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6.SINIF Ultra Denemeler

Liselere ve Bursluluk
Sınavlarına Hazırlık

2

U
ltr

a
  

d
e
n
e
m

e
  

se
r�
s�

Tek�n Öğretmen: “Çocuklar! Akıllı öğrenc� sorduğu sorulardan 

bell� olur”  der ve öğrenc�ler�nden kend�s�ne soru sormalarını 

�ster. “Ancak bazı soruları yanlış cevaplayacağım ve yanlışı   

fark eden� tebr�k edeceğ�m.”

6-A sınıfındak� ders�ne el�ndek� maketle derse g�ren Tek�n 

Öğretmen, Ay Tutulması konusunu �şleyecekt�r. 

1.

Yukarıda s�nd�r�m s�stem�n� oluşturan yapı ve organlar 
ver�lm�şt�r. S�nd�r�m s�stem�nde gerçekleşen olaylar aşağıdak� 
tabloda ver�lm�şt�r.

a. B�sküv� 1 numaralı organda ........... s�nd�r�me uğrar.

b. Yumurta 5 numaralı organda m�de özsuyu �le .................. 
s�nd�r�me uğrar.

c. 4 numaralı organın salgısıyla fındık ................ s�nd�r�me 
uğrar.

d. 6 numaralı organın salgısı tüm bes�nler� .......... s�nd�r�me 
uğratır.

e. Ekmek, kıyma ve zeyt�n 7 numaralı organda .................. 
s�nd�r�m� gerçekleşeb�l�r.

 f. 1,5 ve 7 numaralı organlarda ........... s�nd�r�m gerçekleş�r.

A) Yalnız a   B) b, c ve d

C) a ve f    D) a, e ve f

Tabloda boş bırakılan yerlere fiz�ksel ve k�myasal değ�ş�m�n b�r� 

veya �k�s� b�rl�kte yazılab�lmekted�r. 

Buna göre tablodak� boşluklardan hang�ler�ne hem fiz�ksel 

hem de k�myasal s�nd�r�m b�rl�kte yazılab�l�r?
Mehmet Öğretmen, Fen B�l�mler� lâboratuarında öğrenc�ler�ne 
kan gruplarının nasıl bulunduğunu gösterm�ş ve b�rl�kte bazı 
öğrenc�ler�n kan gruplarını aşağıdak� g�b� bulmuşlardır.

Buna göre Mehmet Öğretmen, öğrenc�ler� �le b�rl�kte elde 

ett�ğ� ver�ler sonucunda hang� öğrenc�ler arasında sağlıklı 

kan nakl� olab�leceğ�n� söylerse doğru b�r b�lg� verm�ş 

olur?

A) Reyyan �le El�f     B) Fatma �le Em�ne

C) Fatma �le Reyyan    D) Özden �le Em�ne

2.

3.

1

Furkan      :   

Cevap       :  

Betül N�sa :  

Cevap       :  

Cevap       :  

Suzan       :  

Hayır, çünkü Ay ve Dünya her zaman aynı 

doğrultuda olmazlar.

 Ay tutulması sırasında Ay, Yen� Ay evres�nde m� 

görülür?

 Ayda 1 defa kes�nl�kle gerçekleş�r m�? 

 Hayır.  Ay Dolunay evres�nde görülür.

Bu model  Ay Tutulmasını açıklar mı?

Evet, Ay ve Dünya’nın bu konumları aldığı her 

durumda Ay’ın yüzey�ne ışık düşmez.

Yanlışı fark ed�p söz alan Yas�n, öğretmen�n hang� öğren-

c�ye verd�ğ� yanlış cevabı fark etm�şt�r?

A) Betül N�sa      B) Suzan     

C) Furkan      D) Betül N�sa Ve Suzan
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Gamze Öğretmen, üç gezegene a�t Güneş'e olan uzaklık ve 

büyüklükler� arasındak� �l�şk�y� gösteren aşağıdak� grafikler� 

ç�z�yor.

4.

E M R

Güneş’e olan uzaklık

Gezegen

Büyüklük

Gezegen

 E      M      R
A)      Dünya  Venüs  Merkür

Buna göre E, M ve R gezegenler� aşağıdak�lerden hang�s� 
olab�l�r?

