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Diğer sayfaya geçiniz.

1. Emir, hazırladığı gezegen kartlarını şekilde gösterildiği gibi masa üstüne diziyor.

MerkürJüpiter DünyaUranüsSatürn MarsVenüsNeptün

Emir kartların diziliminde gezegenlerle ilgili hangi niceliği dikkate almıştır?

A) Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklıklarını B) Gezegenlerin büyüklüklerini

C) Gezegenlerin sahip oldukları uydu sayısını D) Gezegenlerin Dünya’ya olan uzaklıklarını

2. Güneş sisteminde Güneş’e en yakın üç gezegen 
şekilde gösterilmiştir.
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Aşağıdaki bilgilerden hangisi bu üç gezegen 
için ortaktır?

A) Yaşanabilir bir atmosferi vardır.
B) Uydu ve halkaları yoktur.

C) Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı az-
dır.

D) Karasal yapıda olan iç gezegendir.

3. Alp ile Ege’nin arasında geçen konuşma şekilde 
verilmiştir.

Alp
Ege

Güneş az önce battı, 
hemen Çoban Yıldızı çıktı. 

Bak!

Alp’in gösterdiği gök cismi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Venüs gezegeni
B) Dünya’nın uydusu Ay

C) Mars gezegeni

D) Jüpiter’in uydularından bir tanesi

FEN BİLİMLERİ
1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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4. Ozan’ın hazırlamış olduğu Güneş sistemi modeli şekilde gösterilmiştir.

Merkür

Venüs

Dünya

Mars

Jüpiter
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Satürn Uranüs Neptün

Bu model ile ilgili olarak;

I. Gezegenler Güneş’e uzaklıklarına göre doğru bir şekilde dizilmiştir.

II. Gezegenlerin büyüklükleri doğru bir şekilde gösterilmiştir.

III. Asteroid kuşağının yeri doğru bir şekilde gösterilmiştir.

verilenlerden hangileri doğrudur?

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

5. Öğretmenin sınıfta izlettiği belgeselde Güneş 
sisteminde yer alan bir gezegen ile ilgili şekildeki 
ifade geçiyor.

Güneş’e en yakın ikinci gezegendir.

Belgeselin devamında bu gezegenle ilgili ola-
rak aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılırsa 
yanlış olur?

A) Yaklaşık olarak Dünya ile aynı büyüklüktedir.
B) Uydusu ve halkası yoktur.

C) Dünya’ya en yakın gezegendir.

D) Atmosferi yok denilecek kadar incedir.

6. Bir gezegenle ilgili hazırlanan bilgi kartı şekilde 
gösterilmiştir.

I. bilgi : Dış gezegendir.
II. bilgi : Çok sayıda uydusu vardır.
III. bilgi : Halkası vardır.
IV. bilgi :  Dönüşü yan yatmış bir varile 

benzetilebilir.

Bu bilgi kartı hangi gezegen için hazırlanmış-
tır?

A) Jüpiter B) Satürn

C) Uranüs D) Neptün
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7. Bazı gezegenlerin sahip olduğu uydular ve adları şekilde verilmiştir.

Dünya

Mars

Jüpiter

Satürn

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya’nın uydusu gösterilmiştir. B) Mars’ın uydularının tamamı gösterilmiştir.

C) Jüpiter’in uydularının bazıları gösterilmiştir. D) Satürn’ün uydularının tamamı gösterilmiştir.

8. Güneş sisteminde yer alan iki gezegen şekilde 
gösterilmiştir.

Venüs Mars

Aşağıdaki ifadelerden hangisinin her iki ge-
zegen için kullanılması uygun olmaz?

A) Komşusu olan gezegenlerden birisi Dün-
ya’dır.

B) Atmosferinde karbondiokside rastlanılmıştır.

C) Dönme hareketini Dünya ile aynı yönde ya-
par.

D) Dünya’dan daha küçük gezegendir.

9. Jüpiter, Uranüs, Satürn ve Neptün gezegenleri-
ne ait sayısal değerleri gösteren grafik aşağıda 
verilmiştir.
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Gezegenler
NeptünJüpiter Satürn Uranüs

Grafikte “X” yerine aşağıdakilerden hangisi 
yazılmalıdır?

A) Uydu sayısı
B) Güneş’e uzaklık

C) Gezegenin büyüklüğü

D) Halka sayısı
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10. Öğretmen tahtada şekilde gösterilen gezegenle-

rin fotoğraflarını gösteriyor.

Mars

Jüpiter Satürn

Uranüs Neptün

Öğrenciler gezegenlerle ilgili gruplandırmalar ya-
pıyor.
Naz :  Mars gezegeni çıkarılırsa diğerlerini gaz-

sal gezegenler olarak gruplandırabiliriz.
Efe :  Mars gezegeni çıkarılırsa diğerlerini hal-

kası olan gezegenler olarak gruplandıra-
biliriz.

Ada :  Mars gezegeni çıkarılırsa diğerlerini uydu-
su olan gezegenler olarak gruplandırabili-
riz.

Öğrencilerin yorumlarından hangileri doğru-
dur?

