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Gözlemc�n�n verd�ğ� b�lg�lere göre gözlemled�ğ� gökada 

�ç�n aşağıdak�lerden hang�s� doğru olab�l�r?

A) Sarmal yapılıdır ve yıldızlar kırmızı renkte görünür.

B) El�pt�k yapılıdır ve yıldızlar kırmızı renkte görünür.

C) Sarmal yapılıdır ve yıldızlar mav� renkte görünür.

D) Düzens�z yapılıdır ve yıldızlar mav� renkte görünür.

Aşağıda atom fikr�n�n tar�hsel gel�ş�m� �le ortaya çıkan modeller 

ver�lm�şt�r.

B) İlk olarak atomun daha küçük parçalardan oluşmadığı dü-

şünülmüştür.

A) Atomun yapısı hakkındak� b�lg�ler zaman �çer�s�nde bazı 

değ�ş�mlere uğramıştır.

D) Atomdan küçük b�r parçacığın keşfed�lmes� katman ve 

çek�rdeğ�n keşfinden sonra gel�r.

C)  Zaman geçt�kçe yen� atom altı parçacıklar keşfed�lm�şt�r.

Bu modellere göre aşağıdak�lerden hang�s� söylenemez?
Bayram bu etk�nl�kten;

I.   Açık renkl� c�s�mler ışığı daha fazla yansıtır.

Bayram özdeş s�yah ve beyaz renkl� oyuncak arabaların sıcak-

lıklarını kontrol ederek güneş ışığı alan b�r yere bırakıyor ve b�r 

saat beklet�yor. Süre sonunda arabaların sıcaklıklarının farklı ol-

duğunu gözleml�yor.

III. C�s�mler beyaz ışık altında farklı görünür.

II.  Koyu renkl� c�s�mler ışığı daha �y� soğurur.

C) D) II ve III       I, II ve III

A) B) Yalnız I       I ve II   

ver�len çıkarımlardan hang�ler�ne ulaşır?

Asumaral Öğretmen tahtaya ver�len cümley� yazarak öğrenc�le-

r�nden tamamlamalarını �stem�şt�r.

Dünya’dak� ağırlığı 100 N olan b�r c�sm� Mars'a götürürsek

ağırlık değ�ş�r. Çünkü ağırlık ……………………..

A) Değ�şmeyen madde m�ktarıdır.

D) Gezegen�n Güneş'e olan uzaklığına göre değ�ş�r.

B) Gezegen�n Dünyaya uzaklığına göre değ�ş�r.

C) Gezegen�n kütle çek�m kuvvet�ne göre değ�ş�r.

Öğretmen�n cümles�n� doğru tamamlayan Öykü aşağıda ve-

r�lenlerden hang�s�n� söylem�şt�r?

2n

2n 2n

2n 2n 2n 2n

2n

n n

n n n n

K L

Canlılarda hücre bölünmes�n�n �k� farklı türü aşağıdak� model-
lerde göster�lm�şt�r.

C)  L hücre bölünmes� �le kertenkelen�n üremes� gerçekleş�r.

K ve L hücre bölünmeler� �le �lg�l� aşağıdak� �fadelerden han-
g�s� ?söylenemez

B) oluşumu   L hücre bölünmes� �le sperm hücreler� gerçekleş�r.

A)  K hücre bölünmes� �le yassı solucanın üremes� gerçekle-
şeb�l�r.

D)  K bölünmes� �le sadece tek hücrel� canlıların üremes� ger-
çekleş�r.

2.

4.

5.

Gözlemled�ğ�m galaks�n�n
şekl� b�z�m galaks�m�z

olan Samanyolu 
Galaks�s�’nden farklı. 

Ayrıca yıldızlardan gelen 
ışığın reng�ne bakılırsa
bu galaks�n�n genell�kle
düşük sıcaklıkta yıldızlar

barındırdığını söyleyeb�l�r�m.



Element Adı Element Sembolü

Altın K

L Na

Kurşun

N F

10.
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DenemeSınıf7. 7

Fen B�l�mler� öğretmen� okulda ger� dönüşüm kampanyası 

başlatmıştır. Öğrenc�lerden evler�nde bulunan atık maddeler� 

toplayarak okuldak� ger� dönüşüm kutularına atmalarını �ster.

