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              CEVAP:  

  

1 
Sebebi kesin olarak bilinmese de stres hormonları olarak da bilinen adrenalin&noradrenalin hormonlarının aşırı 
miktarda salgılanmasının, bu duruma sebep olan en önemli etken olduğu düşünülen, duygusal şoklar; terk 
edilme, aldatılma, unutulma, tüm bu kalp kırıcı durumlar, kalp hastalıkları gibi duygusal veya fiziksel gerginlik 
nedenleriyle ortaya çıkan kadınların %80 inde görülmesine rağmen erkeklerdeki görülme sıklığının çok az 
olduğu kırık kalp sendromu olarak da bilinen hastalığının bilimsel adı nedir 

2 
Aslan, kaplan, leopar gibi kedigillerde retina arkasında bulunan karanlık ortamda az miktardaki ışığın 
yansımasını sağlayarak  insana oranla karanlıkta bu hayvanların 5-10 kat iyi görmesini sağlayan tabakanın adı 
nedir? (Bu yansımadan dolayıdır ki gözlerine ışık tutulduğunda gözleri lamba gibi yanar.) 

3 
Özellikle Afrika bölgesine özgün olan az bilinen fakat çok faydalı olan bir çeşit tahıldır. Bilim dünyasının kendisini 
keşfetmesini bekleyen tohumundan yapılan çay ile kısa sürede sağlıklı kilo vermeden sinir sisteminin düzenli 
gelişimine  organların yenilenmesine kadar pek çok şeye iyi gelen bir bitkidir 

4 Sporlarının insanın özellikle solunum yollarına ve kalpten çıkan damar duvarlarına yerleşerek ölüme bile neden 
olabilen bilinen bir tedavisi olmayan mantar türüdür? 

5 
Dünya’nın en zehirli canlılarından biri olarak kabul edilen vücut büyüklüğü tırnak kadar ancak dokunaçları bir 
metreyi bulabilen ve üzerindeki hücrelerinde ürettiği nemotoksinlerle dokunduğu canlının  kan basıncını 
damarlarının patlamasına vesile olabilecek kadar artıran, kurbanını kalp krizi geçirterek öldürecek seviyede 
tehlikeli olan  bu deniz anası türünün adı nedir?  

6 
Kaliforniya’da yer alan bir doğal yaşam alanını soruyoruz şimdi de. Burada Dünya’nın en büyük ağaçları olarak 
bilinen sekoyaların dev boyutluları yaşıyor. en yaşlı sekoya ağacının ise 3000 yaşında olduğu tahmin ediliyor. En 
uzun sekoya 115 metre, gövde çapı rekoru ise 12 metre. Ağaçların gövdelerinde oluşan tünellerden araba ile 
geçmek mümkün. Ayrıca dağları, şelaleleri, ırmakları ve pek çok endemik canlı türleriyle harika bir yer olan bu 
doğal yaşam alanının adı nedir?  

7 
Arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladıkları çok güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere 
sahip tamamen doğal bir arı ürünüdür. Arılar tarafından, kovandaki mikropları yok etmek ve kovanın 
sterilizasyonu için kullanılır. Bu amaçla bu yapışkan maddeyi kovanın etrafına sürerler. Bu madde kovanda 
hangi görevi görüyorsa, -doğru işlendiği takdirde- insan vücudunda da aynı etkileri gösterir. Virüs ve bakterileri 
yok ederek vücudun hastalıklarla savaşmasına yardımcı olur. Bu maddenin antioksidan etkisi nar suyu ile 
karşılaştırdığında, nar suyundan tam 80 kat daha güçlü antioksidan etkiye sahip olduğu bilimsel olarak ortaya 
konulmuştur. "Arı tutkalı ya da arı reçinesi" olarak da bilinen bu muhteşem maddeyi bulabildiniz mi?  
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SEVGİLİ			ÖĞRENCİLER;	
	

Bu sorumuz biraz araştırma gerektirecektir.  
	
	

															29	Mart	2019	
	

				tarihine		kadar,	araştırma	sonuçlarınıza	göre	cevaplarınızı	MEF		LİSESİ	Fen	Bilimleri	öğretmenleri						
Sayın	Gökalp	ERKAN	ve	İbrahim	BAL	’ın	e-posta	adresleri:	

 

erkang@mef.k12.tr	;	bali@mef.k12.tr	‘ye	gönderiniz.		
	
	

Sorumuza	doğru	yanıt	veren	öğrencilerimizin	başarıları	sertifika	ile	
ödüllendirilecek	ve		MEF	LİSESİ	REFERANS	BELGESİ		için	yüksek	bir	puan	elde	edecektir.		

	
 

(Bu soru 04.03.2019 Pazartesi günü yayımlanmıştır) 
 

    


