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 SAYISAL
 BÖLÜM

SORU SAYILARI

MATEMATİK  : 20 soru

FEN BİLİMLERİ  : 20 soru

SINAV SÜRESİ  : 80 dakika

MATEMATİKA A

6. SINIF 601

1. Aşağıdaki şekilde iç içe geçirilmiş mekanizmalardan içerideki sayı üslü ifadenin tabanını, dışarıdaki sayı üslü ifade-
nin kuvvetini göstermektedir.

 

8 4

2 64

3 1

2 6

Saat yönünün
tersi

Saat yönü

	 •	 Şekilde	iç	içe	geçirilmiş	mekanizmalardan	dışarıdaki	saat	yönünde,	içerideki	saat	yönünün	tersine	doğru	hare-
ket etmektedir.

	 •	 Her	bir	adımda	dışarıdaki	mekanizmada	yer	alan	sayılar	bir	bölme	yer	değiştirirken,	içerideki	mekanizmada	yer	
alan sayılar iki bölme yer değiştiriyor.

Buna göre, en az kaç adım sonra mekanizmada elde edilen üslü ifadelerin sayısal değerleri birbirine eşit 
olur?

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

2. Uğur Amca, dikdörtgen şeklindeki tarlasının şekilde gösterilen bölümlerine buğday ve arpa ekecektir.

70 m

85 m

120 m

BuğdayArpa











Buna göre, arpa ektiği kısmın alanını hesaplamak isteyen Uğur Amca aşağıdaki işlemlerden hangisini kul-
lanabilir?

A) (85 – 70) . 120  B) (85 + 35) . 70   C) (120 – 85) . 70      D) (85 – 70) . 70
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3. Bir hesap makinesinde 8 rakamının yazılı olduğu tuş bozulmuştur.

Uğur hesap makinesini kullanarak (48 . 56) işleminin sonucunu bulmak istiyor.

Buna göre Uğur, hesap makinesi ile aşağıdaki işlemlerden hangisini yaparsa doğru sonuca ulaşır?

A) (40 + 78) . 56  B) (43 + 5) . 56  C) (52 – 6) . (50 + 6)  D) (36 + 12) .48

4. Aşağıdaki diyagramda en üstte yer alan dikdörtgen içinde verilen işlemden başlanarak sonuç doğru ise D, yanlış 
ise Y yazan çıkış takip edilerek en altta yer alan çıkışlardan birine ulaşılacaktır.

120 : 6 – 3 . 6 = 2

144 : 12 + 35 : 5 = 19

1. çıkış 2. çıkış 3. çıkış 4. çıkış

D Y

D Y D Y

42 : 6 . 7 = 1

Buna göre, doğru bir şekilde diyagramın akışı takip edilirse kaç numaralı çıkışa ulaşılır?

A) 1. çıkış   B) 2. çıkış  C) 3. çıkış   D) 4. çıkış



MATEMATİKA A

16
6. SINIF 601

5. Aşağıda verilen sorunun çözümünde hata yapılmış-
tır.

Çözüm: 

Soru: (40 – 4) : 6 + 12 : 4

1. adım: 36 : 6 + 12 : 4

2. adım: 36 : 6 + 3

3. adım: 36 : 9 
4. adım: 4

Buna göre, hata ilk kez hangi adımda yapılmış-
tır?

A) Hata ilk kez 1. adımda yapılmıştır.

B) Hata ilk kez 2. adımda yapılmıştır.

C) Hata ilk kez 3. adımda yapılmıştır.

D) Hata yapılmamıştır.

9. Gezegen kolejindeki sosyal faaliyetler kapsamında 
kurulacak olan, “Olay Yeri İnceleme Kulübü” ile 
“Zekâ ve Akıl Oyunları Kulübü”ne yapılan başvuru-
lar hakkında şu bilgiler verilmektedir.

Olay Yeri İnceleme 
Kulübü

Zekâ ve Akıl
Oyunları Kulübü

46 öğrenci başvurmuş-
tur.

32 öğrenci başvurmuştur.

Her gün 4 öğrenci baş-
vurmaktadır.

Her gün 6 öğrenci baş-
vurmaktadır.

Yukarıda verilen bilgilere göre, en az kaç gün 
sonra Zekâ ve Akıl Oyunları Kulübü’nün öğrenci 
sayısı Olay Yeri İnceleme Kulübü’nün öğrenci sa-
yısına eşit olacaktır?