Buna göre Furkan yukarıdak� atık malzemelerden kaç tane-

s�n� okula get�rmemel�d�r?

A) B) 2                          3                        

C) D) 4                             5

Sıvı yağ Cam bardak P�l

Metal kaşık Yemek atıkları Strafor köpük

II.  Su, zeyt�nyağına göre daha yoğundur.

A) B) I ve II     I ve III

I.   Yoğunluk farkından yararlanılır.

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?

Buna göre;

C) D) II ve III     I, II ve III

III. Homojen sıvı karışımlar �ç�n de kullanılab�l�r.

Zeyt�nyağı
Su

�fadelerden hang�ler� yukarıdak� bölünme türüne a�t özel-

l�klerden değ�ld�r?

A) B)Yalnız III     III ve IV

Buna göre;

II.  Sperm, yumurta ve polen hücreler�n�n üret�lmes�n� sağlar.

III. Yaraların �y�leşmes�nde görev alır.

C) D) I, II ve III     I ve IV

I.   Kalıtsal çeş�tl�l�ğ�n ortaya çıkmasını sağlar.

IV. İk� evre şekl�nde gerçekleş�p her evrede DNA kend�n� eşler.

Hücre sayısı

Zaman

1

4

Bu olaylarla �lg�l� seçeneklerde ver�len b�lg�lerden hang�s� 

yanlıştır?

A) Her üç öğrenc�n�n de başından geçen olaylarda m�toz bölün-

me görülmekted�r.

B) Fad�k'�n yaşadığı olayda el�ndek� kes�k �y�leş�rken gerçekle-

şen hücre bölünmeler�nde kromozom sayısı .değ�şmez

C) Ayşec�k'�n yaşadığı olayda m�toz bölünmen�n hem üreme 

hem de büyümede etk�l� olduğu çıkarımı yapılab�l�r.

D) Burak'ın yaşadığı olayda gerçekleşen hücre bölünmeler�n�n 

her b�r�nde hücre sayısı dört katına çıkar.

Ÿ Burak, berber� yanlışlıkla saçlarını kısacık kesm�şt�r. Bunu 

üzer�ne Burak çok üzülmüştür. B�r süre sonra saçlarının 

tekrar uzadığını görmüş ve sev�nm�şt�r.

Ÿ Ayşec�k, babası �le üzüm bağından b�r dal kes�p toprağa 

d�km�şt�r. B�r süre sonra bu daldan kocaman b�r üzüm bağı 

oluşmuştur.

Aşağıda Fad�k, Ayşec�k ve Burak'ın yaşadıkları üç olay an-

latılmıştır. 

Ÿ Fad�k, top oynarken yere düşmüştür. Yerdek� cam parçaları 

el�n� kesm�şt�r. B�r süre sonra el�ndek� kes�kten �z kalma-

mıştır.

Fen B�l�mler� öğretmen� öğrenc�ler�ne aşağıdak� tabloyu ver�yor. 
Tabloda yer alan     ,     ,     ve      semboller� �le  göster�len b�lg�ler 
hakkında yorum yapmalarını �st�yor.

A) B) Asaf ve Ömer     Asaf Kübra

Buna göre ;

Asaf :      ,  �le göster�len element�n sembolü Ag d�r.

Ömer:      ,  element� sodyum olup tuzun yapısında bulunur.

Tuba :      ,  �le göster�len sembol Pb d�r.

Kübra :    ,  �le göster�len element�n adı fosfor'dur.

Hang� öğrenc�ler�n yapmış oldukları yorumlar doğrudur?

C) Ömer ve Tuba   D) Ömer,Tuba ve Kübra

Aşağıda zeyt�nyağı - su karışımını ayırmak �ç�n kullanılan ayır-

ma hun�s� göster�lm�şt�r.

Aşağıdak� grafikte b�r bölünme sonucu oluşan hücre sayısı 
göster�lm�şt�r.

D) Kırmızı b�r t�şörte, yeş�l ışık altında bakılırsa kırmızı görülür.

