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 Bu testte toplam 20 soru vardır. Sınav süres� 40 dak�kadır. Cevaplarınızı opt�k forma �şaretleyeb�l�rs�n�z. 
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2019-20202019-2020

İsv�çrel� b�l�m adamları, uzayı tem�zlemek �ç�n "uzay tem�zl�kç�s�" adlı b�r proje gel�şt�rd�.
İsv�çre uzayı tem�zleyecek

Amer�kan Havacılık ve Uzay Da�res� (NASA), Dünya'nın yörünges�nde 500 b�n atık parça bulunduğunu ve bu parçaların uydu ve 
uzay araçlarına zarar vereb�lecek hızda hareket ett�kler�n� açıklamıştı.

Lozan'dak� İsv�çre Federal Teknoloj� Enst�tüsü (EPFL) Uzay Merkez�, "Cleanspace One" adlı uydunun yapımına başladı. Uydu, 
uzay çöpü olarak adlandırılan yörüngedek� atıklardan kurtulmak amacıyla üret�lecek uyduların protot�p�n� oluşturacaktır. Projen�n 11 
m�lyon dolara mal olacağı bel�rlend�. 

Enst�tü tarafından yapılan açıklamada, uydunun 3-5 yıl �ç�nde uzaya fırlatılacağı ve �lk görev�n�n İsv�çre tarafından 2009-2010 yılları 
arasında uzaya gönder�len �k� uydunun parçalarını toplamak olacağı bel�rt�ld�.

A)  I ve II.   B)  II, III ve IV.       C)  I, III ve IV.   D)  I, II ve III.

IV. Uzay �stasyonlarında çalışma yürüten astronotların daha güvenl� çalışmalarına olanak sağlayacaktır.

B�r öğrenc�n�n proje çalışması �ç�n ulaştığı yukarıdak� b�lg�lere göre; 

yargılardan hang�ler� doğrudur?
 

I.   Uzay k�rl�l�ğ�n�n günlük hayatımıza doğrudan etk�s� yoktur.

III. “Cleanspace one” uzay k�rl�l�ğ�ne neden olan atık madde m�ktarının azalmasını sağlayacaktır.
II. “Cleanspace one” adlı projen�n hayata geç�r�lmes� uzaya gönder�lecek uyduların mal�yetler�n� azaltmaya katkı sağlayacaktır.

Teneffüste oynarken yere düşerek d�z� kanamaya başlayan 
Müm�n'e öğretmen� “Yaraya d�k�ş atmaya gerek kalmadan b�r 
süre sonra yaran kapanacak ve kanaman duracaktır.” dem�ş-
t�r.

D) D�k�ş atılmadığı �ç�n dokuların tutmaması

A) Yaralanan der� yüzey�ndek� hücreler�n m�toz bölünme geç�-
rerek yen� hücreler  üretmes�

Müm�n'�n yarasının kapanmasının ana neden� aşağıdak�-
lerden hang�s�d�r ?

C) Kan pulcuklarının kanayan bölgede pıhtılaşmayı  sağlama-
sı

B) Yapılan pansuman sonucunda der�dek�  tüm m�kropların te-
m�zlenmes�

A) T ve Y bölünmeler� sonucu oluşan hücreler�n genet�k yapısı 

aynıdır.

C) Z bölünmes� tür �ç�nde kromozom sayısının sab�t kalmasın-

da etk�l�d�r.

D) Den�zyıldızı kopan kolunu Z bölünmes� �le tamamlar.

B) T, Y ve Z bölünmeler� sonucunda toplam 16 hücre oluşur.

T, Y, Z zaman aralıklarında gerçekleşen bölünmelerle �lg�l� 

aşağıdak�lerden hang�s� söylenemez?

2n=24 kromozomlu b�r hücren�n kromozom sayısının 
zamanla değ�ş�m grafiğ� aşağıdak� g�b�d�r.

Kromozom Sayısı

Zaman

24

12
T Y Z

4 gün sonra

t 2t 3t
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7.Fen B�l�mler� öğretmen� öğrenc�ler�nden molekül modeller� ha-
zırlamalarını �st�yor. Öğrenc�ler aşağıdak� modeller� hazırlıyor.

yorumlarından hang�ler� yapılamaz? 

III.Sude, farklı c�ns atomlardan oluşmuş b�r b�leş�ğe a�t molekül 
model� hazırlamıştır.