B)      Uranüs  Jup�ter  Satürn
C)      Satürn  Jüp�ter  Neptün
D)      Neptün  Satürn  Mars

Esma Öğretmen, kanın vücuttak� dolaşımına a�t aşağıdak� 
şemayı tahtaya yansıtıyor.

Öğrenc�ler� Eylül ve Emre'den küçük kan dolaşımında ve büyük 
kan dolaşımında kanın �zled�ğ� yolları bel�rtmeler�n� �st�yor.

Eylül: T         3       P         1           N
Emre: N          4          R         2           Z             

Öğrenc�ler kanın �zled�ğ� yol �le �lg�l� yukarıdak� yolları 
bel�rtt�kler�ne göre, aşağıdak�lerden hang�s� söyleneb�l�r?

C) Öğrenc�ler, küçük ve büyük kan dolaşımının kalb�n kulak-
çıklarından başladığını b�lmekted�rler.

B) Emre bel�rtt�ğ� dolaşım çeş�d�nde “Z” yer�ne, “Y” yazarsa bü-
yük kan dolaşımını doğru bel�rtm�ş olur.

A) Emre,  küçük kan dolaşımında, Eylül �se büyük kan dolaşı-
mında kanın �zled�ğ� yolu doğru bel�rtm�şlerd�r.

D) Eylül, bel�rtt�ğ� dolaşım çeş�d�nde “N” yer�ne, “Y” yazarsa 
küçük kan dolaşımını doğru bel�rtm�ş olur.

1

4

2

3

Z Y

T N

R

A) Yalnız I               B) Yalnız III

ver�lenlerden hang�s� doğrudur?

Öykünün z�yaret� sırasında vücut kasları �le �lg�l� olarak;

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

Z�yaret �ç�n köye g�den Öykü, koşarak bahçede er�k toplayan 

dedes�n�n yanına g�tm�şt�r. Z�yaret� sırasında kend� topladığı  

er�kler� yıkayarak yem�şt�r.

I.   Ağız kasları �stek dışı çalışmıştır.

II.  Sadece kol kasları �steğ� �le çalışmıştır.

III. Bacak kasları �steğ� �le m�de kasları �stek dışı çalışmıştır.

5.

6. Kan yapay olarak üret�lemeyen b�r dokudur ve halen tek kaynağı 

sağlıklı  �nsanlardır. Kan bağışı toplumsal ve k�ş�sel açıdan da 

çok öneml�d�r. 18-65 yaş arası sağlıklı, bulaşıcı hastalığı 

olmayan ve 50  kg’ın üzer�ndek� her vatandaş kan vereb�l�r. Türk 

Kızılayı, Türk�ye'n�n �ht�yacı olan kanın tamamını gönüllü ve 

sürekl� bağışçılardan karşılamak �ç�n “Ulusal Kan Tem�n� 

Projes�”n� yürütür. Ülke genel�nde 17 bölge kan merkez�, 64 Kan 

Bağış Merkez� ve 150'den fazla mob�l kan bağış aracı �le h�zmet 

ver�r. Hasta güvenl�ğ� açısından kend�s�ne bağışlanan her kanı 

modern laboratuarlarda testlere tab�� tutan Türk Kızılayı, kanı 

�ht�yacı olan k�ş�lere ver�lmek üzere hastanelere ulaştırır. 

Ülkem�zde her 4 sn de 1 ün�te kana �ht�yaç olmaktadır. Her b�r 

kan bağışı 3 k�ş�n�n hayatını kurtarır. Kan bağışı konusunda 

yakın çevrem�zden başlayarak �nsanları b�lg�lend�rme 

sorumluluğunda olmalıyız.

Buna göre, kan bağışı �le �lg�l� aşağıdak�lerden hang�s� 

söylenemez?

B) Kan  bağışında b�lg�lend�rmeler yapılarak  toplumun duyar-

lılığını artırılmalıdır.

D) Türk Kızılayı yen�l�kç� teknoloj�k yaklaşımları �le güvenl� kan 

�ht�yacında rol oynar.

C) Ülkem�zde 18-65 yaş arası her vatandaş kan vermek zorun-

dadır.

