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1. Güneş Sistemi’nde bulunan gezegenlerin Güneş’e yakınlık sıralaması Merkür, °C	(Celsius)

Venüs
Merkür

Dünya

Mars

Jüpiter

Satürn

Uranüs
Neptün

500°

400°

100°

0°

–100°

–200°

Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün şeklindedir. Bu ge-
zegenlerden ilk dördü iç gezegenler, son dördü ise dış gezegenler olarak 
adlandırılır.
Yandaki	termometre	üzerinde	Güneş	Sistemi’nde	bulunan	gezegenlerin	or-
talama	sıcaklık	değerleri	modellenmiştir.
Güneş Sistemi’nde bulunan gezegenler ile ilgili,
I. Güneş’e	en	yakın	gezegenin	sıcaklığı	en	fazladır.
II. Güneş’e	en	uzak	gezegenin	sıcaklığı	en	azdır.
III. En	büyük	gezegenin	sıcaklığı	en	küçük	gezegenin	sıcaklığından	daha	

azdır.
IV.	 İç	gezegenlerin	sıcaklıkları	dış	gezegenlerin	sıcaklıklarından	daha	 faz-

ladır.	
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

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

2. Tuğba	Öğretmen	tahtaya	Güneş	ve	Ay	tutulmasını	gösteren	iki	görsel	asmıştır.	Öğrencilerinden	bu	gör-
selleri	bir	süre	incelemelerini	ve	görseller	ile	ilgili	yorum	yapmalarını	istemiştir.

Güneş Tutulması Ay Tutulması

Bu görsellere bakarak aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yorumuna ulaşılamaz?

A) Sare:	İki	tutulmada	da	Güneş,	Ay	ve	Dünya	aynı	doğrultudadır.
B) Nil:	Güneş	tutulmasında	Ay,	Dünya’ya	göre	Güneş’e	daha	yakındır.
C) Ayaz:	Ay	tutulmasında	Ay,	Dünya’nın	gölgesinde	kalır.
D) Çınar:	Güneş	tutulması,	Dünya	üzerinde	daha	geniş	bir	alanda	gözlenir.
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3. Sevda	Öğretmen,	destek	ve	hareket	sistemini	işledikten	sonra	omurgamızın	sağlığı	için	duruş	bozuklu-
ğu	hakkında	aşağıdaki	bilgileri	vermiştir.
Duruş	 bozukluğu	 günlük	 hayatımızda	 üstünde	 durmadığımız,	 önemsemediğimiz	 ama	 yaşam	 kon-
forumuzu	 ve	 destek	 hareket	 sistemimizi	 tehdit	 eden	 bir	 rahatsızlıktır.	 Duruş	 bozukluklarının	 en	 sık	
karşılaşılan	belirtileri	de	bel	ağrısı,	sırt	ağrısı	ve	boyun	ağrısıdır.	
Duruş	bozukluklarını	önlemek	için;
•	 Çalışırken	öne	eğilmemeli,	ayarlanmış	olan	arkalığa	sürekli	dayanmalı	ve	dik	oturmalıyız.
•	 Sırt	çantamızı	tek	omzumuzda	değil	iki	omzumuzda	taşımalıyız.	
•	 Bir	 yükü	 kaldıracağımız	 zaman;	 yükü	 tek	başımıza	 kaldıramayacak	 kadar	 ağır	 olup	olmadığından	
emin	olduktan	sonra,	dizlerimizi	çömelme	pozisyonuna	büküp,	sırtımızı	dik	tutarak	yükü	kaldırmalıyız.

•	 Yürürken	omurgamızın	dik	olmasına	dikkat	etmeli,	kambur	yürümemeliyiz.	
Sevda	Öğretmen	öğrencilerine	bu	bilgileri	verdikten	sonra	tahtaya	bir	karton	asmıştır.	Öğrencilerinden	
bu	kartonda	bulunan	görsellerden	destek	ve	hareket	sistemi	için	uygun	olan	davranışların	altlarındaki	
daireye	“”	işareti,	uygun	olmayanlara	ise	“”	işareti	koymalarını	istemiştir.	
Buna göre öğrenciler bu kartondaki daireleri aşağıdakilerden hangisi gibi doldurursa hatasız 
işaretleme yapmış olur?
A)

C)

B)

D)



