
Ad – Soyad :                                                                       Sınıf : 6/                                   No :                         Puan : 

FEN BİLİMLERİ DERSİ  
6. SINIFLAR 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI 

A) DOĞRU YANLIŞ 
Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına (D) yanlış olanların başına (Y) harfi yazınız. (10X2 = 20 Puan) 
(     )  1.  Omurilik reflekslerin gerçekleştirildiği merkez olarak görev yapar. 
(     )  2.  Denetleyici ve düzenleyici sistemimiz iç salgı bezleri ve sinir sistemimizden oluşur. 
(     )  3.  Ergenlik dönemine kızlar erkeklere göre daha geç girerler. 
(     )  4.  Çekiç, örs ve üzengi iç kulakta yer alan, vücudun en küçük  kemikleridir. 
(     )  5.  Göz sağlığımız için A vitamini içeren besinler tüketmeliyiz. 

(     )  6.  Koku ve tat alma duyumuz birbirinden bağımsız olarak çalışır. 

(     )  7.  Üst deride kan damarları ve sinirler bulunmaz. 

(     )  8.  Vücutta iyot eksikliği nedeniyle pankreas bezi büyür ve guatr hastalığı meydana gelir. 

(     )  9.  Her yaştan bireyler organ bağışında bulunabilir. 

(     ) 10. Yalıtkan madde olan tahta ıslatıldığı zaman iletken duruma geçebilir. 
  
B) BOŞLUK DOLDURMA  
Aşağıdaki ifadelerde verilen boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. (10x2 = 20 Puan) 
 1.  Sinir sistemini oluşturan sinir hücrelerine ………………………… denir. 

 2.  Vücudun ışık, ses ve sıcaklık gibi bazı uyarılara karşı ani ve istemsiz tepki gösterdiği tepkiye ………………………. denir. 

 3.  İç salgı bezlerinin salgıladığı özel salgılara ……………………………. denir. 

 4.  Korku, heyecan, öfke gibi durumlarda böbrek üstü bezi tarafından salgılanan hormonun adıdır. ………………………….. 

 5.  Çocukluk ile yetişkinlik arasında kişiliğin hızla geliştiği, 12-21 yaş arası dönem ………………………….  dönemidir. 

 6.  Gözde görme olayının gerçekleştiği, ağ tabaka üzerinde bulunan yapıya ……………… ………………. denir. 

 7.  Orta kulağı yutağa bağlayan ve kulak zarının iki tarafındaki basıncı dengeleyen yapıya …………… ………………. denir. 

 8.  Burun boşluğunun üst kısmında koku almaçlarının en yoğun bulunduğu kısma ……………… ……………….. denir. 

 9.  Dilimizin arka kısmı ağırlıklı olarak  ………. tatları algılar. 

10. Asitli ve tuzlu ………………………. maddelere örnektir. 
 
C) EŞLEŞTİRME 
 Aşağıdaki verilenleri önlerindeki boşluklara harfleri yazarak eşleştiriniz. (5X2=10 Puan) 

A Hipofiz bezi     Tiroksin hormonu 

B Tiroit bezi   Adrenalin 

C Pankreas bezi   Büyüme hormonu ve prolaktin hormonu 

D Böbreküstü bezi   Testosteron ve östrojen homonu 

E Eşeysel bezler   İnsülin ve glukagon hormonu 

 
D) Aşağıda verilen tabloda uygun olanları ( X ) ile işaretleyiniz. (10 Puan) 

Özellikler Beyin Beyincik Omurilik Omurilik Soğanı 

Vücudun denge ve hareket merkezidir.     

Öğrenme, hafıza ve yönetim merkezidir.     

Kan basıncını ve vücut sıcaklığını ayarlar.     

İsteğimiz dışında çalışan iç organları kontrol eder.     

Refleks davranışların oluşumunu düzenler.     