Aşağıda ver�len �fadelerden hang�s� yanlıştır?

A) Kırmızı b�r t�şörte, kırmızı ışık altında bakılırsa kırmızı görü-

lür.

C) Kırmızı b�r t�şörte, sarı ışık altında bakılırsa kırmızı görülür.

B) Kırmızı b�r t�şörte, beyaz ışık altında bakılırsa kırmızı görü-

lür.

6.

7.

8.
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DenemeSınıf7. 7

Dünya yörünges�nde dolaşan büyük uzay araçlarıdır. İç�nde 

astronotların yaşayab�leceğ� b�r ortam bulunur. B�rçok b�l�m  

dalı �ç�n uzayda laboratuvar olarak kullanılır. Kullanılan bu 

ortam, deney ve araştırmaların uzaydan yapılmasına �mkan 

sağlar. Günümüzde uzaydak� en öneml� merkezd�r.

Yukarıdak� açıklama aşağıdak�lerden hang�s�ne a�tt�r?

A) B)

C) D)

Kütle

YıldızP R

A S

B T

P ve R yıldızlarının oluşum sürec� ve kütleler� arasındak� �l�şk� 
grafiğ� ver�lm�şt�r.

A)Yusuf : ,       yıldızların oluşmasını sağlayan bulutsudur.

Buna göre aşağıdak�lerden hang�s�n�n doğruluğu kes�n 
değ�ld�r?

C) Yas�n:   B kırmızı süper dev �se S beyaz cüced�r.

D) Yel�z :     ,  P �se S karadel�kt�r.

B) Yaren:      , R �se T beyaz cüced�r.

Sürtünmeler�n önems�z olduğu s�stemde m kütlel� K c�sm� ve 2m 

kütlel� L c�sm� U noktasından serbest bırakıldığında A noktasına 

kadar çıkıyorlar.

Buna göre aşağıdak�lerden hang�s� söylenemez? 

B) k�net�k den  S noktasında K ve L c�s�mler�n�n  enerj�ler� b�rb�r�n

farklıdır.

C) R noktasında L c�sm�n�n potans�yel enerj�s� K c�sm�n�n potan-

s�yel enerj�s�nden fazladır.

D) T noktasında L c�sm�n�n k�net�k enerj�s� K c�sm�n�n k�net�k e-

nerj�s�nden küçüktür.

A) U noktasında K c�sm�n�n potans�yel enerj�s� L c�sm�n�n potan-

s�yel enerj�s�nden azdır.

S R

T

U A

2h 2h

L K

Al�, temas yüzey alanının çözünme hızına etk�s�n� araştırmak 
�ç�n aşağıdak� �şlemler� ver�len deney� yapıyor.

1.İşlem
Şek�ldek� g�b� l, ll ve lll numaralı özdeş kaplara bel�rt�len 
sıcaklıklarda eş�t m�ktarlarda su �le dolduruyor.

2. İşlem
 l ve lll numaralı kapları seçerek bu kaplara aşağıdak� bel�rt�len 
m�ktarlarda ve boyutlarda şekerler� doldurup bekl�yor.

Al� sonuçta �k� kapta da şekerler�n aynı süre sonunda çözün-
düğünü gözleml�yor.

Bu deneyle �lg�l�;

lll. Deneyde l ve ll numaralı kaplar seç�l�p �çler�ne eş�t m�ktarda 
toz şeker koyulsaydı bağımsız değ�şken çözücü sıcaklığı 
olurdu.

ll.  Yapılan deneyde kontrol ed�len değ�şken çözünen madde 
m�ktarıdır.

l.   1. �şlemde amaca uygun şek�lde kaplar seç�lm�şt�r.

A) B) Yalnız l.    l ve ll. 
C) D)l ve lll.    ll ve lll.

ver�len �fadelerden hang�ler� doğrudur?

I II III

o30 C
o40 C o30 C

I III

20 g
toz şeker

10 g
küp şeker

14.

Aşağıda bazı organellere a�t b�lg�ler ver�lm�şt�r.

Ÿ Prote�n sentez�n�n yapılmasında görevl�d�r.

Ÿ Hücre �ç� taşıma ve depolama görev� görür.

