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 7. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULAR

A. Aşağıda verilen sindirimde görevli yapı ve
organların adlarını ve görevlerini, yanlarında
verilen kutucukların içine yazınız.
(2x6=12 Puan)

B. Aşağıdaki çizelgede besinlerin içeriği vücudu-
muzdaki görevleri ve hangi besinlerde bulundu-
ğu verilmiştir.Çizelgede verilen boşlukları uygun
ifadelerle tamamlayınız. (2x8=16 Puan)

C. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına
(D), yanlış olanın başına (Y) yazınız.
(2x5 = 10 Puan)
1.(…)Midede karbonhidratların sindirimi
gerçekleşmez.
2.(…)Besinler çiğneme,parçalama ve
çalkalamayla fiziksel sindirime uğrar.
3.(…) Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel
ve kimyasal sindirime uğraması gerekir.
4.(…) Besinlerin, enzim adı verilen bazı salgılar
yardımıyla parçalanmasına fiziksel sindirim
denir.
5.(…) Eşeysel bezlerden salgılanan eşeysel
hormonlar erkek ve dişilerde aynıdır.

D. Boşaltımda görevli yapı ve organların adlarını
ve görevlerini uygun kutucuklara yazınız.
(2x4=8 Puan)

E. Böbreklerimizin sağlığını korumak için nelere
dikkat etmemiz gerektiğini aşağıda verilen
kutuya yazınız.(5 Puan)

F. Çevresel uyarıları nasıl algıladığımız aşağıda
verilen cümlelerde anlatılmıştır. Bu cümlelerin
doğru sıralanışını noktalı yere yazınız.
(2x5=10 Puan)



G. Aşağıda resmi verilen iç salgı bezlerinin adlarını ve salgıladıkları hormonları
yazınız.(2x13=13 Puan)

F. Aşağıda karbonhidrat, protein ve yağların
sindiriminin hangi organlarda gerçekleştiğini
boşluklara yazınız. (2x3= 6 Puan)

H.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları
cevaplayınız.(4x5=20 Puan)
1.Sinir sisteminin kısımları yandaki modelde
numaralandırılarak gösterilmiştir.

Buna göre,aşağıdaki eşleştirmelerden
hangisi doğrudur?
A) I Omurilik B) II Beyincik
C) III Beyin D) IV Omurilik soğanı

2. Safra adı verilen bir salgı üretir.
Salgıladığı safra sıvısı büyük yağ moleküllerini
daha küçük birimlere ayırarak yağların fiziksel
sindirimine yardımcı olur.

Proteinlerin yapı birimleri olan küçük
moleküllerin parçalanması sonucu oluşan
bazı atıkları üreye dönüştürür.

Yukarıdaki görevleri yerine getiren
organımız aşağıdakilerden hangisidir?
A)Karaciğer B)İnce bağırsak

C)Akciğer D)Pankreas

3. Aşağıdakilerden hangisi refleks haline
gelen davranışlardan değildir?
A)Sıcak bir cisme dokunduğumuzda elimizi
aniden çekmemiz.
B)Konusunu beğendimiz bir kitabı kısa sürede
okumamız.
C)Gözümüzün önünde bir böcek uçtuğunda
gözlerimizi kapatmamız.
D)Aniden yüksek düzeyde bir ses duyduğu-
muzda irkilmemiz.

4.Aşağıdakilerden hangisi salgıladığı
hormanlarla diğerlerinin çalışmasını
kontrol eder?
A)Pankreas bezi     B)Tiroit bezi
C)Böbrek üstü bezi D)Hipofiz bezi

Not: Süre 40 dakikadır. Her sorunun puanı
soru başlığında yazılmıştır. Başarılar dilerim.
                Hasan DÜZGÜNOĞLU
              Fen Bilimleri Öğretmeni