A) 12 B) 9 C) 7 D) 6

7. Bir cep telefonu operatörü kullanıcılarına iki farklı ta-
rife uygulamaktadır.

	 •	 I. tarifeye göre sabit ücret 30 TL, 1 dakikalık 
arama ücreti 10 kuruştur.

	 •	 II. tarifeye göre sabit ücret 20 TL, 1 dakikalık 
arama ücreti 30 kuruştur.

Buna göre, en az kaç dakikalık arama için öde-
necek ücret her iki tarife içinde aynıdır?

A) 60 B) 50 C) 40 D) 25

8. Bir a doğal sayısının çarpanları küçükten büyüğe 
doğru aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

 1  2  3  4  ▲  8  9  12  ■  24  36  72

Buna göre, ▲ + ■ sayılarının toplamı kaçtır?

A) 18 B) 24 C) 32 D) 44

6. Alanı 60 cm2 olan dikdörtgensel bölgenin kenar 
uzunlukları birer tam sayıdır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu dikdört-
gensel bölgenin çevre uzunluğundan biri ola-
maz?

A) 16 B) 34 C) 64 D) 122

10. Bir ilkokula ait öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda ve-
rilmiştir.

SINIFLAR ÖĞRENCİ SAYILARI

1. sınıflar 2a

2. sınıflar 4b

3. sınıflar 5c

4. sınıflar 7d

2a, 4b, 5c, 7d sayıları iki basamaklı asal sayılardır.

Buna göre, bu okulun mevcudu en fazla kaçtır?

A) 184 B) 190 C) 202 D) 214
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11. Aşağıdaki akış diyagramında verilen sorular doğru 
veya yanlış olarak cevaplanarak uygun çıkışa gidi-
lecektir.

Bir doğal sayının çarpanlarının
sayısı ile bölenlerinin sayısı

birbirine eşittir.

4.
 ç

ık
ış

3.
 ç

ık
ış

2.
 ç

ık
ış

1.
 ç

ık
ış

D

Y

D

Y

D

Y
49 sayısının 4 tane

çarpanı vardır.

8 sayısının 100’den
küçük 12 tane tam 

katı vardır.

Buna göre, doğru çıkış aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) 1. çıkış  B) 2. çıkış

C) 3. çıkış  D) 4. çıkış

13. I. İki asal sayının toplamı daima asal sayıdır.

 II. En küçük asal sayı 2’dir.

 III. İki asal sayının çarpımı daima tektir.

 IV. 91 asal bir sayıdır.

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da han-
gileri yanlıştır?

A) Yalnız III  B) I ve III

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

16. Aşağıdaki tabloda bir kırtasiyede satılan kalem fiyat-
ları verilmiştir.

Ürün
Tane Fiyat 

(TL)

Kurşun kalem 2

Uçlu kalem 5

Tükenmez kalem 3

Yazı tahtası kalemi 8

Mahmut 3 kurşun kalem, 3 tükenmez kalem ve 2 ta-
ne yazı tahtası kalemi alıyor.

Buna göre, Mahmut’un toplam kaç TL ödeyece-
ğini gösteren işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2. (5 + 2) + 3 . 8

B) 3. (2 + 5) + 2 . (3 + 8)

C) 8 . (2 + 3 + 5 + 8)

D) 3 . (3 + 2) + 2 . 8

14. Pin kodu cep telefonlarının sim kartlarına verilen 
dört basamaklı bir şifredir.

SİM PİN

• • • •

Acil Arama Vazgeç

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 #✴

Mahmut’un cep telefonunun pin kodu 4 ile tam bölü-
nebilen sıfır hariç birbirinden farklı çift rakamlar kulla-
nılarak yazılabilen ve 4 basamaklı en büyük sayıdır.

Buna göre Mahmut’un pin kodunun 10 ile bölü-
münden kalan kaçtır?

A) 8 B) 6 C) 4 D) 2

12. Bir cep telefonundaki hesap maki-

23
nesi, telefonun camı kırık olduğu 
için ekrandaki sayıların birler ve 
onlar basamağını göstermemekte-
dir.

 Eylül’ün yazdığı ve ekranda bir 
kısmı görünün sayı rakamları farklı 
bir çift sayıdır. Ayrıca sayının 5 ile 
bölümünden kalan 3’tür.

