
Diğer sayfaya geçiniz.1

Adı Soyadı :

No :

2022 - 2023 

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

………………………….. ORTAOKULU 7/... SINIFI

FEN BİLİMLERİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

A. Aşağıdaki verilen sorularda boşluklara tablodan
uygun kelimeleri getiriniz. (10 Puan)

1. Bir cismin ………'daki ağırlığı ………'daki ağırlı-
ğından 6 kat daha büyüktür.

2.
İş ve enerjinin birimi ……….……'dur.

3. Haberleşme ve iletişim için uzaya gönderilen
uydular …………………… adıyla anılırlar.

4. ………….’nin Dünya dışında kalan kısmına uzay
denir.

5. Canlı olmayıp canlılar gibi doğup yaşayıp ölen
gök cisimlerine ……………… denir.

6. Bir cismin hareketinden dolayı kazandığı enerji-
ye ……………………. enerji denir. 

7. Dünya üzerinde yükseklere doğru çıkıldıkça
cisimlerin ağırlığı ………..………… .

8. Tüm gelişmiş canlılarda bulunan hücrenin yö-
netim ve kalıtım merkezine …………………….. 
denir.

9. Birbiri ile temas eden iki yüzey arasın-
da hareketi engellemeye çalışan kuvvete
………………………. denir.

10. Hücre çeperi, kloroplast bulunduran ve köşeli
yapıdaki hücrelere …………….. hücresi denir.

B. Aşağıda numaralarla verilen ifadelerin sonuna
DOĞRU ise “D”, YANLIŞ ise “Y” yazınız. (10 Puan)

1. Hücreleri gözlemlemek için kullanılan 
aletlere teleskop denir.

2. Bir cismin ağırlığı dünyanın her yerinde 
aynıdır.

3. Kinetik ve potansiyel enerjinin toplamına 
mekanik enerji denir.

4. Gezegenlere ve uydulara gözlem yapmak 
için gönderilen araçlara roket denir.

5. Bir cismin kütlesi Dünya’nın farklı yerlerin-
de farklı değer alır.

6. Güneş, Dünya ve diğer gezegenler Andro-
meda galaksisinin avcı kolunda yer alır.

7. Kütle birimi gram ya da kilogramdır.

8. Çok fazla çekim kuvvetine sahip olan gök 
cisimlerine karadelik denir.

9. Bitki hücrelerinde sitoplazma bölünmesi 
ara lamel ile gerçekleşir.

10. Ağırlık eşit kollu terazi ile ölçülür.

C. Aşağıdaki tabloda verilen gök cisimlerinin ilişkili
olduğu kavrama ait sütunu “✔” ile işaretleyiniz.
(10 Puan)
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Başak

D. Aşağıda özdeş dinamometrelere takılmış K, L, M
cisimleri verilmiştir. Bu cisimlerin ağırlıklarını ve
dinamometrelerin gösterdikleri değerleri bulu-
nuz. (10 Puan)
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Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırı-
nız. (15x4=60 Puan)

1. Aşağıda kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapılar
verilmiştir.

I. Kalp

II. Kalp kası hücresi

III. Kalp kası dokusu

IV. Dolaşım sistemi

Buna göre, bu yapıların basitten karmaşığa sıra-
lanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiş-
tir?

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

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

2. • Gaz ve toz bulutlarının, diğer gök cisimlerinin
milyonlarca yıldızın bir araya gelmesiyle olu-
şan sisteme ............. denir.

• Gök cisimlerinden gelen ışığı toplayıp odak-
layarak onların gözlemlenebileceği görün-
tüler elde edilmesini sağlayan alet ............. 
denir.

• Gezegenlerin etrafında belirli bir yörüngede
dolanan cisimlere ............. denir.

▲

●

■

Buna göre verilen tanımlardan hangisi aşağıda 
doğru verilmiştir?

▲ ● ■

A) Güneş sistemi Uydu Yıldız

B) Takım yıldızı Periskop Galaksi

C) Galaksi Teleskop Uydu

D) Uzay Yıldız Teleskop

3. Dünya ile arasında yaklaşık 150 milyon kilomet-
re mesafe bulunan ve aynı zamanda Dünya'ya en
yakın olan yıldız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuzey Yıldızı

B) Çoban Yıldızı

C) Halley Kuyruklu Yıldızı

D) Güneş

4. Aşağıdakilerden hangisi mitozla gerçekleştirile-
mez?

A) Zigotun gelişmesiyle bir canlının meydana gelmesi

B) İnsanda bir yaranın onarılması

C) Bir fidanın büyümesi

D) İnsanda yumurta ve sperm hücrelerinin oluşumu

5. En sıcak yıldızlar mavi renkte, sıcaklığı bu yıldız-
lardan daha az olanlar sarı renkte en düşük sıcak-
lıktakiler kırmızı renkte görünür. K, L ve M şeklinde
adlandırılmış üç yıldızın renkleri ile ilgili gözlem so-
nuçları tabloda "✔" işareti ile gösterilmiştir.