II.  Arda, aynı c�ns atomlardan oluşmuş b�r elemente a�t mole-
kül model� hazırlamıştır.

A) B)Yalnız I.  I ve III.  

Öğrenc�ler�n hazırladıkları modeller �le �lg�l�;

I.  Emre, aynı c�ns atomlardan oluşmuş b�r b�leş�ğe a�t molekül 
model� hazırlamıştır.

C)I ve II.     D)II ve III.

Emre’n�n model� Sude’n�n model� Arda’nın model�

A) alaks�ler şek�ller� ve görünüşler� bakımından aynıdır. G

C) Samanyolu galaks�s�ne en yakın  galaks� Andromeda'dır.

Galaks�lerle �lg�l� araştırma yapan Esma, araştırma sonuç-
larına göre aşağıdak�lerden hang�s�ne ulaşamaz?

B) Dünya'nın �ç�nde bulunduğu galaks� sarmal b�r yapıdadır.

D) Galaks�ler d�ğer gök c�s�mler� g�b� dönme hareket� yapar.

Ön yüzüne m�kroskobun tar�hsel gel�ş�m�ne katkısı olan b�l�m 
�nsanlarının yaptıkları çalışmaların yazıldığı kartların arka yü-
züne �se bu b�l�m �nsanlarının �s�mler� yazılmak �sten�yor.

16. yüzyılda �lk m�kroskobu 
gel�şt�rm�şt�r. Tek mercekten 

oluşan bu araç en bas�t 
m�kroskop olarak kabul ed�l�r. 

B�r gölden aldığı su 
b�r�k�nt�s�n� �nceleyerek  

tek hücrel� bas�t su 
canlılarını gözlemlem�şt�r.

Ş�şe mantarındak� yapıları 
gözlemlem�şt�r. Gözlemled�ğ� 

bu yapılara hücre 
adını verm�şt�r.

Buna göre aşağıdak�lerden hang�s� kartların arkasına 
yazılması gereken b�l�m �nsanlarından b�r� değ�ld�r?

A) Zachar�as Janssen          B) Anton�e Van Leeuvenhoek
C) Robert Hooke                 D)Theodor Schwann

I.  Uzay k�rll�ğ�n� önlemek �ç�n uzay çalışmalarına ara verme-
l�y�z.

Yukarıdak� met�n� de göz önünde bulundurarak uzay k�rl�l�-
ğ� hakkında;

Yüz b�nlerce �nsan yapımı nesne gezegen�m�z�n çevres�nde 
dolaşıyor. Ölü uydulardan, hatalı somun ve cıvatalara kadar b�r 
çok nesne çalışan uydularımızı tehl�keye atıyor. 2009'da 
S�b�rya'nın yaklaşık 805 km üzer�nde, �k� uydu 35.900 km/saat 
hızla çarpıştı ve b�nlerce parçadan oluşan b�r enkaz bulutu 
oluşturdu. Bu tesp�t ed�len �lk kaza oldu ve problem�n daha çok 
göz önüne gelmes�n� sağladı. B�l�m adamları artan uzay k�rl�ğ� 
sonucunda parçaların Dünya’ya düşme �ht�mal�n�n olab�lece-
ğ�n� söylüyorlar.

II.  Uzay k�rl�l�ğ� Dünya'da bulunan canlılara zarar vermez.

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?

A)Yalnız I.        B) II ve III.     
C) Yalnız IV.       D) III ve IV.

IV. Bazı enkaz parçaları çok küçük de olsa c�dd� zararlar vere-
b�l�r.

III. Türk�ye’n�n sah�p olduğu uydular k�rl�l�k oluşturmaz.

Yukarıda  ver�len hücre �le �lg�l� aşağıdak�lerden hang�s� 
yanlıştır?

B) 1, hücren�n enerj� üreten organel�n� tems�l eder.
C) 2, seç�c� ve geç�rgend�r. 
D) 3, bütün hücrelerde bulunur.  

A) Fotosentez yapan b�r hücreye a�tt�r. 

8.

9. B�r kargo firmasında çalışan dört arkadaşın arasında aşağıda-
k� d�yalog geçm�şt�r.
Tuğba: Bugün 50 Newtonluk 25 kol�y� 80 sant�metre yukarı 

taşıdım.

Yukarıdak� d�yalogu duyan firma ortakları yapılan fiz�ksel 
�şlerle �lg�l� bazı yorumlar yapmıştır.

