
3.

U
ltr

a 
6.

sı
nı

f 
- d

en
em

e 
se

ris
i

Y�ğ�t, solunum s�stem�ne a�t yapı ve organların �s�mler� �le 
görevler�n� eşleşt�rmek �st�yor.

Y�ğ�t, eşleşt�rmey� doğru yaptığına göre ver�len yapı 
veya organlardan hang�s� açıkta kalır?

A) Akc�ğer  B) Soluk borusu 

C) Gırtlak  D) Burun 

1

> Burun

> Gırtlak

> Soluk Borusu

> Akc�ğer

> Havadak� oks�jen� 
kana geç�rmek ve 
kandak� karbond�oks�d� 
uzaklaştırıp vücut 
dışına atmak.

> Yutaktan gelen 
havayı soluk borusuna 
�letmek.

> Havanın akc�ğerlere 
�let�lmes�n� sağlamak.

Yapı ve Organlar Görevler�

Bu çanta üzer�ne kuvvet uygulayan öğrenc�ler aşağıdak� 
b�lg�ler� ver�yorlar.

Buna göre Ceren ve Ece’n�n çantaya uyguladığı kuv-
vetler �le �lg�l� hang�s�n�n doğruluğu kes�nd�r?

A) Kuvvetler aynı yönlü �se Ece’n�n kuvvet� daha büyük-
tür.

B) Kuvvetler aynı doğrultuda olduğu �ç�n çanta 2 yönün-
de hareket edemez.

C) Kuvvetler zıt yönlü �se Ceren’�n kuvvet� daha büyük-
tür.

D) Son durumda çanta dengelenm�ş kuvvetler�n etk�s�n-
ded�r.

4

 2. Karasal gezegenlere a�t aşağıdak� b�lg�ler ver�l�yor.

1. Güneş S�stem�’n�n en küçük gezegen�d�r.
2. D�ğer gezegenlerden farklı yönde döner.
3. Kızıl gezegen olarak b�l�n�r.
4. İç�nde hayat bulunan tek gezegend�r.

Yukarıda özell�kler� ver�len gezegenler�n, Güneş’e 
uzaklıklarına göre modellenmes� hang� seçenekted� 
g�b� olab�l�r?

A)      B)   

C)        D)

1
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4. Fen B�l�mler� öğretmen� aşağıda ver�len gazete haber�n� 
sınıfta paylaşıyor ve öğrenc�ler�nden Güneş tutulması 
olayı �le �lg�l� yorum yapmalarını �st�yor.

Buna göre;

Eslem: Güneş tutulması b�r yıl �ç�nde b�rden fazla ger-
çekleşeb�l�r.

Tuba  : Güneş tutulması olayının gerçekleşmes� �ç�n Ay 
dolunay evres�nde olmalıdır.

Ker�m : Güneş tutulması oluşturacağı görsell�k bakımın-
dan farklı türlerde gerçekleşeb�l�r.

Mert   : Tutulma olayı her zaman, Türk�ye’n�n her yer�n-
den gözlemleneb�lecek şek�lde gerçekleş�r.

öğrenc�lerden kaç tanes�n�n yapmış olduğu yorum 
doğrudur?

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

GAZETE HABERİ
Astronom� tutkunlarının merakla

bekled�ğ� Güneş tutulması
13 Şubat 2018 yılında gerçekleşm�şt�.

İk�nc�s� �se kısm� Güneş tutulması
şekl�nde 13 Temmuz 2018'de gerçekleşt�.

Kısm� Güneş tutulması ne yazık k�
ülkem�zden gözlemlenemed�.

Güneş tutulmasının 2019 yılında da
gerçekleşeceğ�n� söyleyen gökb�l�mc�ler

merakla bekl�yorlar. 

 1. Aşağıdak�  görselde  sürtünmesiz  ortamda harekets�z 
halde  durmakta  olan  b�r  çanta  ver�lm�şt�r.  Bu  çanta 
kuvvetler�n  etk�s�yle  1  veya  2  yönünde  hareket 
edeb�lmekted�r.
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5. Fen B�l�mler� ders�nde öğretmen, tahtaya dengelenm�ş ve 
dengelenmem�ş kuvvetler�n etk�s�nde olan c�s�mler� yaz-
mış ve öğrenc�ler�ne sorular sormuştur.

