2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ...................................................... ORTAOKULU
6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
1.

3.

Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin büyüklükleri grafikte karışık bir şekilde verilmiştir.

Dünya’ya belli bir uzaklıktan aşağıdaki fotoğraf çekilmiştir.

Gezegen Büyüklüğü

Güneş
Ay

1

2

3

4

5

6

7

8

Dünya

Gezegen

Buna göre,
I. Dünya’nın belirli bir bölümünde Güneş tutulması gerçekleşiyor olabilir.
II. Ay tutulması gerçekleşiyor olabilir.
III. Dünya, Ay ve Güneş aynı doğrultudadır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I,II ve III

Buna göre,
I. 4 ile ifade edilen gezegen Merkür’dür.
II. 2. gezegen ile 5. gezegen arasında astroid kuşağı
bulunur.
III. 6 ile ifade edilen gezegen Dünya’dır.
ifadelerinden hangileri doğrudu?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I,II ve III

deney-x

yayınları

4.
2.

Aşağıda Güneş sistemi verilip bazı gezegenlerin isimleri
üzerine yazılmıştır.

Aşağıdaki şekilde ay tutulması anında Güneş, Dünya ve
Ay’ın konumları verilmiştir.

AY TUTULMASI

Mars

Merkür
Venüs

Jüpiter

Ay

Güneş sisteminde yer alan bir gezegenin özellikleri şu şekildedir:
•
Güneş sisteminin en sıcak gezegenidir.
•
Halk arasında Seher yıldızı, Çoban yıldızı, Akşam yıldızı gibi isimlerle bilinir.
Buna göre bilgileri verilen gezegen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Merkür
B) Venüs
C) Mars
D) Jüpiter

deney-x yayınları

Güneş

Dünya

Buna göre Ay tutulmasıyla ilgili ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Ay tutulması anında Ay’ a çıplak gözle bakmak tehlikeli
dir.
B) Ay bu evrede dolunay evresindedir.
C) Ay Dünya’dan bakıldığında parlak ve tamamı görünür.
D) Ay Güneş’e ,Dünya’ya göre daha uzak bir konumdadır.
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5.

7.

Aşağıdaki görselde kemiklerin bazı bölümleri kırmızı renkte verilmiştir.

Aşağıdaki iskelet sisteminde bazı eklem bölümleri harflendirilmiştir.

X

Y
Z

yayınları

Renklendirilerek verilen kemiklerle ilgili,
I. Uzun, kısa ve yassı kemiğe örnektirler.
II. Kalça bölümünde renklendirilerek verilen kemik yassı kemiğe örnektir.
deney-x
III. Renklendirilen parmak kemikleri kısa kemiğe örnektir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
B) I ve III
D) I,II ve III

Buna göre,
I. X ile harflendirilen bölümdeki eklemin hareket yeteneği yoktur.
II. Hareket etme miktarları büyükten küçüğe Z>Y>X ‘dir.
III. Y kaburga eklemidir ve yarı oynar eklem çeşidine
örnektir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I,II ve III

6.

8.

Küçük kan dolaşımı kalp ile akciğerler arasında gerçekleşir.
Aşağıda küçük kan dolaşımı sıralı şekilde verilmiştir.
Kalbin sol üst
odacığı

a

Akciğer

c

Akciğer atar
damarı

K

L

b

M

Akciğer toplar d
damarı

Kalbin sağ alt e
odacığı

Buna göre,
I. K ve M kasları istemsiz çalışır.
II. L kas yapısı hızlı çalışır ve çabuk yorulur.
III. M kası hızlı ve ritmik çalışır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I,II ve III

Buna göre harflendirilerek verilen etiketlerden hangisi
yer değiştirirse küçük kan dolaşımının sıralaması doğru olur?
A) a-d
B) f-e
C) d-b
D) a-e
deney-x yayınları

Aşağıdaki görselde kas çeşitleri harflendirilerek gösterilmiştir.
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9.

12. Aşağıda Güneş sistemi modeli verilmiştir.

Dolaşım sistemiyle ilgili olarak,
I. Kalbin sol tarafında temiz kan bulunur buradan damarlar yoluyla organlara taşınır.
II. Kalp dört odacıktan oluşur.
III. Kalp kanı vücüda pompalayan organımızdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I,II ve III

Merkür

Dünya

Venüs

Jüpiter

Mars

Uranüs

Satürn

Neptün

Güneş sistemiyle ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Astroit kuşağı modelde Jupiter ve Mars arasına yerleştirilmelidir.
B) Karasal gezegenlerin Güneşe en uzak olanı Marstır.
C) Jupiter Güneş sisteminin en büyük gezegenidir.
D) Güneş sistemini oluşturan gezegenlerde atmosfere sahip olan sadece Dünya’dır.

10. Aşağıdaki görselde kalbin kısımları harflendirilerek verilmiştir.

Z

X

T

Y

deney-x

yayınları

Buna göre bu kısımlardan X ve T bölümlerine hangisi
yazılmalıdır?
		
X			
T
A) Sağ alt odacık		
Sol alt odacık
B) Sol üst odacık		
Sağ alt odacık
C) Sağ üst odacık		
Sol alt odacık
D) Sol üst odacık		
Sağ üst odacık

13. Görselde uzaydan Dünya’ya düşen içeriğinde kaya metal
gibi maddeler bulunan yapılar verilmiştir.

11. Aşağıdaki görselde karaciğer ve pankreas verilmiştir.
...............................................................................................................................................