A) İbrah�m ve M�ne  B) Mehmet ve Yüksel

Yüksel:  F�l�z kol�ler� Aysel’den daha yukarı taşıyarak Ay-
sel’den daha fazla �ş yapmıştır.

Aysel:  Bugün 10 Newtonluk 25 kol�y� 50 sant�metre yukarı 
taşıdım.

M�ne:    İzzet, Aysel’den daha ağır olan kol�ler� taşıyarak 
Aysel’den daha fazla �ş yapmıştır.

F�rma ortaklarının yaptıkları yorumlardan hang�ler� doğ-
rudur?

İbrah�m: F�l�z ve Tuğba eş�t sayıda kol� taşıdıkları �ç�n 
yaptıkları �şler b�rb�r�ne eş�tt�r.

Mehmet:  F�l�z kol�ler� Tuğba’dan daha yukarı taşıyarak daha 
fazla �ş yapmıştır.

C) Yüksel ve M�ne  D) Mehmet, Yüksel ve M�ne

İzzet:   Bugün 50 Newtonluk 25 kol�y� 50 sant�metre yukarı 
taşıdım.

F�l�z:    Bugün 10 Newtonluk 25 kol�y� 100 sant�metre yukarı 
taşıdım.
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11.

İş yapab�lme yeteneğ�ne enerj� den�r. Enerj� �k� çeş�tt�r. Bunlar k�net�k enerj� ve potans�yel enerj�d�r. K�net�k enerj� b�r c�sm�n hareket�nden 
dolayı sah�p olduğu enerj�d�r. Potans�yel enerj� �se b�r c�sm�n bulunduğu konumdan dolayı sah�p olduğu enerj�d�r.

Yukarıda ver�len b�lg�ler� okuyan Yıldız, aşağıdak� düzenekler� hazırlayıp deneyler yapıyor.

 Yıldız, sürtünmeler�n önemsenmed�ğ� düzenekte A ve B c�s�mler�n� şek�ldek� g�b� eğ�k düzlem üzer�nden serbest bırakıyor. Daha sonra 
c�s�mler�n özdeş esnek yayı sıkıştırma m�ktarlarını ölçüyor.

A ve B c�s�mler�ne a�t b�lg�ler aşağıdak� g�b�d�r.

Ver�lenlere göre c�s�mler�n sah�p olduğu enerj�lerle �lg�l�;

II.  C�s�mler�n esnek yayı farklı m�ktarlarda sıkıştırma neden� yaya çarptıkları andak� k�net�k enerj�ler�n�n farklı olmasındandır.
I.   C�s�mler aynı yüksekl�kten serbest bırakılmasına rağmen c�s�mler�n potans�yel enerj�ler� b�rb�rler�nden farklıdır.

III. C�s�mler�n yaylara çarptıkları andak� süratler� b�rb�r�ne eş�tt�r.

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?

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

I.   L c�sm�ne etk�yen yerçek�m� kuvvet�n�n büyüklüğü, M c�sm�-

ne etk�yen yerçek�m� kuvvet�n�n büyüklüğünden daha azdır.

A) .    B) I ve III. I ve II

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

II.  K, L ve M c�s�mler�n�n kütle ve ağırlık değerler�, dünya üze-

r�nde farklı noktalarda ölçülmüştür.

K, L ve M c�s�mler�n�n Dünya üzer�nde bulundukları noktalarda 

kütle ve ağırlık değerler� özdeş âletlerle ölçülmüştür. Bu 

ölçümler şek�ldek� g�b� grafiklere dönüştürülmüştür.

III. L c�sm�n�n kütle ve ağırlık değerler�, K c�sm�ne göre daha 

yüksek b�r noktada ölçülmüştür.

�fadeler�nden hang�ler� kes�nl�kle söyleneb�l�r?

Burada ver�len b�lg�lere göre;

Kütle

C�s�mlerK L M

Ağırlık

C�s�mlerK L M

12. Aşağıda 20 dak�kada b�r m�toz bölünme geç�ren b�r bakter� 

hücres�ne a�t bölünme şeması ver�lm�şt�r. 

Bölünme sonucunda oluşan hücreler sıra �le numaralandırıl-
mıştır. 1 numaralı hücren�n başlangıçtan 20 dak�ka sonra 
bölündüğü b�l�n�yor.

A) 6 numaralı hücre başlangıçtan 40 dak�ka sonra oluşmuştur.

C) 2 ve 3 numaralı hücreler�n kromozom sayıları eş�tt�r.