Öğretmen: Buna göre c�s�mlere etk� eden kuvvetler�n sı-
     nıflandırılması nasıl olmalıdır?
Gökay   : .....................................................

Öğretmen�n sorusunu doğru cevaplayan Gökay, aşa-
ğıda ver�lenlerden hang�s� g�b� b�r sınıflandırma yap-
mıştır?

      Dengelenm�ş Kuvvet      Dengelenmem�ş Kuvvet
A)    I ve II    III ve IV

B)    I ve III    II ve IV

C)   II ve IV     I ve III

D)    III ve IV     I ve II

7. B�r öğrenc� aşağıdak� g�b� gezegen tanıtım kartları hazırlı-
yor.

Buna göre öğrenc� hang� seçenekte ver�len gezegen 
�ç�n tanıtım kartı hazırlamamıştır?

A) Neptün   B) Jüp�ter 

C) Mars    D) Venüs

2

4

I.   Ağaçta duran elma.
 Sabit süratle giden araba.II. 
 Kaydıraktan hızlanarakIII.

     inen çanta.
 Yukarı doğru atılan top.IV.

8. Aşağıda kanın �nsan vücudunda �zled�ğ� yol ve vücuttak� 
dolaşım süreçler� oklarla göster�lm�şt�r.

Yukarıdak� model üzer�nde göster�len dolaşımlara 
bağlı olarak;

I.   Hem büyük hem de küçük kan dolaşımında kan ve 
damarlar kullanılır.

II.  Küçük kan dolaşımı �le kan oks�jence zeng�n hale 
gel�r.

III. Büyük kan dolaşımında hücreler�n oks�jen ve bes�n 
�ht�yaçları g�der�lmeye çalışılır.

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?

A) Yalnız I.    I ve II.B)

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

Kanın, kalp �le akc�ğerler
arasındak� dolaşımıdır.

Kanın, kalp �le vücuttak�
d�ğer organlar arasındak�
dolaşımıdır.

6. Safra keses�; karac�ğere yapışık, armut b�ç�m�nde safra 
sıvısını salgılayan organdır. Safra sıvısını depolamak, 
kullanılacak hale get�rmek ve bes�nler�n kana geçt�ğ� yere 
safra sıvısını ulaştırmak bu kesen�n görevler�ndend�r. 
Böylece yed�ğ�m�z bes�nler�n s�nd�r�lmes�ne yardımcı olur.

Görseldek� organ ve ver�len b�lg�ler �le �lg�l�;

I.   Safra sıvısını üreterek �nce bağırsağa gönder�r.
II.   Safra salgısıyla yağların k�myasal s�nd�r�m�nde görev 

alır.
III. S�nd�r�lmem�ş bes�nler�n em�lerek kana geç�ş�n� 

sağlar.

yorumlarından hang�ler� yapılamaz?

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

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

Büyüklük bakımından
altıncı sırada yer alır. 
Gece �lk parlar sabah 
son söner, yıldız g�b� 
algılandığından halk 

arasında “Çoban 
Yıldızı” olarak da b�l�n�r.

Güneş’e en uzak 
gezegend�r. Büyüklük 
açısından dördüncü 
sırada yer alır. Çok 

uzakta bulunduğu �ç�n 
Dünya’dan çıplak gözle 
görülemez. Uranüs’ün 
�k�z� olarak da b�l�n�r. 

Bugüne kadar 13 tane 
uydusu gözlemleneb�l-

m�şt�r. Teleskopla 
bakıldığında küçük, 

yeş�l�ms� ve yuvarlak b�r 
c�s�m olarak görünür.

Güneş’e yakınlık bakı-
mından dördüncü 

sırada, büyüklük bakı-
mından yed�nc� sırada 
yer alır. Yüzey� kırmı-

zımsı b�r görünüşe 
sah�pt�r. Bu nedenle 

“Kızıl Gezegen” olarak 
da b�l�n�r. İk� tane doğal 

uydusu vardır. 
Gezegen�n çevres�nde 

Dünya atmosfer�ne 
benzeyen ancak daha 

seyrek olan b�r 
atmosfer bulunur.
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9. Fen B�l�mler� ders�nde Güneş ve Ay tutulmasını gözlemlemek �ç�n aşağıdak� etk�nl�k yapılıyor.