Eylül’ün yazdığı sayının 3 ile bölümünden kalan 
2 ise onlar basamağında yazılı olan sayının de-
ğeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 2 B) 4 C) 8 D) 9

15.  55 ■ 11 ■ 2 + 5 ■ 6 = 9

eşitliğinin doğru olabilmesi için boş kutulara 
“+, –, x, :” sembollerinden sırasıyla hangileri 
gelmelidir?

A) :, x, +  B) x, :, –

C) :, x, –   D) x, :, x
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20. Resim sergisine seçilen resimler için müze yöneti-
minin belirlediği kurallar aşağıda belirtilmiştir.

	 •	 Tablonun	ismi	resmin	üstünde	yer	almalıdır.
	 •	 Sanatçının	adı	soyadı	resmin	altında	yer	almalıdır.

Müze yönetiminin belirlediği kurallara uygun sunum 
örneği Şekil I’de gösterilmiştir.

Şekil - I

3

43

4

Şekil - II

Sanatçının
Adı / Soyadı

Tablonun İsmi cm

cm

Müze yönetimi tarafından tebrik kartını alan 
Mahmut’un Şekil II’de boyutları belirtilen resmi 
için aşağıdaki çerçevelerden hangisini kullana-
rak sunum yapması daha uygun olur?

A)

B)

C)

D)

82

9 cm

cm

82 cm

102 cm

102 cm

162 cm

272 cm

2

9 cm2

18. Aşağıda verilen dijital saatin ilk kısmı saati, ikinci 
kısmı dakikayı göstermektedir.

7 : 23

 Sabah 7.23’te saate bakan Duru seçeneklerde 
verilen hangi süre (dakika) sonrasında ekranda 
yazan zaman diliminin iki bölmesindeki sayıyı da 
bir sayının karesi şeklinde yazabilir?

A) 13 B) 90 C) 120 D) 133

17. Melis,	odasında	bulunan	gizli	kasasına	dört	haneli	
bir	şifre	oluşturacaktır.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

A B C D

Şifreyi kasa üzerinde bulunan rakamları kullanarak 
oluşturan	Melis,	şifrenin	ilk	üç	hanesine	bu	rakam-
larla yazılabilecek rakamları farklı en küçük üç ba-
samaklı	sayıyı,	son	hanesine	ise	bu	üç	basamaklı	
sayının 5 ile bölümünden kalan sayıyı yazmıştır.

 Melis’in oluşturduğu şifre hangi seçenekte veril-
miştir?

A) 1233   B) 1232

C) 1231   D) 1244

19. 

 Kalınlığı	20	cm	olan	tahta	plakalardan	4	tanesi	üst	
üste	konulup	tam	ortadan	ikiye	kesiliyor.

 Bu kesme işlemi plakalar üst üste konularak bir 
kez daha uygulandığında oluşan tahta plakala-
rın tamamı üst üste konulduğunda oluşan şeklin 
kalınlığı kaç cm olur?

A) 80 B) 160 C) 320 D) 640
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1.  

M

K

L

NGüneş

Dünya

Ay

 Yukarıda Güneş, Dünya ve Ay modeli verilmiştir.

 Bu model üzerinde Ay’ı hareket ettirerek Güneş ve Ay tutulmasını göstermek isteyen Zuhal;

 I. Ay’ı M noktasına koyarsam Güneş tutulmasını gösterebilirim. Ay bu konumda “Yeni ay” evresinde olur.

 II. Ay’ı K ve L noktalarına koyarsam Ay tutulmasını gösterebilirim. Ay bu konumlarda sırasıyla “Son dördün ve ilk 
dördün evresinde olur.”

 III. Ay’ı N noktasına koyarsam, Ay tutulmasını gösterebilirim. Ay bu konumda “Dolunay” evresinde olur.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

2. 

21 AyDünyaGüneş

 Güneş ve Ay tutulmalarını model üzerinde anlatmak için Güneş, Dünya ve Ay maketlerini sınıfa getirip arka-
daşlarına gösteren Hülya;

 I. Dünya Güneş’in, Ay da Dünya’nın etrafında saat yönünün tersine dolanırken aynı doğrultuya geldiklerinde 
tutulmalar gerçekleşir.

