.
2. Dağıtılan cevap kağıdının üzerinde adınız, soyadınız ve sınıfınız yazılmış ve kot numaranız
kotlanmıştır. Kağıdın, size ait olup olmadığını kontrol ediniz.
3. Bu test 30 Türkçe, 10 Sosyal Bilgiler ve 10 Fen ve Teknoloji sorusundan oluşmaktadır.
(Toplam 50 soru) Tüm soruları yanıtlamanız için size 90 dakikalık süre verilecektir.
4. Her sorunun 4 seçeneği vardır. Doğru yalnız bir tanesidir. Doğru cevabın harfini kurşun
kalemle iyice karalayınız.
5. Bir soruda iki seçenek karalanırsa o soru yanlış olarak değerlendirilir.
6. Cevap kağıdını karalamayınız, kirletmeyiniz ve üzerine birşey yazmayınız.
7. Bilmediğiniz soru üzerinde fazla zaman harcamayınız. Zamanınız kalırsa tekrar dönersiniz.

TÜRKÇE TESTĠ

SORU 1.

Çoğu zaman karĢımıza çıkan tehlikeleri küçümser, önem vermeyiz. Bu
yüzden önlem almayı da ihmal ederiz. Oysa küçük saydığımız bu
tehlikeler büyük sorunlara yol açabilir.
Ne demiĢ atalarımız: <<........................................................................... >>

Yukarıdaki paragrafta boĢ bıra kılan yere gelebilecek en uygun atasözü
aĢağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Sakınan göze çöp batar.
B) Ava giden avlanır.
C) Az ateş çok odun yakar.
D) Serçeden korkan darı ekmez.

SORU 2.
Sabahle yin etraf ağarırken babam evden çıkı yordu. Bahçedeki
meyveleri topladıktan sonra arkadaĢı ile çarĢı ya doğru yol alı yordu.
Türkçe’de kullanılan bazı ekler, yalnızca kalın ya da ince ünlü
harflerden oluĢur. Bu ekler, eklendikleri sözcüğün son hecesindeki
ünlü ne olursa olsun s ahip olduğu ünlüyü değiĢtirmez ve Büyük
Ünlü Uyumu Kuralı’nı bozar. Buna göre yukarıdaki paragrafta Büyük
Ünlü Uyumu Kuralı’nı bozabilen bu ekler, kaç kelimede
kullanılmıĢtır?

A) 6
B) 5
C) 4
D) 7
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SORU 3.
Zamanın ve ha yatın nasıl geçip gittiğini anlatmak
istediğimizde bunu o kadar çok Ģe ye benzetebiliriz ki...
Zamanın geçiĢini anlatan benzetmelerin hepsinde az ve ya
çok hüzün vardır.

Zaman ve yaĢamın geçiĢini çok Ģe ye benzeterek
anlatabiliriz.
Geçen zamanı üzüntü ile anmak istemi yorsak dolu dolu
yaĢamalıyız.

Emre, yukarıda gördüğü nüz yakın anlamlı cümlelerin baĢındaki
oyuncakları alıp oyna yacaktır. Bu na göre Emre hangi oyuncakları
almalıdır?

A)
ve

B)

ve

C)

ve

D)
ve
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SORU 4. AĢağıdaki sözcüklerin sonuna, yumuĢak ünsüzlerden olan
<<

c- d- g > > harflerinden biri ile baĢlayan bir ek getirildiği zaman kaç

tanesinde benzeĢme(sertleĢme) olayı me ydan a gelir?

Oturak, liman, depre m, ataç, geçmiĢ, makas, seyir, kitap, kağıt, okul

A) 6
B) 5
C) 4
D) 3

SORU 5.
Trenin camından baktı( ) ArkadaĢına döndü ( ) < < Ne güzel
değil mi( ) > > dedi ve sonra ekledi: < < Daha önce böyle güzel
ova hiç görmedim ( ) > >

Yukarıdaki parçada noktalama iĢaretleri yerine parantez konmuĢtur.
Parantezle boĢ bırakılan bu yerlere sırası ile hangi noktalama iĢaretleri
gelmelidir?

A) ( : ) ( . ) ( ? ) ( . )
B) ( . ) ( ; ) ( ? ) ( . )
C) ( . ) ( . ) ( : ) ( . )
D) ( . ) ( : ) ( ? ) ( . )
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SORU 6.
 Her hecede mutlaka bir ünlü harf vardır.
 Her hecenin bir anlamı vardır.
 Bir hecede en çok dört harf bulunur.