Yeter�nce büyüklükte el fener�, �p, çubuk ve p�npon topu kullanılarak yapılan I. etk�nl�kte Ak�f'�n göz h�zasında bulunan p�npon 
topuna y�ne aynı h�zada bulunan el fener� �le ışık gönder�l�yor. Ak�f p�npon topuna bakarak gözlem�n� sınıfa anlatıyor. II. etk�n-
l�kte �se el fener� Ak�f'�n arkasından tutuluyor ve Ak�f p�npon topuna bakarak gözlemler�n� sınıfa anlatıyor. 

Yapılan etk�nl�kler �ç�n;

I.   Yapılan I. etk�nl�kte Ak�f, Dünya’yı tems�l etmekte ve Güneş tutulması olayı canlandırılmaktadır. 
II.   Yapılan II. etk�nl�kte Ak�f, p�npon topunu Ay'ın yen�ay evres�n� tems�l ett�ğ�nde karanlık olarak görür. 
III. Yapılan �k� etk�nl�kle ışığın doğrusal şekl�nde yayıldığı gözlemlen�r. 

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?

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

3

4

10. Barkın, Duru ve Ege Mert bazı bes�n maddeler�n�n s�nd�-
r�m kanalındak� m�ktarlarının değ�ş�m graf�kler� aşağıdak� 
g�b� ç�z�yor.

Öğrenc�ler�n ç�zd�ğ� grafiklerle �lg�l� aşağıdak�lerden 
hang�s� kes�nl�kle yanlıştır?

A) Barkın yumurta, Duru patates ve Ege Mert zeyt�ne a�t 
grafik ç�zm�şt�r.

B) Y bes�n�n�n tükürük sıvısı, Z bes�n�n�n m�de öz suyu sa-
yes�nde m�ktarı azalmıştır. 

C) Öğrenc�ler�n grafikler�n� ç�zd�ğ� tüm bes�nlere pankre-
asın salgısı etk� etm�şt�r.

D) Z, Y ve T bes�nler�n�n tümü safra sıvısı sayes�nde me-
kan�k s�nd�r�me uğramıştır.

Z Bes�n�

Organ
Ağız M�de İnce B.

Y Bes�n�

Organ
Ağız M�de İnce B.

T Bes�n�

Organ
Ağız M�de İnce B.

Barkın’ın Grafiğ�

Ege Mert’�n’ın Grafiğ�

Duru’nun Grafiğ�

11. Fatma Öğretmen, b�r c�sme etk� eden kuvvetler� gösteren 
aşağıdak� görsel� paylaşıyor.

Buna göre ver�len F , F  ve F  kuvvetler�n�n yönü, doğ-1 2 3

rultusu ve büyüklüğü aşağıda ver�len seçeneklerden 
hang�s�nde doğru olarak bel�rt�lm�şt�r?(Kuvvetler eş�t 
bölmelend�r�lm�ş olup her bölme 1N değer�nded�r.)

                    F         F                 F   1 2 3

    
A) Büyüklüğü : 4N                   6N                 2N
     Yönü          : Güney             Doğu             Kuzey
     Doğrultusu : Kuzey-Güney  Batı-Doğu     Kuzey-Güney

B) Büyüklüğü  : 3N                    5N                 2N
     Yönü          : Güney             Doğu             Kuzey
     Doğrultusu : Kuzey-Güney  Batı-Doğu    Kuzey-Güney

C) Büyüklüğü  : 4N                   6N                  2N
     Yönü          : Kuzey              Batı                Kuzey
     Doğrultusu : Kuzey-Güney  Batı-Doğu      Kuzey-Güney

D) Büyüklüğü  : 2N                   4N                  6N
     Yönü          : Güney             Doğu              Kuzey
     Doğrultusu : Kuzey-Güney  Kuzey-Güney Kuzey-Güney    

B D

K

GF1

F2

F3



U
ltr

a 
6 

.s
ın

ıf 
- d

en
em

e 
se

ris
i

12. Duran b�r c�sm� hareket ett�reb�len, hareket eden c�sm� durdurab�len, c�s�mler�n yönünü ve sürat�n� değ�şt�reb�len ve c�sm�n şekl�nde 
değ�ş�kl�k yapab�len etk�ye kuvvet den�r. 