A) Sürdürüleb�l�r kan tem�n� �ç�n yürütülen projelere destek ver-

mek öneml�d�r.

7.

E M R

P
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10.

I.   Yağların k�myasal s�nd�r�m�n� 1 numaralı  organın salgıladığı 

sıvı yapar.

Bu organlar �le �lg�l�,

II.  Her �k� organ salgılarını kalın bağırsağa gönder�r.

III. 1 numaralı organdan gelen enz�m prote�n, yağ ve karbon-

h�dratları k�myasal olarak s�nd�r�r.

İfadeler�nden hang�ler� doğrudur?

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

A) Yalnız I                                    B) Yalnız III

S�nd�r�me Yardımcı
Organlar

1 2

Hastaneye kanamalı yaralanma �le gelen hastayı muayene 

eden doktor, hastanın çok kan kaybett�ğ�n� ve ac�l kana �ht�yaç 

olduğunu söylüyor.

C) 1. k�ş� Rh(+) olsaydı hastaya kan vereb�l�rd�.

Kan Vermek İsteyen Hasta Yakınları

                                                  

      1. k�ş�                  2. k�ş�              3. k�ş�  4. k�ş�

Hastanın dört yakını kan gruplarını bel�rterek kan vermek �sted�k-

ler�n� söylüyorlar.

Hastaya kan verecek k�ş�ler �le �lg�l� aşağıdak�lerden hang�s� 

doğrudur?

D) Kan nakl� sadece aynı gruplar arasında olduğundan sadece  

2. k�ş� kan vereb�l�r.

A) Rh faktörü öneml� olmadığı �ç�n 4. k�ş� kan vereb�l�r.

B) 0 grubu herkese kan vereb�ld�ğ� �ç�n 3. k�ş� kan vereb�l�r.

AB Rh (-) A Rh (+) 0 Rh (+) A Rh (-)

8.

9.

Hastanın kan
grubu A Rh (+)

A) İnce bağırsakta gerçekleşen em�l�m olayını.

D) Ağızda gerçekleşen fiz�ksel s�nd�r�m olayını.

Mehmet, s�nd�r�m s�stem� konusu �ç�n b�r etk�nl�k tasarlıyor. 

Etk�nl�ğ�nde b�r parça patates, b�r kaç b�sküv�, su, kâğıt havlu, 

�nce çorap ve poşet kullanıyor. Patates ve b�sküv�ler� poşet�n 

�ç�ne koyup el�yle �y�ce ez�yor, sonra poşete su ekley�p çalkalıyor. 

Poşet�n ağzını çoraba geç�r�yor ve el�yle sıyırarak bes�nler� 

çoraba aktarıyor. Daha sonra çorabı kâğıt havluya sarıyor ve 

bekleterek çoraptan geçeb�len maddeler� kâğıt havlunun 

emmes�n� sağlıyor. Son olarak çorapta kalan fazla maddeler� 

y�ne el�yle sıyırarak dışarı atıyor.

C) M�dede gerçekleşen k�myasal s�nd�r�m olayını.

Mehmet, yaptığı bu etk�nl�kte çorabı kâğıt havluya sarıp 

bekleterek çoraptan geçeb�len maddeler� kâğıt havlunun 

emmes�n� sağlayarak s�nd�r�m s�stem�ndek� hang� olayı 

göstermek �stem�şt�r?

B) Kalın bağırsakta gerçekleşen fiz�ksel s�nd�r�m olayını.

11.

Yukarıda Güneş,Dünya ve Ay’ın bazı konumlardak� görünümler� 
ver�lm�şt�r. 

B) Güneş tutulması  Ay tutulması

            1              2

Eks�k olan kısımlar aşağıdak�lerden hang�ler� �le doğru 

şek�lde tamamlanır?

C) Ay tutulması  Güneş tutulması

A) Güneş tutulması  Güneş tutulması

D) Ay tutulması  Ay tutulması

.......... tutulması .......... tutulması1 2
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14.

1

2
3

4

5
6

Aşağıda dolaşım s�stem� organlarından kalb�n yapısı ve bazı 

bölümler� numaralandırılarak ver�lm�şt�r

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

Ver�lenlerle �lg�l� olarak;

I. 5 numaralı kısım atar damar olup tem�z kanı vücuda 

pompalar.

