
böbrek atardamarı - enzim - idrar - üreter - fiziksel sindirime
düz - üretra - bileşke - bronş - akyuvar - çizgili - bronşçuk
akciğer - böbrek toplardamarı - kimyasal sindirime - deri

1.1. Yağların fiziksel (mekanik) sindirimi, safra salgısının 
yardımıyla ince bağırsakta gerçekleşir.

2.2. Küçük kan dolaşımında kalpten çıkan kirli kan akciğer-
lere gider.

3.3. Havayı dış ortamdan vücudumuza alan, solunum siste-
minin ilk organı ağızdır.

4.4. Bir cisme etki eden zıt yönlü iki kuvvetin bileşkesi büyük 
kuvvetin etki yönü ile zıttır.

5.5. Deri oluşan atık maddeleri, bir miktar su ile birlikte ter 
olarak dışarı atar.

6.6. Solunum ile dışarı sadece oksijen gazı atılır.

7.7. Büyük kan dolaşımının amacı vücuda oksijence zengin 
kanı iletmektir.

8.8. Kalbin sol tarafında oksijence fakir kan, sağ tarafında 
oksijence zengin kan bulunur.

9.9. Akciğer atardamarı, oksijence fakir kan taşır.

10.10. Bir cisme etki eden kuvvetin özelliklerini; doğrultusu, 
yönü ve büyüklüğü şeklinde listeleyebiliriz.

1.1. Birden fazla kuvvetin etkisini tek başına yapabilen kuvvete 
....................................... kuvvet denir.

2.2. İçerisinde atık madde miktarı yüksek olan kan ...................
.......................... ile böbreklere gelir.

3.3. Böbrekler dışında, atık maddeleri uzaklaştıran diğer organ-
lar; kalın bağırsak, ................................. ve deridir.

4.4. ..............................  idrarın vücuttan atıldığı kısımdır.

5.5. Soluk borusunun akciğerlere girmeden ayrıldığı kollara 
................................denir.

6.6. Mikroplara karşı vücudu savunan, koruyan kan hücrelerine  
................................denir.

7.7. Sindirim enzimleri, maddelerin ........................................
uğramasını sağlar.

8.8. Mide, ince bağırsak, kan damarları gibi iç organların yapı-
sında ............................. kaslar bulunur.

AA Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğunaAşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğuna
karar vererek kutucukları D/Y koyunuz. (20 puan)karar vererek kutucukları D/Y koyunuz. (20 puan) CC

Aşağıdaki ifadelerde verilen boşlukları kelimeler-Aşağıdaki ifadelerde verilen boşlukları kelimeler-
den uygun olanı seçerek tamamlayınız. (16 puan)den uygun olanı seçerek tamamlayınız. (16 puan)

               ............................................................................................

FEN BİLİMLERİ DERSİ 6.SINIFLAR 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVIFEN BİLİMLERİ DERSİ 6.SINIFLAR 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI  

Ad:..................................
Soyad:...........................

Sınıf: 6/............

PUANPUAN
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BB Aşağıda verilen bulmacayı uygun şekilde tamam-Aşağıda verilen bulmacayı uygun şekilde tamam-
layınız. (16 puan)layınız. (16 puan)

SOLDAN-SAĞASOLDAN-SAĞA
1.1. Kızıl gezegen olarak da bi-
linen gezegendir.
3.3. Kuvvetin temel özellikle-
rinden biri.
6.6. Kemiklerin birbirine bağ-
landığı yer.
7.7. Temiz kan taşıyan damar
türü.

YUKARIDAN-AŞAĞIYAYUKARIDAN-AŞAĞIYA
2.2. Solunum gazlarını taşımak-
la görevli kan hücresi.
4.4. terleme ile tuz ve suyu dı-
şarı atar.
5.5. Yağların mekanik sindirimin
sağlayan sıvı.
8.8. İç organların yapısında bu-
lunan kas türü.

DD
Aşağıda boşaltım sistemi kısımları ile görevlerini Aşağıda boşaltım sistemi kısımları ile görevlerini 
harfleri kutulara yazarak eşleştiriniz ( 8 puan)harfleri kutulara yazarak eşleştiriniz ( 8 puan)

İdrarı idrar kesesine taşır.KK

Kanı süzerek atıklarından temizler.LL

İdrarın toplanıp bekletildiği yerdir.MM

İdrarın vücuttan uzaklaştırıldığı yerdir.NN
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Aşağıdaki cisimler üzerindeki bileşke kuvvetin bü-Aşağıdaki cisimler üzerindeki bileşke kuvvetin bü-
yüklüğünü ve yönünü bulup yazınız. (12 puan)yüklüğünü ve yönünü bulup yazınız. (12 puan)

