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7. sınıf 1. ünite Vücudumuzda Sistemler Ünitesi Kazanım Kontrol Sınavı
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Özge öğretmen 7/E sınıfında boşaltım sistemi 

konusunu işlerken,öğrencilerine bir soru 

sormuştur.Öğrencilerin verdikleri yanıtlara göre Özge 

öğretmen öğrencilere aşağıdaki sorulardan hangisini 

sormuş olabilir? 

A. Böbrek rahatsızlıkları nasıl tedavi edilir? 

B. Böbrek yetmezliği nedir? 

C. Böbrek yetmezliğinin tedavisi nasıl yapılır? 

D. Böbrek rahatsızlıkları nelerdir? 
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Ceyda performans görevi olarak şekildeki dil 

modelini hazırlıyor. Öğretmeni modeli görünce hatalı 

olduğunu söyleyerek modeli geri iade ediyor. Ceyda 

modelinde nasıl bir değişiklik yaparsa modeli hatasız 

olur? 

A. Biber ile tuz yer değiştirmeli 

B. Şeker ile limon yer değiştirmeli 

C. Biber ile limon yer değiştirmeli 

D. Tuz ile şeker yer değiştirmeli 
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A. Hesna 

B. Halil 

C. Betül 

D. Baki 

18- 

 
A. Gurup 1 

B. Gurup 2 

C. Gurup 3 

D. Gurup 4 
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Şekildeki kavram haritasında 1, 2 ve 3 ile gösterilen 

yerlere aşağıdakilerden hangisinin yazılması 

uygundur? 

 
26- 

 
Öğretmenin merkezi sinir sistemi organlarının resmini 

göstererek sorduğu “Adı nedir?” ve “Kontrol ettiği 

olaya bir örnek veriniz.” sorularına Eda ve Figen’in 

verdiği cevaplar tablodaki gibidir. 

Öğrencilerin verdiği cevaplara göre aşağıdaki 

yorumladan hangisi yapılamaz? 

A. Her ikisi de merkezi sinir sistemi organlarını 

tanıyor. 

B. Her ikisi de merkezi sinir sistemi organlarının 

kontrol ettiği olayları örneklendirebiliyor. 

C. Figen omuriliğin kontrol ettiği olayı yanlış 

örneklendirmiştir. 

D. Eda’nın verdiği tüm cevaplar doğrudur. 
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Türk alfabesindeki “Fen” kelimesinin farklı 

alfabelerdeki gösterimi 1,2,3 ve 4 numaralı şekillerde 

gösterilmiştir.  

Aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olan kişi 4 

numarlı şekildeki alfabeyi kullanma ihtiyacı hisseder? 

A. Çekik gözlü olan kişi 

B. Tekerlekli sandalye kullanan kişi 

C. Görme engelli olan kişi 

D. İşitme engelli olan kişi 
28- 

 
Bazı göz kusurlarına sahip olan kişiler incelenmiştir. 

Sahip oldukları göz kusurları tabloda “ √ ” ile 

gösterilen bu kişilerle ilgili aşağıdaki yorumlardan 

hangisi yapılamaz? 

A. Buse ve Berk gözlük kullanıyor olabilir. 

B. Asya’nın ailesinde başka renkkörü hastaları da 

vardır. 

C. Mert yaşlı olabilir. 

D. Berk ve Buse uzağı göremiyorlardır. 
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Tabloda bazı besin gruplarının sindirim sistemi 

organlarında sindirimi gösterilmiştir. Besinin organda 

sindirimi gerçekleşiyor ise “tik”, gerçekleşmiyor ise “X” 

ile işaretlenmiştir. 

Bu tabloya bakılarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi 

çıkarılamaz? 

A. Karbonhidratların sindirimi ağız ve ince bağırsakta 

gerçekleşir 

B. Proteinlerin sindirimi mide ve ince bağırsakta 

gerçekleşir. 

C. Vitamin, mineral ve su sindirime uğramazlar. 

D. İnce bağırsakta üç besin grubunun da sindirimi 

gerçekleşir. 
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Alper hazırlamış olduğu performans ödevinde bazı 

hastalıklar ve ilgili organları yukarıdaki şekilde 

eşleştirmiştir. Fakat öğretmeni iki hastalık ve organ 

eşleştirilmesinin yanlış olduğunu ifade etmiştir. Hangi 

hastalıkların yerini değiştirirse yaptığı eşleştirme 

hatası düzelmiş olur?  

A. Şeker-Guatr 

B. Şeker-Sinüzit 

C. Guatr-Cücelik 

D. Sinüzit-Miyop 
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Üstteki dil şekli üzerinde yer alan tat alma 

bölgelerinin hangi tatlarda daha hassas olduğunu I-II-

III-IV şeklinde yazarsak aşağıdakilerden hangisinde 

doğru sıralamayı yapabiliriz. 