II. 6 numaralı kısım toplar damar olup k�rl� kanı kalbe get�r�r.

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?

A) I ve II                            C)   I, II ve III

IV. 1 ve 2 numaralı kısımlardak� kan atar damar yoluyla 

akc�ğere gönder�l�r.

III. 3 ve 4 numaralı kısımlarda kan oks�jence zeng�nd�r.

13.

            Tutulma sıralaması        Tutulma neden� olan gökc�sm�                    

C)                                                                                   

B�lg�: Tutulma, en yalın tanımıyla, b�r gökc�sm�n�n ötek�nden 

gelen ışığı kesmes�d�r.  

Tutulma olaylarında       ,     ve      gökc�s�mler� görev alır.           

   gökc�sm�n�n küresel ve gaz yapıda olduğu ve d�ğerler�ne göre 

daha büyük olduğu b�l�nmekted�r.

Buna göre, ısı ve ışık kaynağı olan gökc�sm�ne a�t 

tutulmanın gerçekleşmes� �ç�n tutulma sıralaması �le 

tutulmaya neden olan gök c�sm� aşağıda ver�lenlerden 

hang�s�ndek� g�b� olab�l�r?

A)                                                                                  

B)                                                                                  

D)                                                                                   

Gezegenler

Dışsal gezegenler

X Y Z T

Y T

Ÿ Z gezegen� X gezegen�nden daha büyüktür ve bu gezegen-
ler arasında �k� gezegen bulunmaktadır. 

Yukarıda b�r sınıflandırma model� ve X, Y, Z ve T gezegenler� 
�le �lg�l� bazı b�lg�ler ver�lm�şt�r. 

B�lg�ler:

Buna göre X, Y, Z ve T gezegenler�n�n Güneş'e uzaklık-
larının sıralaması aşağıdak�lerden hang�s� g�b�d�r?

Ÿ Y gezegen� T gezegen�nden daha küçüktür.

A)

Güneş

X Z T Y

B)

Güneş

X Z Y T

C)

Güneş

Z X Y T

D)

Güneş

Z X T Y

Etk�nl�kler� doğru şek�lde tamamlayan Semra hang� b�lg�ye 
ulaşır?

A) Hormon    B) Kan pulcukları 

C) Alyuvar    D) Bes�n 

Kan, plazma(serum) ve kan hücreler�nden 
oluşur. 

 Kan plazmasında 
bulunur. 

 Kan hücres�nde 
bulunur 

 Hormon Kan pulcukları Alyuvar Bes�n 

12.

15. Aşağıda ver�len etk�nl�ktek� b�lg�ler doğru �se “D”, yanlış �se “Y” 
yönünde �lerlenecekt�r.

D Y
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16.Sertaç , Der�n ve Duru Güneş ve Ay tutulmaları �le �lg�l� oyun oynuyorlar. Oyunlarında Sertaç sadece kend� etrafında dönüyor,Duru
Sertaç'ın etrafında dolanırken, Der�n'de Duru'nun etrafında dolanıyor.

Duru Der�n Sertaç Berra Berkay

Öğrenc�ler�n Güneş ve Ay tutulması oyunlarını �zleyen arkadaşları Berra ve Berkay  aşağıdak� yorumları yapıyor.

1 - Oyunda Sertaç Güneş,Duru Ay, 
Der�n Dünya olmuştur. 

2 - Ay tutulması oyununda yan yana
d�z�lmeler� Der�n-Duru-Sertaç 

şekl�nded�r

3 - Der�n her �k� tutulma oyununda 
Duru ve Sertaç'ın arasında 

olmalıdır.

4 - Güneş Tutulmasını oyununda 
yan yana d�z�l�mler� 

Sertaç-Der�n-Duru şekl�nd�r.

A ) 1 ve 3   B) 2 ve 4    C) 1, 2 ve 4 D) 2, 3 ve 4

Buna göre Berra ve Berkay'ın yorumlarından hang�ler� doğrudur ?

K L

M
N

Yanda �skelet s�stem�n� oluşturan yapılar ve bu yapılara a�t bazı 
bölümler K, L, M ve N harfler� �le göster�lm�şt�r. Bu bölümler �ç�n 
öğrenc�ler aşağıdak� b�lg�ler� ver�yorlar.

