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FEN BİLİMLERİ TESTİ
Bu testte, Fen Bilimleri alanına ait 15 soru bulunmaktadır. 

1. Aşağıda Güneş sisteminde bulunan gezegenler ile ilgili bazı açıklamalar verilmiştir.

	Yapısının büyük bölümü kara parçasından oluşan ve Güneş’e yakın ilk dört gezegene karasal 
gezegenler veya iç gezegenler denir. Yapısının büyük bölümü gazlardan oluşan ve Güneş’e uzak 
diğer dört gezegene de gazsal gezegenler veya dış gezegenler denir.

	Gezegenler, Güneş’e yakından uzağa doğru: Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Ura-
nüs ve Neptün şeklinde sıralanır.

	Gezegenlerin büyükten küçüğe göre sıralaması: Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, 
Mars, Merkür şeklindedir.

	Merkür ve Venüs gezegenlerinin uyduları yoktur.
Bu açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Büyüklükleri fazla olan gezegenler Güneş’e daha yakındır.
B) İç gezegenlerin uydusu ve halkası yoktur.
C) Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklıkları arttıkça büyüklükleri sırasıyla artmaktadır.
D) Gazsal gezegenler karasal gezegenlerden daha büyüktür.
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2. Güneş sisteminde bulunan gezegenler, Güneş’e yakından uzağa doğru: Merkür, Venüs, Dünya, 
Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün şeklinde sıralanır.

Leyla Öğretmen, Güneş sistemindeki gezegenlerle ilgili bir etkinlik için aşağıdaki modeli oluşturuyor 
ve bu modelle ilgili öğrencilerine açıklamalarda bulunuyor.

L M NK
Güneş

“Bu modelde K, L, M ve N gezegenleri Güneş’e yakınlığına göre art arda sıralanan 4 gezegeni temsil 
etmektedir. Her öğrenci bu gezegenleri farklı isimlerde düşünebilir. Düşündüğünüz gezegenlere ait 
vereceğiniz özellikler ile bu gezegenlerin isimleri bizler tarafından net bir şekilde bulunabilmelidir. 
Örneğin; L gezegeni için “Dünya’nın İkizi olarak isimlendirilir.” dersem L gezegeninin Venüs olduğunu 
çıkarmanız buna göre de diğer gezegenlerin Güneş’e yakınlık sıralamasına göre K’nin Merkür, M’nin 
Dünya ve N’nin de Mars olduğunu bulmanız gerekir.”
Buna göre aşağıdaki hangi öğrencinin verdiği özellik ile etkinlikteki K, L, M ve N gezegen-
lerinin isimleri net bir şekilde bulunamaz?

A) Mehmet: L ile M gezegenlerinin arasında Asteroit Kuşağı vardır.
B) Tamer: Bu dört gezegen gazsal gezegenler olarak isimlendirilir. 
C) Hüseyin: K gezegeninin uydusu yoktur.
D) Ertuğrul: K gezegeni, karasal gezegenlerin en büyüğüdür.

3. Ay, Dünya’nın, Dünya da Ay’la birlikte Güneş’in etrafında dolanır. Bu hareketler sırasında yaşanan 
bir olay aşağıda gösterilmiştir.

Güneş

Ay
Dünya

Bu olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Ay’ın dolunay evresinde meydana gelir.
B) Dünya’da gece yaşanan bölgelerde gözlenir.
C) Gözleri koruyucu ekipman kullanılarak izlenir.
D) Dünya, Güneş ışınlarının Ay’a ulaşmasını engeller.
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4. Aşağıda bir internet haberi verilmiştir.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG), 2019’un önemli gök olaylarını derledi. 2019 yılında üç Güneş, iki 
Ay tutulması yaşanacak. Bu olaylardan bazıları hakkında bilgiler aşağıda verilmiştir.

5-6 Ocak 2019 Parçalı Güneş Tutulması: Ülkemizden gözlenemeyecek olan tutulma Türkiye Saati 
ile 21.34 - 01.48 saatleri arasında gerçekleşecek. Güneş’in en fazla %71’inin örtüleceği tutulma 
Asya’nın kuzeydoğusu ve Alaska’nın bazı bölgelerinden öğle vakti gözlenebilecek.
16-17 Temmuz 2019 Parçalı Ay Tutulması: Tamamı ülkemizden gözlenebilecek olan bu tutulma 
Türkiye Saati ile 21.43 - 03.18 saatleri arasında gerçekleşecek. Saat 00.31’de, tutulma ortasında 
Ay’ın yaklaşık %65’lik bölümü Dünya’nın gölgesinde kalacak. Bu tutulma geceyi yaşayan ülkelerden  
gözlenebilecek.