A A

216. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 4

FEN BİLİMLERİ

4. Enzim kullanılmadan besinlerin yüzeyini geniş-
letmek için yapılan sindirime fiziksel sindirim, 
besinlerin enzim ve su yardımıyla yapıtaşlarına 
ayrılmasına kimyasal sindirim denir.
Fen	bilimleri	dersinde	fiziksel	ve	kimyasal	sin-
dirimi	 pekiştirmek	 isteyen	 Doruk	 Öğretmen	
öğrencilerinden	 üzerinde	 fiziksel	 sindirim	 ve	
kimyasal	 sindirim	 örnekleri	 bulunan	 kartlar	
hazırlamalarını	ister.	Dora’nın	hazırladığı	kart-
lar	aşağıdaki	gibidir.

Fiziksel Sindirim Örnekleri
1.		Mide	 kaslarının	 kasılıp	 gevşemesi	 ile	

karbonhidratların	sindirilmesi
2.		İnce	bağırsakta	 safra	 sıvısı	 ile	 yağların	

sindirilmesi
3.		Ağızda	dişler	 yardımıyla	etin	parçalan-
ması

Kimyasal Sindirim Örnekleri
1.		Midede	mide	özsuyu	ile	proteinlerin	sin-
dirilmesi

2.		İnce	 bağırsakta	 pankreas	 özsuyu	 ile	
yağların	sindirilmesi

3.		Ağızda	tükürük	ile	karbonhidratların	sin-
dirilmesi

Dora’nın hazırladığı kartlar ile ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)	Kartlardaki	bütün	örnekler	doğrudur.
B)	Kartlardaki	1	numaralı	örnekleri	kendi	ara-

larında	 yer	 değiştirirse	 bütün	 örnekleri	
doğru	olur.

C)	Kartlardaki	2	numaralı	örnekleri	kendi	ara-
larında	 yer	 değiştirirse	 bütün	 örnekleri	
doğru	olur.

D)	Kartlardaki	3	numaralı	örnekleri	kendi	ara-
larında	 yer	 değiştirirse	 bütün	 örnekleri	
doğru	olur.

5. Mustafa	bir	haber	kanalında	izlediği	haberden	
sonra,	ona	en	yakın	kan	bağışı	noktasına	git-
miştir.	Bir	süre	sonra	Mustafa’nın	 telefonuna	
aşağıdaki	mesaj	gelmiştir.

Sayın	Mustafa	Yıldı-
rım,	 Türk	Kızılay’ına	
bağışladığınız	 kan,	
ihtiyaç	 sahiplerine	
iletilmiştir.	 Hayat	
kurtardığınız	 için	
teşekkürler.

Kan bağışında bulunabilmek için belirli 
şartları sağlayan Mustafa aşağıda verilen 
bireylerden hangisi olabilir?

A)  B) 

C)  D) 

6. Yumurtanın	taze	mi	yoksa	bayat	mı	olduğunu	
anlamak	 için	 oldukça	 kolay	 bir	 işlem	 yapılır.	
Bir	bardak	suya	yumurta	atılır.	Yumurta	suyun	
dibine	 batarsa	 tazedir.	 Eğer	 yumurta	 suyun	
yüzeyinde	 kalıyorsa	 bayattır.	 Resimde	 gö-
rüldüğü	 gibi	 taze	 ve	 bayat	 yumurtaların	 su	
içindeki	konumları	farklıdır.

Yumurtaların su içinde farklı konumlarda 
kalması aşağıda verilen özelliklerinden 
hangisinin farklı olması ile açıklanır?

A)	Yoğunluk	 	 B)	Kütle
C)	Hacim	 	 D)	Şekilleri
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7. Solunum olayı sonucunda besinden enerji elde edilir. Yediğimiz besinlerin oksijenle parçalanması so-
nucunda vücudumuzun ihtiyacı olan enerji oluşturulur. Solunum sistemi ile vücudumuzdaki tüm yapılar 
için gerekli olan oksijen havadan alınır. Kan dolaşımıyla tüm yapılarımıza taşınır. Solunum sonucu oluşan 
karbondioksit ve su buharı kan dolaşımıyla solunum sistemine iletilir. Solunum sistemindeki bazı yapılar 
aracılığıyla vücuttan uzaklaştırılır.

Dakikada yaklaşık 15 defa soluk alınıp verilir. Dakikada yaklaşık 60 defa soluk alınıp verilir.

