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Ultra Denemeler
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1

Aşağıda hayvan ve b�tk� hücreler� �le bu hücrelerde bulu-

nab�lecek organellerle �lg�l� b�r tablo ver�lm�şt�r. Ayrıca K ve N 

organel� �le �lg�l� b�r grafik aşağıda bel�rt�lm�şt�r.

A)  I ve II                          B) II ve IV

Buna  göre verilen tablo ve grafik incelendiğinde; 

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

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

K organel� koful olup b�tk� hücreler�nde daha büyüktür.

L organel� bes�n ve oks�jen üretmede görevl� olab�l�r.

M organel� kloroplast olab�l�r.

N organel� kas, s�n�r ve karac�ğer hücreler�nde sayıca çok 

olan m�tokondr� olab�l�r.

I.

IV.

III.

II.

Organel
sayısı

Organel
türü

B�tk� 
Hücres�

Hayvan 
Hücres�

Hayvan 
Hücres�

Hayvan 
Hücres�

K N

( “+” : organel�n bulunduğunu, “- “: bulunmadığını göster�r)

Organel
B�tk�

hücres�
Hayvan
hücres�

K

L

M

N

+

+

+ +

+

+

-

-

M�toz ve mayoz bölünmen�n bazı özell�kler�  aşağıda l�ste-

lenm�şt�r.

C) 4 ve c                                 D) 2 ve b

A) 3 ve d                                 B) 1 ve c

Ver�len özell�kler�n tamamının doğru olması �ç�n hang� 

numara ve harftek� hatanın düzelt�lmes� gerek�r?

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

Yukarıda ver�len özel�klerden  hang�ler� yıldızlara a�t 
özel�klerdend�r?

A) I ve II         B) II ve IV 

Doğal ısı ve ışık kaynaklarıdır.

Tekl� veya takım hal�nde bulunurlar.

Dünyadan bakıldığında ışıkları t�treş�ml� görünür.

Sıcaklıklarına göre aynı renklerde gözlemlen�rler.I.

III.

II.

IV.

3.

1

1

2

2

3

3

4

4

A) B)

C) D)

Atomun çek�rdeğ�ne sah�p   
olduğundan �lk defa söz etm�şt�r.

Elektronların çek�rdeğe bell� 

uzaklıklardak� katmanlarda 

dolandığını bel�rtm�şt�r.

Atom �ç� dolu berk kürelere 

benzed�ğ�n� ve parçalanamaz 

olduğunu söylem�şt�r.

Atomun yapısındak� poz�t�f ve 

negat�f yükler �le üzümlü keke

benzeğ�n� �fade etm�şt�r.

1

1

3

2

2

1

3

3

2

4

4

4

Ön Yüz Arka Yüz

Buna göre öğrenc�ler yapboz parçalarını aşağıdak�lerden 
hang�s� g�b� sıralamalıdır?

Öğretmen şek�ldek� yapboz parçalarını sınıfa get�r�yor ve öğ-
renc�ler�yle b�r etk�nl�k yapmak �st�yor. Yapboz parçalarının ön 
yüzler�nde şek�ldek� g�b� numaralar, arka yüzler�nde �se bazı b�l-
g�ler yazıyor. Öğretmen, öğrenc�ler�ne "Yap boz parçalarının ön 
yüzler�n� öyle b�r sıralayın k� soldan başlayarak arka taraflarını 
döndürdüğümde tar�hsel olarak sırasıyla bazı b�l�m adamlarının 
atom hakkındak� görüşler� �le �lg�l� tar�hsel b�r sıra oluşsun." der. 

Buna göre öğretmen�n anlattığı konu aşağıdak�lerden 
hang�s�d�r?

Ÿ Isaac Newton daha yüksek performansı olan, aynalar 
aracılığı �le ışığı toplayan teleskobu keşfetm�şt�r.

Fen B�l�mler� öğretmen� yukarıda ver�len b�lg� ve açıklamaları 
öğrenc�ler� �le paylaşıyor.

