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1. Güneş’ten 1000 kat daha büyük olan Betelgeuse yıldızı yakında patlayabilir.

Gökyüzündeki en parlak yıldızlardan biri olan Betelgeuse, her an bir süpernova patlaması sonucunda ölebilir. 
Yaklaşık 10 milyon yaşında olan kırmızı renkteki yıldız Betelgeuse’un hayatının sonuna yaklaştığını belirten gök 
bilimciler, yıldızın patlamanın eşiğinde olabileceğine dair göstergeler olduğunu aktardı. 

Küçük Yıldız

Büyük Yıldız
Kırmızı Üstdev

Süpernova patlaması
Kara Delik

Nötron Yıldızı

Kırmızı Dev

Beyaz Cüce

Gezegenimsi Bulutsu

Bulutsu

Yukarıda bir gazete haberi ve yıldız yaşam döngüsünü gösteren bir görsel verilmiştir.

Verilen haber ve görsele göre;

 I. Betelgeuse yıldızının yaşam döngüsü büyük kütleli yıldız olarak başlamıştır.

 II. Betelgeuse yıldızı, kendi yakınındaki her türlü maddeyi; hatta ışığı bile çekecek güçte olan kara deliğe 
dönüşebilir. 

 III. Betelgeuse yıldızı şu an hayatına kırmızı dev olarak devam ediyor olabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

FEN BİLİMLERİ

TÜRKİYE GENELİ 1. ONLINE KURUMSAL DENEME SINAVI

7. SINIF
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2. Belli bir olgunluğa ulaşan hücrelerin bölünerek yeni hücreler oluşturmasına hücre bölünmesi denir. Hücre 
bölünmesi tüm canlılarda görülür.

Aşağıda K hücresinde gerçekleşen mitoz bölünmenin evreleri verilmiştir.

K Hücresi 1 2 3 4 5

6

Buna göre, numaralandırılarak gösterilen evrelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 2 numaralı evrede iğ iplikleri oluşmuş ve kromozomlar iğ ipliklerine tutunmuştur. 

B) 3 numaralı evrede kromozomlar, hücrenin ortasında tek sıra hâlinde dizilir.

C) 4 numaralı evrede, kardeş kromatitler birbirinden ayrılarak hücrenin karşılıklı kutuplarına çekilir.

D) 5 numaralı evrede, sitoplazma bölünmesi ara lamel oluşumu ile gerçekleşmektedir.
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3. Işığın madde tarafından soğurulması maddenin sıcaklığını artırır.

Azra, maddelerin ışığı soğurmasında renklerinin önemini görmek için aşağıdaki etkinliği yapmıştır:

	 •	 İçlerine	kırmızı	ve	siyah	renklerde	eşit	miktarda	gıda	boyası	eklediği	özdeş	kaplardaki	eşit	miktardaki	suları,	
güneş ışığını doğrudan alan bir yere koymuştur. (Suların ilk sıcaklıkları eşittir.)

	 •	 Kapları	eşit	süre	bekletmiş	ve	sıcaklıklarını	tekrar	ölçmüştür.

Bir saat sonra

Başlangıç

Su
200 ml
30 °C

Su
200 ml
50 °C

Su
200 ml
30 °C

Su
200 ml
65 °C

Buna göre;

 I. Azra, amacına uygun düzenekleri doğru bir şekilde kurmuştur.

 II. Yapılan deneyde bağımsız değişken madde rengidir. 

 III. Yapılan deneyden yola çıkarak koyu renk görünen cisimlerin, ışığı daha iyi soğurduğu söylenebilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur? (Kaplardaki buharlaşma ihmal edilmiştir.)

A) I ve II   B) I ve III

C) II ve III   D) I, II ve III
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4. Hücrelerde genel olarak mitoz  ve mayoz olmak üzere iki çeşit hücre bölünmesi gerçekleşir.

Mitoz ile mayoz bölünme arasındaki farklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Mitoz bölünme vücut hücrelerinde, mayoz bölünme ise üreme ana hücrelerinde görülür. 

B) Mitoz bölünme sonucu dört yeni hücre oluşurken mayoz bölünmede iki yeni hücre oluşur.

C) Mitoz bölünmede kromozom sayısı sabit kalırken mayoz bölünme de yarıya iner.

D) Mayoz bölünme kalıtsal çeşitlilik oluştururken, mitoz bölünme kalıtsal çeşitlilik oluşturmaz.
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5. Yer çekimi kuvvetinin büyüklüğü, cismin kütlesine ve yerin merkezi ile cisim arasındaki uzaklığa bağlıdır. Cis-
min kütlesi arttıkça yer çekimi kuvveti de artar. Yerküre ile cisim arasındaki uzaklık arttıkça yer çekimi kuvveti 
azalır. 

Yerküre kutuplardan hafifçe basık, Ekvator’dan şişkin kendine has bir şekle sahiptir.

Aşağıda Türkiye’den kalkan bir uçağın Avustralya’ya uçuş rotası gösterilmiştir.