A. Tuzlu-Tatlı-Acı-Ekşi 

B. Tuzlu-Acı-Ekşi-Tatlı 

C. Ekşi-Acı-Tuzlu-Tatlı 

D. Acı-Ekşi-Tuzlu-Tatlı 
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Öğretmen Fen ve Teknoloji dersinde şekildeki afişi sınıfa 

getiriyor. Öğretmenin bu afişi sınıfa getirmesinin ilk amacı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A. Organlarımızın sağlığına dikkat etmemize dikkat 

çekmek 

B. Organların bakkalda bulunmadığını anlatmak 

C. Organ bağışlamanın önemini anlatmak 

D. İnsanların bir gün sağlığını kaybedebileceğini 

göstermek 

33- 

Öğretmen;  

• Sınıfa değişik tat ve kokuda yiyecekler getirtiyor. 

• Sınıftan bir öğrenciyi gönüllü olarak seçiyor. 

• Öğrencinin gözlerini sıkıca bağlıyor. 

• Öğrencinin gözleri kapalı iken burnunu da bir mandal ile 

sımsıkı kapattırarak salatalık yediriyor… 

• …………………………..  

Tat alma ile koku alma arasındaki ilişkiyi kontrollü deney 

ile göstermek isteyen öğretmen bir sonraki basamakta 

aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? 

A. Öğrencinin gözleri kapalı iken burnunu kapatmadan 

sarımsak yedirmeli 

B. Öğrencinin gözleri açık iken burnunu da bir mandal ile 

öğrenciye sımsıkı kapattırarak salatalık yedirmeli 

C. Öğrencinin gözleri kapalı iken burnunu da bir mandal 

ile sımsıkı kapattırarak sarımsak yedirmeli 

D. Öğrencinin gözleri kapalı iken burnunu kapatmadan 

salatalık yedirmeli 
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 Bu cismin sarı benek (sarı leke) üzerinde ve beyindeki 

görme merkezinde oluşan 

görüntüsü aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur? 

                    SBS 2011 

 

35-     " Vücudumuzda sindirilen besinler   
 ...............................    ........................................  tan 
kana geçer. " 
      Cümlesinde noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi 

gelmelidir ? 

  

A. Kalın Bağırsak 

B. Yemek borusu 

C. İnce Bağırsak 

D. Böbrekler 
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Meltem şekildeki gibi bir çizelge hazırlayarak “Gözümüze 

ışık tutulduğunda ne olur?” araştırma sorusunu araştırıyor. 

Meltemin deneyinde bağımsız değişken aşağıdakilerden 

hangisidir?  

A. Göz bebeğinin büyüklüğü 

B. Öğrencinin cinsiyeti 

C. Işık şiddeti 

D. Işığın rengi 
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Tekin boşaltım yapan organlar ve vücuttan 

uzaklaştırdıkları atık maddeler ile ilgili yukarıdaki tabloyu 

hazırlıyor. Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa Tekin’in 

tablosu hatasız olur? 

A. İdrar ile tuz yer değiştirmeli 

B. Böbrekler ile deri yer değiştirmeli 

C. Tuz ile su yer değiştirmeli 

D. Kalın bağırsak ile deri yer değiştirmeli 
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Fatih öğretmen sindirim sisteminde hangi besinin hangi 

sindirim organında sindirildiğini öğretmek amacıyla farklı 

bir etkinlik düzenliyor. Etkinliğe göre her öğrenci bir besin 

grubunu canlandırıyor, öğrencilere bir bere ve gözlük 

takılıyor. Canlandırılan besin grubu ağız, mide veya ince 

bağırsakta sindirime uğradığında öğrencinin önce beresi 

sonra gözlüğü çıkarılıyor. Orhan’ın ağız, mide ve ince 

bağırsaktaki resimleri şekildeki gibi olduğuna göre Orhan 

hangi besin grubunu canlandırıyor? 

A. Protein 

B. Karbonhidrat 

C. Yağ 

D. Vitamin 
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Besin sindirimini araştırmak için şekildeki düzenekler 

hazırlanıyor. Bu düzenekleri hazırlayan bir araştırmacı 

aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulabilir? 

A. Besinin iyi çiğnenmesi sindirim hızını etkiler mi? 

B. Besin miktarı sindirim hızını etkiler mi? 

C. Enzim miktarı sindirim hızını etkiler mi? 

D. Enzim çeşidi sindirim hızını etkiler mi? 
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Sude beyin, omurilik ve omurilik soğanının kontrol 

ettikleri olaylarla ilgili şekildeki tabloyu hazırlıyor. 

Tabloda nasıl bir değişiklik yapılırsa tablo hatasız olur? 

A. Beyin ile omurilik yer değiştirmeli 

B. Beyin ile omurilik soğanı yer değiştirmeli 

C. Refleks ile solunum yer değiştirmeli 

D. Refleks ile görme yer değiştirmeli 
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Şekildeki kavram haritasında ‘?’ ile gösterilen yere 

aşağıdakilerden hangisinin yazılması  

A. Boşaltım sistemi organlarının sağlığını korumak için 

alınabilecek önlemler 

B. Sindirim sistemi organlarının sağlığını korumak için 

alınacak önlemler 

C. Duyu organlarının sağlığını korumak için alınabilecek 

önlemler 

D. Merkezi sinir sistemi organlarının sağlığını korumak 

için alınabilecek önlemler 
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