2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı ....................... Ortaokulu Fen Bilimleri Dersi
6.Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı Soruları
Adı/Soyadı:

Sınıfı:

Numarası:

1) Ses dalgalarının bir yüzeye çarparak geldiği ortama geri
dönmesine sesin yansıması denir.
Buna göre,aşağıdakilerden hangisinde sesin yansıma
özelliğinden yararlanılmaz? (3 puan)

Puanı:

6) (3 puan)

A) Deniz,göl ve okyanusların derinliklerinin hesaplanmasında
B) Denizlerdeki balık sürülerinin yerinin bulunmasında
C) Görme duyuları zayıf olduğu halde yarasaların çevrelerini
algılamalarında
D) Gezegenler arası uzaklığın hesaplanmasında
2) Sesin yayılmasının önlenmesine ses yalıtımı denir. Ses
yalıtımında sesi iyi soğuran malzemelerden yararlanılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ses yalıtımı için uygun
bir malzeme değildir? (3 puan)
A) Köpük

B) Metal levha

C) Cam yünü

D)Sünger

3)Anne karnına gönderilen ses dalgalarının bebeğe çarparak
geri dönmesi sonucu bebeğin görüntüsünün elde edildiği
teknolojik alet aşağıdakilerden hangisidir? (3puan)
A) Röntgen

B) Sonar

C) Ultrason

D) Radar

4)

7) Cep telefonunu K, L ve M kutularına koyup sesini dinleyen
İsmail, telefonun sesini en çok L, en az M kutusundan duyuyor.

I. Ses maddesel ortamlarda yayılır.
II. Ses dalgalar şeklinde her yöne yayılır.
III. Ses bir enerji çeşididir.

Buna göre, K, L ve M kutularının sesi soğurma özelliklerinin
çoktan aza doğru sıralaması nasıl olur? Aşağıdaki kutuya
yazınız. (2x3= 6 puan )

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?(3puan)
A) I – II

B) I – III

C) II – III

D) I – II-III

8)

5) Aşağıda verilen durumlardan hangisinde ses enerjisi
farklı türde bir enerjiye dönüşmüştür ?(3 puan)
A) Opera sanatçısının sesiyle bir bardağı kırması

I:
B) Okul Müdürünün mikrofonla konuşma yapması

II:

III:

Muhammed yukarıda verilen üç düzeneği kuruyor.
Muhammed'in kurduğu bu düzeneklerde çalar saatin sesinin
duyulup duyulmayacağını altlarına yazınız.
(2x3=6 puan)

C) Ses enerjisi ile böbrek taşlarının kırılması
D) Hoparlör üzerine koyulan pirinç tanelerinin hareket etmesi

9) ( 3 puan)

1

Fosil yakıtların yakılması sonucu atmosfere salınan bazı
zararlı gazlar yağmur sularıyla birleşerek ..................... dönüşür.
Bu durum yukarıda verilen şekilde olduğu gibi ağaçlara , tarihi
eserlere ve diğer canlılara büyük zarar verir.
Yukarıda verilen bilgide boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?(3 puan)
A) asit yağmurlarına
C) küresel ısınmaya

B) muson yağmurlarına
D) sera etkisine

13) Aşağıdaki enerji kaynaklarını verilen örnekte olduğu
gibi ''yenilenebilir'' ve ''yenilenemez'' şeklinde
sınıflandırınız.(1x8=8puan)

Enerji Kaynağı
Güneş enerjisi
Mazot
Jeotermal enerji
Doğalgaz
Biyokütle
Taş kömürü
Rüzgar enerjisi
Antrasit
Hidroelektrik

10) ( 3 puan)

Yenilenebilir
Enerji Kaynağı

Yenilenemez
Enerji
Kaynağı

X

14)

11)Aşağıdakilerden hangisi soba zehirlenmelerine karşı
alınabilecek önlemlerden biri değildir? (3 puan)
A) Bacalar kış mevsiminde en az 2 kez temizlenmelidir.
6.sınıf öğrencisi Mine sınıfta sunacağı konu ile ilgili
yukarıdaki afişi hazırlamıştır. Afiş dikkate alındığında
Mine’nin anlatacağı konu aşağıdakilerden hangisidir?
(3 puan)

B) Soba dengeli bir şekilde kurulmalıdır.
C) Soba ev içerisinde bacaya en uzak yere kurulmalıdır.
D) Geceleri sobaya yakıt doldurulmamalıdır.

