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Sevgili Öğrenciler,

Eğitim hayatında derslerde ve sınavlarda başarılı olmanın formülü doğru kaynaklarla çalışmaktan 
geçmektedir.

Netfen Yayınları olarak kitaplarımızda çok farklı bir uygulamayla karşınıza çıktık. Elinizdeki kitap, 
eğitim dünyasına yeni bir heyecan getirmektedir. Talim Terbiye Kurulunun öğretim programına 
uygun bir şekilde hazırlanmış, MEB müfredatıyla birebir uyumlu olan Kademeli Testler öğrenciyi 
hem okul derslerine hem yazılılara hem de merkezî sınavlara hazırlamaktadır.

Kitaplarımız; sade tasarımı, görsellerle desteklenmiş zengin içeriği ile kazanımların ve konuların 
pekiştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Elinizdeki kitap, dört aşamadan oluşmaktadır: Isındıran Testler, Alıştıran Testler, Kazandıran 
Testler ve Tarama Testleri.

Isındıran Testler:

Bu testlerde öğrencilerin soru çözme isteklerini geliştirmek ve test çözmeye yakınlık duymasını 
sağlamak hedeflenmiştir. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan bu testler öğrenciye soru çözme 
mutluluğunu yaşatarak motive edecektir. Konunun anlaşılıp anlaşılmadığını ölçen, çoktan seçmeli 
sorulardan oluşan bu testin zorluk derecesi kolay seviyedir.

Alıştıran Testler:

Bu testlerde öğrencilere soru çözme becerisi kazandırmak ve bu becerileri kolayca yapabilecek 
duruma getirmek amaçlanmıştır. Bu testler sayesinde öğrencinin soru çözüm hızı artacak ve soru 
çözmek onlar için bir alışkanlık hâline gelecektir. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan bu testin zorluk 
derecesi orta düzeydedir.

Kazandıran Testler:

Bu testler öğrencileri zorlayan, uğraştıran diğer bir ifade ile sınav kazandıracak sorulardan 
oluşmaktadır. Tamamı yeni nesil sorulardan oluşan, PISA-TIMSS-KANGURU tarzı sorular barındıran 
bu testler ile öğrenci yorum yeteneğini geliştirecektir. Aynı zamanda mantık, muhakeme ve akıl 
yürütme soruları içeren bu testler yapılacak olan sınavlarının provası olması amacıyla hazırlanmıştır.

Tarama Testleri:

Tarama testleri ünitelerdeki konuları kapsayan tekrar testleridir. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan 
tarama testleri konuları pekiştirmenize yardımcı olacaktır. Bu testlerimiz de yeni nesil soru tarzına 
ağırlık verilmiştir.

Bu kitaplarımız hem okulda hem de evde konuların öğrenilmesi ve kazanımların pekiştirilmesi için 
değerli bir eğitim kaynağıdır.

Kitaplarımızın derslerinizde ve sınavlara hazırlıkta en iyi yardımcınız olması dileğiyle…
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3. Aşağıda verilen görselde atmosferin dışının atık-
larla tamamen kaplandığı Dünya'nın çevresinin 
kirletildiği bir tema oluşturulmuştur.

Bu tema ile anlatılmak istenen aşağıdakiler-
den hangisi olabilir?

CCC
A) Dünyadaki yeşil alanları koruyalım. Çöpleri-

mizi uzaya atalım.

B) Uzay teknolojisi her zaman zararlıdır.

C) Uzay kirliliği de çevre kirliliği gibi geleceğimi-
zi tehdit etmektedir.

D) Plastik maddelerin geri dönüşümü uzaya atı-
larak sağlanabilir.

2. İnsanların içinde uzun süre kalıp araş-
tırmalar yapabildiği uzay aracı

K

Uzaya malzeme taşımak için kullanı-
lan araçL

Dünyaya yakın gezegenlere gönderi-
len araçlar.

M

Yukarıda özellikleri belirtilen K, L, M uzay 
araçları aşağıdakilerin hangisinde doğru ve-
rilmiştir?

DDD
         K                   L                   M             

A)
Yapay  
uydu

Uzay  
sondası

Uzay 
istasyonu

B)
Uzay  

sondası
Yapay  
uydu

Uzay 
istasyonu

C)
Uzay  

sondası
Uzay 

istasyonu
Yapay  
uydu

D)
Uzay 

istasyonu
Uzay 

mekiği
Uzay  

sondası

1. Uzay teleskopları Güneş'in yörüngesine 
yerleştirilir.

Uzay araştırmaları için uzaya gönderilen 
bilim insanlarına astronot adı verilir.

Yapay uydular, çalışmaları için gerekli ener-
jilerini Güneş'ten alacak şekilde tasarlanır.

Uzay araştırmaları, uzay kirliliğine neden 
olabilir.

Yukarıdaki bilgilerin başına doğru ise (D), yan-
lış ise (Y) harfi konduğunda aşağıdakilerden 
hangisi elde edilir?

AAA

Y

D

D

D

D

D

Y

Y

Y

D

D

Y

Y

Y

D

D

A) B) C) D)

4. 

