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FEN BİLİMLERİ

1. 

 

Sputnik 1’in 1957’de uzaya gönderilme-
siyle başlayan insanoğlunun uzay araş-
tırma serüveni günümüzde de büyük bir 
hızla devam etmektedir. 2019 yılı itiba-
riyle 7500 tane yapay uydu 5250 tane 
Uzay roketiyle yörüngeye yerleştirilmiş-
tir. Günümüzde uzayda 1200 tanesi ak-
tif olmak üzere 4300 tane yapay uydu 
bulunmaktadır.

 Bu metne göre yapılan;
 I. Bir uzay roketi her defasında yalnızca bir 

tane yapay uyduyu yörüngeye yerleştirmiş-
tir.

 II. Yapay uydular aynı görevleri yaparak uzay 
araştırmalarına katkı sağlamışlardır.

 III. Uzayda kullanılmayan binlerce yapay uydu 
vardır. 

 çıkarımlarından hangilerine ulaşılamaz?

 A) I ve II.  B) I ve III.

 C) II ve III.  D) I, II ve III.

2. 
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2. BÖLÜM

Büyük kütleli yıldızlar ise yaşam-

larının sonunda dış katmanlarının 

büyük bir bölümünü uzaya fırlatır ve 

ardından parlayarak yok olurlar (sü-

pernovalar). Bu patlama galaksilerin 

kimyasal elementler açısından zen-

ginleşmesini sağlar.

Ölen ya da ömrü bitmek üzere 

olan yıldızların bir süre sonra kütlesi 

merkeze doğru çekilir. Sonunda tüm 

kütle bir noktada toplandığı için var 

olan kütlenin çevresinde olan herşeyi 

içine alıp yutmaya başlar. Bu kozmik 

yapılı ölü yıldıza kara delik denir.

Uzayda ekseni çevresinde dönen, gaz ve toz-

lardan oluşmuş, tüm yıldızların doğum yeri olan 

gök cismine bulutsu denir. Bulutsular görünen şe-

killerine göre bazı türlere ayrılır.

Sahip olduğu hidrojen elementinin verdiği sal-

ma çizgisinden dolayı salma bulutsusu, yoğun 

olmaları sebebiyle içerisinden veya arkasından 

hiçbir ışık geçirmeyen karanlık bulutsusu, yakı-

nında bulunan bir yıldızdan aldıkları ışığı sayesin-

de aydınlanan yansıma bulutsusu, dış katman-

larını uzaya saçarak merkezinde sıcak bir beyaz 

cüce bırakan gezegenimsi bulutsu ve büyük 

kütleli yıldızların ömürlerinin sonunda şiddetli bir 

süpernova patlaması sonucu katmanlarını uzaya 

saçtığı, dağınık yapılardaki süpernova kalıntıları 

bulutsu türlerine örnek verilebilir.
Yengeç bulutsusu

(1054 yılında gerçekleşen bir süpernovanın enkazı)

Süpernovalar

Kara delik

 Yıldızlar bazen milyonlarca yıldızın bir araya 
geldiğinde ortağı çıkaracağı kadar parlak olan 
bir patlama geçirebilir. Meydana gelen patlama 
sonucu oluşan yıldız kalıntılarının miktarı çok 
azdır ve geriye sadece bir uzay bölgesi kalır. Bu 
uzay bölgesinin çekim kuvveti o kadar büyüktür 
ki etrafında bulunan yıldızlar dahil diğer herşeyi 
kendine çekip yutar.

 Buna göre;
 I. Geriye çok az miktarda yıldız kalıntısı kala-

cak patlamayı geçiren yıldız, küçük kütleli 
olmalıdır.

 II. Herşeyi kendine çekip yutabilen uzay böl-
gelerine kara delik denir.

 III. Milyonlarca yıldızın bir araya gelmesi kadar 
parlak olan patlamaya süpernova denir.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

 A) I ve II. B) I ve III.

 C) II ve III. D) I, II ve III.

vatis
New Stamp



19

AFEN BİLİMLERİ

7. SINIF / DS 5

3. Fen bilimleri öğretmeni öğrencilerinden şekilde-
ki hayvan hücresi modelinin içerisine bu hücre-
ye ait organelleri çizmelerini istiyor.

 

 Buna göre öğrenciler aşağıdaki organeller-
den hangisini bu hücrenin içerisine çize-
mez?

 A)

C)

B)

D)

Mitokondri

Golgi

Kloroplast

Sentrozom

4. Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin 
gerçekleştiği durumlara örnek verilemez?

 

Yaralı elin iyileşmesi

Bitkinin büyümesi

Sperm hücresinin oluşması

A)

B)

C)

D)

Bir hücreli canlı olan
amipin çoğalması
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5. Aşağıda, mayoz bölünme sırasında gerçekle-
şen evrelerden bazıları karışık olarak verilmiştir.

