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2018–2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
…………………………….. ORTAOKULU
7.SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ
1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce
doğru olanlara D,yanlış olanlara Y harfi Koyunuz.

20
Puan

( ) 1. Yıldızlar ısı ve ışık kaynağı değildir.
( ) 2. Yıldızlar küresel şekle sahiptir.
( ) 3. Takımyıldızlarına insan, hayvan ve nesne adları
verilmiştir.
( ) 4. Ömrünü tamamlamış uzay araçları, uzay kirliliğine
neden olmaz.
( ) 5. Teleskoplar; aynalı ve mercekli teleskoplar olmak üzere
iki çeşittir.
( ) 6. Galaksilere aynı zamanda gök ada da denir.
( ) 7. Canlıların en küçük yapı birimi hücredir.
( ) 8. Organlardan dokular, dokulardan sistemler oluşur.
( ) 9. Bitki hücresinde bitkiye dayanıklılık sağlayan hücre
çeperi, seçici geçirgen bir özelliğe sahiptir.
( ) 10. Tek hücreli canlılar mitoz geçirdiğinde çoğalmış olur.

B

Aşağıda verilen kavram haritasında boş
bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

C
1

2
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(Bulutsu- hidrojen -sarı –teleskop- Türksat 4B- helyum –
beyaz- kırmızı- rasathane -kara delik -Göktürk-1 –çokyuvarlak- yarıya iner- az -48 -mitoz -mayoz -8 -24- sabit kalır köşeli )
1. Askeri istihbarat amaçlı olan yapay uydulardan biri
............................... iken, haberleşme uydularından biri
................................
2. Astronomların, gökyüzü ile ilgili araştırma ve çalışmalarını
yürüttükleri yerlere ...................... denir.
3. Yıldızların içinde meydana gelen en önemli olay
............................ elementinin ............................ elementine
dönüşmesidir.
4. En sıcak yıldızlar ...................... renkte iken, sıcaklığı en az
olan yıldızlar ...................... renktedir.
5. Tüm yıldızların doğum yeri olan gök cismine ......................
denir.
6. Bitki hücresinin kofulları, hayvan hücresine göre daha
........................ sayıdadır.
7. Hayvan hücresinin şekli ........................ iken, bitki hücresinin
şekli .........................
8. Tek hücreli canlılarda üreme ........................ ile
gerçekleşirken, çok hücreli canlılarda üreme ........................ ile
gerçekleşir.
9. Mayozun birinci aşamasında kromozom sayısı
........................, ikinci aşamasında .........................
10. 2n = 48 kromozomlu bir hücre art arda 3 mitoz geçirirse,
........................ hücre oluşur.

3

4

PUAN:

Aşağıda yer alan çoktan seçmeli sorularda doğru
seçeneği işaretleyiniz. Her soru 3 puandır.
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