A)
B)
C)
D)

12)

2

Katı yakıtlar
Maddenin hal değişimleri
Soba ve doğalgaz zehirlenmeleri
Binalarda ısı yalıtımı

15) İyi bir ısı yalıtım malzemesinin özellikleri arasında
aşağıdakilerden hangisi yoktur? (3 puan)
A) Çevre dostu olması
B)Düşük maliyetli olması
C) Uzun ömürlü olması
D) Çabuk yanabilir olması

18)

16)

Özge birbiri içerisinde karışmayan A,B,C,D ve E sıvılarından
eşit miktarda bir kaba döktüğünde yukarıdaki durumu
gözlemliyor.
Buna göre bu sıvıların yoğunluklarının büyükten küçüğe doğru
sıralanışı nasıldır? Aşağıdaki kutuya yazınız. (1x5=5 puan)

Bir demir çubuk üzerinde şekildeki gibi farklı noktalara
mumlar yerleştiriliyor. Mumlar üzerine iğneler batırılıp
K noktasından çubuk ısıtılmaya başlanıyor. Buna göre;
a) İğnelerin düşme sıralamasını yazınız. (3 puan)

b) Demir çubuk üzerinde iletilerek iğnelerin düşmesini
sağlayan enerji türü nedir? (3puan)
19)

c) Demir çubuk ve iğneler ısı iletkenliği bakımından ne tür
maddelerdir? ( 3 puan)

Yukarıdaki resimde kışın buz tutmuş bir göl ve bu gölün
dibinde yaşamını sürdüren canlılar gösterilmiştir.
Bu durumla ilgili aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlara
D, yanlış olanlara ise Y yazınız.(1x4=4 puan)

17) Yoğunluk bir cismin kütlesinin hacmine bölünmesi ile
hesaplanmaktadır.

( ) Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyüktür.
( ) Göllerin yüzeyden donması alttaki canlıların yaşamasını
sağlamaktadır.
Kütlesi 750 g gelen anahtarı içinde 100 cm3 su bulunan kabın

( ) Su dipten donsaydı da canlılar yaşamına devam edebilirdi.

içine atan Burcu, suyun yüksekliğini 250 cm3 olarak
gözlemliyor.

(

Buna göre, anahtarın yoğunluğu kaç g/cm3 tür?

) Su donarken hacmi artar.

https://www.sorubak.com

Hesaplayarak aşağıdaki kutuya yazınız. (5 puan)

3

20)

23) Havaların soğumasına bağlı olarak hastalanan Kemal
Öğretmen grip olmuştur. Buna bağlı olarak Kemal Öğretmenin
kanındaki ……………… sayısı artmıştır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir? ( 5 puan)

Yukarıdaki grafikte X,Y ve Z maddelerinin kütle ve hacim
değerleri gösterilmiştir. Buna göre grafikten yararlanarak
X,Y ve Z maddelerinin yoğunluklarını hesaplayarak aşağıdaki
bölümlere yazınız. (2x3=6 puan)
X:

Y:

A)

alyuvar

B) kan pulcukları

C)

akyuvar

D) plazma

Sınav süresi 40 dakikadır.
Soruların puan değerleri yanlarında
belirtilmiştir.
Başarılar dilerim.

Z:

...................................
Fen Bilimleri Öğretmeni
21) (5 puan)

https://www.sorubak.com

22) (5 puan)

4

Adı:
Not
…….. ORTAOKULU
Soyadı:
2018 – 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN BİLİMLERİ
6.SINIFLAR II. DÖNEM I. SINAV SORULARI
Sınıf:
No:
1) https://www.sorubak.com Aşağıdaki sözcükleri, aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun gelecek şekilde yazarak
cümleyi tamamlayınız? (2x5=10p)
Farklı






Yakıt

Aynı

Yenilenebilir enerji

Bileşke kuvvet

Yoğunluk

Hal Değişimi

Bir maddenin birim hacminin kütlesi ……………… olarak adlandırılır. “d” harfi ile gösterilir.
Birden fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvvete …………………..denir.
Aynı ses farklı ortamlarda ……………… işitilir.