Karaciğer

Görselde bu yapılar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Dünya yüzeyine ulaşan bu yapılara metereoit ya da
göktaşı denilir.
B) Atmosferde sürtünmeden dolayı yanıp yer yüzüne ulaşamayan meteorların oluşturduğu görsel duruma halk arasında yıldız kayması denir
C) Yeryüzüne çarpanların oluşturduğu çukura astreoit çukuru denir.
D) Büyük olanlarının Dünya’ya çarpması kitlesel yokoluşa
neden olabilir.

Pankreas

Başlık kısmı boş bırakılan bu görselde her ikisi için ortak
olan özellik yazılacaktır.
Buna göre bu kısma,
I. Sindirim sisteminin yardımcı organları
II. Salgılarını ince bağırsağa gönderen organlar
III. Protein sindirimine yardımcı olan organlar
ifadelerinden hangileri yazılabilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I,II ve III
deney-x yayınları
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14. Sindirim sisteminde yer alan bazı organların görevleri aşa-

16. Fen bilimleri öğretmeni güneş tutulması modeli yapmaları

ğıdaki notlarda verilmiştir.

için öğrencilerine düz bir çizgi çizip bu çizgi üzerine Güneş
Dünya ve Ay’ı yerleştirmelerini istemiştir.
Buna göre öğrenciler aşağıdakilerden hangisi gibi bir
sıralama yaparsa öğretmenin istediği Güneş tutulmasını temsil etmiş olurlar?
A)

Karbonhidratların hem fiziksel hem de kimyasal sindirimin başladığı yerdir.
Besin artıklarındaki su vitamin ve minarellerin
emildiği yerdir.
Karbonhidrat, protein ve yağların kimyasal sindiriminin tamamlandığı organdır.
Buna göre aşağıdaki organlardan hangisinin görevi
notlarda verilmemiştir?
A)
B)

B)

Mide

Kalın Bağırsak

C)

D)

C)

İnce Bağırsak

Ağız

D)
deney-x

yayınları

15.

17. Deney tüpünlerinin içerisinde üzerinde yazan sindirim sıvı-

Mide kasılıp gevşeme hareketi yaparak besinleri fiziksel olarak sindirmeye yardımcı olur.
Doğru

Karaciğer sindirime
yardımcı organdır.
Doğru

1 Çıkış

Yanlış

2 Çıkış

ları ve besin içerikleri vardır.

Yanlış

Protein +
Safra Sıvısı
I. tüp

Mide’de yağların kimysal
sindirimi başlar
Doğru

3 Çıkış

II. tüp

Yağ + Pankreas
Özsuyu

III. tüp

Yanlış

4 Çıkış

Yukarıda verilen sorulara sırasıyla önce doğru daha
sonra yanlış cevaplandığında hangi çıkışa ulaşılır?
A) 1. Çıkış
B) 2. Çıkış
C) 3. Çıkış
D) 4.Çıkış

deney-x yayınları

Karbonhidrat +
Mide Özsuyu

Bu tüplerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Tüplerin hiçbirinde aynı anda hem fiziksel hem de kimyasal sindirim gözlemlenmez.
B) II. Tüpte kimyasal sindirim gerçekleşmez
C) I. tüpte fiziksel sindirim gözlemlenir.
D) III. tüpte kimyasal sindirim gözlemlenir
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18. Büyük kan dolaşımında kan sırasıyla aşağıda verilen sıra-

20. İnsan oğlunun yüz ifadeleri duygu durumunu anında belli

yı takip ederek kalpten çıkar ve kalbe geri döner
Kalbin sol alt odacığı- Aort- Kılcal damarlar- Alt ve üst ana
toplardamarlar - Kalbin sağ üst odacığı
		
Akciğer

edebilir. Bu yüz ifadelerini oluşturmak için yüzümüzde bulunan kasları hareket ettiririz ve mimik oluştururuz.

Akciğer

Buna göre,
I. Mimik hareketlerini oluşmasını sağlayan kas çizgili
kastır.
II. Mimik hareketlerini oluşturan kaslarımız istemsiz hareket eder.
III. Bu kaslarımız hızlı çalışır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I,II ve III

Kalp

Buna göre;
I. Büyük kan dolaşımında kan vücudu dolanarak vücuda oksijence zengin kan taşır.
II. Büyük kan dolaşımı sayesinde dokulardan oksijence
fakir kan toplanır.
III. Büyük kan dolaşımı sayesinde kan oksijence zenginleştirilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I,II ve III
deney-x

SINAV SÜRESİ 40 DK
HER SORU 5 PUAN OPTİK FORMA İŞARETLEMELERİNİZİ
TAŞIRMADAN YAPINIZ.
BAŞARILAR

yayınları

19. Fen Bilimleri öğretmeni kan bağışının önemiyle ilgili öğ-

rencilere poster ve bu postere ait slogan hazırlamalarını
istemiştir.
Buna göre,
I.
II.
Kan ver Hayat ver
Kan Bağışı

Can Bağışı

		

III.

7’ den

70’ e

Herkes bağışlamalı

öğrenci poster ve sloganlarından hangileri kan bağışı
için uygundur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I,II ve III
deney-x yayınları
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