C)Teleskop �le gök c�s�mler�n�n �ncelenmes�
D)Hans L�ppershey’�n teleskobunun çalışma prens�b�

Ÿ İlk teleskop n�tel�ğ� taşıyan alet, İtalya asıllı olan Gal�leo 
Gal�le� tarafından �cat ed�lm�şt�r.

Ÿ Çalışır vaz�yette olan teleskoplar �lk kez 1608 yılında Hans 
L�ppershey tarafından bulunmuştur.

A)Teleskop çeş�tler�n�n ortaya çıkışı

Ÿ Johannes Kepler, teleskobun nasıl güçlü performans 
göstereceğ�ne �l�şk�n b�lg�ler� açıklamıştır.

B�lg�: Gökyüzünde bulunan c�s�mler�n gözle görülür büyüklüğe 
ulaşmasını sağlayan aletler teleskop olarak adlandırılmaktadır.

B)Teleskobun tar�hsel gel�ş�m�

5.
M�toz Bölünme

3- Kromozom sayısı  
değ�şmez.

2- Sonuçta 2 hücre oluşur.

1- Tek hücrel� canlılarda 
    kalıtsal çeş�tl�l�k sağlar.

4- Çok hücrel� canlıların    
büyümes�, gel�şmes� ve 
yaraların onarımında rol 
alır.

d- Parça değ�ş�m� 
gerçekleş�r.

a- Eşeyl� üremede üreme 
hücreler�n�n oluşmasını 
sağlar.

b- Sonuçta 4 hücre oluşur.

Mayoz Bölünme

c- Kromozom sayısı �k�  
katına çıkar.
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DenemeSınıf7. 5

Fen B�l�mler� Öğretmen� Servet, tahtaya evren ve galaks�lerle 
�lg�l� bazı �fadeler yazmıştır. Öğrenc�ler�nden bu �fadelerden 
doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına �se "Y" harfi 
yazmalarını �stem�şt�r.

Öğrenc�ler�n verm�ş oldukları cevaplar aşağıdak� g�b�d�r.

Ş�r�n       :

Azra       :

Neşe       : 

Gülsena :1.(Y)  2.(Y)   3.(D)   4.(Y)  

1.(D)  2.(D)   3.(Y)   4.(D)  

1.(D)  2.(D)   3.(D)   4.(D)  

1.(D)  2.(Y)   3.(Y)   4.(D)  

Hang� öğrenc�n�n cevaplarının tamamı doğrudur?

A) Azra       B) Ş�r�n 
C) Gülsena    D) Neşe

2.(…) Evren�n sürekl� gen�şled�ğ�n� Edw�n Hubble 

keşfetm�şt�r.

3.(…) Evren �le uzay aynı kavramlardır.

4.(…) Galaks�ler�n yapısında yıldız s�stemler� bulunur.

1.(…) Evren�n aşırı yoğun ve sıcak b�r noktadan büyük b�r 
patlamayla meydan geld�ğ�n� savunan büyük 
patlama teor�s�d�r.

A, B ve C konumlarındak� topla �lg�l� olarak;

Yukarıda Dünya üzer�ndek� A, B ve C noktaları ver�lm�şt�r. A 
noktasından fırlatılan top C noktasına kadar �lerlem�şt�r. 

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?

A) I ve III   B) II ve III 

C) Yalnız II   D) I,II ve III

A konumundayken yer�n çek�m kuvvet�ne bağlı ağırlığı en 

fazladır.

Üç konumda kütles� sab�tt�r.

C konumundayken yer�n çek�m kuvvet� en az olup ağırlığı 

en azdır.

II.

III.

I.

A
B

C

Öğretmen: C�s�mler�n sah�p olduğu k�net�k enerj� �le sürtünme 

kuvvet� arasındak� etk�leş�me b�r örnek vereb�l�r m�s�n�z?

Hang� öğrenc�ler öğretmenler�n�n sorusuna uygun örnek 

verm�şlerd�r?

C) Furkan ve Mel�s  D) Furkan, Irmak ve Mel�s

A) Furkan ve Irmak     Irmak ve Mel�sB)

Aşağıda ver�len sürtünmeler�n �hmal ed�ld�ğ� s�stemde b�r top K 

noktasından serbest bırakılıyor. Topun yapmış olduğu hareket 

gözlemlen�yor.