 
E) Aşağıda verilen görsellerde ok işareti ile belirtilen kısımların adını yazınız. (8 Puan) 

 
 
 
 
         

 
         



E) ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR  ( 8X4 = 32 Puan) 
1) 

 
2) 
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BONUS SORU : 4 Puan  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

fatihakyuz
Yerleştirilmiş Görüntü

fatihakyuz
Yerleştirilmiş Görüntü



CEVAP ANAHTARI 

FEN BİLİMLERİ DERSİ  
6. SINIFLAR 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI 

A) DOĞRU YANLIŞ 
Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına (D) yanlış olanların başına (Y) harfi yazınız. (10X2 = 20 Puan) 
( D )  1.  Omurilik reflekslerin gerçekleştirildiği merkez olarak görev yapar. 
( D )  2.  Denetleyici ve düzenleyici sistemimiz iç salgı bezleri ve sinir sistemimizden oluşur. 
( Y )  3.  Ergenlik dönemine kızlar erkeklere göre daha geç girerler. 
( Y )  4.  Çekiç, örs ve üzengi iç kulakta yer alan, vücudun en küçük  kemikleridir. 
( D )  5.  Göz sağlığımız için A vitamini içeren besinler tüketmeliyiz. 

( Y )  6.  Koku ve tat alma duyumuz birbirinden bağımsız olarak çalışır. 

( D )  7.  Üst deride kan damarları ve sinirler bulunmaz. 

( Y )  8.  Vücutta iyot eksikliği nedeniyle pankreas bezi büyür ve guatr hastalığı meydana gelir. 

( Y )  9.  Her yaştan bireyler organ bağışında bulunabilir. 

( D ) 10. Yalıtkan madde olan tahta ıslatıldığı zaman iletken duruma geçebilir. 
  
B) BOŞLUK DOLDURMA  
Aşağıdaki ifadelerde verilen boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. (10x2 = 20 Puan) 
 1.  Sinir sistemini oluşturan sinir hücrelerine NÖRON denir. 

 2.  Vücudun ışık, ses ve sıcaklık gibi bazı uyarılara karşı ani ve istemsiz tepki gösterdiği tepkiye REFLEKS denir. 

 3.  İç salgı bezlerinin salgıladığı özel salgılara HORMON denir. 

 4.  Korku, heyecan, öfke gibi durumlarda böbrek üstü bezi tarafından salgılanan hormonun adıdır. ADRENALİN 

 5.  Çocukluk ile yetişkinlik arasında kişiliğin hızla geliştiği, 12-21 yaş arası dönem ERGENLİK  dönemidir. 

 6.  Gözde görme olayının gerçekleştiği, ağ tabaka üzerinde bulunan yapıya SARI LEKE denir. 

 7.  Orta kulağı yutağa bağlayan ve kulak zarının iki tarafındaki basıncı dengeleyen yapıya ÖSTAKİ BORUSU denir. 

 8.  Burun boşluğunun üst kısmında koku almaçlarının en yoğun bulunduğu kısma SARI BÖLGE denir. 

 9.  Dilimizin arka kısmı ağırlıklı olarak  ACI tatları algılar. 

10. Asitli ve tuzlu su İLETKEN maddelere örnektir. 
 
C) EŞLEŞTİRME 
 Aşağıdaki verilenleri önlerindeki boşluklara harfleri yazarak eşleştiriniz. (5X2=10 Puan) 

A Hipofiz bezi  B   Tiroksin hormonu 

B Tiroit bezi  D Adrenalin 

C Pankreas bezi  A Büyüme hormonu ve prolaktin hormonu 

D Böbreküstü bezi  E Testosteron ve östrojen homonu 

E Eşeysel bezler  C İnsülin ve glukagon hormonu 

 
D) Aşağıda verilen tabloda uygun olanları ( X ) ile işaretleyiniz. (10 Puan) 

Özellikler Beyin Beyincik Omurilik Omurilik Soğanı 

Vücudun denge ve hareket merkezidir.  X   

Öğrenme, hafıza ve yönetim merkezidir. X    

Kan basıncını ve vücut sıcaklığını ayarlar. X    

İsteğimiz dışında çalışan iç organları kontrol eder.    X 

Refleks davranışların oluşumunu düzenler.   X  

 
E) Aşağıda verilen görsellerde ok işareti ile belirtilen kısımların adını yazınız. (8 Puan) 

 
 
 
 
         

 
         

KULAK ZARI 

GÖZ MERCEĞİ 



E) ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR  ( 8X4 = 32 Puan) 
1) 
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8) 

 
 

BONUS SORU : 4 Puan  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 