Gözlemlenen 
yıldız

Rengi

Kırmızı Sarı Mavi

K ✔

L ✔

M ✔

Buna göre yıldızlar ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir?

A) Sıcaklığı en düşük yıldız K'dir.

B) K'nin sıcaklığı M'den fazladır.

C) En sıcak yıldız M'dir.

D) M'nin sıcaklığı L'den fazladır.
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6. I. Hareket hâlindeki araba ➜ Kinetik enerji

II. Dalında duran elma ➜ Çekim potansiyel enerjisi

III. Sıkıştırılmış yay ➜ Kinetik enerji

IV. Rafta duran kitap ➜ Çekim potansiyel enerjisi

Yukarıda verilen cisimler ve sahip olduğu enerji 
eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) II ve III

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

7. Bir canlıya ait hücrelerin mikroskop görüntüsü şekil-
deki gibidir.

Buna göre aşağıdaki yapılardan hangisinin bu 
hücrelerde gözlenmesi beklenmez?

A) Mitokondri B) Kloroplast

C) Hücre çeperi D) Sentrozom

8. Şekilde merdiven basamaklarında numaralanmış
eşit kütleli sandıklar bulunmaktadır.

I

II

III

IV

yer

Bu sandıklardan hangisinin yere göre çekim po-
tansiyel enerjisi en büyüktür?

A) I B) II C) III D) IV

9. Normal bir hücrede mayozun evreleri şekildeki gibi-
dir.

1

3

2 4

5

6

7

Buna göre aşağıda numaraları verilen hücrelerin 
hangilerinin kromozom sayıları birbirinden farklı-
dır?

A) 1 ve 3 B) 2 ve 5

C) 4 ve 6 D) 3 ve 7

10. Özdeş cisimler F kuvveti uygulanarak şekildeki gibi
hareket ettiriliyor.

1m 2m

I II

FF

II. durumda yapılan işin I. durumda yapılan işten
daha fazla olduğu bilindiğine göre yalnızca veri-
len durumlara bakılarak;

I. Cismin ağırlığı arttıkça fiziksel olarak yapılan iş
artar.

II. Cismin aldığı yol artarsa fiziksel olarak yapılan iş
artar.

III. Cisme uygulanan kuvvet artarsa fiziksel olarak
yapılan iş artar.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve III D) II ve III

11. Aşağıdaki örneklerden hangisi esneklik potansi-
yel enerjiye sahiptir?

A) Masada duran kitap

B) Makaraya sarılmış ip

C) Gerilmiş paket lastiği

D) Havada uçan leylek
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12. Bir kaleci, elindeki topu futbol sahasında şekildeki
gibi atıyor. Top K, L ve M noktalarından geçerek N
noktasında yer düşüyor.

v

Futbol
topu

K

L

M

N yer

Buna göre topun kinetik enerjisi ve yere göre po-
tansiyel enerjisi hangi noktalarda en fazladır?

Kinetik enerji Potansiyel enerji

A) L K

B) M K

C) M L

D) N L

13. Yunan filozoflarından Democritus, bilimsel deney
yapmayıp sorgulayıcı düşünme ile etrafımızdaki her
şeyin küçük parçacıklardan oluştuğunu ileri sürmüş-
tür. Bu fikrin ortaya atılmasından yüzlerce yıl sonra
deneyler yaparak bu görüşü atom modeline dönüştü-
ren bilim insanı Dalton'dır. Daha sonraki yıllarda yeni
deneyler yapıldıkça farklı atom modelleri öne sürül-
müştür. Günümüzde kabul gören ise Modern Atom
Teorisi'dir. Ancak atomun yapısı hakkındaki çalışma-
lar hala devam etmektedir.

Parçadaki bilgiler ışığında aşağıdakilerden han-
gisine ulaşılamaz?

A) Atom konusu filozofların da ilgisini çekmiştir.

B) Bilimsel çalışmalar zamanla değişebilir.

C) Atomla ilgili her şey bulunmuştur.

D) Dalton'un oluşturduğu bir atom modeli vardır.

14. Ahmet'in, eğik düzlemin üzerinden iterek bıraktığı
tahta kutu şekildeki gibi K noktasında duruyor.

K P Yer

Kutu

Tahta kutunun hareketi sırasında düzleme temas 
edern yüzeyi ısındığına göre,

I. Kutunun hareket ettiği zemin sürtünmelidir.

II. Kutu P noktasından K noktasına gelirken kinetik
enerji kaybı olmuştur.

III. Kutunun K noktasındaki potansiyel enerjisi art-
mıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II

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

15. Mitoz, mayoz ve döllenme olayları sonucu bir hücre-
nin kromozom sayısının zaman göre değişimi grafik-
te gösterilmiştir.

2n

Kromozom sayısı

Zaman
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Buna göre, bu olaylarla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Mayoz sonucunda kromozom sayısı yarıya iner.

B) Mitozda kromozom sayısı sabit kalır.

C) Döllenme olayı tür içi kromozom sayısını iki katına
çıkarır.

D) Mayoz ve döllenme tür içi kromozom sayısını sa-
bit tutar.