Hubble uzay teleskobunun Dünya yörüngesi-
ne yerleştirilmesiyle,

  I. Teleskop üzerindeki ışık kirliliği etkisi yok ol-
muştur.

 II. Teleskop üzerindeki atmosfer etkisi yok ol-
muştur.

III. Gök cisimlerinin daha net görüntülerinin el-
de edilmesine imkan sağlamıştır.

durumlarının hangileri gerçekleşmiştir?
DDDD

A) I ve II B) I ve III

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

7. Sınıf7Fen Bilimleri Soru Bankası

UZAY ARAŞTIRMALARI1. Ünite
ISINDIRAN

Test - 1



7. Öğrencilerin, uzay araştırmaları ve gök cisimleri 
konusu ile ilgili hazırladığı kartlarda yazan bilgi-
ler aşağıdaki gibidir?

MERT
Uzay mekikleri, 
uzaya çıkıp ge-
ri dönen araç-

lardır.

MERVE
Uzay teleskop-
ları bulutlu ha-
valarda gözlem 

yapamaz.

PINAR
Gözlemevleri, 

uzay araştırma-
ları yapmak için 
Ay'da kurulan 

binalardır.

ALPER
Yüksek dağlar-
da kurulan uzay 
üslerine uzay is-
tasyonları denir.

Buna göre, hangi öğrencinin notu doğrudur?
AAA

A) Mert B) Pınar

C) Merve D) Alper

8. 
"Arkadaşlar! Bu gece hava bulutsuz ve şehir 
ışıklarının ulaşmadığı bir bölgedeyiz. Şimdi 
tam .......... zamanı."

Kamptaki öğrencilerden birinin yukarıdaki ifade-
sinden sonra öğretmen, "Arkadaşınız haklı, bu-
nu hemen yapmalıyız." diyor.

Buna göre, öğrencinin ifadesinde eksik bırakı-
lan bölüme aşağıdakilerden hangisi gelebilir?

CCC
A) ...  top oynama

B) ...  ormanda hayvan arama

C) ...  teleskoplarımızla uzayı gözlemleme

D) ...  kamp temizliği yapma

6. 
Görevi tamamlanmış yapay uydularI

Uzayda serbest hâlde dolaşan meteorlarII

Uzayda parçalanan uzay araçlarıIII

Yukarıda verilenlerden hangileri uzay kirliliği-
ne neden olur?

CCC
A) Yalnız III B) I ve II

C) I ve III D) II ve III

5. Arkadaşları Merve'den, astronom olan babası için 
bilgi almak istemektedir.

Merve'nin aşağıdaki arkadaşlarından hangisi-
nin sorusunun cevabı belli olduğu için soru-
su gereksizdir?

BBB

Babanın en çok sevdiği gök cis-
mi hangisi?

Baban hangi gözlemevinde ça-
lışıyor?

Baban yaptığı araştırmalar için 
hangi tip teleskopları kullanıyor?

Baban kaç defa uzaya çıktı?

A)

C)

B)

D)
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ISINDIRAN
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2. Herhangi bir amaç için uzaya gönderilmiş, ömrü 
tükenmiş ya da görevini tamamlamış fakat halâ 
uzayda dolaşan cisimler ve maddeler uzay kirli-
liğine neden olur. 

Aşağıda verilenlerden hangisi işlevini yitirdi-
ği zaman uzay kirliliği oluşturmaz?

CCC

Yakıt tankı

Savaş uçakları

Roket parçaları

Yapay uydu

A)

C)

B)

D)

3. Dünyamız ile birlikte bütün gök cisimleri evrenin 
içindedir. Eren uzay boşluğunu da içine alır.

Buna göre, aşağıdaki öğrencilerden hangisi 
evren kavramını doğru açıklamıştır?

BBB

Gözle görebildiğimiz gökyüzü-
nün tamamı

Aralarındaki boşluklar hariç gök 
cisimlerinin tümü

Gök cisimlerinin arasındaki boş-
lukların tümü

Aralarındaki boşluklarla beraber 
gök cisimlerinin tümü

A)

C)

B)

D)

1. Eski dönmelerde astronomlar ne kadar bilgi biriktirmiş olsalar da edinilen bilgiler çok sınırlıdır. Gök cisimleri 
ile ilgili ayrıntılı bilgiler teleskopun icadından sonra elde edilmiş, gök cisimlerinin büyütülmüş görüntüleri gö-
rülebilmiştir.

Yukarıda verilen metinden,

  I. Gökyüzü gözlemleri teleskopun icadı ile başlamıştır.

 II. Teleskopun icadına kadar edinilen bilgiler gök cisimlerini tanımak için yeterli değildir.

III. Teleskop icat edilmeseydi gök cisimlerinin varlığından haberdar olamazdık.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
AAA

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

7. Sınıf9Fen Bilimleri Soru Bankası

UZAY ARAŞTIRMALARI1. Ünite
ALIŞTIRAN

Test - 2



6. UZAY HABER

"Uzayın derinliklerindeki bir gezegeni 
incelemek üzere bir uzay sondası da-
ha gönderildi."