 

I II III

 Bu evrelerin meydana geliş sırasına göre sıra-
lanması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 A) II - I - III B) I - III - II

 C) III - I - II D) III - II - I

6. Cisimlerin ağırlığı, büyük kütleli gök cisimlerin-
de, küçük kütleli gök cisimlerine göre daha faz-
ladır.

 Dünya

A cismi

Mars

A cismi

Ay

A cismi

 Bir A cisminin ağırlığı Dünya, Mars ve Ay üze-
rinde ölçülüyor. Bu gök cisimlerinin kütleleri ara-
sında Dünya > Mars > Ay ilişkisi olduğu biliniyor.

 A cisminin ağırlığının Dünya, Mars ve Ay’daki öl-
çüm sonuçları harflerle bu gök cisimlerinin isim-
leri rakamlarla aşağıdaki tablodaki gibi belirtiliyor.

Gök Cismi
Cismin Ağırlığının  

Ölçüm Sonuçları (N)
1. Dünya a. 80
2. Mars b. 198
3. Ay c. 33

 Buna göre, cismin ağırlığının ölçüm sonuç-
larıyla gök cisimlerinin isimlerinin eşleştiril-
miş hâli aşağıdakilerden hangisinde doğru 
verilmiştir?

 A) 1 → a
2 → b
3 → c

 B) 1 → a
2 → c
3 → b

 C) 1 → b
2 → c
3 → a

 D) 1 → b
2 → a
3 → c

7. 2n = 24 kromozoma sahip bir hücre 2 kez mitoz, 
1 kez mayoz bölünme geçirdikten sonra dölleni-
yor.

 Aşağıdaki grafiklerden hangisi bu olaylar 
sonucu hücredeki kromozom sayısı değişi-
mini göstermektedir?

 A) Kromozom sayısı

24

12

24

12

24

12

C) Kromozom sayısı

Olay

B) Kromozom sayısı

Olay

Olay
III III IV

III III IV

III III IV

III III IV

24

12

D) Kromozom sayısı

Olay
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8. Fiziksel anlamda yapılan işin, kuvvet doğrultu-
sunda alınan yol ve uygulanan kuvvet ile ilişkili 
olduğunu ispatlamak isteyen bir öğrenci özdeş 
cisimlerle şekildeki deney düzeneklerini hazırlı-
yor.

 

2F
I. düzenek

2m

 

3F
II. düzenek

2m

  

2F
III. düzenek

1m

 Buna göre öğrenci, iş-alınan yol ve iş-
uygulanan kuvvet ilişkileri için hangi deney 
düzeneklerinden elde ettiği verileri birlikte 
değerlendirmelidir?

İş-alınan yol İş-uygulanan kuvvet
A) I ve II II ve III
B) I ve III II ve III
C) I ve III I ve II
D) II ve III I ve II

9. 

10 m

20 m

XK

L

P

N

M
 Yukarıdaki sürtünmesiz yüzeyde K noktasından 

serbest bırakılan cisim hareket etmektedir.

 Buna göre cismin hareketiyle ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

 A) Cismin L noktasındaki kinetik enerjisi, po-
tansiyel enerjisine eşittir.

 B) Cisim sürekli K - P arasında gidip gelir.

 C) Cismin bütün noktalarda sahip olduğu top-
lam enerjisi aynıdır.

 D) Cismin kinetik enerjisi K noktasında, potan-
siyel enerjisi ise M noktasında en fazladır.

10. Çekim potansiyel enerjileri eşit iki cismin yerden 
yüksekliklerinin farklı olduğu biliniyor.

 Buna göre bu iki cisimle ilgili olarak;

 I. Cisimlerin kütleleri eşittir.

 II. Kütlesi çok olan cismin yerden yüksekliği, 
kütlesi az olan cisme göre daha fazladır.

 III. Kütlesi az olan cismin, kütlesi çok olan cis-
me göre yerden yüksekliği daha fazladır.

 verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 A) Yalnız I. B) Yalnız II.

 C) Yalnız III. D) II ve III.
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11. Aşağıdaki şekilde Dünya üzerindeki X ve Y ül-
keleri gösterilmiştir.

 

Ekvator
X

Y

 Bir cismin X ve Y ülkelerinde ayrı ayrı kütle ve 
ağırlıkları ölçülerek kaydediliyor.

 Buna göre cismin X ve Y ülkelerindeki kütle 
ve ağırlıklarına ait sütun grafikleri aşağıdaki 
seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

 A)

B)

C)

D)

Kütle

Kütle

Kütle

Kütle

Ağırlık

Ağırlık

Ağırlık

Ağırlık

Ülke

Ülke

Ülke

Ülke

Ülke

Ülke

Ülke

Ülke

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

12. Bir grup öğrenci hücre konusuyla ilgili aşağıdaki 
deneyleri yapıyorlar. 

 1. Deney : Bir öğrencinin ağız içi epitel hücrele-
rini uygun bir mikroskopta inceleyerek bu hücre-
lerin tüm kısımlarını ve organellerini görebiliyor-
lar.