B�r çocuk şek�l – 1'de kutuya ok yönünde kuvvet uygulayıp kutuyu hareket ett�rem�yor. Şek�l – 2'de kutuya �p bağlayarak ok 
yönünde kuvvet uygulayıp kutuyu hareket ett�rem�yor. Şek�l – 3'te arkadaşı da ok yönünde kuvvet uygulayarak kutuyu hareket 
ett�reb�l�yorlar. 

 Çocukların kutuya uyguladığı kuvvetler �ç�n; 

I.   Şek�l – 2 ve şek�l – 3'te uygulanan kuvvetler aynı yönde �ken şek�l – 1'de uygulanan kuvvet bu kuvvetlere zıt yönded�r. 
II.   Şek�l – 3'te uygulanan kuvvetler aynı yönlü olduğundan b�leşke kuvvet çocukların uyguladığı kuvvetler toplanarak bulunur. 
III. Üç şek�lde de uygulanan kuvvetler aynı doğrultudadır. 

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?

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

4

4

14. Aşağıdak� şek�lde b�r s�stemdek� X, Y, Z ve T yapıları gös-
ter�lm�şt�r.

Bu yapılar �le �lg�l�;

I.   Fazla su sadece X yapısı �le vücut dışına atılır.
II.   Z yapısı �drarı taşımada görevl�d�r.
III. Y yapısında �drar h�ç bekleme yapmadan X yapısına 

aktarılır.
IV. T yapısına gelen kandak� tuz m�ktarı aşağıdak� grafik-

te bel�rt�len şek�lde değ�şeb�l�r.

�fadeler�nden kaç tanes� doğrudur?

A) 1    B) 2 

C) 3    D) 4

Tuz M�ktarı

Zaman

T

Z

Y

X

13. B�r öğretmen öğrenc�ler�ne s�nd�r�m s�stem� �le �lg�l� deney 
yapıyor. Deneyde uygulanan �k� �şlem aşağıda 
göster�lm�şt�r.

1. İşlem: P�şm�ş b�r yumurtayı b�r kaşık yardımıyla ez�yor.

2. İşlem: Ez�lm�ş yumurtaların üzer�ne as�t damlatıyor.

Deney b�r yumurtanın s�nd�r�m s�stem�ndek� yolculu-
ğunu anlattığına göre bu deney �le �lg�l� yapılacak yo-
rumlardan hang�s� doğrudur?

A) 1. �şlemde yapılan uygulama, 2. �şlemdek� uygula-
manın etk�s�n� azaltır.

B) Yumurtanın sadece k�myasal s�nd�r�m� göster�lm�şt�r.

C) 2. �şlem yemek borusunda gerçekleşen b�r olayı 
göster�yor olab�l�r.

D) 1. �şlemdek� uygulama yumurtayı kana geçeb�lecek 
kadar parçalayamaz.
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15. Aşağıdak� görselde böbrekte bulunan bazı yapılar göste-
r�lm�şt�r.

Buna göre göster�len böbrek damarları �ç�n aşağıdak� 
�fadelerden hang�s� yanlıştır?

A) Böbreklere g�ren ve böbreklerden çıkan damarlar 
böbrekler�n �çer�s�nde kılcal damarlara ayrılır.

B) Oluşan �drar su �le b�rl�kte üreterden d�rekt vücut dı-
şına atılır. 

C) Zararlı maddelerden tem�zlenen kan böbrek 
toplardamarı �le böbrekten çıkar.

D) Atık maddeler� �çeren bu kanın boşaltım b�r�mler�nde 
süzülmes� sonucu �ç�ndek� atıklar ayrılır.

Böbrek Atardamarı

Böbrek
ToplardamarıÜreter

Aşağıdak� şek�lde Ay’ın, Güneş’e göre Dünya etrafındak� 
dört farklı konumu numaralandırılarak göster�lm�şt�r.

Buna göre Ay tutulması gerçekleşmes� �ç�n Ay’ın şek�l 
üzer�nde bulunması gereken konum �le Ay’ın oluşan 
görünümü hang� seçenekte doğru olarak ver�lm�şt�r?