Gazetede, yukarıdaki haberi okuyan birisi fo-
toğrafı verilen uzay sondası için,

  I. Uzay araştırmalarında kullanan bir araçtır.

 II. Gönderildiği yerlerle ilgili bilgi toplayabilecek 
donanımı vardır.

III. Muhtemelen Mars'a gönderilmiştir.

çıkarımlarından hangilerini yapmış olabilir?
DDD

A) Yalnız I  B) Yalnız II 

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

5. 
Uluğ Bey'in astronomi ile ilgili  

çalışmasıdır.

1 2 3 4

İlk teleskobu yap-
mıştır.

Ay'ın ilk haritasını 
çıkarmıştır.

Kozmografik Gizem

Galileo

Uluğ Bey

Copernicus

Ali Kuşçu

Yıldız Cetveli

Yukarıdaki etkinlikte tercihler hatasız yapıla-
rak ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşılır?

DDD
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

4. Uzay çalışmaları ilerledikçe, uzayla ilgili yeni bilgilere ulaşılmaktadır. Uzay çalışmaları aynı zamanda günde-
lik hayatımıza da yenilikler katmaktadır. Uzay için tasarlanan ürünler gündelik hayatımızda da yerini almak-
tadır. 

Öğretmen, yukarıdaki metni okuduktan sonra öğrencilere aşağıdaki soruyu soruyor.

Öğretmen

Çocuklar. Bu bilgiyi de kullanarak, tek-
noloji ve uzay araştırmaları arasındaki 
ilişkiyi nasıl yorumlayabilirsiniz?

Buna göre, hangi öğrencinin yorumu doğrudur?
BBB

A)

Uzay araştırmaları için geliştirilen bir ürün 
sadece uzay araçlarında kullanılabilir.

Hiç bir ilişki yoktur. İkisi de birbirinden 
bağımsız gelişir. 

Uzay araştırmaları sırasında yapılan ça-
lışmalar, pek çok teknolojik ürünün ge-
lişimine katkı sağlamıştır.

Günlük yaşam için üretilen teknolojik 
ürünlerden uzay araştırmalarında fay-
dalanılamaz.

C)

B)

D)

7. Sınıf10Fen Bilimleri Soru Bankası

UZAY ARAŞTIRMALARI1. Ünite
ALIŞTIRAN
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6. UZAY HABER
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DDD
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1. Ufuk, büyüklükleri farklı olan iki rulonun uç kısımlarına mercek yerleştirip şekildeki gibi bir gözlem aleti hazır-
lıyor.
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Ufuk’un hazırladığı bu gözlem aleti için,

  I. Basit bir teleskoptur.

 II. Gökyüzü gözlemleri için kullanılabilir.

III. İlk olarak Türk İslam bilim insanı tarafından icat edilmiştir.

yargılarından hangileri söylenebilir?
AAA

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

2. Türkiye'nin aktif olarak kullandığı Türksat 3A, 
Türksat 4A, Türksat 4B, Rasat, Göktürk-1 ve 
Göktürk-2 olmak üzere 6 tane uydusu vardır.

Türkiye bu uydularla aşağıda verilenlerden 
hangisini yapamaz?

CCC
A) Haberleşme

B) Meteorolojik olayların takibi

C) Uzaya insan ve malzeme taşıma

D) Askeri istihbarat

3. Türk İslam dünyası gök bilimci ve matematik ali-
midir. Ortaya koyduğu eserlerle büyük bir üne 
sahip olmuştur. Fatih külliyesinde bir güneş sa-
ati yapmış, İstanbul’un enlem ve boylam derece-
sini belirlemiştir. Ay’ın ilk haritasını çıkarmıştır. 

Bu bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
CCC

A)

C)

B)

D)

Galileo

Ali Kuşçu

Kopernik

İbn-i Sina

7. Sınıf11Fen Bilimleri Soru Bankası
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4. RASATHANE (GÖZLEM EVİ)

Uzayı gözlemlemek amacıyla 
kurulan ve içinde gözlem alet-
leri bulunan binalara rasathane 
(gözlem evi) denir. Gözlem ev-
leri, atmosferin olumsuz etkile-
rinden ve ışık kirliliğinin olduğu 
yerlerden uzakta olmalıdır.

Aşağıdaki öğrenciler gözlem evlerinin özellikleri hakkında yorumlarda bulunmuşlardır.

Mert

Alper

Kalabalık yerleşim yerleri ışık 
kirliliğinin fazla olduğu yer-
lerdir. Bu nedenle gözlem 
evleri şehirlerden uzak yer-
lerde olmalı.

Deniz seviyesinden ne ka-
dar yüksekte olursa atmos-
fer olaylarından daha az et-
kilenir. Bu nedenle yüksek 
yerlerde kurulmalı

Merve

Yıllık ortalama nem ve bulut-
lu gün sayısı düşük olan yer-
de kurulmalı ki gözlem kalite-
si yüksek olsun.