Bu habere göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?

A) Güneş ve Ay tutulmaları her ay gerçekleşmez.
B) Güneş tutulması gündüz, Ay tutulması gece gerçekleşir.
C) Güneş tutulması dar bir alanda, Ay tutulması daha geniş bir alanda gözlenir.
D) Güneş tutulması Ay tutulmasına göre daha seyrek gerçekleşir.
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5. Levent, arkadaşı ile birlikte Güneş sisteminde 
bulunan gezegenler ile ilgili poster çalışması 
yapacaktır. İki bölümden oluşacak posterin 
bir bölümünü Levent diğer bölümünü arkada-
şı hazırlayacaktır. Posterin her bir bölümünde 
dört gezegenin görselleri ve özellikleri bulu-
nacaktır. Levent poster için renkli kâğıtlara  
aşağıdaki ifadeleri yazıyor.
	İçinde fazla miktarda demir bulunduğu 

için kızıl renge bürünmüştür. Bu nedenle 
“Kızıl Gezegen” olarak adlandırılır.

	Güneş ve Ay’dan sonra en parlak görü-
nen gök cismi olduğundan halk arasında 
“Çoban Yıldızı” ve “Akşam Yıldızı” olarak 
bilinir.

	Güneş sisteminin en büyük gezegenidir.
	Uydusu ve halkası vardır.
Buna göre Levent’in, posterine aşağıdaki 
gezegenlerden hangisinin görselini ya-
pıştıracağı kesin değildir?

A)

C)

B)

D)

Satürn Mars

Venüs Jüpiter

6. Bir öğrenci “Güneş ve Ay Tutulmaları” konusu 
için hazırladığı aşağıdaki modeli sınıfa getire-
rek arkadaşlarına ilgili açıklamalar yapacaktır.

Buna göre öğrenci, açıklamalarında aşa-
ğıdakilerden hangisini söylememiştir?

A) Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultudadır.
B) Gece gerçekleşir.
C) Dünya üzerinde dar bir alanda gözlenir.
D) Ay’ın dolunay evresinde meydana gelir.

7. Güneş sisteminin 
beş milyar yıl ön-
ce ortaya çıkan, 
aşınmış kaya ve 
metal parçalarına 
asteroit denir. 
Mars ve Jüpiter 
arasında astero-
itlerin bulunduğu alana Asteroit Kuşağı adı 
verilir.
Buna göre asteroitler ile ilgili,

I. Güneş’in çevresinde dolanırlar.

II. Tamamı Asteroit Kuşağı içerisinde bulu-
nur.

III. Bazı gezegenlerden büyük kütleye sa-
hip olanları da vardır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) I ve II.

C) II ve III. D) I, II ve III.
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8. Kulak kepçesi ve burun ucunda, uzun kemik-
lerin ve kaburgaların uç kısımlarında, omur-
gayı oluşturan omurların arasında ve soluk 
borusunun yapısında kıkırdak bulunur. 

 
Kıkırdaklar ile ilgili olarak aşağıda verilen 
ifadelerden hangi yanlıştır?

A) Hareketi kolaylaştırarak kemiklerin sürtün-
meden kaynaklı aşınmasını önler.

B) Yumuşak, esnek ve cansız bir dokudur. 
C) Kalsiyum depolayarak kemikleşmeyi sağ-

lar.
D) Uzun kemiklerin boyca uzamasını sağlar.

9. Aşağıda kas çeşitleri ile ilgili bir etkinlik hazır-
lanmıştır. Etkinlikte boşluklar işaretlenecektir.

Düz 
kas

Çizgili 
kas

Kalp 
kası

İstemli çalışır.

Yorulmaz.

Yapısı çizgili kaslara, 
çalışma şekli düz 
kaslara benzer.

Kalp dışındaki iç or-
ganlarımızın yapısın-
da bulunur.

Hızlı kasılır.

Bu etkinliğin doğru bir şekilde doldurul-
ması için kaç tane işaretleme (✓) yapılma-
lıdır?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

10. Sindirim sisteminde görevli yapı ve organlar 
aşağıdaki görselde harflendirilerek belirtil-
miştir.

K L

M

N

R
S

Bu yapı ve organlarla ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi yanlıştır?

A) Fiziksel sindirim gerçekleştiren üç yapı ve 
organ vardır.

B) Kimyasal sindirim için kendi enzimini üre-
ten üç yapı ve organ vardır.

C) Besinlerin sindirimini veya emilimini ger-
çekleştirmeyen iki yapı vardır. 

D) Besinlerin emilimini gerçekleştiren iki yapı 
ve organ vardır.