……………………………..Doğadaki kaynaklardan elde edilebilen kirliliğe yol açmayan ve kullandıkça tükenmeyen enerjidir.
Yandığında çevresine ısı veren maddeler………………olarak adlandırılır. https://www.sorubak.com

2) Aşağıdaki ifadelerin altına cümle doğruysa “DOĞRU”, yanlış ise “YANLIŞ” yazınız. (1x10=10p)
DOĞRU

YANLIŞ
Buz, yoğunluğu sudan daha fazla olduğu için suda yüzer.
Havayı oluşturan tanecikler arasında boşluk çok fazla olduğu için hava sıkıştırılabilir.
Maddeler ısı aldıklarında tanecikleri daha yavaş hareket eder.
Sıvı ve gaz maddelerin tanecikleri katı maddeden farklı olarak dönme ve öteleme hareketi yapar.
Bütün maddelerin tanecikleri titreşim hareketi yapar.
Bir maddenin yoğunluğu, kütlesinin hacmine bölünmesiyle bulunur.
Bütün maddelerin yoğunlukları birbirine eşittir.
Bazı katı maddeler ısıyı, diğer maddelere göre daha iyi iletir.Bu tür maddelere ısı yalıtkanı denir.
Yoğunluk saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir.
Isı yalıtımı yoksa kışın ısı kaybı çokolur. Binaları sıcak tutmak için daha çok yakıt tüketilir.

3) Aşağıda verilen kavramları doğru olan ile eşleştiriniz. (3x5=15p)

1

•Isı Yalıtımı

( )

•Madde taneciklerinin bulundukları yerden başka bir yere doğru hareket
ederek yer değiştirmesi.

2

•Fosil Yakıtlar

( )

•Isı alışverişini engelleyerek maddelerin ısılarını korumak amacıyla yapılan
her türlü işleme denir.

3

•Sesin Soğrulması

( )

•Bitki ve hayvan atıklarının zamanla toprak tabakaları altında kalarak
sıkışması sonucu oluşur.

4

•Öteleme Hareketi

( )

•Ses kaynağından çıkarak her yere dağılan ses dalgalarının bir engele
çarparak geri dönmesidir.

5

•Sesin Yansıması

( )

•Ses dalgasının çarptığı ortamda enerjisini kaybetmesi ve bunun
sonucunda yayılamaması olarak adlandırılır.

4) Aşağıdaki tabloda verilen enerji kaynaklarından hangilerinin yenilenebilir hangilerinin yenilenemez enerji kaynağı
olduğunu ilgili kutucuğa işaretleyin.(1x10=10p)
Enerji Kaynakları
Rüzgar Enerjisi
LPG
Jeotermal enerji

Petrol
Hidroelektrik
Kömür
Biyokütle
Doğalgaz
Güneş Enerjisi
Benzin

Yenilenemez Enerji

Yenilenebilir Enerji

5) Aşağıdaki tablodaverilenmaddelerinsesyalıtımıyadailetimini“X”işaretikoyarakgösteriniz.(5x2=10 Puan)
Madde

Ses Yalıtımı

Ses İletimi

Pamuk
Alüminyum
Cam yünü
Bakır
Sünger
Sesinin yayılabilmesi için
………. bir ortam gereklidir.

6)

Orkun

Sesin iletimi maddeyi oluşturan
taneciklerin birbirine yakınlığına
göre değişir. Bu nedenle ses en Selin
iyi …………..ortamda yayılır.

