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2.

4.

1

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

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

I.    1, k�myasal s�nd�r�m�n başlangıç kısmıdır.

III.  5 nolu organda karbonh�dratların fiz�ksel s�nd�r�m� gerçekle-

ş�r.

Yukarıda ver�len s�nd�r�m s�stem� yapı ve organları �le �lg�l�;

II.   7,  k�myasal s�nd�r�m�n b�tt�ğ� yerd�r.

IV.  4 ve 6 s�nd�r�me yardımcı organlardır.

�fadeler�nde hang�ler� doğrudur?

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?

II.  Tam tutulma K �le bel�rt�len bölgeden gözlemlen�r.
III. Güneş ışık kaynağı, Ay �se opak madded�r.

Şek�lde ver�len olayla �lg�l� olarak ;

A) Yalnız I      B) I ve II    

I.   Güneş tutulması olayıdır.

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

Güneş
Ay

Dünya

K

I.   Göktuğ ve Y�ğ�t aynı anda el�n� kaldırmıştır.

A) Yalnız II        B) I ve II     

�fadeler�nden hang�ler�ne ulaşılır? (Y�ğ�t ve Göktuğ, 
Gökay’a eş�t uzaklıktadır)

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

Fen b�l�mler� ders�nde b�r etk�nl�k yapan Asumaral  Öğretmen  
Gökay'a sert tabanlı b�r ayakkabı  g�yd�rerek sınıftan çıkıp 
kor�dorun başından sınıfa doğru yürümes�n� söylüyor. Y�ğ�t’e 
�se sınıf kapısının yanında durmasını söylüyor. Göktuğ’a �se 
kulağını kor�dor duvarına dayamasını �st�yor.  Gökay'ın ayak 
ses�n� duyanın hemen el�n� kaldırmasını �st�yor.

Etk�nl�kte b�l�msel hata yapılmadığına göre;

II.  Göktuğ el�n� Y�ğ�t'ten önce kaldırmıştır.
III. Ses duvarda, hava ortamına göre daha süratl� yayılır.

C) D) Bes�n    Karbond�oks�t

A) B) Tuz       Su   

Yukarıda numaralandırılmış olarak ver�len boşaltım 

organlarının tümünün vücuttan uzaklaştırdığı ortak atık 

madde aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

Ses�n yüzeyler �le etk�leş�m�n� anlamak �ç�n aşağıdak� deney 

düzeneğ� kuruluyor.

B) Yumuşak yüzey karton rulo dışından gelen sesler�n 

soğurulmasını sağlar.

Bu deney düzeneğ� �le �lg�l� aşağıdak�lerden hang�s� 

yanlıştır?

A) Ses dalgaları sert tahta yüzeyden yansımıştır.

C) Karton rulo ses dalgalarını sert tahta yüzeye ve d�nley�c�ye 

�let�r.

D) D�nley�c�n�n ses� duyab�lmes� sert tahta yüzey�n ses� tama-

men soğurduğunu kanıtlar.

B�r k�ş� kurulan düzenek �le cep saat�n�n t�k tak sesler�n� karton 

rulodan duyab�l�yor.

3.

5.

Yumuşak
yüzey



     Isı �letkenler�                            Isı yalıtkanları

C)  Bakır cezve                             Elyaf yorgan

Aşağıda ver�len seçenekler�n hang�s�nde ısı �letken� ve 
yalıtkanı eşleşt�rmes� yanlış ver�lm�şt�r?          

B)  Altın künye                              Last�k ayakkabı
A)  Dem�r b�lye            Dumanlı Hava

D)  Plast�k tarak                            Tungsten tel
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6.

7.

9.

10.

Yandak� şek�lde  vücudumuzda  soluk 

alıp-verme olayının modellemes�n� 

anlatan b�r görsel ver�lm�şt�r.

 

Bu görsel üzer�nde soluk alıp-verme olayı �le �lg�l�;

III. L yapılarının hacm�n�n azalması �ç�n N yapısı yukarı yönlü 

hareket etmel�d�r.

I.   N yapısı aşağı yönlü çek�ld�ğ� �ç�n L yapıları ş�şk�n durumdadır.

II.  K yapısı soluk borusunu �fade eder.

Ver�len �fadelerden hang�ler� doğrudur?

A)   B) I ve II                               I ve III

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

Bu tablodak� ver�ler �nceled�ğ�nde aşağıdak� �fadelerden 

hang�s�ne ulaşılamaz?

C) Ses�n K ortamındak� sürat�, L ortamındak� sürat�nden fazladır.

A) Aynı sıcaklık değer�nde M ortamında ses�n sürat� daha 

fazladır.

B) Sıcaklık arttıkça ses�n sürat� her ortamda artar.

D) Aynı ortamda sıcaklık değer� arttıkça ses�n sürat� artar.

Yukarıda hava, su ve dem�r ortamlarında ses�n süratler�ne �l�şk�n 

tablo ver�lm�şt�r. 