K
L

M

A) Topun K ve M noktalarında sah�p olduğu mekan�k enerj� 

b�rb�r�nden farklıdır.

C) Topun K’dan L’ye  ve L’den M’ye g�derken k�net�k enerj�s� 

artar, mekan�k enerj�s� değ�şmez.

D) Topun L noktasındak� k�net�k enerj�s�, M noktasındak� 

mekan�k enerj�s�nden büyüktür.

Buna göre  aşağıda ver�len �fadelerden hang�s� doğrudur?

B) Top K noktasından L 'ye gel�rken potans�yel enerj�s� azalır 

fakat mekan�k enerj�s� değ�şmez.

B�r hücren�n geç�rd�ğ� bölünme aşağıdak� g�b� modellen�yor.

Bu bölünme ;

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

olaylarından hang�ler�n�n gerçekleşmes�nde etk�l�d�r?

A) I ve II                          B) II ve III   

Hasar görmüş dokuların onarılması,

Tek hücrel�ler�n çoğalması,

Çok hücrel� canlıların büyüyüp gel�şmes�,

I.

II.

III.

2n = 40

2n = 40 2n = 40

Öykü oyun hamurlarına farklı şek�ller vererek  yaptığı modeller� 

b�r araya get�rerek yukarıdak�  I ve II numaralı molekül model-

ler�n� oluşturuyor.

A) I.modeldek� molekül  aynı c�ns atomlardan oluşmuştur.

Buna göre modellerle �lg�l� olarak ver�lenlerden hang�s�  

söylenemez?

D) II.modeldek� molekülün atom sayısı üçtür.

C) II.model farklı  atomlardan oluşan su molekülü olab�l�r.

B) II.modeldek� molekül  üç çeş�t atomdan oluşmuştur.

I. Model II. Model

8.

9.

10.

Dengelenm�ş kuvvetler etk�s�nde duran b�r 
c�sm�n durmaya devam etmes�.

.

.
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DenemeSınıf7. 5
Bazı c�s�mler hava veya su d�renc�n� azaltmak �ç�n özel tasar-

lanmıştır.

Buna göre aşağıdak�lerden hang�s� yukarıdak� örnek �le 

aynı gerekçeye �le tasarlanmamıştır?

A) B)

C) D)

Özdeş c�s�mler; Z, Y ve T gök c�s�mler�nde d�namometre �le 
ölçüldüğünde sırasıyla 26 N, 32 N ve 18 N gelmekted�r.

B�lg�: Gök c�s�mler�n�n, üzer�nde bulunan c�s�mlere uygu-
ladıkları çek�m kuvvet�ne kütle çek�m kuvvet� den�r.

Buna göre gök c�s�mler�n�n kütleler� arasındak� �l�şk�y� 
gösteren grafik aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

Gök c�s�mler�n�n uyguladığı kütle çek�m kuvvet�, gök c�sm�n�n 
kütles� ve yarıçapı �le doğru orantılıdır.

Kütle

Gök 
c�sm�Z Y T

Kütle

Gök 
c�sm�Z Y T

Kütle

Gök 
c�sm�Z Y T

Kütle

Gök 
c�sm�Z Y T

A) B)

C) D)

Aşağıdak� tabloda  atomun temel parçacıkları K, L ve M 

harfler�yle  göster�lerek  özell�kler�  ver�lm�şt�r.

Tabloda ver�len K, L ve M parçacıklarıyla �lg�l� olarak  bazı 

öğrenc�ler yorum yapmıştır.

A) Yalnız Mustafa               B) Mustafa ve Sümeyra

C) Sümeyra ve Zehra         D) Mustafa, Sümeyra ve  Zehra 

Buna göre öğrenc�lerden hang�ler�n�n yorumu doğrudur?

K L M

Atomun 

çek�rdeğ�nde 

bulunur.

Çek�rdeğ�n etrafındak� 

katmanlarda bulunur.

Yüksüz 

tanec�klerd�r.

''+'' yüklü 

tanec�kt�r.

