Konu Testleri
1. Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisi üretmez?
A) Pil
B) Akü
C) Gaz lambası
D) Batarya

2.Dönem 2.Değerlendirme Testi
7. Elektrik devresinde aşağıdakilerden hangi ampulün parlaklığını azaltır?
A) Pil sayısını arttırmak
B) Devredeki ampul sayısını azaltmak
C) Kullanılan kabloyu kısaltmak
D) Devredeki ampul sayısını arttırmak

2. Devreyi açıp kapamaya yarayan parçaya ne ad verilir?
A) Priz
B) Pil
C) Anahtar
D) Ampül

8. Aşağıdakilerden hangisinde kullanılan enerji kaynağı farklıdır?
A) Walkmen
B) Kol saati
C) Yel değirmeni
D) El feneri

3. Aşağıdakilerden hangisi ampulün tanımıdır?
A) Elektrik enerjisi üreten camdır
B) Pilin bağlandığı yerdir
C) Kabloya taşınan anahtardır
D) İçinde elektrik enerjisiyle ışık veren tel bulunan renksiz, havası boşaltılmış cam şişe

9. Aşağıdakilerden hangisinde basit devre elamanları doğru verilmiştir?
A) Akü, anahtar, pil
B) Anahtar, ampul, pil , kablo
C) Kablo, batarya, anahtar
D) Anahtar, batarya, pil, ampul

4. Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisi ile çalışmaz?
A) Ütü
B) Buz dolabı
C) Televizyon
D) Tulumba

10. Aşağıdakilerden hangisi, bir elektrik devresinde enerjiyi elektrik enerjisine
çeviren devre elemanıdır?
A) Ampul
B) Kablo
C) Anahtar
D) Pil

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Elektrik enerjisini kesmek veya devam ettirmek için elektrik anahtarı kullanılır.
B) Prizden elektrik enerjisini almaya yarayan araç fiştir.
C) Elektrik enerjisi ütüde ışık enerjisine dönüşür.
D) Ampul elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür.

11. Aşağıda verilen canlılardan hangisi omurgasız hayvan değildir?
A) sinek
B) salyangoz
C) solucan
D) kurbağa

6. Aşağıdakilerden hangisi yakıttan elde edilen ısıyla elektrik üretilir?
A) Termik santral
B) Trafo
C) Nükleer santral
D) Hidroelektrik santral

12. Yonca, koyun, kurt canlılarından oluşan bir besin zinciri için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez ?
A) Kurt sayısının artması, koyun sayısının azalmasına sebep olabilir.
B) Koyun sayısının artması, kurt sayısını artırabilir.
C) Yonca bitkisinin sayısının artması, diğer bütün canlıların yaşamını olumsuz etkiler.
D) Koyun sayısının azalması, yonca bitkilerinin sayısını artırabilir.
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13.

Vücudu tüylerle kaplıdır
Yavru bakımlar vardır.
Yumurta ile çoğalır.
Aşağıda verilen canlılardan hangisi,yukarıda özellikleri verilen canlı topluluğunda yer
alır?
A) balina
B) köpek balığı
C) deve kuşu
D) timsah
14. Sürüngen topluluğuna ait özellikleri listeleyen bir araştırmacının notları arasında
aşağıda verilenlerden hangisi bulunabilir?
A) Vücutları kıllar ile kaplıdır.
B) Karada yaşarlar.
C) Solungaç solunumu yaparlar.
D) Doğurarak çoğalırlar.

15. Aşağıda verilenlerden hangisi, çiçeğin yapısında bulunan tohum ve meyvenin
oluştuğu kısımdır?
A) dişi organ
B) çanak yaprak
C) taç yaprak
D) erkek organ

18. I. Bitkiyi toprağa bağlayan yapıdır.
II. Patates gibi bitkilerde besin depo edebilir.
III. Topraktan su ve mineral alır.
IV. Bitkiyi dik tutar.
Kök ile ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) I ve II
B) III ve IV
C) II ve IV
D) I ve III

19. Çiçekli bitkilerde besin üretiminin daha çok gerçekleştiği organ aşağıdakilerden
hangisinde verilmiştir?
A) kök
B) gövde
C) yaprak
D) çiçek

20. Gül bitkisinin çiçeğini inceleyen bir öğrenci, yeşil renkli bir yapı fark ediyor.
Öğrencinin fark ettiği çiçek kısmı aşağıdakilerden hangisidir?
A) taç yaprak
B) dişi organ
C) erkek organ
D) çanak yaprak

16. Sürüngenler ve balıklar için aşağıdakilerden hangisi ortaktır?
A) Yumurta ile ürerler.
B) Yavru bakımları vardır.
C) Karada yaşarlar.
D) Akciğer solunumu yaparlar

17. Aşağıda verilen olaylardan hangisinin gerçekleşmesinde mantarlar etkilidir?
A) Sütten yoğurt üretimi
B) Ekmeğin küflenmesi
C) Turşu oluşumu
D) Açıkta bırakılan etin bozulması
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