Orkun ve Selinin verdiği bilgiler yukarıdaki gibidir.
Bu ifadeler ile ilgili yer alan boşluklara sırası ile
aşağıdakilerden hangileri gelmelidir.(5p)

A)
B)
C)
D)

Orkun
Maddesel
Maddesel
Boşluksal
Dalgasal

Selin
Sıvı
Katı
Katı
Katı

10) Bir maddenin sıkıştırılabilme özelliğine sahip
olduğu bilinmektedir. Buna göre, maddeyle ilgili;
I. Gaz halde olabilir.
II. Akma özelliğine sahiptir.
III. Tanecikleri öteleme hareketi yapar.
Yargılardan hangileri doğrudur?(5p)
A) I, II ve III

B) I ve II C) II ve III

D) I ve III

11) Elektrikli bir ev aleti yapacak olsaydınız tutacağınız
kısmını aşağıdakilerden hangisiyle yapardınız?(5p)
A)Demir

B) Alüminyum C) Plastik

D) Gümüş

12)

(5p)

7) Öğretmen dereceli silindirin içine su, alkol cıva ve
zeytinyağını eşit miktarda koyuyor. Sıvılar kaptaki gibi
dereceli silindirin içine yerleşiyor. Buna göre
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.(5p)
A)Alkol yoğunluğu en az olan sıvıdır.
B)Suyun yoğunluğu cıvadan azdır.
C)Yoğunluğu en fazla olan sıvı cıvadır.
D)Zeytinyağının yoğunluğu alkolden azdır.
8) Baca gazı zehirlenmelerinden korunmak için
aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?(5p)
A) Yatmadan önce sobanın tamamen söndüğünden emin
olunmalıdır.
B) Soba bacaları düzenli aralıklarla temizlenmelidir.
C) Yatmadan önce sobayı kömürle doldurulmalıdır.
D) Şofben ve kombi bulunan odaların temiz hava alması
sağlanmalıdır.
9) Kütlesi 400g , hacmi ise 80cm3 olan cismin
yoğunluğunu kaçtır?(5p)
A) 4 g/cm3B)5 g/cm3C)2 g/cm3D)1g/cm3
https://www.sorubak.com

13) Aşağıdakilerden hangisi katı sıvı ve gazlar için
ortaktır?(5p)
A) Sıkıştırılabilir olmaları
B) Öteleme hareketi yapmaları
C) Dönme hareketi yapmaları
D) Taneciklerden oluşması
14) Anne karnına gönderilen ses dalgalarının bebeğe
çarparak geri dönmesi sonucu bebeğin görüntüsünün
elde edildiği teknolojik alet aşağıdakilerden
hangisidir?(5p)
A) Röntgen B) Sonar C)UltrasonD)Akustik
BAŞARILAR…….

Adı Soyadı:
Sınıfı:
No:

Aldığı Not:
2018 - 2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI .............. ORTAOKULU
6.SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez
içine sizce doğru olanlara D,yanlış olanlara Y
harfi Koyunuz.(20 puan)

a

D

1. (....) Petrol yenilenebilir enerji kaynaklarına örnektir.
2. (....) Mide kimyasal sindim ile proteinleri sindirir.
3. (....) Küçük kan dolaşımı sağ kulakçıktan başlar.
4 .(....) Rüzgar enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarına
örnektir.
5. (....) Doğal gaz yenilenemez bir enerji kaynağıdır ama
kömür yenilenebilr.
6. (....) Diyaframda çizgili kas bulunur.
7. (....) Asteroitlerin yapısının hepsi gazlardan oluşur.
8. (....) Merkür güneşe en uzak ve gezegenler arasında en
küçük gezegendir.
9. (....) Alyuvarlar vücutta mikroplara karşı savaşır.
10. (....) Büyük kan dolaşımı vücut ile kalp arasında
gerçekleşir.

Kuvvet bu alet ile ölçülür.
Kanı temizleyen organdır.
Katı halden sıvı hale geçmesi.
Oksijen açısından zengin
odacık.