Ÿ Bes�n ve oks�jen üret�m�nde görevl�d�r.

Ÿ Hücre bölünmes� sırasında �ğ �pl�kler� oluşturmakla 

görevl�d�r.

Yukarıda görevler� bel�rt�len organellerle �lg�l� aşağıdak� 

�fadelerden hang�s� yanlıştır?

A) Prote�n sentezleme görev� hem b�tk� hem hayvan hücrele-

r�nde ortak olarak gerçekleş�r.

B) Ver�len organellerden b�r tanes� sadece b�tk� hücreler�nde 

görevl�d�r.

C) Hücre bölünmes� olayı sadece �ğ �pl�kler� oluşturab�len 

hücrelerde olur.

D) Endpolazm�k Ret�kulum organel� �le �lg�l� b�lg� ver�lm�şt�r.

Uzay sondası

Uzay mek�ğ�

Uzay roket�

Uzay �stasyonu



Asumaral GEZER

Can ŞİMŞEK

EMEĞİ GEÇEN ÖĞRETMENLERİMİZ

Burhan BOZTAŞ

Esra DEMİRCİ

Mürsel GÜNEYMehmet Al� ŞENAY

Orhan İNCEYOL

Serkan Servet YILMAZ

Sahabett�n ABUL

Süleyman ALTINTAŞ

Sam� YEŞİLYURT

Tek�n TAPAN

17.

19.

20.
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DenemeSınıf7. 7

A)   B)P R S P R SW > W  > W   W  = W  = W

C)   D) R S P S R PW  > W  > W  W  > W  > W

Sürtünmes�z düzlem üzer�nde durmakta olan P, R ve S c�s�m-

ler� şek�ldek� g�b� üç ayrı kuvvet�n etk�s�yle 2 metre yol alıyor.

Buna göre, bu kuvvetler�n yaptığı �şler; W , W  ve W  P R S

arasındak� büyüklük �l�şk�s� hang� seçenekte doğru 

olarak ver�lm�şt�r?

I. durum II. durum

I.  Yer çek�m�ne karşı yapılan �şler eş�tt�r.

Bu durumla �lg�l�  �fadeler �ç�n ne söyleneb�l�r?yukarıdak�

Özdeş A ve B c�s�mler� şek�ldek� yollar tak�p ed�lerek 2h yük-

sekl�ğ�ne çıkarılıyor.

A) Yalnız I. doğrudur.

B) Yalnız II. doğrudur.

II. C�s�mler�n 2h yüksekl�kte duruyor �ken k�net�k enerj�ler� 

yoktur.

C) Her �k�s� de yanlıştır.

D) Her �k�s� de doğrudur.

7-L sınıfı Fen B�l�mler� ders�nde yapacakları etk�nl�k �ç�n 

malzeme l�stes�n� oluşturuyor.

* Karton Rulo
* Kol� Bandı
* Makas
* Oyun Hamuru

* Şer�t Metre
* Yapıştırıcı
* Cetvel

ver�len �fadelerden s� yanlıştır?  hang�  

Teleskop yapım etk�nl�ğ�nde;

A) B) Yalnız I    Il ve III

III. Yukarıdak� malzemelerle yapılacak teleskop ışık k�rl�l�ğ�nden 

etk�lenmez. 

II.  ...... yer�ne düz cam yazılab�l�r. 

I.   ...... yer�ne mercek yazılab�l�r.

C) D) I ve III    I, II ve III

* 2 Adet .... 

Sürtünme kuvvet� sadece katı maddeler arasında oluşmaz. 

Hava ve su ortamları da kend�ler�ne temas eden ya da �çler�n-

den geçen c�s�mlere sürtünme kuvvet� uygular. Sürtünme 

kuvvet�; hava ortamında �se hava d�renc�, su ortamında �se su 

d�renc� �sm�n� alır.

B) Çok                                     Az

C) Az                                       Çok

Yukarıda ver�len örneklerde sürtünme kuvvet�n�n nasıl 

olması amaçlanmıştır?

                             Sürat teknes�   Paraşüt

D) Çok                                     Çok

A) Az                                       Az   

Sürat teknes�                                          Paraşüt

18.
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