Ekvator

Avustralya

Türkiye

Buna göre, uçağa rotası boyunca etki eden yer çekimi kuvvetinin zamanla değişim grafiği aşağıdakiler-
den hangisindeki gibi olabilir?

(Uçağın, rotasının tamamını aynı yükseklikte tamamladığı kabul edilecektir.)

Ağırlık

Tür
kiye
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lya

Ağırlık
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A) B)

C) D)
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6. Bir karışımı ayırmak için kullanılan yöntemler sırasıyla aşağıda yazılmıştır:

 1. Suda yüzdürme      2. Süzme       3.  Damıtma

Buna göre ayrılan karışım aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Tuz - su - kum   B) Şeker - su

C) Su - tuz - kum - talaş D) Su - alkol - kum
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7. Fiziksel anlamda iş yapılmış olması için cisme bir kuvvet uygulanması ve cismin, uygulanan kuvvetle aynı doğ-
rultuda yer değiştirmesi gerekir.

Uygulanan kuvvet ve alınan yol ile iş arasında doğru orantı olduğunu ispatlamak isteyen bir öğrenci aşağıdaki 
deney düzeneklerini kurmuştur.

F

2 m

I. düzenek

2F

2 m

II. düzenek

3F

3 m

III. düzenek

2F

3 m

IV. düzenek

Buna göre, öğrencinin amacına ulaşabilmesi için kullanması gereken düzenekler aşağıdakilerden han-
gisinde doğru verilmiştir?

Kuvvet - İş İlişkisi Yol - İş İlişkisi

A) I. ve III. düzenek I. ve II. düzenek

B) III. ve IV. düzenek II. ve IV. düzenek

C) I. ve II. düzenek II. ve III. düzenek

D) III. ve IV. düzenek I. ve III. düzenek
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8. Enerji, yoktan var olmaz; var olan enerji de yok olmaz. Ancak bir türden başka bir türe dönüşür. En sık karşılaşı-
lan enerji dönüşümleri potansiyel enerjinin kinetik enerjiye, kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüşmesidir.

Aşağıda sürtünmesiz ortamda A ve C noktaları arasında salınım hareketi yapan bir kürenin modeli verilmiştir.

BA C

Salınımın üst seviyesi

Yer seviyesi

Buna göre, sürtünmesiz ortamda bulunan kürenin hareketi sırasında gerçekleşen enerji dönüşümleri 
ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Küre, A konumunda yere göre potansiyel enerjiye sahipken B konumunda, A konumundaki potansiyel enerjinin tamamı 
kinetik enerjiye dönüşür. 

B) A ve C konumları, salınım hareketi yapan kürenin çıktığı en üst noktalardır ve bu konumlarda yere göre potansiyel enerji 
en yüksek değere ulaşır.

C) B konumu kürenin en yüksek sürate ulaştığı yerdir ve salınım hareketinde kinetik enerjinin en fazla olduğu yer burasıdır.

D) Salınım hareketi boyunca her turda kürenin enerjisi bir miktar azaldığı için kürenin, salınımdaki üst seviyesinin yüksekli-
ği de zamanla azalır ve küre bir süre sonra durur.
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9. Atomlar küçük temel parçacık olan proton, nötron ve elektrondan oluşur. 

Aşağıda bir X atomunun yapısında bulunan parçacıklarla ilgili bir grafik verilmiştir.
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Parçacık sayısı

Parçacık cinsi

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çekirdekte bulunan parçacık sayısı, katmanlarda bulunan parçacık sayısından fazladır. 

B) Pozitif (+) yüklü parçacık protondur ve atomun çekirdeğinde yer alır.

C) Negatif yüklü (–) parçacık elektrondur ve proton ile birlikte atomun çekirdeğinde yer alır.

D) X atomunun yapısında en çok yüksüz nötron parçacığı bulunur.
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10. Aşağıda periyodik sistemdeki ilk 18 elementten bazılarının isimleri ve kullanım alanları ile ilgili çözülmüş bir 
bulmaca verilmiştir.

A
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1

3

2

4

5

	 •	 Suların	mikroplardan	arındırılmasında	kullanılır.

	 •	 Diş	macunu	yapımında	kullanılır.

	 •	 Balon	ve	zeplin	gibi	hava	taşıtlarının	şişirilmesinde	kullanılır.

	 •	 Kömür,	petrol,	doğal	gaz	gibi	yakıtların	yapısında	bulunur.

	 •	 ........................................................................................

Buna göre, hangi elemente ait bulmaca sorusu yazılmamıştır?

A) Bor B) Flor C) Klor D) Karbon
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11. Maddenin başka bir çözücü içinde gözle görülemeyecek kadar küçük taneciklere ayrılmasına çözünme denir.

Zeynep; sıcaklık, temas yüzeyi ve karıştırma gibi faktörlerin çözünme hızına etkisini araştırmak için aşağıdaki 
deney düzeneklerini kuruyor.

Su
200 ml
25 oC  

Su
200 ml
50 oC  

20 g toz
şeker

20 g kesme
şeker

Su
200 ml
50 oC  

Su
200 ml
60 oC  

20 g toz
şeker

20 g kesme
şeker

I II

III IV

Buna göre, Zeynep’in yapacağı deneylerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. ve III. düzenekleri kullanarak çözücü sıcaklığının çözünme hızına etkisini görebilir. 