B) 4 ve 6 numaralı hücreler�n kalıtsal özell�kler� b�rb�r�nden 
farklıdır. 

D) 7 numaralı hücre �le 1 numaralı hücren�n s�toplazma m�k-
tarları farklı olab�l�r. 

Buna göre bu şemada oluşan hücrelerle �lg�l� olarak aşa-
ğıdak�lerden hang�s� yanlıştır?

1

2 3

4 5 6 7

4 cm

A

8 cm

h

4 cm

B

8 cm

h

Özell�kler A c�sm� B c�sm�

Kütle

Yayların sıkışma m�ktarı

5 kg 3 kg

3 cm 2 cm
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Dünya'da 1 kg'lık c�sme etk� eden yer çek�m� kuvvet� yaklaşık 

10 Newtondur. Grafikte U, L, F ve N c�s�mler�n�n kütleler� ver�l-

m�şt�r

Kütle ( kg)

C�s�mler
U L F N

80

100

120

U, L, F ve N c�s�mler� �le �lg�l� aşağıdak� �fadelerden hang�s� 

yanlıştır?

A) U c�sm�ne etk� eden yer çek�m� kuvvet� en fazladır.

B) F c�sm�n�n ağırlığı en fazladır. 

C) L ve N c�s�mler�ne etk� eden yer çek�m� kuvvet� aynı olur.

D) F c�sm� N c�sm�nden 200 Newton daha ağırdır.

Fen B�l�mler� Öğretmen� Emre Bey, öğrenc�ler�nden defterler�ne yüksek b�r noktadan b�r sepet �çer�s�ndek� b�r yumurtayı yere kırmadan 

ulaştırmalarını sağlayacak b�rer paraşüt tasarımı ç�zmeler�n� �ster. Öğrenc�ler�n defterler�ne yaptıkları tasarımlar aşağıda yer almaktadır.

B�lg� : C�sm�n havaya ve sıvıya temas eden yüzey� büyüdükçe hava ve sıvı d�renc� artar, c�sm�n havaya ve sıvıya temas eden yüzey� 

küçüldükçe hava ve sıvı d�renc� azalır.

A) Arda'nın tasarımına etk� eden hava d�renc� Metehan'ın tasarıma etk� eden hava d�renc�nden daha azdır.

Öğrenc�ler�n yaptıkları tasarımları �le �lg�l� aşağıdak� çıkarımlardan hang�s� kes�nl�kle yanlıştır? (Tasarımlarda yer alan paraşütler 

özdeş maddeden yapılmış olup, yumurtalar özdeş olarak kabul ed�lm�şt�r)

B) Tasarımlar arasında en az hava d�renc�n�n Sertuğ'un tasarımına etk� etmes� beklen�r.

C) Yumurtanın kırılma �ht�mal�n� azaltmak �ç�n Metehan'ın tasarımı terc�h ed�lmel�d�r.

D) Rüzgârsız b�r günde öğrenc�ler�n tasarımları eş�t yüksekl�kten aynı anda bırakılsaydı yumurtanın yere ulaşma süres� en fazla 

Sertuğ'un tasarımında olurdu.

Enerj� türler� b�rb�r�ne dönüştüğü �ç�n enerj� kaybolmaz. 

Buradan enerj�n�n korunduğu sonucuna ulaşılır. B�r s�stemde 

toplam enerj�n�n değ�şmemes�ne, Enerj�n�n Korunumu 

Yasası den�r.

I.   A ve D arasında potans�yel enerj�, k�net�k enerj�ye dönüş-

müştür.

Buna göre;

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

A) Yalnız II.            I ve II.                  B)

yargılarından hang�ler� doğrudur?

III. C�s�m G noktasından ger� döndüğünde A noktasına kadar 

çıkamaz.

Sürtünmen�n önems�z olduğu düzenekte A noktasından 

serbest bırakılan �ç� dolu küre en fazla G noktasına kadar 

çıkab�lmekted�r.

II.  K�net�k enerj�n�n en fazla, potans�yel enerj�n�n en az olduğu  

konum D noktasıdır.

h

h

h

A

B

C

D

E

F

G

15.

Arda Sertuğ Metehan



16.

17.

5

7. Sınıflar ULTRADENEME 4

Ecr�n, mayoz bölünme �le �lg�l� yaptığı araştırma sonucunda elde ett�ğ� b�lg�ler� kullanarak aşağıdak� poster� hazırlıyor ve sınıftak� panoya 
asıyor.