 

 2. Deney : Soğan zarı uygun bir mikroskopta 
inceleyerek bu hücrelerin tüm kısımlarını ve or-
ganellerini görebiliyorlar.

 

 Buna göre, deneylerle ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

 A) 1. deneyde incelenen hücreler küçük ve çok 
sayıda kofula sahiptir,

 B) Protein sentezini yapan organel hem 1. de-
neyde hem 2. deneyde gözlemlenebilir.

 C) Hücrelerin enerji ihtiyacını karşılayan orga-
nel 2. deneyde gözlemlenebilirken 1. de-
neyde gözlemlenemez.

 D) Hücrelerde dayanıklılık ve sertlik sağlayan 
yapı 1. deneyde gözlemlenemezken 2. de-
neyde gözlemlenebilir.
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13. Uzunlukları ve yükseklikleri aynı olan düzenek-
lerdeki farklı zeminlerde serbest bırakılan bir K 
cisminin aldığı yol aşağıdaki gibidir.

      

h

1. düzenek

K

K

X zemini

X zemini

K cismi
duruyor

K cismi
duruyor

12 cm

h

2. düzenek

Y zemini

Y zemini
20 cm

 K cismi 1. düzenekte 12 cm, 2. düzenekte 20 
cm yol aldıktan sonra duruyor.

 Buna göre,

 I. K cismine X zemini, Y zeminine göre daha 

fazla sürtünme kuvveti uygulamıştır.

 II. K cismi 2. düzenekte daha fazla çekim po-

tansiyel enerjisine sahiptir.

 III. I. düzenekte oluşan ısı enerjisi 2. düzenekte 

oluşan ısı enerjisinden daha fazladır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

 A) Yalnız I. B) I ve III.

 C) II ve III. D) I, II ve III.

14. Bir öğrenci su içerisine şekillerdeki gibi katı ve 
sıvı maddeler atarak iki farklı karışım oluşturuyor.

 
Sıvı

I. karışım

II. karışım

Su

Katı

Su

 Öğrencinin hazırlamış olduğu bu karışımlar-
la ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

 A) I. karışımdaki maddeler ayırma hunisi kulla-
nılarak ayrıştırılabilir.

 B) I. karışım homojendir.

 C) II. karışım heterojendir.

 D) I. ve II. karışımı oluşturan maddeler özellik-
lerini kaybetmemişlerdir.

15. 

 Geri dönüşümle ilgili olarak;

 I. Bütün evsel atıklar geri dönüşümle kullanı-
labilir hale gelebilir.

 II. Geri dönüşüm sayesinde doğal kaynakları-
mız korunur.

 III. Geri dönüşüm çok maliyetli bir olay olduğu 
için ülke ekonomisine zarar verir.

 verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 A) Yalnız I. B) Yalnız II.

 C) II ve III. D) I, II ve III.
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16. Şekildeki gibi hazırlanan karta bir maddenin 
özellikleri yazılmıştır.

 

Özellikleri
• Saf maddedir.
• Bir molekülünde 3 atom bulunur.
• İki farklı element atomundan oluşur.

 Buna göre “?” gösteren yere aşağıdaki tane-
cik modellerinden hangisi yapıştırılmalıdır?

 A) B)

C) D)

17. Şeker ve su ile bir çözelti oluştururken aşağıdaki 
işlemler ayrı ayrı uygulanıyor.

I. Şekerin
tanecik boyutu
küçültülüyor.

III. Şekerli su
soğutuluyor.

II. Şekerli
su

karıştırılıyor.

 Buna göre uygulanan işlemlerden hangileri 
şekerin sudaki çözünme hızını azaltır?

 A) Yalnız III. B) I ve III.
 C) II ve III. D) I, II ve III.

18. • Niels Bohr tarafından hazırlanmıştır.

 • Elektronlar çekirdeğin çevresinde belirli kat-
manlarda dolanmaktadır.

 Bu özelliklere sahip atom modeli aşağıdaki-
lerden hangisi olabilir?

 A)

C)

B)

D)

19. Atom ile ilgili ilk bilimsel çalışmayı yapan bi-
lim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 A)  B) 

     Democritus John Joseph Thomson

 C)  D) 

    John Dalton     Ernest Rutherford

20. Aşağıda gündelik hayatta sıkça kullandığımız 
bazı elementlerin kullanım alanları ile ilgili bilgi-
ler verilmiştir.

 I. element : Tarımda gübre yapımında ve soğut-
ma teknolojilerinde kullanılır.

 II. element : Işıklı reklam panolarında kullanılır.
 III. element : Suların dezenfekte edilmesinde 

(mikroplardan arındırılmasında) kullanılır.
Bu kullanım alanları aşağıda sembolleri veri-
len elementlerden hangisine ait değildir?

 A) H B) Ne C) Cl D) N
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