B) II. ve III. düzenekleri kullanarak temas yüzeyinin etki sini görebilmek için, II. düzeneği karıştırmamalıdır. 

C) III. ve IV. düzenekleri kullanarak temas yüzeyinin çözünme hızına etkisini görebilir.

D) II. düzenekte sıcaklığı 60 0C yaparsa, II. ve IV. düzeneklerle karıştırmanın çözünmeye etkisini görebilir.
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12. Yaşamımızı sürdürmek ve kolaylaştırmak için sürekli olarak doğal kaynaklar kullanmaktayız. Kullandığımız 
doğal kaynakların miktarı ve türü sürekli artmaktadır. Bu kaynaklardan bir kısmının yeryüzündeki rezervi sınır-
lıdır ve bu rezervin miktarı her geçen gün azalmaktadır. Bu kaynakların etkili kullanımı bakımından geri dönü-
şüm uygulamaları büyük bir önem taşımaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kaynakların etkili kullanımına uygun bir uygulama değildir?

A) Enerji ihtiyacı için yenilenemez enerji kaynaklarının kullanımını artırmak.

B) Kaynakların lüzumsuz kullanılmasını önlemek.

C) Kullanılmış kâğıtları imalat sürecine tekrar kazandırmak.

D) Modern geri dönüşüm tesisleri kurmak.
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13. Görme olayının gerçekleşmesi için cisimlerin üzerine düşen ışığın cisimden yansıyarak göze kadar ulaşması 
gerekir. Cisimlerin üzerine aynı güneş ışığı düşmesine rağmen cisimler farklı renklerde görünür.

Aşağıda beyaz ışığın farklı renklerdeki yüzeylerden yansıması gösterilmiştir.

Beyaz zemin

Beyaz ışık

Beyaz ışık

Beyaz ışık

Kırmızı ışık Mavi ışık

Mavi zemin

Beyaz ışık Beyaz ışık

Kırmızı zemin Siyah zemin

Verilen yansıma örneklerine göre;

 I. Bir cisim üzerine düşen ışığın tamamını yansıtıyorsa beyaz, tamamını soğuruyorsa siyah görünür.

 II. İnsan gözünün algıladığı renklerin kaynağı, cisimler tarafından soğrulmayan, yansıtılan ışıktır. 

 III. Bir cisim, üzerine düşen beyaz ışıktaki diğer renkleri soğurup kırmızı rengi yansıtıyorsa kırmızı, mavi rengi 
yansıtıyorsa mavi görünür.

ifadelerinden hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
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14. Işığın tamamına yakınını düzgün olarak yansıtabilen yüzeylere ayna denir. Aynaların yansıtıcı yüzeyi düz veya 
küresel olabilir. Aynalar yansıtıcı yüzeyine göre düz ayna ve küresel (çukur ve tümsek) ayna olmak üzere ikiye 
ayrılır.

Ekrem Öğretmen, öğrencilerinden aynaların kullanım alanları ile ilgili örnekler vermelerini istemiştir.

Yasin

Hilal

Aylin

Çukur aynalar cisimleri oldu-
ğundan büyük gösterdiği için
diş hekimleri tarafından
kullanılır.

Evlerde, lavabo ve banyolarda,
terzilerde, kuaförlerde küçük
görüntü oluşturduğu için
düz aynalar kullanılır.

Tümsek aynalar geniş açılı bir
görüş sağladığı için otomobil-
lerin yan aynalarında kullanılır.

Buna göre, hangi öğrencilerin verdiği örnekler doğrudur?

A) Yalnız Hilal B) Hilal ve Aylin

C) Aylin ve Yasin D) Hilal, Aylin ve Yasin
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15. Bir cismin görünmesi için ortamda ışık olması gerekir. Aynalarda görüntü ışık kaynağından çıkan ışınların önce 
cisimden sonra da aynadan yansıdıktan sonra göze ulaşması ile oluşur.

Aşağıda K, L ve M aynaları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

 K: Görüntünün aynaya uzaklığı ile cismin aynaya uzaklığı ve görüntünün boyu ile cismin boyu her zaman 
birbirine eşittir.

 L: Görüntü daima cisimden küçük ve düzdür. Cisim aynadan uzaklaştıkça görüntünün boyu kısalır.

 M: Cismin görüntüsü cismin aynaya olan uzaklığına göre ters ve cisimden küçük, ters ve cismin boyu ile aynı, 
ters ve cisimden büyük, düz ve cisimden büyük olabilir.

Buna göre, bu aynaların çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

A) K: Düz ayna  
L:  Çukur ayna 
M: Tümsek ayna

 B) K: Çukur ayna  
L:  Düz ayna 
M: Tümsek ayna

 C) K: Düz ayna  
L:  Tümsek ayna 
M: Çukur ayna

 D) K: Tümsek ayna  
L:  Düz ayna 
M: Çukur ayna