Pınar

Ulaşımı kolay olmalı. Bu ne-
denle ana caddeler üzerine 
kurulmalı. 

Buna göre, öğrencilerden hangilerinin ifadeleri doğrudur?
CCC

A) Mert ve Merve     B) Merve ve Pınar 

C) Mert, Merve ve Alper     D) Mert, Merve ve Pınar
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4. RASATHANE (GÖZLEM EVİ)

Uzayı gözlemlemek amacıyla 
kurulan ve içinde gözlem alet-
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Pınar
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Buna göre, öğrencilerden hangilerinin ifadeleri doğrudur?
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A) Mert ve Merve     B) Merve ve Pınar 
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1. 
Çok yüksek sıcaklıktaki gaz kütlesidir.I

Canlılar gibi doğar ve ölür.II

Her galakside bir tane bulunur.III

Isı ve ışık kaynağıdır.IV

Yukarıdaki ifadelerden hangisi “yıldızlar” için 
doğru değildir?

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

4. 

Görselde verilen, sınırları çok büyük olan toz 
ve gaz yığınlarına verilen isim aşağıdakiler-
den hangisidir?

BBB
A) Gezegenimsi B) Bulutsu

C) Gök ada D) Karadelik

3. 
Çevrelerine ışık yaymaz.I

Çıplak gözle görülebilir.II

Çevresindeki cisimlere çok güçlü çekim 
kuvveti uygular.

III

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri kara-
delikler için doğrudur?

CCC
A) Yalnız III B) I ve II

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

5. Aşağıdakilerden hangisi ışık yılı ile ilgili yan-
lış bilgi içermektedir?

DDD
A) Gök cisimleri arasındaki uzaklığı ifade etmek 

için kullanılır.

B) Cetvelle ölçülebilecek uzaklıklar için kullanıl-
maz.

C) Işığın boşlukta 1 yılda aldığı yoldur.

D) Gök cisimlerinin yaşının hesaplamasında kul-
lanılan bir ölçü birimidir.

2. 
Karadelikler kendiliğinden ışık yayabilen 

gök cisimleridir.

1 2 3 4

Günümüzde kabul 
gören büyük patla-
ma teorisine göre 
evrenin bir sınırı 

vardır.

Takım yıldızları 
birbirine yakın yıl-

dızların oluşturduğu 
bir kümedir.

Doğru

Yanlış

Doğru

Yanlış

Doğru

Yanlış

Yukarıdaki etkinlikte tercihler hatasız yapıla-
rak ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşılır?

DDD
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

7. Sınıf13Fen Bilimleri Soru Bankası
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8. 

Yukarıda 7 nokta ile gösterilen gök yapısı için,

  I. Noktalardan her biri yıldızdır.

 II. Takımyıldızı olarak adlandırılır.

III. Noktaların konumu birbirine göre sürekli de-
ğişir.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?
CCC

A) Yalnız I B) Yalnız II

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

9. Bir yıldızın sahip olduğu renk, bize onun sıcaklı-
ğı hakkında bilgi verebilir. En yüksek sıcaklıkta-
ki yıldızlar beyaz ya da mavi, orta sıcaklıktaki yıl-
dızlar sarı, soğuk yıldızlar ise kırmızı renktedir.

Yukarıda verilen metinden faydalanarak,

  I. Yıldızlar, çevrelerine farklı renklerde ışık ya-
yar.

 II. Yıldızların sıcaklıkları birbirinden farklı olabi-
lir.

III. Sarı renkte görünen Güneş, orta sıcaklıkta bir 
yıldızdır.

yargılarından hangileri söylenebilir?
DDD

A) Yalnız I B) Yalnız II

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

10. Evrenin oluşumu ile ilgili günümüzde kabul 
gören görüş aşağıdakilerin hangisinde doğ-
ru modellenmiştir?

BBB
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7. Işık yılı, ışığın boşlukta 1 yılda aldığı yoldur. Işık 
1 saniyede dünya'nın çevresini 8 tur atabilecek 
kadar hızlı hareket eder.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde ve-
rilen gök cisimleri arasındaki mesafe bir ışık 
yılı olabilir?

BBB
A) Güneş sistemi içerisindeki herhangi iki geze-

gen 

B) Farklı galaksi sistemi içerisindeki herhangi iki 
yıldız 

C) Bir yıldız ile çevresinde dönen gezegen

D) Bir gezegen ile çevresinde dönen uydu

6. Aşağıdakilerin hangisinde evrenin tanımı en  
doğru yapılmıştır?

CCC
A) Dünya dışındaki tüm gök cisimleri

B) Dünya'nın dışında kalan tüm boşluk

C) Dünya ve tüm gök cisimleriyle birlikte arada-
ki boşluk

D) Dünya ve tüm boşluk

7. Sınıf14Fen Bilimleri Soru Bankası
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4. 
YıldızI

GezegenII

Kara delikIII

UyduIV

Herhangi bir galakside yukarıdakilerden han-
gileri bulunabilir?

DDD
A) I ve II B) I ve III

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

3. 