<<

Küçücük

>>

sözcüğünde ünlü düĢmesi ola yı yaĢanmıĢtır.

 Türkçe biçim açısından sondan eklemeli bir dil olup bitiĢken diller
arasında yer alır.

Yukarıda Türkçe Dilbilgisi ile ilgi li olarak bazı bilgiler verilmiĢtir. Bu
bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 2

SORU 7. Eski çağlardan beri söylenegelen olağanüstü varlıkları, ol a yları
konu edinen ve birer kah ramanlık hikâyesi niteliğinde olan yazı
türlerine ne ad verilir?

A) Efsane
B) Masal
C) Hikâye
D) Fabl
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SORU 8.
<<

B - D – S – A - K – L – I – N – R – A

>>

harflerini kullanarak

kelimeler yazmak isti yoruz. Kullanacağımız harfler yuka rıda verilen
harflerin sa yılarından fazla olamaz.
(Örneğin <<KAS ABA>> yazama yız, çünkü verilen harflerde üç tane
“A” yoktur.)

Buna göre aĢağıda verilen kelimelerden kaçı yazılabilir?
DAYI – SAKLAN – SAYILAR – BALKAN – ANKARA –
ARSA – ALTIN – SAKLI – BASKI

A) 4
B) 5
C) 6
D) 3

SORU 9.

 Amerika uzaya yeni bir uydu fırlattı.
 Kuyu çok derin kazıldı fakat su bulunamadı.
 Barajdan taĢan suyun akıĢını durdurmak için bölgenin ne kadar
arabası varsa göreve çağrıldı.
 Sınıfın Sosyal Bilgiler köĢesini ben hazılıyorum.

Yukarıdaki

cümlelerde

geçen

ve

altı

çizili

olan

sözcüklerin

kaç

tanesinde ka ynaĢtırma harfi kullanılmıĢtır ?

A) 4
B) 3
C) 5
D) 2
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SORU 10.

<<

Aaa! Yağmur yağıyor.
Öff... yetiĢir artık! > >
<< He y gidi günler... > >

>>

<<

Yukarıda verilen cümlelerde, aĢağıdakilerden hangisi yoktur ?
A) Özlem
B) Usanç
C) Şaşma
D) Beğenme

SORU 11.

 TaĢı gediğine koymak
 Ġçi geçmek
 Parmak basmak

Yukarıda üç de yim verilmiĢtir. AĢağıdaki açıklamalardan hangisi bu
deyimlerden herhangi birisine ait değildir ?
A) Bir nokta üzerine dikkat çekmek
B) Bir şey için üzülmek
C) Sözü tam yerinde ve zamanında söylemek
D) İstemeksizin uyuya kalmak
SORU 12. AĢağıdaki cümlelerde altı çizili olan sözcüklerin bir tanesinde
bir kurala uyulmaması ndan dola yı yazımında bir yanlıĢlık yapılmıĢtır.
Bu sözcük hangi seçenekte ki cümlede yer almaktadır ?
A) Yeşilırmak’ın geniş ve bin bir çeşit çiçeklerle dolu ovalarında ve
tepelerinde dolaştık.
B) Esat’tan aldığımız meyveler oldukça taze ve lezzetli idi.
C) Köpeğimiz Karabaş’ın ayağından birisine diken battı.
D) Sınıf ımıza yeni gelen öğrenci Güzelyurt’lu olduğunu söyledi.
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SORU 13. AĢağıdaki öğrencilerden hangisi

<<

sürmek > > sözcüğünü farklı

bir anlamda kullanmıĢtır ?
: İki köy arasında bulunan göletteki suyu ku llanma

A)

konusundaki anlaşmazlık sürüyor.
Kaan

: Televizyondaki dizi tam üç yıldır sürüyor.

B)
Arif

: Babam yıllardır tıraştan sonra yüzüne aynı kremi

C)
Demirkan

sürüyor.

