İNTERAKTİF EĞİTİM

GENEL DEĞERLENDİRME -5c) Sarı kemik iliğinde
1. Biberde bulunup hayvan hücresinde
d) Süngerimsi dokuda
bulunmayan organel hangisidir ?
a) Sentrozom
b)Kloroplast
9. Aşağıdaki kaslardan hangisi yapı ve
görevleri bakımından diğerlerinden farklıdır ?
c) Ribozom
a) Mide kası
d) Mitokondri
b) Bağırsak kası
c) Böbrek kası
2. Aşağıdaki organel ve görevlerinden hangisi
d) Bacak kası
yanlıştır ?
a) Ribozom –Protein sentezi
10. Safra kesesi bulunmayan bir insan hangi
b) Mitokondri-Enerji üretimi
c) Lizozom- Besin üretimi
besinin sindiriminde zorlanır ?
a) Yağ
d) Endoplazmik retikulum-Madde iletimi
b) Protein
3. Bitkinin boyunun uzaması, kalınlaşmasını
c) Vitamin
d) Su
sağlayan doku hangisidir ?
a) Sürgen doku
11. 0 Rh. (-) kan grubuna sahip birisi aşağıda
b)Salgı doku
verilenlerin hangisinden kan alabilir?
c)İletim Doku
a) AB Rh.(-)
d) Koruyucu doku
b) A Rh.(-)
c) B Rh.(-)
4. Aşağıdaki bitkilerden hangisinde destek
d) 0 Rh.(-)
doku yoktur ?
a) Armut
12. Canlılarda üreme hücrelerine ne ad verilir
b) Kiraz
?
c) Çimen
a) Embriyo
d) Erik
b) Zigot
c) Gamet
5. Aşağıdaki bitkilerden hangisinin kökü yanlış
d) Yumurta
verilmiştir ?
a) Buğday-Saçak kök
13. Beyinciği zedelenen birinde
b) Mısır-Kazık kök
aşağıdakilerden hangisinin kaybı söz
c) Havuç-Depo kök
konusudur ?
d) Sağan-Saçak kök
a) Vücut dengesini sağlama
6. Tohum çimlenmesinde aşağıdakilerden
b) Bilgileri depo etme
hangisi gerekli değildir ?
c) Refleksleri kontrol etme
a) Su
d) Sindirim
b) Sıcaklık
c) Işık
14. Aşağıdakilerden hangisi şartlı reflekstir ?
d) Karbondioksit
a) Diz kapağına vurulduğunda ayağın hareketi
b) Çocuğun yanan sobadan kendini
7. Aşağıdakilerden hangisi çiçeksiz bitkilerin
sakınması
ortak özelliğidir ?
c) şıkla karşılaşan göz bebeğinin küçülmesi
a) Döl almaşı gösterme
d) Öksürme
b) Damarsız olama
c) Tohumsuz olma
d) Spor oluşturma
15. Mikroplu bir hastalığa yakalandığımızda
kandaki akyuvar sayımız artar. Aşağıdaki
8. Kemiğin hangi kısmında kan hücreleri
durumlardan hangisi
üretilir ?
bu açıklamaya uyar ?
a) Kırmızı kemik iliğinde
a) Şeker hastalığı
b) Kemiz zarında
b) Kolun kırılması
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c) Bademciğin şişmesi
d) Tansiyonun yükselmesi

20) Kaydıraktan kayan bir çocuğun hareketi
için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.

16) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Dengelenmiş kuvvetler etkisindedir.
A) Sürat, birim zamanda alınan yoldur.
B)Sabit süratle hareketine devam eder.
B) sürat artınca alınan yol azalır.
C)Hızlanır
C) sürat birimi saniyedir.
D)Üzerine etki eden Net kuvvet sıfırdır
D) Sürat artınca geçen süre artar

17) Kuvvetle ilgili olarak ;
I. Yönü ve doğrultusu vardır.
II. Birimi kg'dır.
III. Cisimlerin şeklini değiştirebilir.
şeklindeki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II, III

18) Ali evde bakmak için yavru bir hayvan
almayı düşünmektedir. Babası Ali’ye
annesinin bakımına ihtiyacı olmayan bir yavru
hayvan alması gerektiğini söylüyor. Babasının
bu uyarısını dikkate alan Ali tercih yaparken
aşağıdaki hayvanlardan hangisini seçmelidir?
A) Yavru tavşan
B) Yavru köpek
C) Yavru balık
D) Yavru kedi
19) Dünyadaki ağırlığı 600N olan bir cismin
Aydaki ağırlığı kaç N’dir.
A)100N
B)60N
C)10N
D)6N
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CEVAP ANAHTARI
1-a,
2-c,
3-a,
4-c,
5-b,
6-c,
7-c,
8-a,
9-d,
10-a,
11-d,
12-c,
13-a,
14-b,
15-c
16-a
17-b
18-c
19-a
20-c
NOT: Ziyaretçilerimiz tarafından eklenen
internet paylaşımıdır. Cevap anahtarı yanlış
olabilir. Şüphelendiğiniz soruları lütfen kontrol
ediniz.
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