Öğretmen

Çocuklar! İnsanlar, gökyüzünü daha 
etkin gözlemleyebilmek ve gökyüzü-
nün hafızalarda daha kalıcı olması için 
takım yıldızlarını kullanmışlardır. 
Peki siz takımyıldızları ifadesinin ne an-
lama geldiğini biliyor musunuz?

Öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrenciler-
den hangisi doğru cevap vermiştir?

DDD

Gökyüzündeki en büyük yıldız

Bazı şekiller oluşturuyormuş gibi 
görünen yıldız kümesi

Güneş sistemindeki gezegenlerin 
çevresinde döndüğü yıldız

Dünya'ya en yakın yıldız

A)

C)

B)

D)

2. Yıldızlardan, yıldızlar arası gaz ve toz bulutların-
dan, kara deliklerden, gezegenler ve doğal uydu-
larından oluşan dev sistemlere galaksi ya da gök 
ada denir. Galaksiler şekillerine göre üç grupta 
incelenir. 

  I. Sarmal

 II. Eliptik

III. Düzensiz

Yukarıda verilenlerden hangileri şekillerine 
göre galaksi çeşitlerindendir?

DDD
A) Yalnız II B) Yalnız III

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

1. Arkadaşlar! Bana Dünya'nın yerini 
tarif eder misiniz?

Aşağıdaki öğrencilerden hangisi bu soruya  
en doğru cevabı vermiştir?

CCC

Evrenin merkezindeki gezegen

Samanyolu takım yıldızındaki 
Güneş'in yörüngesinde dolanan 

gezegen

Samanyolu gök adasındaki 
Güneş sisteminde bulunan mavi 

gezegen

Güneş sistemindeki Samanyolu 
gök adasında bulunan ölü  

bir yıldız

A)

C)

B)

D)

7. Sınıf15Fen Bilimleri Soru Bankası
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6. Aşağıda bazı öğrencilerin yıldız ve galaksi şemaları verilmiştir.
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Buna göre, hangi öğrencilerin şeması doğrudur?
AAA

A) Yalnız Pınar B) Yalnız Alper C) Mert ve Alper D) Merve ve Pınar

5. 
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Tahtada yazılmış cümlelerdeki boşluğa yazılması gereken kavram aşagıdakilerden hangisidir?
DDD

A) yıldız B) gök ada C) evren D) kara delik
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1. 

Öğretmen

Çocuklar! Gökyüzünde gördüğünüz 
bir cismin gezegen mi yoksa yıldız mı 
olduğunu bilmek için neyi bilmek ye-
terlidir?

Öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrenciler-
den hangisi doğru cevap vermiştir?

AAA

Yaydığı ışığın kendi ışığı olup ol-
madığını

Gök cismi olup olmadığını

Dünya atmosferine girip girmediğini

Çevresinde gök cismi dolanıp do-
lanmadığı

A)

C)

B)

D)

2. 

Şekildeki görsel için aşağıdakilerden hangi-
si doğrudur?

CCC
A) Güneş sistemidir.

B) Noktaların herbiri birer gezegendir.

C) Noktaların birbirine konumları zamanla de-
ğişmez.

D) Gece ve gündüzleri görünebilir.

3. 

Yıldız kayması

Gök ada

Yıldız

Galaksi

Meteor 
yağmuru

Güneş

Yukarıda verilen kavram ya da gök cisimleri 
arasındaki eşleştirme aşağıdakilerden hangi-
si gibi olmalıdır?

CCC
A)

C)

B)

D)

4. Mert ile dört arkadaşı, köylerinde akşam olunca 
bir araya gelerek yıldızları seyrederlerdi. Her bi-
ri kendisi için parlak yıldızlardan birer tane seçti-
ler. Yıllar geçmesine rağmen yıldızların aynı yerde 
durması ve yıldızları bir çizgi ile birleştirdiklerin-
de bir daire oluşması dikkatlerini çekmişti.  

Mert ve arkadaşlarının takip ettiği bu beş yıldız 
için aşağıdaki isimlerden hangisi uygundur?

DDD
A) Güneş sistemi

B) Yıldız sistemi

C) Galaksi

D) Takım yıldızı
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6. Işık yılı, bir uzunluk birimidir. Birbirinden çok uzaklarda olan gök cisimleri arasındaki uzaklıkları göstermek 
için kullanılır. 

"Işık yılı" terimi aşağıdakilerin hangisinde en doğru modellenmiştir?
CCC
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5. Murat, evrenin zamanla değiştiğini öğrenir ve bu değişimin şişirilen bir balonla modellendiğini gösteren aşa-
ğıdaki etkinlikle karşılaşır. Bu etkinlikte, balon üzerinde galaksileri belirten daireler çizilmiştir. Balon evreni 
temsil etmektedir. Şişirilmiş balonun farklı zamanları temsil eden görünümleri aşağıda verilmiştir.