: Eskiden beri ilkokullarda iki ders arasında bir

D)

teneffüs yapma alışkanlığı sürüyor.
Sezan

SORU 14. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde

<<

O

>>

sözcüğü bir ismin

yerini iĢaret yoluyla tutmuĢtur ?
A) Onunla ta lise çağlarından beri arkadaştık.
B) Onu sakın okula götürme, a nsızın kaybedersin.
C) Onu bunca yıldan sonra görünce tanıyamadım.
D) Onu işlediği bu suçtan ötürü asla affetmeyeceğim .
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SORU 15.
1.Herkes bu yıl daha iyi hazırlık yaptı.
2.Sen şunları alıp o dolabın alt gözüne yerleştir.
Yukarıdaki iki cümle ile ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır ?
<<

A) Birinci cümledeki

herkes > > sözcüğü belgisiz zamirdir.

B) İkinci cümlede 3 tane zamir vardır.
C) İkinci cümlede

<<

şunları > > sözcüğü işaret zamiri

<<

gözüne > > sözcüğü

de isimdir.
D) Birinci cümledeki

SORU 16.

<<

bu > > sözcüğü işaret sıfatıdır.

Kimi çocuk vardır, masal kitaplarını değil de Nasrettin Hoca fıkralarını
düĢürmez elinden. Kimi çocuk vardır, daha gerçekçi Ģeyleri tercih
eder ve öykü kitaplarından vazgeçmez. Kimi de bilim- kurgu hayranıdır
ve kitaplığı bu tarz kitaplarla doludur...

Yukarıdaki paragrafın sonuna aĢağıdaki cümlelerden hangisinin
getirilmesi uygundur ?
A) Oysa okunması gereken tek kitap türü romanlardır.
B) Demek ki birçok çocuk ne okumak istediğini bilmemektedir.
C) Bütün bunlar çocukların farklı beğenilere sahip olduğunu gösterir.
D) Bu nedenle çocuklar, okuyacakları kitaplar konusunda büyüklerine
danışmalıdır.
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“Sporun genç yaĢ gruplarında sorumluluk duygusunun yanı sıra, öfkeyi kontrol
edebilme, saldırganlığı frenlemede göz ardı edilemeyecek etkisi vardır. Ayrıca
dikkat dağınıklığının önüne geçilmesinde destek olur. Spor yapan çocuklar,
enerjilerini sporla boĢalttıkları için dersin baĢına oturduklarında daha verimli
çalıĢır ve boĢa vakit geçirmezler. YaĢıtlarına göre daha az hastalıklara yakalanır,
ayrıca daha çabuk iyileĢir. Takım ruhuna sahip oldukları için de yalnızlık
hissetmez ve kendilerini dinleyecek bol zamanları kalır.”
AĢağıdaki üç soruyu ( 17,18 ve 19.) yukarıdaki okuma parçasına göre
yanıtla yınız.
SORU 17. Bu parçanın konusu aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Spor yapmanın faydaları
B) Başarılı insan özellikleri
C) Okulun faydaları
D) Dinlenmenin faydaları
SORU 18. AĢağıdakilerin hangisi sporun faydalarından biri arasında
sayılmamıĢtır?
A) Sorumluluk duygusunu geliştirir.
B) Öfkeyi kontrol edebilmeyi sağlar.
C) Hırslı ve rekabetçi olmayı sağlar.
D) Sağlık açısından önemlidir.

SORU 19. Dersteki verimin artması hangisine bağlanmıĢtır?
A) Sağlıklı aile ilişkilerine
B) Spor yapmaya
C) Maddi durumun iyiye gitmesine
D) Akıl sağlığına
18 Mayıs 2016
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SORU 20.

Bunca yıllık deneyim sonunda ben de öğrendim ki herhangi
bir

ola y

karĢısında

bırakma yan,

umutsuzluğa

güçlüklere

göğüsle yebilir ve

teslim

düĢüp

olma yan

de

kend ini

kiĢi,

onları

çoğu zaman da hepsinin üstesinden

gelebilir.
Yukarıdaki paragrafın ana fikri aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Hayat her zaman kolay değildir.
B) Azimli olan kişi zorluğu yener.
C) Deneyimler kişiye çok şey öğretir.
D) Umutsuzluk kişinin direnme gücünü yok eder.

SORU 21.

İyidir – sevinç – yalandan – veren – acı gerçek - daha
1
3
2
4
6
5
Yukarıda

verilen

numaralı

sözcüklerle

kurallı

bir

cümle

kurulduğunda sıralama aĢağ ıdakilerden hangisi olur ?
A) 2- 4- 3- 5- 6- 1
B) 5- 2- 4- 3- 6- 1
C) 6- 5- 2- 4- 3- 1
D) 3- 2- 4- 5- 6- 1

SORU 22.