Yetişkinlerin	uyurken	ya	da	egzersiz	yaparken	dakikada	alıp	verdikleri	soluk	miktarı	değişebilir.
Buna göre egzersiz yaparken daha çok soluk alıp vermenin, dinlenirken ise daha az soluk alıp 
vermenin nedeni aşağıdakilerin hangisinde doğru açıklanmıştır?

A)	Solunumun	asıl	amacı	hücrelerin	ihtiyacı	olan	besin	üretimini	sağlamaktır.	Az	enerjiye	ihtiyaç	duyul-
duğunda	daha	az	soluk	alınıp	verilerek	daha	az	besin	üretilir.

B)	Solunumun	asıl	amacı	hücrelerin	ihtiyacı	olan	besin	üretimini	sağlamaktır.	Çok	enerjiye	ihtiyaç	duyul-
duğunda	daha	fazla	soluk	alınıp	verilerek	daha	fazla	besin	üretilir.

C)	Solunumun	asıl	amacı	hücrelerin	ihtiyacı	olan	enerji	üretimini	sağlamaktır.	Az	enerjiye	ihtiyaç	duyul-
duğunda	daha	fazla	soluk	alınıp	verilerek	daha	az	enerji	üretilir.

D)	Solunumun	asıl	amacı	hücrelerin	ihtiyacı	olan	enerji	üretimini	sağlamaktır.	Çok	enerjiye	ihtiyaç	duyul-
duğunda	daha	fazla	soluk	alınıp	verilerek	daha	fazla	enerji	üretilir.

8. Suna Öğretmen boşaltım sistemi ile ilgili aşağıdaki görseli tahtaya asarak öğrencilerine bazı bilgiler 
vermiştir.
Vücudumuzda	 çeşitli	 olaylar	 sonucu	 atık	 maddeler	 oluşur.	 Bu

Üreter

Üretra
İdrar kesesi

Böbrekler  
atık	maddeleri	vücudumuzdan	uzaklaştıran	sisteme	boşaltım	sis-
temi	denir.	Boşaltım	sistemimizi	böbrekler,	üreterler,	idrar	kesesi	
ve	 üretra	 oluşturmaktadır.	 Vücudumuzda	 boşaltıma	 yardımcı	
olan	başka	organlarımız	da	vardır.	
Suna Öğretmen’in bahsettiği boşaltıma yardımcı organlar ve 
bu organların vücuttan uzaklaştırdığı atıklar ile ilgili, 

Deri;	 terleme	 yoluyla	
fazla	su	ve	tuzu	vücut-
tan	uzaklaştırır.

I

Kalın bağırsak;	 besin	
atıklarını,	 fazla	 su	 ve	
safrayı	 vücuttan	 uzak-
laştırır.

III

Karaciğer;	 soluk	 ver- 
me	 yoluyla	 karbondi-
oksit	 ve	 su	 buharını	
vücuttan	uzaklaştırır.

II

hazırlanan kartlardan hangileri doğrudur?

A)	I	ve	II	 B)	I	ve	III	 C)	II	ve	III	 	D)	I,	II	ve	III
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9. İki ya da daha fazla kuvvetin yapmış olduğu 
etkiyi tek başına yapabilen kuvvete bileşke 
kuvvet adı verilir. Aynı yön ve aynı doğrultudaki 
kuvvetlerin bileşkesini bulmak için kuvvetlerin 
büyüklükleri toplanır. Aynı doğrultuda ve zıt 
yönlü kuvvetlerin bileşkesini bulmak için bü-
yük kuvvetten küçük kuvvet çıkartılır.
Aşağıdaki	şekilde	birim	kareler	üzerinde	kuv-
vetler	verilmiştir.

F5

F6

F4

F1 F2

F3

Bu kuvvetler ile ilgili aşağıda verilen ifade-
lerden hangisi yanlıştır?

A) F1,	ve	F2	kuvvetlerinin	bileşkesi	3	birimdir.
B) F1,	F2	ve	F6	kuvvetlerinin	bileşkesi	sıfırdır.
C) F3	ve	F5	kuvvetlerinin	bileşkesi	5	birimdir.
D) F3,	F4	ve	F5	kuvvetlerinin	bileşkesi	sıfırdır.