���� �����

Murat, sadece bu etkinlikten yararlanarak,

  I. Evren genişlemektedir.  

 II. Galaksiler arasındaki uzaklıklar hiçbir zaman değişmez.

III. Galaksilerin büyüklükleri eşittir.

sonuçlarından hangilerine ulaşabilir?
AAA

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

7. Sınıf18Fen Bilimleri Soru Bankası

GÜNEŞ SİSTEMİ ÖTESİ: GÖK CİSİMLERİ1. Ünite
KAZANDIRAN

Test - 6



6. Işık yılı, bir uzunluk birimidir. Birbirinden çok uzaklarda olan gök cisimleri arasındaki uzaklıkları göstermek 
için kullanılır. 

"Işık yılı" terimi aşağıdakilerin hangisinde en doğru modellenmiştir?
CCC

����� �����

��������������������������
�������������

����� ��

����������������������
�������������

����� ��

������
�����������������
��������������������������

	��
�

������

�������������
����
�������

����������

������

����

�� ��

����

5. Murat, evrenin zamanla değiştiğini öğrenir ve bu değişimin şişirilen bir balonla modellendiğini gösteren aşa-
ğıdaki etkinlikle karşılaşır. Bu etkinlikte, balon üzerinde galaksileri belirten daireler çizilmiştir. Balon evreni 
temsil etmektedir. Şişirilmiş balonun farklı zamanları temsil eden görünümleri aşağıda verilmiştir.

���� �����

Murat, sadece bu etkinlikten yararlanarak,

  I. Evren genişlemektedir.  

 II. Galaksiler arasındaki uzaklıklar hiçbir zaman değişmez.

III. Galaksilerin büyüklükleri eşittir.

sonuçlarından hangilerine ulaşabilir?
AAA

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

7. Sınıf18Fen Bilimleri Soru Bankası

GÜNEŞ SİSTEMİ ÖTESİ: GÖK CİSİMLERİ1. Ünite
KAZANDIRAN

Test - 6

7. Aşağıdakilerden hangisinde; Galaksi ve yıldız 
için doğru örnekler verilmiştir?

CCC
Galaksi        Yıldız   

A) Güneş Samanyolu

B) Samanyolu Dünya

C) Andromeda Güneş

D) Büyük ayı Güneş

5. Evrenin oluşumu ile ilgili 1600'lü yıllarda, "du-
rağan evren" görüşü ile evrenin herhangi deği-
şikliğe uğramadan, mevcut durumunu korudu-
ğunu ifade eden bilim insanı aşağıdakilerden 
hangisidir?

BBB
A) Einstein B) Newton

C) Archimedes D) Aristo

1. 
Takımyıldızı

Gezegen

Yıldız

Aşağıdakilerden hangisinin bir örneği yuka-
rıda yoktur?

BBB
A) Orion B) Ay

C) Güneş D) Dünya

6. Aşağıdakilerden hangisi bir takımyıldızıdır?
BBB

A) Güneş B) Avcı

C) Andromeda D) Samanyolu

3. Yıldızlarla ilgili,

  I. Bir gezegenin uydusu olabilir.

 II. Şekilleri küreye benzer.

III. Gaz ve toz bulutlarından oluşur.

verilenlerinden hangileri doğrudur?
CCC

A) Yalnız I B) I ve II

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

2. Aşağıdakilerden hangisi bulutsu olarak ad-
landırılan gök yapısına ait bir görseldir?

BBB
A)

C)

B)

D)

4. Yeni keşfedilen bir gök cisminin Dünya’ya uzak-
lığının 3 ışık yılı olduğu söylenmektedir.

Buna göre, bu gök cisminden yayılan ışığın 
Dünya'ya ulaşma süresi için aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

CCC
A) Anında ulaşır.

B) 3 ay sonra ulaşır.

C) 3 yıl sonra ulaşır.

D) 300 yıl sonra ulaşır.
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8. İnsanların uzaya çıkması için teknolojinin uzaya çıkan kişinin hayatta kalabilmesi için yeterli seviyeye ulaş-
ması gerekti. Uzaya çıkan insanın hayatta kalabilmesi için özel bazı ekipmanlar geliştirildi. Bu ekipmanlar-
dan esinlenerek ya da uzayda bazı cihazlara sahip olmanın verdiği avantajlardan yararlanarak günlük yaşa-
mımıza da bir çok kolaylık getiren teknolojik ürünler üretilmiş ya da keşifler yapılmıştır.

Yukarıdaki bilgiyi veren öğretmen öğrencilerinden uzay teknolojisinin günlük yaşantımıza etkisini gösteren 
birkaç örnek vermesini istemiştir.

Pınar'ın verdiği örnekler aşağıdaki panoda gösterilmiştir..

Bebek maması gibi yiyeceklerin astronot 
yiyeceklerinden esinlenerek yapılması

I

Uydu araştırmaları sonucunda yeraltı kay-
naklarının tespit edilebilmesi

II

İtfaiyeci kıyafetleri gibi ısı yalıtımlı elbise-
lerin geliştirilmesi

III

Buna göre, Pınar'ın örneklerinden hangileri uzay teknolojisinin günlük hayatımıza katkısını doğrular?
DDD

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

9. Mert, yıldızlara ait bazı özellikleri aşağıdaki şekilde göstermiştir.

Çıplak gözle görülebilir.