            Konum                   Görünüm

A)   1

    

B)   3

   

C)   3

     

D)    2   

2

3

4

1

17. 6/A sınıfı öğrenc�s� Furkan, annes� �ç�n b�r bardağa süzgeç 
kullanarak çay dolduruyor. Bu sırada yen� öğrend�kler� 
boşaltım s�stem�ndek� b�r organın da bu süzgece benzer 
b�r �şlev� olduğunu hatırlıyor.

Buna göre, Furkan’ın boşaltım s�stem�nde, çay 
doldururken kullandığı süzgece benzett�ğ� yapı veya 
organ yukarıda numaralandırılmış kısımlardan han-
g�s�d�r? 

A) 1    B) 2

C) 3    D) 4

4

3

2

1

18. Öğretmen, dolaşım s�stem� �le �lg�l� sınıfta sözlü yapıyor.

Öğretmen: Kanın hang� kısmının %90'ı sudan oluşur.
Ak�f   : Kan plazması.
Öğretmen: Hang� hücreler vücuda g�ren m�kroplarla sa-
     vaşır.
Hülya   : Alyuvar.
Öğretmen: Kan nakl� hang� gruplar arasında olur?
Şebnem   : 0 Rh+ bütün gruplara kan vereb�l�r.

Öğrenc�ler�n cevapları �le �lg�l�;

I.    Ak�f’�n cevabı kan hücreler� olmalıydı.
II.   Hülya’nın cevabı akyuvarlar olmalıydı.
III. Şebnem’�n cevabı yanlıştır. Çünkü kan nakl� sadece 

aynı kan grupları arasında olur.

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?

A) Yalnız II.   B) Yalnız III. 

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

16.
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19. Emre, oyun hamurlarıyla tems�l ett�ğ� bazı gezegenler� 
Güneş’e olan uzaklıklarına göre numaralarla göster�yor 
ve aşağıdak� model� hazırlıyor. (Oyun hamurları sadece 
gezegenler� tems�l ed�yor büyüklükler� d�kkate 
alınmayacaktır.)

Numaralandırılan gezegenler �le �lg�l� aşağıdak� b�lg�ler 
ver�l�yor.

> Astero�t kuşağı 3 �le 4 numaralı gezegenler arasındadır.
> En küçük gezegen modelde yer almamaktadır.
> 1 numaralı gezegen en büyük dördüncü gezegend�r.

Model ve ver�len b�lg�lere göre aşağıdak�lerden 
hang�s� yanlıştır?

A) 5 ve 6 numaralı gezegenler �ç gezegenlerdend�r.
B) 4 numaralı gezegen�n hem uydusu hem halkası vardır. 

C) 2 numaralı gezegen yan yatmış var�l g�b� dönen geze-
gen olab�l�r.

D) 1, 2 ve 3 numaralı gezegenler gazsal yapıdadır.

Güneş1 2 3 4 5 6

20. B�lg�ler:

> X, kem�kler�n uç kısmında ve soluk borusunda bulunur.
> Y, boy uzunluğu en uzunluğundan fazla olan kem�klerd�r.
> Z, �skeletle beraber hem canlıya destek olur, hem de 
canlının hareket�n� sağlar.

Öğrenc�ler�n cevapları �le �lg�l�;

I.   Kem�kler, X yapısının sertleşmes� sonucunda oluşur.
II.   El ve ayaklardak� tüm kem�kler Y kem�ğ� grubuna a�tt�r.
III. Tüm �ç organlarımızda Z yapısının aynı çeş�d� vardır.

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?

A) Yalnız I.   B) I ve II.  

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

Ulaş BAŞOĞLU www.ultrafenakadem�.com

Asumaral GEZER

Mehmet Al� ŞENAY

Sahabett�n ABUL

Süleyman ALTINTAŞ

EMEĞİ GEÇEN ÖĞRETMENLERİMİZ

Burhan BOZTAŞ

Mürsel GÜNEY

Orhan İNCEYOL Sam� YEŞİLYURT

Serkan Servet YILMAZ

Tek�n TAPAN

Can ŞİMŞEK Esra DEMİRCİ

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

Başarılar..www.ultrafenakadem�.com


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