 II. Ay, 2 konumundayken “Dolunay evresindedir.” Bu durumda bir kaç saat süren “Ay tutulması” gerçekleşir.

 III. Ay, 1 konumuna geldiğinde “Yeni ay evresindedir.” Bu durumda birkaç dakika süren “Güneş tutulması” gerçek-
leşir.

 ifadelerinden hangilerini söylerse konuyu doğru anlatmış olur?

A) I ve II.           B) I ve III.    C) II ve III.            D) I, II ve III.
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3. Aşağıda son belirlemelere göre gezegenlerin sahip 
olduğu uydu sayıları verilmiştir.

Jüpiter
(67 uydu)

Satürn
(62 uydu)

Uranüs
(27 uydu)

Dünya
(1 uydu)

Neptün
(13 uydu)

Mars
(2 uydu)

Merkür
(Uydusu 

yok)

Venüs
(Uydusu 

yok)

 Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki sonuçlardan han-
gisine ulaşılabilir?

A) Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklığı uydu sayısı 
ile doğru orantılıdır.

B) Gezegenin büyüklüğü ile uydu sayısı doğru 
orantılıdır.

C) Dış gezegenlerin uydu sayısı iç gezegenlerin 
uydu sayısından fazladır.

D) Gezegenlerin bulundurduğu halka ile uydu sa-
yısı doğru orantılıdır.

6. Aşağıdakilerden hangisinde Güneş Sistemi’nde 
yer alan gezegenler küçükten büyüğe doğru sı-
ralanmıştır?

A) Jüpiter - Satürn - Uranüs - Neptün - Dünya -  
Venüs - Mars - Merkür

B) Merkür - Venüs - Dünya - Mars - Jüpiter -  
Satürn - Uranüs - Neptün

C) Merkür - Mars - Venüs - Dünya - Neptün -  
Uranüs - Satürn - Jüpiter

D) Merkür - Mars - Dünya - Venüs - Neptün -  
Satürn - Uranüs - Jüpiter

5. 
Boyutları yıldızlarla ve gezegenlerle
karşılaştırılamayacak kadar küçük
olan uzaydaki katı cisimlerdir.

Dünya atmosferine
girerek yeryüzüne

ulaşabilen
meteorlardır.

Dünya atmosferine
giren gök cismidir.

Meteorit Yıldız

MeteoritGök taşı

1 2 3 4

AsteroidMeteor

 Yukarıda verilen bilgi örüntüsünde tanımlamaların 
tamamı hatasız işaretlendiğinde ulaşılacak çıkış ile, 
tamamı hatalı işaretlendiğinde ulaşılacak çıkış nu-
maraları bir şifre oluşturacaktır.

 Buna göre, bu şifre aşağıdakilerden hangisidir?

A) 13 B) 14 C) 15 D) 24

4. 

Güneş
Ay Dünya

1. Model

Güneş
AyDünya

2. Model

 Yukarıdaki Güneş, Dünya ve Ay modellerini temsil 
eden görselleri tahtaya çizen Banu Öğretmen öğ-
rencilerden bu olaylarla ilgili özellikler söylemelerini 
istemiştir.

 Buna göre, aşağıdaki öğrencilerden hangisinin 
söylediği özellik doğrudur?

A) 1 ve 2. modeller gölge oluşumuna örnektir. 

B) 1. modeldeki tutulma Dünya’nın daha geniş bir 
alanında gözlenebilir.

C) 2. model gündüz vakti gerçekleşir.

D) 1. model bulutlu gecelerde gözlenir.
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8. Aşağıdakilerden hangisi asteroidlerle ilgili hata-
lı bir bilgidir?

A) Güneş Sistemi oluşumundan arta kalan büyük 
kaya ve metal parçalarıdır.

B) Mars ile Jüpiter arasında yer alır.

C) Güneş çevresinde dolaştıkları için “küçük geze-
genler” olarak da adlandırılırlar.

D) Plüton, gezegenlikten çıkarılarak asteroid sınıfı-
na dahil edilen bir asteroiddir.

7.  

 Yukarıdaki fotoğraf ABD’nin California eyaletinde 
çekilmiş gök taşı çukuru fotoğrafıdır.

 Buna göre, gök taşı çukuruna sebep olan gök 
cismiyle ilgili;

 I. Boyutları gezegenlerden ve Güneş’ten çok kü-
çüktür.

 II. Uzayda iken “meteorit” adını alır.

 III. Dünya atmosferine girdiğinde “meteor” adını 
alır.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II.           B) I ve III. 

