
201.. -201..   EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ………………………….. ORTAOKULU 

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI 

                                                                                                                          tarih: …./11/201.. 

A) Aşağıdaki cümlelerin başına doğduysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. (2x5=10 puan) 

(       ) 1. Canlının en küçük yapı birimi hücredir. 

(       ) 2. Hücre duvarı hücrenin temel kısımlarından biridir. 

(       ) 3. Sert kemik doku kemiğe sertlik ve dayanıklılık sağlar.  

(       ) 4. İsteğimiz dışında çalışan kaslara çizgili kasları örnek verebiliriz. 

(       ) 5. Solunum sisteminde yutak alınan havayı ısıtıp, nemlendiren ve temizler. 

 

B) Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun kelimeleri yazınız. ( 4x5=20 puan) 

{çekirdek- çizgili kas – hücre zarı – bronş – kıkırdak – kalp kası- mitokondri – endoplazmik retikulum - 

ribozom – alveol – düz kas – sitoplazma - kemik zarı   } 

1. Hücrenin temel kısımlarından yönetim merkezi olan yapıya ……………………., hücreye madde 

giriş çıkışını kontrol eden yapıya ise ………………………. denir. 

2. Hücrede enerji üreten organele …………………… , protein üreten organele ……………….. denir. 

3. Uzun bir kemiğin boyca büyümesini ……………………….., enine büyümesini ise 

…………………...... sağlar. 

4. Kalpte bulunan kas çeşidi ………………………….., midemizde bulunan kas çeşidi ise 

……………….. tır. 

5. Solunum sisteminde alınan oksijenin kana geçişini sağlayan yapıya ………………….. , soluk 

borusunun akciğerlere ayrılan kollarına ise ……………………….. denir. 

 

C) Açık uçlu sorular (2x10=20 puan) 

1. Aşağıdaki şema bitki ve hayvan hücresinde olan organelleri ifade etmektedir. Buna göre harflerle 

simgelenen organeller hangileri olabilir? Yazınız. 

 

2. a)  Hücreden organizmaya olan hiyerarşiye göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz. 

 

Hücre          ……………..           ………………..           …………….         Organizma 

 

b) Eşleştiriniz. 

a. Kıkırdak 

b. Kırmızı kemik iliği 

c. Sarı ilik 

d. Çizgili kas 

e. Eklem 

f. Süngerimsi kemik 

1 2 3 4 5 

     

 

a :                                            b : 

c :                                            d :  

e : 

1. Kemiklerin bağlantı bölgeleridir., 

2. İskelete bağlı olup istemli çalışan 

kaslardır. 

3. Burun ucu, kulak kepçesi gibi 

bölgelerdeki yumuşak, esnek yapıdır. 

4. Kemikte yağ depolayan kısımdır. 

5. Kan hücresi üreten kemikteki yapıdır. 



D. Çoktan seçmeli sorular ( 5x10=50 puan) 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

  

 

            …………………………………… 

BAŞARILAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALINTI: ZEHRA DOĞAN 