Akciğerler
Sağ karıcık
Sol
karıncık
Dinamomet
re

Donma

Aşağıdaki klasik soruları cevaplayınız.
(15 puan)

Aşağıdaki sözcükleri, aşağıdaki cümlelerde yer
alan boşluklara uygun gelecek şekilde yazarak
cümleyi tamamlayınız.(20 puan)

v-dalgalar-yakıt-akustik-ısı yalıtkanı12-yenilenebilir enerji-boşluk-m-soğurma-22-farklı

1) Ses ................ halinde yayılır.
2) Ses ...................’ta yayılmaz.
3) Hacim .......... harfi ile gösterilir.
4) ............................ doğadaki kaynaklardan elde edilebilen
kirliliğe yol açmayan ve kullandıkça tükenmeyen enerjidir.
5) Yandığında çevresine ısı veren maddelere ....................

1.Yukarıdaki şeklin bileşkesi kaç N’dur?

denir.
6) Aynı ses farklı ortamlardan ................ işitilir.
7) Ses bilimi ...................... olarak adlandırılır.
8) Ses madde ile karşılaştığında yutulması olayına
......................... denir.
9) Isıyı iyi iletmeyen maddelere ................ denir.
10) Hareket etmeyen bir cisim doğuya 12N ile
ilerliyorsa batıya da .........N ile hareket eder.

2.Yukarıdaki şeklin yönü ne tarafa doğru?

3.Yukarıdaki şekil ne tür bir kuvvettir?

c

Aşağıdaki tabloda verilen maddelerin ses
yalıtımı mı ses iletimi mi olduğunu ‘’x’’ işareti ile
belirtin(10 puan)

Madde
Çift cam
Pamuk
Bakır
Sünger
Cam yünü

Ses yalıtımı

Erime

Oksijen açısından fakir odacık.

e
b

Aşağıdaki okları birbiriyle eşleştirin.
(15 puan)

Ses iletimi

F

Aşağıda yer alan çoktan seçmeli sorularda
doğru seçeneği işaretleyiniz.(20puan)

1-Aşağıdakilerden hangi organ proteinlerin
sindirilmesi sonucu oluşan amonyağı üreye çevirir?

A)Akciğer
B)Karaciğer D)Böbrekler D)Deri
2-108 km/h süratle giden bir otomobilin sürati
kaç m/s ‘dir?
A)108 m/s
B)60 m/s
C)30 m/s
D)54 m/s

https://www.sorubak.com
10- Kanda bulunan fazla suyu, tuzu, mineralleri ve
bazı vitaminleri süzerek idrar oluşmasını sağlayan
organ aşağıdakilerden hangisidir?
A)

3-Bir yıldızın etrafında belirli bir yörüngede
dolanan gök cisimlerine ne ad verilir?
A)Gezegen
B)Asteroit
C)Meteor
D)Göktaşı

https://www.sorubak.com
B)

4- Aşağıda verilen malzemelerden hangisinin
tanecikleri öteleme hareketi yapmaz?
A) Etil alkol
B) Defter
C) Su
D) Helyum gazı

Böbrek

Akciğerler
C)

5-Aşağıdaki bileşkelerden hangisinin bileşkesi
en yüksektir?

Kalın Bağırsak
D)

Karaciğer
6-Ses dalgalarının yayılmasını, özelliklerini
bulundurdukları ortam ile etkileşmelerini inceleyen
bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yankı
B)Akustik
C)Astronomi
D)Sonar

7-Yukarıdaki resme göre hangi şık yanlıştır?
A) Alkol yoğunluğu en az olan sıvıdır.
B) Suyun yoğunluğu cıvadan azdır.
C) Yoğunluğu en fazla olan sıvı cıvadır.
D) Zeytin yağının yoğunluğu alkolden azdır.
8-Yemek yaparken tencerenin kapağını tutunca
elimizi yakmamak için tutma yerine hangi cisim
getirilmelidir?
A)Bakır
B)Demir
C)Tahta
D)Çelik

9-Bir maddenin sıkıştırılabilme özelliğine sahip olduğu
bilinmektedir. Buna göre, maddeyle ilgili;
I. Gaz halde olabilir.
II. Akma özelliğine sahiptir.
III. Tanecikleri öteleme hareketi yapar.
Yargılardan hangileri doğrudur?
A)I, II ve III
B)I ve II
C)II ve III
D)I ve III

Başarılar...