Gök ada içinde bulunur.

Kendiliğinden ışık yayar.

Kendi ekseni etrafında döner.

Mert, verilen özellik yıldızın bir özelliği ise ifadelerin başındaki daireyi boyayacaktır.

Buna göre, Mert'in hatasız değerlendirmeler sonucunda yapacağı boyama aşağıdakilerden hangisi gi-
bi olabilir?

BBB
A) B) C) D)
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1. 
Ömrü tükenmiş olan uzay araçları, roket parçaları, 
kullanılmayan yapay uydular, yakıt tankları gibi 
maddeler uzay kirliliğine neden olur. Bilim 
insanları, uzay kirliliğinin günümüzde bir sorun 
oluşturmadığını ancak sonraki yıllar için uzay 
araştırmalarını zorlaştırabileceğini 
öngörmektedir. 

Uzay kirliliğini önlemek için bazı öğrenciler alınması gereken önlemleri önermişlerdir.

Mert

Alper

Uzay araçları daha kaliteli, 
dayanıklı ve kullanım ömrü 
uzun olan malzemelerden 
yapılabilir.

Ömrü tükenen uzay araçla-
rı patlayıcı kullanılarak kü-
çük parçalara ayrılabilir.

Merve

Uzay araçları, ömrü tükendi-
ğinde Dünya'ya geri dönebile-
cek şekilde tasarlanabilir.

Pınar

Uzay araştırmaları konfor-
lu yaşamamız için yeterli ol-
duğu için uzay araştırmaları 
sonlandırılabilir.

Buna göre, öğrencilerden hangilerinin ifadeleri doğrudur?
AAA

A) Mert ve Merve     B) Merve ve Pınar 

C) Mert ve Alper     D) Mert, Merve ve Pınar
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2. Aysun, internetten gök cisimlerine ait aşağıdaki K, L, M, N görsellerini toplamıştır. Görsellerin altına ilgili açık-
lamaları doğru şekilde yazmıştır. 

K

Dünya

N

Uzay

L

Bulutsu

M

Galaksi

Daha sonra görseller arasındaki ilişkiyi birinin diğerini kapsamasına göre iç içe olan I, II, III, IV kutuları ile şe-
kildeki gibi modellemiştir. Aysun modelinde bir hata yapmıştır.
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Aysun'un modelinde yaptığı hata aşağıdaki değişikliklerden hangisinin yapılması ile düzeltilebilir?
CCC

A) M görseli I kutusuna N görseli III kutusuna taşınmalı 

B) M görseli IV kutusuna,K görseli III kutusuna taşınmalı

C) M görseli II kutusuna, L görseli III kutusuna taşınmalı 

D) L görseli III kutusunda taşınmalı

Mert
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4.  Hayvan hücrelerinde küçüktür.

 Bitki hücrelerinde az sayıda ve büyüktür. 

 Hücre içindeki fazla veya atık olan maddele-
ri depo eder.

Yukarıda bazı özellikleri verilen organel aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

AAA_

1. Hücrelerin dışını örten hücre zarı, seçici - geçir-
gen özelliğe sahiptir.

Hücre zarının sahip olduğu bu özellik hücre-
ye aşağıdakilerden hangisini sağlar?

AAA_
A) Yararlı maddelerin hücre içerisine girmesini, 

zararlı maddelerin hücre dışına atılmasını

B) Hücrenin esnek yapıya sahip olmasını

C) Hücredeki yaşamsal faaliyetlerin kontrol edil-
mesini

D) Besin ve atıkların hücrede depolanmasını

3. Bir öğrenci, mikroskopta incelediği bir bitki 
hücresinde;

 mitokondrinin olduğunu,

 hücre duvarının bulunduğunu,

 kloroplastın bulunmadığını,

 sitoplazmanın olduğunu

gözlemliyor.

Buna göre, bu hücre bitkinin aşağıdaki yapı-
larından hangisine ait olamaz?

CCC_
A) Kök B) Gövde içi

C) Yaprak D) Tohum

6. Bir koyunun vücudunu oluşturan birimler ve isim-
lendirilmesi, aşağıda verilmiştir. Ancak, iki yapı-
nın isminde hata yapılmıştır.

Hatanın düzeltilmesi için, hangi kavramların 
yerleri değiştirilmelidir?

DDD_
A) Hücre - Doku B) Doku - Organ

C) Sistem - Organizma D) Sistem - Organ

2. Aşağıdaki şekilde bir hayvan hücresinin bazı bö-
lümleri işaretlenmiştir.

W

R

T

K

Buna göre, işaretlenmiş kısımların görevle-
riyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden han-
gisi yanlıştır?

DDD_
A) W → Hücreye şekil verir ve korur.

B) T → Hücreyi yönetir.

C) R →  Hücreye ait bütün hayati faaliyetlerin ger-
çekleştiği kısımdır.

D) K → Hücrenin besin ihtiyacını karşılar.