20

6. SINIF A

A
nk

ar
a 

Y
ay

ın
cı

lık

ANK-0602-2020
www.ankarayayincilik.com.tr

11. Bir öğretmen öğrencilerine mide asidinin besinler üzerindeki etkisini göstermek amacıyla aşağıdaki 
deneyi yapıyor.

Özdeş iki bardağa aynı miktarda süt dolduruyor ve bardaklardan birine 
damlalık yardımıyla 8-10 damla hidroklorik asit (HCI) damlatıyor. Diğer 
bardağa ise hiçbir şey eklemiyor.

Daha sonra bu bardakları Güneş ışığı alan pencere önünde on daki-
ka bekletiyor. Deneyin sonucunda hidroklorik asit eklenmiş bardakta 
sütün yapısının ve görünüşünün değiştiği diğer bardakta ise herhangi 
bir değişimin olmadığı gözlemleniyor.

Öğretmen deney sonucunda amacına ulaştığına göre bu deney ile ilgili aşağıdaki yorumlar-
dan hangisi yapılamaz?

A) Midemizde hidroklorik asit bulunur.

B) Asitler besinlerin içeriklerini değiştirebilir.

C) Midede sütün sindirimini gerçekleştiren enzimler vardır.

D) Midemizde hem fiziksel hem de kimyasal sindirim gerçekleşir.

12. Bir öğretmenin sınıfta anlattığı konuyla ilgili kullandığı bazı ifadeler aşağıdaki gibidir.
Öğretmen: “...Besinler, ince bağırsakta kimyasal sindirimin tamamlanması ile birlikte kana karışa-
bilecek duruma gelir ve burada bulunan villus adı verilen çok sayıdaki kabarcık şeklindeki çıkıntılar 
yardımıyla emilerek kana karışır. Bu çıkıntılar emilim yüzeyini artırır...”

Öğretmenin sadece bu ifadelerinden yola çıkarak,
I. Villuslar kimyasal sindirim için enzim üretir.

II. Kimyasal sindirim ile besinler, kana geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılır.

III. Villusların yapısı besinlerin emilerek kana geçişini kolaylaştırır.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.
C) II ve III. D) I, II ve III.
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13. Eklemler hareket yeteneklerine göre oyna-
maz (hareketsiz), yarı oynar ve oynar (hare-
ketli) eklem olmak üzere üç çeşittir.

Aşağıdaki grafikte vücudumuzdaki K, L ve M  
kemikleri arasında bulunan eklemlerin hare-
ket yetenekleri verilmiştir.

K L M

Hareket yeteneği

Kemikler

Buna göre K, L ve M kemikleri aşağıdaki-
lerden hangisi olabilir?

K L M

A) Omurlar 
arası

Kol ve 
bacak

Kafatası

B) Kafatası Kol ve 
bacak

Kalça

C) Kafatası Alt çene Kuyruk 
sokumu

D) Omurlar 
arası

Alt çene Kalça

14. Besin gruplarının kimyasal sindirime başladı-
ğı ve sindirimin bittiği yerlerle ilgili aşağıdaki 
tablo hazırlanmıştır.

Bu tabloda boş bırakılan yerlere gelmesi 
gereken kavramlar aşağıdakilerden han-
gisinde verilmiştir?

A) B)

C) D)

Karbonhidrat

İnce bağırsak

Mide

Mide

Karbonhidrat

İnce bağırsak

İnce bağırsak
Mide

Karbonhidrat

Kalın bağırsak

Mide
Mide

Mineral

İnce bağırsak

İnce bağırsak
Mide

Ağız

İnce bağırsak

İnce bağırsak

Protein

Yağ

Besin
içerikleri

Kimyasal
sindirimin

başladığı yer

Kimyasal
sindirimin
bittiği yer
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15. Uzun kemikler: Boyu eninden uzun olan kemiklerdir.
Kısa kemikler: Eni boyuna neredeyse eşit olan kemiklerdir.
Yassı kemikler: Belirli bir boy uzunluğu olmamasına karşın enleri kalınlıklarından fazla olan kemik-
lerdir.
Aşağıda vücudumuzda bulunan bazı kemikler verilmiştir.

Kaburga

Omur

Kürek

Ayak bilek

Kol

Leğen

El parmak

Kafatası

Bu kemiklerin çeşitlerine göre sayıları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Uzun kemik Kısa kemik Yassı kemik

A) 1 5 2

B) 2 2 4

C) 2 3 3

D) 3 2 3

FEN BİLİMLERİ TESTİ BİTTİ.
DİĞER TESTE GEÇİNİZ.