Ona bir çiçek uzattı. Bu, kırmızı bir güldü. O, gülü alarak
vazodaki suyun içinde bulunan sarı gülün yanına koydu.

Yukarıdaki paragrafta geçen ve altı çizili olan sözcüklerin türleri
sırası ile hangi seçenekte doğru olarak verilmiĢtir ?
A) kişi zamiri- sıfat- kişi zamiri- niteleme sıfatı
B) kişi zamiri- kişi zamiri- işaret sıfatı - niteleme sıfatı
C) kişi zamiri- işaret zamiri- kişi zamiri- niteleme s ıfatı
D) kişi zamiri- kişi zamiri- işaret sıfatı- ilgi zamiri
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SORU 23.

<<

Mavi evin balkonunda yaĢlı bir kadın çamaĢırları topluyordu.>>

AĢağıdaki seçeneklerin hangisinde yukarıdaki cümlenin öğeleri yanlıĢ olarak
verilmiĢtir?
A) Yüklem: çamaşırları topluyordu.
B) Özne: Yaşlı bir kadın
C) Tümleç: Mavi evin balkonunda çamaşırları
D) Yüklem: topluyordu

SORU 24.

<<

Adamın iyisi iĢ baĢında belli olur. >>

<<

Ak akçe kara gün içindir.>>

Yukarıdaki atasözlerinde geçen ve altı çizili olan tamlamaların çeĢidi sırası
ile hangi seçenekte doğru olarak verilmiĢtir?
A) Belirtili tamlama - takısız tamlama- sıfat tamlaması
B) Belirtili tamlama - belirtili tamlama - sıfat tamlaması
C) Belirtili tamlama - belirtisiz tamlama- sıfat tamlaması
D) Belirtili tamlama - belirtisiz tamlama - takısız tamlama

SORU 25.

<<

Hani benim yuvam, vatanım;
Hani orman, hani dağlar, ovalar?
Ben öterim; fakat kalbim ağlar;
Kafes güzel; lakin, benim zındanım! >>

Yukarıdaki dörtlükten aĢağıdakilerden hangisi çıkarılmaz ?
A) Vatan özlemi
B) Tutsaklık üzüntüsü
C) Özgürlük isteği
D) Arkadaş özlemi
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SORU 26.

<<

Geçen haftaki maç çok zevkli geçti.

>>

cümlesinde geçen

<<

ki>> aynı

anlam ve görevde hangi cümlede kullanılmıĢtır?
A) Anladım ki kardeşim bu işi yalnız başına başaramay acak.
B) Senin yaptığın resimler benimkilerinden daha güzel olmuş.
C) Arkadaşlarım sanki bütün suç bendeymiş gibi davranıyorla r.
D) Arkadaşlarla birlikte yediğimiz akşamki yemek b eni rahatsız etti.
SORU 27. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili olan ikilemeler sıfat
olarak kullanılmıĢtır ?
A) Rahmetli dedem bize bıkmadan usanmadan eski günlerini uzun uzun
anlatırdı.
B) Geçen hafta hava ço k soğuk olduğu için annem beni kat kat giydirdi.
C) Babası, okuldaki arkadaşlarına kötü davranan Diren’e ters ters baktı.
D) Annelerimiz bize her bayram yeni yeni elbiseler alır.

SORU 28.
1. Ġlköğrenimini LefkoĢa Atatürk Ġlkokulu’ nda tamamladı.
2. Değerli Öğre tmenimiz, 1960 yılında Akı ncılar’da doğdu.
3. Daha sonra Kıbrıs Türk Öğretmen Koleji’ni bitirdi.
4. Bu

<<

arı

>>

insan tüm ömrü boyunca iyinin, güzelin,

doğrunun arayıĢı içinde bulundu.
5. Uzmanlık öğrenimini “sınıf öğretmenliği” dalında yaptı.
Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluĢturacak Ģekilde
sıralandığında, sıralama nasıl olur?
A) 4- 2- 1- 3- 5
B) 2- 1- 3- 5- 4
C) 2- 1- 3- 4- 5
D) 1- 3- 4- 2- 5
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Seni gezdim karıĢ karıĢ.
Ak ceylan gördüm dağında,
Seyrettim deli gönlümü
Kızıl – yeĢil ırmağında
Bağlıyım candan sana ben
Ġçimde bin renktin sen,
Ciğerimi tazeleyen
Bir hava var toprağında