5. Kromozomların temel yapısını oluşturan mo-
lekül aşağıdakilerden hangisidir?

DDD_
A) Çekirdek B) Gen

C) Ribozom D) DNA

7. Sınıf23Fen Bilimleri Soru Bankası
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11. Bir bitkiden alınan kesit mikroskopta incelendi-
ğinde, aşağıda verilen görüntüye ulaşılmıştır.

Yukarıdaki şekilde, aşağıda verilenlerden han-
gisi görülmektedir?

BBB
A) Organeller B) Doku hücreleri

C) Farklı dokular D) Farklı organlar

9.  Hücre zarı ve çekirdek arasında madde ileti-
minden sorumludur.

 Hücre içindeki büyük yapılı besinleri parça-
lar. 

 Hücre için gerekli olan enerjiyi üretir.

Yukarıda görevi verilmemiş olan organel han-
gisidir?

AAA_

7. Aşağıdaki bitki ve hayvan hücrelerine ait şekiller 
verilmiştir.

Hayvan
hücresi

Bitki
hücresi

Ribozom

Mitokondri

Çekirdek

Koful

Kloroplast

Buna göre, aşağıdaki organellerden hangi iki-
si hem bitki hem de hayvan hücrelerinde or-
tak olarak bulunur?

BBB_
A) Kloroplast – Mitokondri

B) Ribozom – Mitokondri

C) Koful – Kloroplast

D) Çekirdek – Kloroplast

12. 
Hücredeki

yapılar
Görevi

Çekirdek

Besin ve atık madde depo etme

Bitkiyi dış etkilere karşı koruma

Yukarıda verilen tabloda numaralandırılmış 
boşluklara aşağıdakilerden hangileri getiril-
melidir?

CCC
                                                                                                

A) Enerji üretme Koful Sitoplazma

B) Besin üretme Ribozom Hücre zarı

C) Hücreyi  Koful Hücre duvarı
 yönetme 

D) Bölünmeyi Kloroplast Hücre zarı
 sağlama

8. Aşağıdaki yapılardan hangisinde sentrozom 
yardımıyla bölünerek çoğalan hücreler bulun-
maz?

BBB_
A) Kurbağa derisi B) Portakal tohumu

C) Balık karaciğeri D) Tavuk göğsü

10. Aşağıdakilerden hangisi elma kabuğu hücre-
lerinde bulunurken akciğer hücrelerinde gö-
rülmez?

CCC
A) Mitokondri B) Çekirdek

C) Hücre duvarı D) Sentriyoller
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5. Aşağıda bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan 
bazı organeller sembollerle gösterilmiştir.

Bitki hücresi Hayvan hücresi

Bu organeller aşağıdakilerin hangisinde doğ-
ru isimlendirilmiştir?

CCC_

   

A) Ribozom Koful  Mitokondri

B) Kloroplast Ribozom Koful

C) Mitokondri Koful  Kloroplast

D) Koful Kloroplast Mitokondri

1. Bir besin molekülü yaşadıklarını aşağıda anlat-
maktadır.

Beni önce sıkı bir kontrolden 
geçirdiler. İzin verilince hüc-
re zarından içeriye girdim. Or-
ganellerin sitoplazma denen 
sıvının içinde çalıştığını gör-
düm. Bu organellerin idare-
cisi çekirdekle tanıştım. O da 
beni hücreye enerji olmam 
için mitokondriye gönderdi.

Bu konuşmaya göre aşağıdakilerden hangi-
si söylenemez?

BBB_
A) Hücre zarının seçici geçirgen olduğu

B) Hücrede bütün besinlerin enerjiye dönüştü-
ğü

C) Hücre organellerini çekirdeğin yönettiği

D) Mitokondrinin enerji üreten organel olduğu

4. Öğretmeni Çiğdem'den aşağıda verilen hücre kı-
sımlarını hayvan hücresine ve bitki hücresine ait 
olacak şekilde kümelendirmesini istemiştir.

K Golgi cisimciği

L Ribozom

M Kloroplast

KofulP

SentriyollerT

Çiğdem'in yaptığı doğru sınıflandırma aşağı-
dakilerden hangisi olmalıdır?

CCC_

Bitki Hayvan 

K

L

M

T
P

A) B)
Bitki Hayvan 

P

T

K

L

M

Bitki Hayvan 

K
L
P

M T

C) D) Bitki Hayvan 

K
L

M

P

T

3.   I. Organ

 II. Organizma

III. Sistem

Yukarıda verilen vücut parçalarındaki hücre 
sayısı çoktan aza doğru nasıl sıralanabilir?

BBB_
A) I - II - III B) II - III - I

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

2. 

Bitki 

hücresi

I
Koful

II
Kloroplast

III
Hücre duvarı

IV
Sentrozom

Depo

Şoför Ahmet'in, bir depodan bitki hücresine ait 
olan özelliği bulunduran kutuları alması gerekiyor.

Buna göre, şoför Ahmet hangi kutuları kam-
yona yüklemelidir?

AAA_
A) I, II ve III B) I, II ve IV

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