10. Metin,	 babası	 ile	 arabada	 düz	 bir	 yolda	 se-
yahat	 etmektedir.	 Bu	 sırada	 aracın	 sürat	
göstergesini	izlemektedir.	Seyahatleri	süresin-
ce	aracın	sürat	göstergesinde	ibrenin	yerinin	
değişmediğini	gözlemlemiştir.

Metin’in bu gözlemi ile ilgili aşağıda verilen 
ifadelerinden hangisi yanlıştır?

A)	Babam	aracı	sabit	süratle	kullanmaktadır.
B)	Aracın	birim	zamanda	almış	olduğu	yol	ay-

nıdır.
C)	Araç	1	saat	sonunda	80	kilometre	yol	alır.
D)	Aracın	eşit	zaman	aralıklarında	almış	oldu-

ğu	yol	artmaktadır.

11. Duran bir cismi harekete geçiren, hareket hâ-
lindeki bir cismi durduran etkiye kuvvet denir. 
Emre	 ve	 Hakan	 birbirinden	 habersiz	 olarak	
sandığı	hareket	ettirmek	istiyor.	Sandığa	aşa-
ğıdaki	 gibi	 kuvvet	 uygulamalarına	 rağmen	
sandık	hareket	etmiyor.

Emre
Hakan

Bu durum ile ilgili,
I. Uyguladıkları	kuvvetlerin	yönleri	aynıdır.
II. Uyguladıkları	kuvvetlerin	doğrultuları	aynı-

dır.
III. Uyguladıkları	 kuvvetlerin	 büyüklükleri	

aynıdır.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 
(Sandığın	 bulunduğu	 yüzeyin	 sürtünmesi	
önemsizdir.)

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

12. K	ve	L	araçları	şekildeki	konumlarından	aynı	
anda	harekete	başlıyor.

L

K

K	ve	 L	 araçlarının	 konum	–	 zaman	grafikleri	
aşağıda	verilmiştir.

Alınan	yol	(m)
K

Zaman	(s)20

10
20
30

4 6

Alınan	yol	(m)
L

Zaman	(s)10

10
20
30

2 3
Bu araçların 2. saniyedeki konumları için 
aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru-
dur?

A)	L	aracı	K	aracının	10	m	önündedir.
B)	K	aracı	L	aracının	10	m	önündedir.
C)	K	ve	L	araçları	yan	yanadır.
D)	K	aracı	L	aracının	20	m	önündedir.
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13. Aşağıda	katı	madde	olan	kaya	ile	ilgili	bir	tablo	oluşturulmuştur.

Maddenin	hâli Taneciklerin	şekli Taneciklerin	hareketi Özellikleri

Titreşim	hareketi
yaparlar.

•	…………………………
•	…………………………
•	…………………………
•	…………………………
•	…………………………

Tabloda özellikleri bölümüne aşağıda verilen ifadelerden hangisini yazmak uygun değildir?

A)	Belirli	şekilleri	vardır.	 	 	 B)	Tanecikleri	arasında	boşluk	yoktur.
C)	Belirli	hacimleri	vardır.	 	 	 D)	Akışkan	değildir.

14. Fen	bilimleri	dersinde	öğretmenin	alkol	ve	katı	
iyot	 kullanarak	 yapmış	 olduğu	 deneyin	 aşa-
maları	aşağıda	verilmiştir.

İyot

Alkol

Bir parça
iyot alkol
içine atılır.

Bir süre sonra
iyot alkolde
çözünür ve

alkol boyanır.

Deneyin	sonucu:	…
Yapılan bu deneyin sonuç bölümüne,
I. Maddeler	tanecikli	yapıdan	oluşmuştur.
II. Madde	tanecikleri	arasında	boşluklar	var-

dır.
III. Madde	taneciklerinin	büyüklükleri	farklıdır.	
verilenlerden hangilerine yazılabilir?

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

15. Bir maddenin birim hacminin kütlesine mad-
denin yoğunluğu denir.
Tabloda	 bazı	 maddelerin	 yoğunluk	 değerle-
ri	 verilmiştir.	Bu	maddelerden	eşit	 kütlelerde	
alınıp	 içleri	 tamamen	 dolu	 küreler	 yapılmak	
isteniyor.	

Madde Yoğunluk	(g/cm3)
Bakır 8,90
Alüminyum 2,70
Altın 19,30

Buna göre kürelerin hacimleri aşağıda ve-
rilenlerden hangisi gibi olabilir?

Alüminyum Bakır Altın
A)

B)

C)

D)