Kütles� K ve M n�n 

kütles�n�n  yaklaşık 

1/2000‘� kadardır.

Atomun 

çek�rdeğ�nde 

bulunur.

D) Yapay uydular

B) Uzay �stasyonlarında bırakılan çöpler

C) Meteorlara çarpıp parçalanan uzay araçları

Aşağıdak� seçeneklerde ver�lenlerden hang�s� uzay 

k�rl�l�ğ�ne neden olmaz?

A) Doğal uydular

Furkan, farklı mercek büyüklükler�ne sah�p teleskoplarla 

gezegenler� gözlemlemek �st�yor.

Furkan, en �y� gözlem� yapmak �ç�n hang� gezegen� hang� 

teleskopla �ncelemel�d�r?

B)                          M                         L                       K

D)                          L                          L                       L

                           Mars                    Jüp�ter           Satürn

Teleskopların mercek büyüklükler� L>K>M, gezegenler�n 

büyüklükler� �se Jüp�ter>Satürn> Mars olduğuna göre;

A)                          L                          M                      K

C)                          K                         K                       L

K

L

M

Teleskoplar Gezegenler

Furkan

14.

Sümeyra:

Zehra:

Mustafa :

 K ve M’n�n hızı, L 'ye göre  çok yavaştır.

 K proton , M nötrondur.                              

- L'n�n sembolü ''e ''d�r



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
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Ulaş BAŞOĞLU

DenemeSınıf7. 5

Sürtünmes�z yatay zem�nler üzer�nde durmakta olan F, E ve N 
tahta sandıklarından ;

• E, 24 N'luk kuvvet�n etk�s�yle 1 m yol alıyor.

Buna göre, F, E ve N sandıklarına bel�rt�len yollar 
aldırıldığında sandıklar üzer�ne yapılan �şler arasındak� 
�l�şk� aşağıdak�lerden hang�s�nde doğru ver�lm�şt�r?

A) E > F > N    B) F > N > E
C) N > F = E    D) F = E = N

• N, 12 N'luk kuvvet�n etk�s�yle 4 m yol alıyor.

• F, 12 N'luk kuvvet�n etk�s�yle 2 m yol alıyor.

12 N

24 N

12 N

F

E

N

Görselde ver�len şekle göre aşağıdak�lerden hang�ler� 
söyleneb�l�r?

I  . Hücreler�n b�r araya gelmes�yle dokular oluştur.
II . S�stemler b�r araya gelerek organları oluşturur.
III. S�stemler�n b�r araya gelmes�yle organ�zma oluşur.

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

Aşağıda ver�len kavram har�tasında bazı kısımlar numaralan-

dırılarak göster�lm�şt�r.

B)  Mekan�k  İş  Joule

A) K�net�k  Joule  İş   

                    I                 II                III        .

Buna göre numaralı yerlere seçeneklerde ver�lenlerden 

hang�ler� yazılab�l�r?

C)  Mekan�k  İş  Newton   

D) K�net�k  İş  Joule

Hücre

Organ�zma

Doku Organ

S�stem

A)                30                        20

C)                35                        15

Betül sadece oku doğru �fadeler�n bulunduğu kutulara, Enes 

�se sadece yanlış �fadeler�n bulunduğu kutulara atıyor ve 

kutunun yanında bulunan puanları kazanıyorlar. 
Buna göre, Betül ve Enes toplam kaç puan alır?

B)                25                        25

Tek�n öğretmen, yukarıdak� görsel� strafor tabelâya yerleşt�r�r.  

Öğrenc�lere dart okuyla atış yaptıracaktır.

D)                20                        30

                    Betül                  Enes  .

Sadece tek 

hücrel� canlıların 

üremes�n� sağlar.

B�tk� ve hayvanlarda

büyüme, gel�şme ve 

yen�lenmey� sağlar. 

Karac�ğer, m�de,
kem�k, böbrek, 

bağırsak
g�b� organlarda 

görülür.

Bütün canlılarda 
s�toplazma boğum-

lanarak bölünür.
5 Puan

10 Puan 15 Puan

20 Puan

M�toz 
Bölünme

18.

19.
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