AĢağıdaki iki soruyu yukarıdaki Ģiire göre yanıtla yınız ?
SORU 29. ġiire hâkim olan duygu aĢağıdakilerden hangisidir ?
A) Doğa sevgisi
B) Yurt sevgisi
C) Yaşama sevinci
D) Yurdu gezme tutkusu
SORU 30. ġair için aĢağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hoşgörülü
B) Sevgi dolu
C) Coşkulu
D) Mutlu

TÜRKÇE TESTĠ NĠZ BĠ TMĠġTĠR .
Y ANI TL ARINI ZI KONTROL EDEREK SOSY AL BĠLGĠLER TESTĠNE GEÇĠNĠ Z.

18 Mayıs 2016

14

SOSYAL
BĠLGĠLER
TÜRKÇE
TESTĠTESTĠ
SORU 31. K.K.T.C’de

cumhurbaĢkanı

olabilmek

için

ada yların

bazı

özellikleri taĢıması zorunludur. AĢağıda verilen bu özelliklerinden bir
tanesi yanlıĢtır. YanlıĢ olan hangisidir?
A) Yüksek öğrenim yapmış olmak
B) 35 yaşını doldurmuş olmak
C) KKTC’de en az üç yıl daimi ikametgahı bulunmak
D) Milletvekili seçilecek yeterliliğe sahip olmak
SORU 32.
 Milletvekilleri 5 yıllık süre için seçilirler.
 Bakanlar kurulu devlet bütçesini görüşür.
 Yasa yapmak, değiştirmek ve kaldırmak KKTC Meclisi’nin görevleri arasındadır.
 En az iki partiden kurulan hükümetlere koalisyon hükümeti denir.
 Ülkemizde suçlu ile suçsuzu ayırt etme sorumluluğu Cumhurbaşkanlığına verilmiştir.
Yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 2
SORU 33.
Bir aile çocuğunu her gün okul çıkışından sonra dershaneye göndermektedir.
Dershanede geçirdiği süre en az günde üç saattir. Çok yorulan çocuk okul ödevlerini
zar zor yapabilmektedir. Sinemaya, bir doğum gününe gitmeye, biraz bisiklet sürmeye
bile vakti yoktur.
Bildiğiniz gibi çocukların birçok hakkı vardır. Yukarıda konu edilen aile,
çocuğuna daha i yi bir eğitim vereceğini sanırken, çocuğun hangi
hakkını ihlal etmiĢ olur?
A) Hiçbir çocuğa işkence yapılamaz hakkını
B) Çocuğun dinlenme, oynama ve yaşına uygun eğlencelere
serbestçe katılma hakkını
C) Her çocuğun yaşama hakkını
D) Her çocuğun en iyi sağlık şartlarına sahip olma hakkını
18 Mayıs 2016
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SORU 34.
LefkoĢa’nın güney doğu tarafında yer alır. Osmanlı döneminin ilk Kıbrıs valisi olan
Muzaffer PaĢa tarafından yaptırıldı. Ġç bahçesinde sekizgen bir mescit yer almaktadır.
Ġngiliz döneminde bir müddet hapishane olarak da kullanılmıĢtır.

Yukarıda tarifi yapılan tarihi eserimiz aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Derviş Paşa Konağı
B) Mevlevi Tekkesi
C) Büyük Hamam
D) Büyük Han

SORU 35. AĢağıda verilen bilgilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin görevleri ve
özellikleri arasında yer almaz?
A) Ülke sorunlarının çözümünde öneriler hazırlamak, devlete sunmak ve
gerekirse yardımcı olmak devletle birlikte hareket etmek.
B) Genel veya yerel seçimlerde siyasi partilere para toplayarak destek vermek.
C) Çeşitli konularda önce üyelerini sonra da halkı bilgilendirmek ve eğitmek.
D) Toplumsal veya zümresel sorunlara çözümler üretmek.