Mayoz -1

Mayoz -2

Ecr�n'�n poster�n� �nceleyen arkadaşlarının yorumları aşağıdak� g�b�d�r.

A) Umut ve Batuhan        B) Batuhan ve Elbisimay

Buna göre verilen öğrenci yorumlarından hangileri doğrudur?

C) Umut ve Elbisimay       D) Umut, Batuhan ve Elbisimay

Mayoz bölünme sonucu
oluşan hücreler�n genet�k
yapısı b�rb�r�nden farklıdır.

Umut

Bu posterde yer alan 2n
kromozomlu hücre 

sperm ana hücres� �se 
n kromozomlu hücre 
yumurta hücres�d�r.

Parça değ�ş�m�, 
Mayoz 1 de görülür.

Batuhan Elb�s�may

2n

nn

n n n n

Buna göre hang� seçenektek� eşleşt�rme doğru olab�l�r?

Zeynep öğretmen, “ Hücre-doku-organ-s�stem-organ�zma �l�şk�s�n� açıklar “ kazanımını pek�şt�rmek �ç�n tahtaya yukarıdak� şek�ller� 

ç�z�yor. Öğrenc�lerden şek�ller arasında bas�tten karmaşığa şekl�nde  �l�şk� kurmalarını, hang� şekl�n vücudumuzdak� hang� yapıyı tems�l 

ett�ğ�n� bulmalarını ve cevaplarını defterler�ne yazmalarını �st�yor. 

Organ�zma

Organ

Doku

S�stem

Hücre Organ�zma

Organ

Doku

S�stem

Hücre

Organ�zma

Organ

Doku

S�stem

Hücre

Organ�zma

Organ

Doku

S�stem

Hücre

A) B) C) D)
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19.

Ankara’nın Çankaya �lçes�nde bulunan MTA Genel Müdürlüğü 
Tab�at Tar�h� Müzes�’nde  bulunan b�r c�hazda gezegenlerde 
etk� eden kütle çek�m kuvvet� kolay b�r şek�lde göster�l�yor. 

Gezegen

Merkür

Venüs

Dünya

Jup�ter

Uranüs

Neptün

30 kg’lık b�r k�ş�ye uygulan çek�m kuvvet�

111 N

266,1 N

294,3 N

699 N

260,7 N

330 N

Ver�len tabloya göre;

II.  Aynı c�sm�n farklı gezegenlerdek� ağırlıkları farklıdır.

I.   Gezegenler�n c�s�mlere uyguladıkları kütle çek�m kuvvetler� 
farklıdır.

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

Yukarıdak� tabloda müzey� z�yaret eden 30 kg kütlel� b�r öğren-
c�ye gezegenlerde etk� eden çek�m kuvvetler� ver�lm�şt�r.

III. Gezegenler arasında kütles� en fazla olan Jup�ter’d�r.
ver�len b�lg�lerden hang�ler� doğrudur?

A) Yalnız II.   B) I ve II.

Madden�n en küçük yapı b�r�m�ne atom den�r. Aşağıdak� 
şek�lde atomun yapısı ve bu yapıya a�t kısımlar ver�lm�şt�r.

+
+
+- -

-

4

1

3

2

5

Ver�len şek�l �ç�n aşağıdak�lerden hang�s� yanlıştır?

B) 2 numaralı bölüm yörünged�r ve elektronlar yörüngelerde 
bulunur.

D) 4 numaralı parçacık proton, 5 numaralı parçacık �se nöt-
rondur.

A) 1 numaralı parçacık elektrondur ve negat�f yüklüdür.

C) 3 numaralı bölüm çek�rdekt�r.

20.
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BİLGİ:Atom modeller� kend� dönem� �ç�nde geçerl� kabul 
ed�lmel� çünkü her model�n doğruları ve eks�kl�kler� vardır. 

Ver�len b�lg�y� hang� seçenektek� �fade destekler?

A) Atomun ayrıntılı yapısına da�r b�lg�ler b�l�m ve teknoloj�n�n 
gel�ş�m�ne bağlı olarak ortaya çıkar.

B) B�l�msel doğrular yaşanılan dönemden etk�lenmey�p her 
dönem geçerl�l�ğ�n� korur.

D) Dalton atom model�n�n eks�kl�kler� olduğu g�b� Bohr atom 
model�n�n de eks�kl�kler� vardır.

C) Modern atom teor�s�nde atoma da�r tüm b�lg�ler en ayrıntılı 
şek�lde elde ed�lm�şt�r.
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