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Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğuna karar vererek kutucukları doldurunuz.
(20 puan)

Aşağıdaki ifadelerde verilen boşlukları kelimelerden uygun olanı seçerek tamamlayınız.
(30 puan)
çizgili - göktaşı - mars - deri - pankreas özsuyujüpiter - satürn - diz eklemi - asteroid-kafatasıdünya - böbrek - akciğer - omur eklemleri - küçükalveol - villus - büyük - düz - kalp - meteor

1. Her ay, yeni ay evresi görülürken, Dünya’nın bir

yerlerinde Güneş tutulması gözlenir.

2. Mars, karasal gezegenlerden birisidir.
3. Kıkırdak kemiklerin birbirine sürtünüp aşınmasını
engeller.

1. Asteroid kuşağı …………………..... ile ………………………… geze-		
genleri arasında yer alır.
2. Meteorların yeryüzüne ulaşanlarına ……………….....………
denir.
3. Ay tutulmasına, Ay, ………………………… nın gölgesinde kalır.
4. ……………………………...….. yarı oynar ekleme bir örnektir.
5. ……………………………………….. bütün besinleri sindiren enzim
ler bulundurur.
6. Kalın bağırsak, ……………………………-……………………………. ve 		
…………………….......……… boşaltım yapan organlardır.
7. ……………………………..…. ve …..………………………………. Sindirime 		
yardımcı organlardır.		
8. Kanın kalple akciğer arasında yaptığı dolaşıma 		
……….................…………………… kan dolaşımı denir.
9.Oksijen ile karbondioksit değişimi akciğerlerdeki 		
9.
…………………………......… adı verilen yapılarda gerçekleşir.
10. Midemizde ………….……….. kas bulunurken, bacaklarımız
da ………………….......…… kas bulunur.

4. Bütün atardamarlar temiz kan taşırlar.
5. Karaciğer, ince bağırsakta yağların sindiriminin
tamamlanması için safra enzimini salgılar.
6. Kılcaldamarlar madde alışverişinde görevlidirler.
7. Soluk aldığımızda diyafram düzleşir.
8. Böbrekler kanı süzerek, üre gibi atıkları su ile karıştırırlar ve idrar oluştururlar.
9. Kirli kanın vücudu dolaşması büyük kan dolaşımı
olarak bilinir.
10. Bacaklarımızda bulunan diz kapağı uzun kemiklere bir örnektir.

B

Aşağıdaki ifadelerle kavramları harfleri kullanarak eşleştirniz. (8 puan )

Aşağıdaki klasik soruları uygun biçimde
cevaplandırınız.
1.

Kalpten kan götüren damarların adı.
Mikroplarla savaşan kan
hücresi.
Kafatası kemiğinin cinsi.

Oksijen taşıyan kan hücresi
Kalbe kan getiren damarların adı.
Şekli başka ve çalışması başka kas türüne benzeyen kas
türü.

Güneş sisteminde 6.sırada yer alan gezegen
Ay tutulmasının gerçekleştiği anda Ay’ın bulunduğu evre

C

D

( 8 puan)

Egemen ve Dilara aşağıdaki deney düzeneklerini oluşturmuşlardır.
A

Kalp kası

B

Dolunay

C

Atardamar

D

Satürn

E

Al yuvar

F

Yeni ay

G

Akyuvar

H

Jüpiter

I

Toplar damar

J

Yassı kemik

Egemen; “Mide özsuyunun proteinleri sindirdiğini göstermek istemektedir.”
Dilara; “Fiziksel sindirimin kimyasal sindirimi kolaylaştırdığını göstermek istemektedir.”
Buna göre Egemen ve Dilara hangi iki düzeneği seçtiklerinde amaçlarına ulaşmış olurlar?

1

EGEMEN

DİLARA

................... ve ..................

................... ve ..................

2.

2.

( 12 puan)

Defne, Fen Bilimleri öğretmeni olan babasının
söylediklerine
dikkat
ederek yandaki deneyi
yapmaktadır.

Öğretmen, aşağıdaki kalelerden birine Güneş tutulması
diğerine Ay tutulması ismini vermiştir. Öğrencilerin toplara yapıştırdığı özelliklerin hangi olaya ait olduğuna karar verip uygun kaleye atmaları nasıl olmalıdır?
1

Ay’ın dolunay evresinde gözlenen bir
olaydır.

2

Ay’ın yeni ay evresinde gerçekleşir.

3

Ay, Dünya’nın gölgesinde kalmıştır.

4

Dünya, Güneş ile
Ay’ın arasında yer
alır.

5

Dünya üzerinde bir
kısım bölge Ay’ın
gölgesinde kalır.

6

Ay, Dünya ile Güneş’in arasında yer
alır.

GÜNEŞ TUTULMASI

Yaptıkları bu deney ile ilgili olarak;
I. Ay tutulması olayını modellemeye çalışmışlardır.
II. Güneş tutulması olayını modellemeye çalışmışlardır.
III. Gerçekte bu olay sırasında Dünya üzerindeki belli
bölgeler karanlıkta kalmaktadır.
yorumlarından hangileri doğrudur?

AY TUTULMASI

A) Yalnız I.
C) I ve III.

		
		

B) Yalnız II.
D) II ve III.

3.

Kemik

Kıkırdak

Eklemler

3.

Kas

Aşağıdaki soruları verilen kalp
modelinden yola çıkarak cevaplandırınız.
( 10 puan)

Sedat, iskeleti oluşturan
yapıları tahtaya yukarıdaki
gibi yazmıştır.
Tahtayı inceleyen öğretmeni ise hata yaptığını
söylemiştir.

a) Küçük kan dolaşımının
sırasıyla başladığı ve bittiği kısımların numarasını
yazınız.

Buna göre, Sedat hatasını düzeltmesi için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

b) Büyük kan dolaşımının
sırasıyla başladığı ve bittiği kısımların numarasını
yazınız.

A) ‘‘Eklemler’’ ifadesini tahtadan silmelidir.
B) ‘‘Kıkırdak’’ ifadesini silip yerine yassı kemik
yazmalıdır.
C) ‘‘Kas’’ ifadesini tahtadan silmelidir.
D) ‘‘Kemik’’ ve ‘‘Kas’’ ifadelerini tahtadan silmeli dir.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.(12 puan )

E
1.

4.
Aşağıda Dünya üzerinde bir yerden çekilmiş iki Güneş
fotoğrafı verilmiştir.

Yandaki iskelet modelinde bazı eklemlerin yerleri
gösterilmiştir.
Bu eklemlerin hareket yeteneklerine göre çoktan
aza sıralanması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Bu doğa olayı sırasında Dünya, Ay ve Güneş aşağıdaki
sıralamalardan hangisi gibi dizilmiş olmalıdırlar?

A) K > L > M
B) L > K > M
C) M > L > K
D) L > M > K

A) Ay-Güneş-Dünya
C) Güneş-Ay-Dünya

2

B) Ay-Dünya-Güneş
D) Dünya-Güneş-Ay