Madde oSıcaklık ( C) Ses�n sürat�  (m/s)

K

K

L

L

M

M

0

20

0

20

0

20

332

344

1432

1463

5000

5130

A) Aynı m�ktar buzun hacm� suyun hacm�nden az olduğu �ç�n 
buz su yüzey�nde kalır.

Bu durumla �lg�l� aşağıda ver�lenlerden hang�s� doğrudur?

Bazı neh�r ve göller�n yüzey� kış mevs�m�nde yukarıda ver�len 
görseldek� g�b� buzla kaplanır.

B) Sıvı halden katı hale geçen maddeler�n hacm� azaldığı �ç�n 
buz sudan daha yoğundur.

C) Buzun su yüzey�nden başlayarak donması, buzun altında-
k� canlıların yaşamını sonlandırır. 

D) Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan küçük olduğu �ç�n 
buz su yüzey�nde kalır.

Hal�l, havuzda yüzerken el�ne aldığı �k� taşı önce havuzun 

dışında b�rb�r�ne vurarak çıkan ses� d�nl�yor, daha sonra 

tamamen havuzun �ç�ne g�rerek aynı taşları b�rb�r�ne vuruyor ve 

çıkan sesler� tekrar d�nl�yor. Havuzun dışında çıkan ses �le 

�ç�nde çıkan ses�n farklı olduğunu keşfed�yor.

Hal�l'�n yapmış olduğu bu deneyde sesler� farklı �ş�tmes�n�n 

sebeb� ned�r?

A) Ses kaynağının değ�şmes�, ses�n farklı �ş�t�lmes�ne neden 

olmuştur.

B) Ses�n boşlukta yayılamaması, ses�n farklı �ş�t�lmes�ne 

neden olmuştur.

C) Ses�n yayıldığı ortamın değ�şmes�, ses�n farklı �ş�t�lmes�ne 

neden olmuştur.

D) Ses�n saydam olmayan ortamlarda da yayılab�lmes�, ses�n 

farklı �ş�t�lmes�ne neden olmuştur.

C) Beden�n�n hızlı büyümes� sonucu kontrol etmekte zorlan-

ması.

B) B�r arkadaş grubuna dah�l olma �steğ�.

Kemal, ergenl�k dönem�nde; yürürken sağa sola çarpmakta, sık 

sık düşmekte, eşyalarını kullanırken tam olarak kontrol ede-

memekte ve düşürmekted�r.

Kemal'�n yaşadığı bu durumun neden� ned�r?

A) Çok fazla kararsızlık yaşaması.

D) Ergenl�k dönem�ne başlangıç yaşının k�ş�den k�ş�ye farklılık 

göstermes�.

B) T�ro�t - Pankreas -Böbrek üstü

Duygu, Betül ve Burak'ın yaşadığı durumlara sebep olan 
hormonları salgılayan �ç salgı bezler� sırasıyla aşağıdak�ler-
den hang�s�nde doğru ver�lm�şt�r?

Duygu: Hormonal b�r problem�m olduğu �ç�n yemek yemesem 
de k�lo problem� yaşıyorum.

Burak : Sokakta b�r köpek gördüğüm zaman kalb�m�n çok 
hızlı attığını h�ssed�yorum. 

Betül  : Annem kan şeker� �ç�n bell� aralıklarla �laç kullanıyor. 

A) H�pofiz -T�ro�t -Adrenal�n

C) H�pofiz -T�ro�t -Böbrek üstü
D) Pankreas - Böbrek üstü - H�pofiz

8.

11.

12.

Yukarı

Aşağı
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16.

1

2
3

4

Merkez� s�n�r s�stem�, organların yönet�m�n� ve denet�m�n� 

sağlayan s�stem�d�r. Aşağıda merkez� s�n�r s�stem� görsel� 

ver�lm�şt�r.

Annes�n�n Selda'ya masal
 okumasıyla uykuya dalması.

Koşu yarışmasında arkada kalan
 Furkan'ın hızlanmasıyla soluk

 alışver�ş�n�n artması.

Ayşe Hanım'ın film �zlerken 
aynı zamanda örgü örmes�.

B�r bebeğ�n yürümey� 
öğren�rken sık sık yere düşmes�.

                    X                   Y                  Z                     T   .

A)                4                   2                  1                       3 

B)                2                   3                  4                       1

C)                4                   1                  2                       3

Merkez� s�n�r s�stem� organları �le kontrol ett�ğ� durumların 

eşleşt�r�lmes� hang� seçenekte doğru ver�lm�şt�r?

D)                3                   4                  1                       2

X Y

Z T

Üç farklı c�sm�n hareket durumu ve uygulanan kuvvetler aşağı-

dak� g�b�d�r. 

C) III.c�s�m b�leşke kuvvet�n ters yönünde harekete başlar.

Kuvvetler uygulandıktan sonra c�s�mler�n hareket� �le �lg�l� 

aşağıdak� �fadelerden hang�s� yanlıştır?

A) I.c�s�m harekets�z durmaya devam eder.

B) II.c�s�me uygulanan b�leşke kuvvet sıfırdır.

D) I. ve II. c�s�mler dengelenm�ş kuvvetler�n etk�s�nded�r.