Adı:
Soyadı:
Sınıf:

…….. ORTAOKULU
2018 – 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN BİLİMLERİ
6.SINIFLAR II. DÖNEM I. SINAV SORULARI

No:

Not

1) Aşağıdaki sözcükleri, aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun gelecek şekilde yazarak cümleyi tamamlayınız?
(2x5=10p)
Farklı
•
•
•
•
•

Yakıt

Aynı

Yenilenebilir enerji

Bileşke kuvvet

Yoğunluk

Hal Değişimi

Bir maddenin birim hacminin kütlesi ……………… olarak adlandırılır. “d” harfi ile gösterilir.
Birden fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvvete …………………..denir.
Aynı ses farklı ortamlarda ……………… işitilir.

……………………………..Doğadaki kaynaklardan elde edilebilen kirliliğe yol açmayan ve kullandıkça tükenmeyen enerjidir.
Yandığında çevresine ısı veren maddeler……………… olarak adlandırılır.

2) Aşağıdaki ifadelerin altına cümle doğruysa “DOĞRU”, yanlış ise “YANLIŞ” yazınız. (1x10=10p)
DOĞRU

YANLIŞ
Buz, yoğunluğu sudan daha fazla olduğu için suda yüzer.
Havayı oluşturan tanecikler arasında boşluk çok fazla olduğu için hava sıkıştırılabilir.
Maddeler ısı aldıklarında tanecikleri daha yavaş hareket eder.
Sıvı ve gaz maddelerin tanecikleri katı maddeden farklı olarak dönme ve öteleme hareketi yapar.
Bütün maddelerin tanecikleri titreşim hareketi yapar.
Bir maddenin yoğunluğu, kütlesinin hacmine bölünmesiyle bulunur.
Bütün maddelerin yoğunlukları birbirine eşittir.
Bazı katı maddeler ısıyı, diğer maddelere göre daha iyi iletir. Bu tür maddelere ısı yalıtkanı denir.
Yoğunluk saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir.
Isı yalıtımı yoksa kışın ısı kaybı çok olur. Binaları sıcak tutmak için daha çok yakıt tüketilir.

3) Aşağıda verilen kavramları doğru olan ile eşleştiriniz. (3x5=15p)

1

•Isı Yalıtımı

( )

•Madde taneciklerinin bulundukları yerden başka bir yere doğru hareket
ederek yer değiştirmesi.

2

•Fosil Yakıtlar

( )

•Isı alışverişini engelleyerek maddelerin ısılarını korumak amacıyla yapılan
her türlü işleme denir.

( )

•Bitki ve hayvan atıklarının zamanla toprak tabakaları altında kalarak
sıkışması sonucu oluşur.

( )

•Ses kaynağından çıkarak her yere dağılan ses dalgalarının bir engele
çarparak geri dönmesidir.

( )

•Ses dalgasının çarptığı ortamda enerjisini kaybetmesi ve bunun
sonucunda yayılamaması olarak adlandırılır.

3
4

5

•Sesin Soğrulması
•Öteleme Hareketi
•Sesin Yansıması

4) Aşağıdaki tabloda verilen enerji kaynaklarından hangilerinin yenilenebilir hangilerinin yenilenemez enerji kaynağı
olduğunu ilgili kutucuğa işaretleyin.(1x10=10p)
Enerji Kaynakları
Rüzgar Enerjisi
LPG
Jeotermal enerji

Petrol
Hidroelektrik
Kömür
Biyokütle
Doğalgaz
Güneş Enerjisi
Benzin

Yenilenemez Enerji

Yenilenebilir Enerji

5) Aşağıdaki tabloda verilen maddelerin ses yalıtımı ya da iletimini “X” işareti koyarak gösteriniz.(5x2=10 Puan)
Madde

Ses Yalıtımı

Ses İletimi

Pamuk
Alüminyum
Cam yünü
Bakır
Sünger

10) Bir maddenin sıkıştırılabilme özelliğine sahip
olduğu bilinmektedir. Buna göre, maddeyle ilgili;

Sesinin yayılabilmesi için ………. bir
ortam gereklidir.