Aşağıdaki duruma göre soruları cevaplayınız.Aşağıdaki duruma göre soruları cevaplayınız.
( 12 puan)( 12 puan)
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2. Aşağıda sindirim sisteminde görevli bazı organlara ait bilgi veril-2. Aşağıda sindirim sisteminde görevli bazı organlara ait bilgi veril-
miştir.miştir.
• Su, mineral ve vitaminlerin son emiliminin gerçekleştiği organdır.
• Yağların sindirimi için gerekli olan safra salgısını üreten sindirime
yardımcı organdır.
• Salgıladığı asit ve enzimlerin faaliyeti ile proteinlerin kimyasal sin-
dirimini başlatan organdır.
Buna göre görevleri belirtilen organlar sırasıyla aşağıdakilerden Buna göre görevleri belirtilen organlar sırasıyla aşağıdakilerden 
hangisidir?hangisidir?

3.3. Sağlıklı bir insanın böbreklerinde süzülen 1 litre kanın içerisindeki
maddelerin vücuda tekrar katılma oranları aşağıda verilmiştir.

Buna göre, oluşan idrarın yapısında hangi madde atık olarak Buna göre, oluşan idrarın yapısında hangi madde atık olarak bu-bu-
lunmaz?lunmaz?
A)A) Su B)B) Mineral
C)C) Glikoz D)D) Üre

Kalbin odacıkları görsel üzerinde nu-
maralarla gösterilmiştir.
Buna göre, küçük kan dolaşımının Buna göre, küçük kan dolaşımının 
başladığı ve sonlandığı odacıklar başladığı ve sonlandığı odacıklar 
sırası ile aşağıdakilerden hangisinde sırası ile aşağıdakilerden hangisinde 
verilmiştir?verilmiştir?
A)A) 2 - 3
B)B) 3 - 1
C)C) 4 - 1
D)D) 2 - 4

A)A) İnce bağırsak - pankreas - mide
B)B) Kalın bağırsak - karaciğer - mide
C)C) Kalın bağırsak - pankreas - ağız
D)D) İnce bağırsak - karaciğer - ağız

9 N9 N

5 N5 N5 N5 N

Bileşkenin büyüklüğü : Bileşkenin büyüklüğü : .............................

Bileşkenin yönü          : Bileşkenin yönü          : .............................

3 N3 N

6 N6 N

3 N3 N

Bileşkenin büyüklüğü : Bileşkenin büyüklüğü : .............................

Bileşkenin yönü          : Bileşkenin yönü          : .............................

2 N2 N
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1. 1. 

Bu tablodaki K, L, M ve N kuvvetleri ile ilgili verilen aşağıdaki ifade-Bu tablodaki K, L, M ve N kuvvetleri ile ilgili verilen aşağıdaki ifade-
lerden hangisi lerden hangisi yanlıştır?yanlıştır?  (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A)A) K ve M kuvvetlerinin doğrultuları aynıdır.
B)B) N ve L kuvvetlerinin doğrultuları farklıdır.
C)C) K ve L kuvvetlerinin büyüklükleri aynıdır.
D)D) N ve M kuvvetlerinin yönleri farklıdır.

KK
NN

MM

LL

Süzülen maddelerSüzülen maddeler Vücuda kazandırılan kısmın oranıVücuda kazandırılan kısmın oranı
Su % 99
Mineral % 98
Glikoz % 100
Üre % 5

1.1. Çocukların uyguladıkları kuvvetler aynı / zıtaynı / zıt yönlüdür.

2.2. Çocukların uyguladıkları kuvvetlerin doğrultuları; 
doğu-batıdır. / kuzey-güneydir. doğu-batıdır. / kuzey-güneydir. 

3.3. Çocukların uyguladıkları kuvvetlerin bileşkesinin yönü;
doğudur. / batıdır.doğudur. / batıdır.

4.4. Masanın dengede kalabilmesi için doğu / batı doğu / batı yönünde
kuvvet uygulanmalıdır.

4.4.

GG
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını 
bulup işaretleyiniz.bulup işaretleyiniz.   ( 16 puan) ( 16 puan)

Mete ile Defne masayı aynı anda şekildeki gibi itmekte ve masa 
doğu yönünde hareket etmektedir.
Buna göre aşağıdaki cümleleri doğru yapacak sözcüğü koyu Buna göre aşağıdaki cümleleri doğru yapacak sözcüğü koyu 
renkli sözcük çiftlerinden seçerek daire içine alınız.renkli sözcük çiftlerinden seçerek daire içine alınız.

DefneMete
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