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

9. Güneş tutulması “Yeni ay” evresinde gerçekleşir. 
Ay, Dünya etrafında bir yılda 12 kez dolanır. Her bir 
dolanım “1 ay” olarak adlandırılır. Dolayısıyla Ay, 
Dünya ile Güneş arasına bir yıl içinde 12 kez gire-
rek yeni ay evrelerini oluşturur. Peki neden 1 yılda 
12 kez Güneş tutulması gözlenmez?

 Bilge Öğretmen yukarıdaki bilgiyi verip öğrencile-
rine soru sormuştur.

 Buna göre, aşağıdaki öğrencilerden hangisi Gü-
neş tutulmasını ve açıklamasını doğru yapmış-
tır?

A) Asım: Çünkü Güneş tutulmasının gerçekleşme-
si için Güneş - Dünya - Ay’ın farklı doğrultularda 
olması gerekir.

 Dünya

Ay

Güneş

B) Baki: Çünkü Güneş tutulmasının gerçekleşme-
si için Güneş - Dünya - Ay’ın aynı doğrultuda 
olması gerekir.

 

Güneş
Dünya Ay

 

C) Ceren: Çünkü Güneş tutulmasının gerçekleş-
mesi için Güneş - Dünya - Ay’ın aynı doğrultuda 
olması gerekir.

 Güneş
DünyaAy

D) Deniz: Çünkü Güneş tutulmasının gerçekleş-
mesi için Güneş - Dünya - Ay’ın farklı doğrultu-
larda olması gerekir.

 

Dünya

Ay

Güneş
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11. Güneş ve Ay tutulmalarıyla ilgili aşağıdaki bilgi-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Güneş tutulmasında Dünya’nın gölgesi Ay’ın 
üzerine düşer. Ay bu tutulmada “Dolunay 
Evresi”ndedir.

B) Ay tutulması Güneş tutulmasına göre daha ge-
niş bir alanda gözlenebilir.

C) Güneş tutulması birkaç dakika sürerken Ay tu-
tulması birkaç saat sürebilir.

D) Güneş tutulmasında Ay, Güneş’e Dünya’dan 
daha yakınken; Ay tutulmasında, Dünya 
Güneş’e daha yakındır.

13. 

Ay
Dünya Güneş

 Yukarıdaki modele “Ay tutulması” diyen Cemal 
için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Güneş ile Dünya yer değiştirirse ifadesi doğru 
olur. 

B) Ay ile Güneş yer değiştirirse ifadesi doğru olur.

C) Dünya ile Ay yer değiştirirse ifadesi doğru olur.

D) Bu model için ifadesi doğrudur.

10. Aşağıda verilenlerin hangisinin yapısında kıkır-
dak bulunmaz?

A)     B) 

          Kulak kepçesi                     Soluk borusu

C)     D) 

              Kol kemiği                           Burun ucu

12. Merve, bazı kemikler arasındaki eklemlerin hareket 
etme yeteneğini grafik üzerinde gösteriyor.

 

K L M

Hareket etme yeteneği  

 Buna göre bu kemiklerle ilgili;

 I. K, bacak kemiklerimizin arasındaki eklem ola-
bilir.

 II. L, alt çene kemiğimizdeki eklem olabilir.

 III. M, kuyruk sokumumuzdaki eklem olabilir.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II.           B) I ve III. 

C) II ve III.            D) I, II ve III.
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14. 

1

Güneş

2

 Yukarıda Güneş Sistemi’nde yer alan gezegenler 
gösterilmiştir.

 Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi hatalı-
dır?

A) 1 ile numaralandırılan gezegenler “iç gezegen-
ler” olarak tanımlanır. 

B) 2 ile numaralandırılan gezegenler “gazsal geze-
genler” olarak tanımlanır. 

C) Sınıflandırma gezegenlerin halka bulundurup 
bulundurmamalarına göre yapılmıştır.

D) 1’deki son gezegenle 2’deki ilk gezegen arasın-
da “asteroid kuşağı” yer alır.

16. Aşağıda Güneş Sistemi’nde yer alan gezegenler-
den bazılarının büyüklük ilişkisi temsili olarak veril-
miştir. 

K L NM

Büyüklük

Gezegenler

 Buna göre, bu gezegenlerle ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) K, uydusu olmayan bir gezegen ise M Satürn 
olabilir.

