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    7.SINIF  

FEN BiLiMLERi

3.

       Beyaz masa üzer�nde farklı renkte toplar bulunmaktadır.
       Buna göre; masa yeş�l ışık �le aydınlatılırsa hang� toplar 

kamufle olur?

               Mav� ve Kırmızı                        Yeş�l ve Sarı

               Mav� ve Sarı                             Yeş�l ve Kırmızı

4.

  
               

1.

                  
                   Grafit� çalışması yapan 7.sınıf öğrenc�s�
                              duvara, Fen ders�nde öğrend�ğ� bazı atom  

modeller� ç�zm�şt�r.
                              

        Buna göre modeller�n tar�hsel sıralaması  aşağıdak�ler-
den hang�s�nde doğru ver�lm�şt�r?

        A)           B)                        d-c-b-a   d-b-c-a

        C) D) d-b-a-c b-c-d-a                                   

2.    Şek�ldek� bazı merkez� s�n�r s�stem� organlarının  
görevler� ve pullara da �s�mler� yazılmıştır.

       
       Şek�ldek� mektuplarda yazan �fadelere göre uygun 
       olan pullar yapıştırıldığında hang� kısımların yazılı 

olduğu pullar açıkta kalır?

               Bey�n ve Omur�l�k                   Bey�n ve Omur�l�k
                              Soğanı 

              Bey�nc�k ve Omur�l�k                Bey�nc�k ve Bey�n  

Oral AKÇA
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>Duyu organlarının kontrol 
merkez�d�r.
>Acıkma,susama ve uyku- 

nun kontrol merkez�d�r.

>Böbrek,m�de g�b� �ç  
organlarımızı kontrol eder.
>Dolaşım,s�nd�r�m g�b� s�s-

temler�m�z� kontrol eder..
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A)                                B)              

C)                                D)             
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A)                                B)              

             C)                                D)

Hamdi Göksu

 O ses fen yarışmasında sıra Hamd� hocaya gelm�ş-
t�r.Hamd� hoca; askerde öğrend�ğ� b�r şarkıya paralel 
bağlı devre özell�kler�n� katarak söylem�ş ve Jür�lerden 
b�r tek Burhan hoca,sözlerde b�lg� hatası olduğunu 
söylem�ş ve ışığını yakmamıştır.

 
Mürsel
 Kara

 Burhan
Boztaş

Şenol
Nardal

Hamdi Göksu

 
Mürsel
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Boztaş

Şenol
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Paralel bağlı devrelerde
Devreler devreler
D�renç baya azalır
D�loo D�loo devreler

P�l�n ömrü az olur
Devreler devreler
Ampul b�raz sönüktür
D�loo D�loo devreler
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 Buna göre Burhan hocanın şarkıda gördüğü hata ve 
açıklaması aşağıdak�lerden hang�s� olmalıdır?

A)  3 nolu mısrada hata vardır.Ampuller daha parlak 
      yanar.

  B) 2 nolu mısrada hata vardır.P�l�n ömrü uzun olur.

   .C) 1 nolu mısrada hata vardır.D�renç daha fazla olur

      D) Tüm b�lg�lerde hata vardır. 



    7.SINIF  

FEN BiLiMLERi

7.

            Fen öğretmen� hazırladığı dartı sınıfa get�rm�şt�r. 
Öğrenc�s� Ayşegül’ den �se 4 atış yapmasını �stem�ş 
ve vurduğun bölümde  varsa 10p, ‘katyon’ ‘anyon’ 
varsa ‘6' alacağını söylem�şt�r.

            Ayşegül’ün �sabet ett�rd�ğ� yerler       �le göster�ld�-
ğ�ne göre bu oyundan kaç puan almıştır?

                                                    32 puan  40 puan

                                                    28 puan  24 puan

8.

            Sınıfa, üzer�nde şek�ldek� kavramlar yazılı olan 
kutuları get�ren öğretmen, öğrenc�ler�nden üzer�ndek� 
kavramların b�rb�r�n� kapsama durumuna göre kutuları 
�ç �çe koymalarını �stem�şt�r.

           Buna göre öğrenc�ler kutuları aşağıdak�lerden 
hang�s� g�b� yerleşt�rmel�d�r?

5.

          Fen öğretmen� okul merd�venler�ne merd�ven g�yd�rme-
s� yapmaktadır.Basamaklara karışımlar �le �lg�l� �fadeler 
olan kağıtlar yapıştırmıştır.

          Buna göre ; yapıştırdığı kağıtlardan hang�s� ya da 
hang�ler� hatalı olmuştur ve kaldırmalıdır?

               1,4 ve 5                                      1 ve 4

               4 ve 5                                         1 ,3 ve 5

6.

          Öğretmen öğrenc�s�n�n get�rd�ğ� proje ödev�n� �ncelem�ş 
ve ‘- Yaptığın afişte bazı kısımların özell�kler�n� hatalı 
yazmışsın. Ç�zd�ğ�n modelde özell�ğ�n� hatalı yazdığın 
kısımlara  �şaret� koydum.’?  dem�şt�r.

          
          Buna göre; aşağıdak�lerden hang�s� öğrenc�n�n 

yazdığı hatalı �fadelerden b�r� olduğu kes�nd�r?

                İş�tme almaçlarının yoğun olarak bulunduğu  
kısımdır.

                T�treşerek ses� orta kulağa aktarır.

                Bey�nc�k �le b�rl�kte vücudumuzun denges�n� sağlar.

                İç ve dış basıncı dengeleyerek kulak zarını korur.
       
        

A)                          B)              

C)                           D)             
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K�myasal yollar �le daha bas�t maddeler�ne 
ayrışab�l�r.

Sembol veya Formüller� yoktur.

B�rb�r� �çer�s�nde her yere eş�t  olarak yayılmış
karışımlara homojen karışım den�r.

Karışan maddeler arasında bel�rl� b�r 
oran vardır.

Ayran ve Süt b�rer heterojen 
karışımdır.
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