Buna göre hang� öğrenc�ler�n verd�ğ� b�lg�ler doğrudur?

A) Ar�f ve Mustafa
B) El�f, Ayça ve Mustafa
C) Ar�f, Ayça ve Mustafa
D) Ar�f, El�f, Ayça ve Mustafa

K �le göster�len bölüm oynamaz ekleme ve
yassı kem�klere örnekt�r. 

L �le göster�len bölüm yarı oynar ekleme ve
yassı kem�klere örnekt�r. 

M �le göster�len bölüm uzun 
kem�klere örnekt�r. 

N �le göster�len bölüm oynar ekleme örnekt�r. 

Ar�f

El�f

Ayça

Mustafa

17.
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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

Te

A B C D
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A B C D
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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18.X ve Y organları s�nd�r�m s�stem�ne yardımcı organlardır. Y 
organı vücuttak� en büyük �ç organdır.

Aşağıdak� tablodak� kutucuklarda s�nd�r�m s�stem� �le �lg�l� bazı 
b�lg�ler yer almaktadır.

Tabloda X organına a�t b�lg�ler�n bulunduğu kutucuklar yatay, Y 
organına a�t b�lg�ler�n bulunduğu kutucuklar d�key b�r şek�lde 
taranması �sten�r. İk� organa da a�t olmayan b�lg�ler�n bulunduğu 
kutucukların �se taranmaması �sten�r.

Yönerge:

Ahmet ver�len yönergey� doğru şek�lde tamamladığına 
göre tablonun son hal� aşağıdak�lerden hang�s� g�b� 
olmalıdır?

A) B)

C) D)

Yağların fiz�ksel s�nd�r�m�ne 
yardımcı olur.

Karbonh�dratların k�myasal 
s�nd�r�m�nde etk�l�d�r.

Ürett�ğ� salgıyı m�deye 
gönder�r.

Safra sıvısı salgılar.

Tenefüste oynarken yere düşerek burnu kanamaya başlayan  
Efe'ye öğretmen� "B�r süre sonra kanaman kend�l�ğ�nden 
duracaktır" dem�şt�r.

Bu durumun neden� aşağıdak�lerden hang�s� �le açıklana-
b�l�r?

B) Akyuvarlar kanamayı durdurmaya yardımcı maddeler 
üretm�şt�r.

A)  Kanamanın durmasını kan hücreler�n�n ölmes� sağlanmıştır.

D) Kan pulcukları kanayan bölgedek� kanın pıhtılaşmasını 
sağlamıştır.

C) Kanın �ç�nde bulunduğu sıvı kan plâzması aynı zamanda 
kanamayı da durdurmuştur.

S�nd�r�m s�stem�n� oluşturan yapı ve organlar �ç�n aşağıdak� 
b�lg�ler ver�l�yor.

Ÿ F�z�ksel ve k�myasal s�nd�r�m gerçekleşt�r�r. Karbonh�drat-
ların k�myasal s�nd�r�m�n başladığı yerd�r. Yapısında 
bes�nler� parçalamaya yarayan yapılar bulunur.

Ÿ Yapısında bulunan kaslar sayes�nde fiz�ksel s�nd�r�m� 
gerçekleşt�r�r. Bes�nler� bell� b�r süre depo eder. Salgıladığı 
enz�mler sayes�nde prote�nler�n k�myasal s�nd�r�m�n� 
başlatır.

A) Ağız    B) M�de

Ÿ S�nd�r�m s�stem�n�n en uzun bölümüdür. K�myasal ve fiz�ksel 
s�nd�r�m burada gerçekleş�r. S�nd�r�lerek yapı taşlarına 
ayrılan bes�nler  buradan kana geçer.

C) İnce bağırsak   D) Kalın bağırsak

Buna göre aşağıdak�lerden hang�s�n�n görev� yukarıda 
ver�lmem�şt�r?

19.

20.

https://goo.gl/odxKpL

	Sayfa 1
	Sayfa 2
	Sayfa 3
	Sayfa 4
	Sayfa 5
	Sayfa 6