B) L, Dünya ise K Güneş’e en yakın gezegen olabilir.

C) M, Uranüs ise N Jüpiter’dir.

D) N, Neptün ise K Mars olabilir.

15. K, L, M ve N olarak adlandırılan gezegenler ile ilgili 
aşağıdakiler biliniyor.

	 •	 K’nin	uydusu	yoktur.

	 •	 L,	en	büyük	gezegendir.

	 •	 M,	Kızıl	gezegen	olarak	da	bilinir.

	 •	 N,	Güneş	ve	Ay’dan	sonra	gökyüzünde	çıplak	
gözle gözlemlenebilen en parlak gök cismidir.

 Yukarıda verilen bilgiler değerlendirildiğinde aşa-
ğıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) K, Güneş Sistemi’ndeki en küçük gezegen ola-
bilir. 

B) L, Güneş’e yakınlıkta beşinci sırada yer alır.

C) L ile M arasında asteroid kuşağı yer alır.

D) N’nin yüzeyi oldukça soğuktur.

17. Güneş Sistemi’ndeki gezegenlerin her birinin ken-
dine özgü özelliği bulunur.

 Aşağıdaki özelliklerin yanına bir özellik daha ekle-
necektir ancak bu özellik farklı bir gezegene ait ol-
malıdır.

	 •	 Dönüşü	yan	yatmış	bir	varile	benzer.
	 •	 Uranüs’ün	ikizi	olarak	bilinir.
	 •	 Yüzeyi	kırmızımsı	bir	görünüme	sahiptir.
 Buna göre aşağıdakilerden hangisi eklenecek 

özelliklerden biri olabilir?

A) Büyüklük açısından üçüncü sırada yer alır.

B) Üzerinde yaşam olan tek gezegendir.

C) Büyüklük bakımından dördüncü, Güneş’e uzaklık 
bakımından sekizinci sırada yer alır.

D) Kızıl gezegen olarak adlandırılan bu gezegenin 
2 doğal uydusu bulunur.
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18. Güneş ve Ay tutulmasıyla ilgili;

 1. Ay, Dolunay evresindedir.

 2. Gündüz yaşanan bölgelerde gözlenir.

 3. Ay’ın Güneş’e olan uzaklığı Dünya’nın Güneş’e 
olan uzaklığından fazladır.

 4. İzlerken koruyucu ekipmana ihtiyaç duyulur.

 Yukarıdaki özellikler Güneş tutulmasına aitse “G”, 
Ay tutulmasına aitse “A” olarak belirtildiğinde aşa-
ğıdaki seçeneklerden hangisi elde edilir?

A) GAGA           B) AGGA 

C) AGAG           D) GGAG 

19. Ay ve Güneş tutulmasına ait özellikleri Venn şe-
ması ile göstermek isteyen Haldun Öğretmen;

Güneş
tutulması

Ay
tutulması

 a. Gölge olayına örnektir.

 b. Dolunay evresinde görülür.

 c. Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultudadır.

 d. Yeni ay evresinde görülür.

 e. Gündüzü yaşayan yerlerde gözlenir.

 f.  Geceyi yaşayan yerlerde gözlenir.

 g. Birkaç dakika sürer.

 h. Birkaç saat sürer.

 sarı, mavi ve kırmızı alanlara hangi özellikleri yaz-
malıdır?

Sarı Mavi Kırmızı

A)   d, e, g   a, c   b, f, h

B)   b, f, h   a, c   d, e, g

C)   a, c   b, f, g   d, e, g

D)   a, d, e, g   c, h   b, f

20. İskelet Sistemi

Kemikler
Kaslar

Düz kas Çizgili kas Kalp kası

Eklemler

1 2

3 4

 Yukarıda iskelet sistemi ile ilgili bir şema verilmiştir.

 Buna göre numaralandırılmış kısımlarla ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 1 numaralı yapı şekillerine göre uzun, kısa, yassı 
ve kıkırdak olmak üzere 4’e ayrılır. 

B) 2 numaralı yapı hareket etme yeteneğine göre 
oynamaz, oynar ve yarı oynar eklem olmak 
üzere 3’e ayrılır.

C) 3 numaralı yapı isteğimiz dışında çalışır ve iç or-
ganlarımızın yapısında bulunur.

D) 4 numaralı yapı isteğimizle çalışır ve hızla çalı-
şıp çabuk yorulur.