6)

Orkun

Sesin iletimi maddeyi oluşturan
taneciklerin birbirine yakınlığına
göre değişir. Bu nedenle ses en
iyi …………..ortamda yayılır.

I. Gaz halde olabilir.
II. Akma özelliğine sahiptir.
III. Tanecikleri öteleme hareketi yapar.
Yargılardan hangileri doğrudur? (5p)
Selin

Orkun ve Selinin verdiği bilgiler yukarıdaki gibidir.
Bu ifadeler ile ilgili yer alan boşluklara sırası ile
aşağıdakilerden hangileri gelmelidir.(5p)
A)
B)
C)
D)

Orkun
Maddesel
Maddesel
Boşluksal
Dalgasal

Selin
Sıvı
Katı
Katı
Katı

A) I, II ve III

B) I ve II C) II ve III

D) I ve III

11) Elektrikli bir ev aleti yapacak olsaydınız tutacağınız
kısmını aşağıdakilerden hangisiyle yapardınız? (5p)
A)Demir

B) Alüminyum C) Plastik

D) Gümüş

12)

(5p)

7) Öğretmen dereceli silindirin içine su, alkol cıva ve
zeytinyağını eşit miktarda koyuyor. Sıvılar kaptaki gibi
dereceli silindirin içine yerleşiyor. Buna göre
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. (5p)
A)Alkol yoğunluğu en az olan sıvıdır.
B)Suyun yoğunluğu cıvadan azdır.
C)Yoğunluğu en fazla olan sıvı cıvadır.
D)Zeytinyağının yoğunluğu alkolden azdır.
8)

Baca gazı zehirlenmelerinden korunmak için
aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? (5p)

A) Yatmadan önce sobanın tamamen söndüğünden emin
olunmalıdır.
B) Soba bacaları düzenli aralıklarla temizlenmelidir.
C) Yatmadan önce sobayı kömürle doldurulmalıdır.
D) Şofben ve kombi bulunan odaların temiz hava alması
sağlanmalıdır.
9) Kütlesi 400g , hacmi ise 80cm3 olan cismin
yoğunluğunu kaçtır? (5p)
A) 4 g/cm3

B)5 g/cm3

C)2 g/cm3

D)1g/cm3

https://www.sorubak.com
13) Aşağıdakilerden hangisi katı sıvı ve gazlar için
ortaktır? (5p)
A) Sıkıştırılabilir olmaları
B) Öteleme hareketi yapmaları
C) Dönme hareketi yapmaları
D) Taneciklerden oluşması
https://www.sorubak.com
14) Anne karnına gönderilen ses dalgalarının bebeğe
çarparak geri dönmesi sonucu bebeğin görüntüsünün
elde edildiği teknolojik alet aşağıdakilerden
hangisidir?(5p)
A) Röntgen B) Sonar

C)Ultrason

D)Akustik
BAŞARILAR…….

6. SINIF 2. DÖNEM 1. FEN YAZILISI

1.
ZAMAN (s)

ALINAN
YOL (m)

0
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10 15 20

0

20 40 60 80

SÜRAT
?
?
?
?
?
(m/s)
Yukarıda bir bisikletlinin aldığı yol ve süresi verilmiştir. Buna göre süratlerini bulunuz.

3. Hangisi sesin özelliklerinden değildir?
A) Ses titreşimler şeklinde yayılır.
B) Ses dalgalar halinde yayılır.
C) Ses maddesel ortamda yayılır.
D) Ses boşlukta yayılmaz.

5.
Gemilerdeki sonar cihazlarının kullanıldığı ve işe
yaradığı alanlardan neler anlayabiliriz?
I.
II.
III.

A) I ve II

B) I ve III

Sesin yansıma özelliğinden yararlanılmıştır.
Akustik özelliğinden yararlanılmıştır.
Ses, denizin dibindeki batık gemilere ve katı
maddelere çarparak yansır.

C) I, II ve III

D) Yalnız I

6.
Kütlesi 60 gram olan taşı, içerisinde
150 ml su olan kaba attığımızda su
seviyesi 200 ml oluyor. Buna göre
taşın yoğunluğunu hesaplayınız.