SORU 36. Pekmez yapmak Akdeniz insanının yüzyıllardır devam eden ortak
kültürlerinden biridir. Pekmez, ülkemizde yetiĢen aĢağıdaki ürünlerden ağırlıklı
olarak hangisinden üretilir?
A) Harup
B) Zeytin
C) Narenciye
D) Turunç
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SORU 37. Dünya’nın en büyük yeĢil alanı olarak kabul edilen Amazon Ormanları,
Dünya’nın akciğerleri sayılır. Bu ormanlar nerededir?
A) Çin
B) Japonya
C) Brezilya
D) Himalaya Dağları
SORU 38. Uzaydan bakıldığında görülen tek yapıttır. Savunma amaçlı yapılmıĢtır. En
uzun sürede yapılan ve en çok insan çalıĢtırılan eserdir. Bu eser aĢağıdakilerden
hangidir?
A) Çin Seddi
B) Mısır Piramitleri
C) Buda Heykelleri
D) Mağusa’yı çevreleyen surlar

SORU 39. Anayasa’ya göre KKTC’de Bakanlar Kurulu toplam kaç üyeden oluĢur?
A) 10
B) 11
C) 9
D) 12
SORU 40. AĢağıdaki bilgilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Cumhurbaşkanı: Mustafa Akıncı
B) Başbakan: Hüseyin Özgürgün
C) Meclis Başkanı: Sibel Siber
D) Cumhuriyet Meclisi: 18 yaşını doldurmuş erkek KKTC vatandaşları
arasından seçilen 50 üyeden oluşur.

18 Mayıs 2016

17

FEN VE
TEKNOLOJĠ
TÜRKÇE
TESTĠTESTĠ

SORU 41.

I.Sebze ve meyvelerde bolca bulunurlar .
II.Enerji verirler .
III.Vücut direncini arttırırlar .
IV.Hayvansal besinlerde bulunmazlar.

Vitaminlerle ilgili yukarıdaki verilen ifadelerden hangileri yanlıĢtır ?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV

SORU 42. ġekilde bir insanın diĢ yapısı gösterilmiĢtir. Koyu renk
boyanan diĢ çeĢidi ile ilgili aĢağıdakiler den hangisi söylenebilir?

A) Besinleri öğütür.
B) Alt ve üst çenede toplam 22 tane olur.
C) Besinleri kesip koparmaya yarar.
D) 20 yaşından sonra çıkmaya başlar.
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SORU 43.

SORU 44.

1. Bir cismin Ģeklini değiĢtirebilir.
2. Terazi ile ölçülür.
3. Birimi kilogramdır.

Kuvvetle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğ rudur?
A) Yalnız 1
B) 1 ve 2
C) 2 ve 3
D) 1, 2 ve 3

SORU 45.

1- Katı

a- Bulut

2- Sıvı

b- Yağmur

3- Gaz

c- Buz

Suyun fiziksel halleriyle ilgili örneklerin doğru eĢ leĢtirilmesi
aĢağıdakilerden hangisi gibidir?
A) 1 a
2c
3b

B) 1 b
2c
3a

C) 1 c
2a
3b

D) 1 c
2b
3a
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SORU 46.

1. Her sıcaklıkta olur.
2. Sıvının yüzeyinde gerçekleĢir.

Özellikleri verilen fiziksel ola y aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Buharlaşma
B) Yoğuşma
C) Kırağılaşma
D) Süblimleşme
SORU 47. ÖzdeĢ el feneri yle,eĢit büyüklükteki maddelere ,eĢit
mesafeden ıĢık tutularak Ģekildeki gibi bir dene y yapılmaktadır .

Bu dene yle aĢağıdaki hangi soruya cevap aranmaktadır?
A) Işık doğrusal yolla yayılır mı?
B) El feneri iyi bir ışık kaynağı mıdır?
C) Işık her yöne yayılır mı?
D) Maddeler ışığı aynı oranda geçirir mi?
SORU 48. Ay’a inen astronot, yanında götürdüğü iki taĢı birbirine
vurduğunda ses duymuyor. Bunun nedeni aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Ayın çok soğuk olması
B) Ayın karanlık olması
C) Ayda hava olmaması
D) Ayın dünyadan daha küçük olması
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SORU 49.

SORU 50.

Yukarıdaki basit elektrik devresinde bağımsız değiĢken hangisidir ?
a)Sayısı fazla olduğu için bağımsız değişken lamba sayısıdır.
b)Bağımsız değişken her zaman lamba parlaklığıdır.
c)Devrenin önceki şekli gösterilmediği için değişkenler söylenemez.
d)Bu gibi durumlarda bağımsız değişken anahtardır.
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