K

L

M

Öğretmen tahtaya aşağıdak� model� ç�z�yor ve modeldek� 
bazı yapıları K, L ve M harfler� �le eşleşt�r�yor.

Buna göre;

lll. M harfin�n tems�l ett�ğ� damar çeş�d� hem büyük hem de  
küçük kan dolaşımında görevl�d�r.

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?

ll.  K, L ve M harfler�n�n heps� b�rer kan damarını tems�l 
etmekted�r.

A) B)Yalnız l.    l ve ll. 

l.   L harfin�n tems�l ett�ğ� yapıda tem�z kan bulunur 

C) D) ll ve lll.    l, ll ve lll.

K aracı Man�sa'dan Ankara'ya g�tmek �ç�n yola çıkmıştır.  Man�sa, 

Uşak, Afyon �le Ankara �ller� arasındak� uzaklık ve K aracına a�t 

sürat - zaman grafiğ� şek�ldek� g�b�d�r.

2 4 6

180

360

540

Yol (km)

Zaman (h)

C) 5 saat sonra Afyon �le Ankara arasındadır.

Buna göre, K aracı �ç�n aşağıdak�lerden hang�s� söylene-

mez?

B) 3 saat sonra henüz Afyona varamamıştır.

A) 2 saat sonra Uşak �l�ne varmıştır.

D) Saattek� sürat� 90 m'd�r.

K aracı

MANİSA UŞAK AFYON ANKARA

180 km 110 km 260 km

14.

I. c�s�m II. c�s�m III. c�s�m

Harekets�z c�s�m Harekets�z c�s�mHareket yönü

Hareket yönü

3 N 3 N 4 N 4 N 10 N 5 N

K
u
vv

e
t 
u
yg

u
-

la
n
m

a
d
a
n
 ö

n
ce

U
yg

u
la

n
a
n

ku
vv

e
tle

r



DenemeSınıf6. 8

4

U
ltr

a
  

d
e
n
e
m

e
  

se
r�
s�

20.17.

Asumaral GEZER

Can ŞİMŞEK

EMEĞİ GEÇEN ÖĞRETMENLERİMİZ

Burhan BOZTAŞ

Esra DEMİRCİ

Mürsel GÜNEYMehmet Al� ŞENAY

Orhan İNCEYOL

Serkan Servet YILMAZ

Sahabett�n ABUL

Süleyman ALTINTAŞ

Sam� YEŞİLYURT

Tek�n TAPAN

Ulaş BAŞOĞLU www.ultrafenakadem�.com

Yukarıda suyun hal değ�ş�m�nde meydana gelen olaylar 
göster�lm�şt�r. 
Buna göre aşağıdak�lerden hang�s� yanlıştır?

A) I. olay donma olayının ters�d�r.
B) IV. olay sonucunda tanec�kler sadece t�treş�m hareket� 

yapmaya başlamıştır.

D) Il. olayının sonucunda tanec�k hızı I. olaya göre daha çok 
artmıştır.

C) III. olay gerçekleş�rken madde dışarıdan ısı alır.

Buz
Su

Su buharı

I
II

IIIIV

6. sınıf öğrenc�s� Emre, yakıtları katı, sıvı ve gaz olarak sınıflan-

dırarak verd�ğ� örnekler �le aşağıdak� tabloyu oluşturmuştur.

Bu durumda tabloda       ve       semboller�n�n sayısı 
aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A)      5                   7

C)      6                   6
B)      7                   5

D)      8                   4

Emre'n�n oluşturduğu tabloda doğru örneklere       , yanlış 
örneklere         sembolü yerleşt�recekt�r. 

Ses�n daha �y� ve net duyulması �ç�n yalıtım yapılır.

Aşağıdak� g�b� tasarlanan 1. ortamda ses�n yankılandığı fakat 2. 

ortamda ses�n yankılanmadığı tesp�t ed�l�yor.

C) D) Keçe                                      Cam yünü

Buna göre 2. ortamın duvarları aşağıdak�lerden hang�s� �le 

kaplanmış ?olamaz

A)  B) Tahta      Sünger                              

1. ortam 2. ortam

Aşağıda eklem çeş�tler�ne a�t sınıflandırma ver�lm�ş olup örnek-

ler harflerle bel�rt�lm�şt�r.

Ver�len Z, Y, T, N örnekler�ne a�t aşağıdak� grafiklerden hang�s� 
ç�z�lemez?

18.

19.

A) B)

C) D)

KATI SIVI GAZ

Odun Gaz yağı Hava gazı

L�ny�t Mazot Kok kömürü

Antras�t B�yogaz Doğalgaz

Benz�n LPG Taş kömürü

Eklem Çeş�tler� Z, Y, T, N

Yarı Oynar Eklemler Y, N

Örnekler

Örnekler

Hareket
yeteneğ�

Örnek
ZN T

Hareket
yeteneğ�

ÖrnekZ Y T

Hareket
yeteneğ�

ÖrnekT N Z

Hareket
yeteneğ�

ÖrnekZ N T


	Sayfa 1
	Sayfa 2
	Sayfa 3
	Sayfa 4