7.
M

Verilen şekle göre maddelerin yoğunluklarını büyükten

L
küçüğe sıralayın.
K

8.

d= 4
V= 60

V= 90
N
N

A

N

Buna göre A cisminin
yoğunluğunu bulunuz.

9. Aşağıda verilen yargılardan doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y”
yazınız.
(

) Yoğunluk, bir maddenin birim hacmindeki kütle miktarıdır.

(

) Gaz maddelerin tanecikleri birbirinden uzak olduğu için sıkıştırılabilirler.

(

) Katı maddelerde ses iletkenliği fazladır.

(

) Isı yalıtkanlığı için evler cam yünü, silikon yünü, katran gibi şeylerle kaplanabilir.

(

) Ses yalıtımı için pamuk, strafor köpük gibi şeyler kullanılabilir.

10.Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurun.
yoğunluk
hacim
gazlarda
ısı
yenilenebilir
*Bir cismin boşlukta kapladığı yere ………………………………….. denir.

katılarda

*……………………………… tanecikler arası boşluk fazladır.
* …………………… bir enerji türüdür.
* …………………………………. yakıtlar yakıldığında çevreye zarar vermez.
* Maddenin taneciklerinin en düzenli olduğu hal …………………………………..’dır.
11.
Bir maddenin sıkıştırılabilme özelliğine sahip olduğu bilinmektedir. Buna göre,
maddeyle ilgili;
I. Gaz halde olabilir.
II. Akma özelliğine sahiptir.
III. Tanecikleri öteleme hareketi yapar.
Yargılardan hangileri doğrudur?
A)I, II ve III
C)II ve III

B)I ve II
D)I ve III

12. Aşağıdaki tabloları doldurunuz.
MADDE

ISI İLETİMİ

ISI
YALITIMI

SES İLETİMİ

SES
YALITIMI

bakır
yün
cam yünü
silikon yünü

MADDE

yün
pamuk
çift cam
bakır

13. Aşağıdaki problemleri çözünüz.

Anne karnına gönderilen ses
dalgalarının bebeğe çarparak
geri dönmesi sonucu bebeğin
görüntüsünün elde edildiği
teknolojik alet aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Röntgen
B)Sonar
C)Ultrason
D)Akustik

14.

15.

16. Aşağıya karbonmonoksit gazı zehirlenmeleri olmaması için alacağımız önlemlerden iki
tanesini yazınız.
*

*

17. Yenilenemeyen enerji kaynaklarının insanlar üzerine 3 etkisini yazınız.

18. Aşağıdaki şemayı doldurunuz.
ENERJİ KAYNAKLARI

*

*

*

*

*
*
*
*

19.Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
Işığın sürati, sesin süratinden ……………………………’tür.
Ses ………………………….. halinde yayılır.
Ses …………………………….’den oluşur.
İçinde tanecikli ortam bulunmayan boşluğa …………………….denir.
Isıyı iletmeyen maddelere …............................................denir.
Bakır, demir gibi maddeler ……………………………………………..’dir.
Birbiri içinde çözünmeyen maddelerden yoğunluğu en az olan sıvı en …………………bulunur.
Maddenin sıcaklığı arttıkça, taneciklerinin hareketlilik durumu ………………………….. .
Buzun yoğunluğu, suyun yoğunluğundan ………………………’tür.
Isı yalıtım malzemelerinin içi …………………………….. yapıda olmalıdır.

20.

Yanda verilen olayın adı nedir? Nasıl
gerçekleşir,açıklayınız.

21.Sesin bir enerji türü olduğuna örnek olarak neler gösterebilirsiniz.

22.Esra, önce normal bir şekilde iki çakıl taşını birbirine vuruyor. Daha sonra bir kaba su
doldurup suyun içinde iki çakıl taşını birbirine vuruyor.
Esra’nın yaptığı deneyden neyi anlayabiliriz?

23.Aşağıdakilerden hangisi doğaya zarar veren enerji çeşididir?
A) Biyokütle

B) Jeotermal

C) Hidroelektrik

D) Antrasit

24.

BAŞARILAR…