A) Yalnız Naz B) Naz ve Efe

C) Efe ve Ada D) Naz, Efe ve Ada

11. Bir gök cisminin şekildeki gibi ince bir ışık çizgisi 
bıraktığı gözlemleniyor.

Bu durum ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Dünya atmosferine giren bir meteor sürtün-
menin etkisiyle ısınıp akkor (ışık verir) hâle 
gelmiştir.

B) Meteorların tamamı yer yüzüne ulaşır.

C) Yeryüzüne ulaşan meteora gök taşı adı verilir.

D) Halk arasında bu olaya yıldız kayması denilir.

12. İnsanların gece vakti gözlemlediği bir doğa ola-
yındaki değişim şekilde gösterilmiştir.

Bu doğa olayı ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Doğa olayı esnasında Ay, dolunay evresinde-
dir.

B) Dünya; Güneş ile Ay’ın arasına girmiştir.

C) Aynı anda Dünya’nın gündüz yaşanan tara-
fında da gözlemlenir.

D) Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düşmüştür.
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13. Türk Dil Kurumunun sözlüğünde “çap” kelimesi 

için belirtilen anlamlar aşağıda verilmiştir.
Çap:
1. Cisimlerin genişliği.
2.  Uç noktaları dairenin çevresi üzerinde bulu-

nan ve çemberin merkezinden geçen doğru 
parçası.

Güneş sistemindeki gezegenleri temsil eden bir 
model hazırlamak için kırtasiyeden çapları tablo-
da verilen kürelerden alınıyor.

Küre Çap (cm) Adet

K 15 1

L 12 1

M 10 1

N 9 1

P 6 2

R 3 1

S 2 1

Hazırlanacak model ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?

A) K küresi, Jüpiter gezegenini modellemek için 
kullanılmalıdır.

B) K, L, M ve N küreleri gazsal gezegenleri tem-
sil eder.

C) Dünya ve Venüs, P küresi ile modellenmelidir.

D) R küresi ile Merkür modellenirse S küresi ile 
Mars modellenmelidir.

14. Öğretmenin sorduğu soruya Cem’in verdiği ce-
vap şekilde gösterilmiştir.

Satürn

-----?

Cem’in verdiği cevap doğru olduğuna göre 
öğretmenin sorduğu soru aşağıdakilerden 
hangisi olamaz?

A) Halkalı gezegenler arasında halkası en belir-
gin olan gezegen hangisidir?

B) Güneş’e uzaklık sırasına göre altıncı sırada 
olan gezegen hangisidir?

C) Uydu sayısı en çok olan ikinci gezegen han-
gisidir?

D) Büyüklük bakımından üçüncü sırada olan ge-
zegen hangisidir?

15. Güneş tutulması, yeni ay evresinin yaşandığı 
günde gündüz vakti gerçekleşir. Ay tutulması do-
lunay evresinin yaşandığı günde gece vakti ger-
çekleşir. Yeni ay ve dolunay evreleri yılda 12 kez 
gerçekleşir. Fakat her yeni ay ve dolunay evre-
sinde Güneş ya da Ay tutulması gözlemlenmez.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Güneş ve 
Ay tutulmalarının gerçekleşmesi için ortak bir 
şarttır?

A) Ay’ın gölgesinin Dünya üzerine düşmesi
B) Dünya’nın gölgesinin Ay üzerine düşmesi

C) Güneş, Dünya ve Ay’ın aynı doğrultuda olma-
ları

D) Güneş ışınlarının Ay tarafından engellenmesi
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16. Güneş sistemindeki gezegenlerin yörüngeleri 

şekilde numaralanarak gösterilmiştir.

Güneş sistemindeki bir gök cismi ile ilgili bazı bil-
giler veriliyor.

� Güneş sisteminin oluşumundan arta kalan 
büyük kaya ve metal parçalarıdır.

� Güneş çevresinde dolandıkları için “gezege-
nimsi gök cisimleri” olarak adlandırılır. 

� Gezegenler gibi küresel değildir.

Bu gök cisminin adı ve Güneş sistemindeki 
yeri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak 
verilmiştir?

Gök cisminin         
adı

Güneş 
sistemindeki yeri

A) Cüce gezegen 1 ile 6 arasında

B) Asteroid 4 ile 5 arasında

C) Asteroid 1 ile 4 arasında

D) Cüce gezegen 8’den sonra

17. Tavuklar içgüdüsel olarak tüneme davranışı 
sergiler. Gerçek zamanlı ışık yoğunluğuna bağ-
lı olarak hava kararmadan yaklaşık yarım saat 
önce tünemek için kümeslerine girerler. Örneğin 
parlak, berrak bir günde beklenenden daha geç 
fakat bulutlu, kapalı bir günde beklenenden daha 
erken kümese girerler.
Güneş tutulmasının gözlendiği bir bölgede ya-
şayan tavuklar gündüz vakti olmasına rağmen 
kümese giriyorlar. 

Tavukların gösterdiği bu davranış Güneş tu-
tulması ile ilgili;

I. bilgi :  Tutulma esnasında gün ortasında gece 
olmuşçasına bir karanlık yaşanır.

II. bilgi :  Tutulma esnasında Ay, Güneş ışınları-
nın Dünya’nın bir bölümüne ulaşmasını 
engeller.

III. bilgi :  Güneş tutulması; Ay, yeni ay evresin-
deyken gerçekleşir.

bilgilerinden hangilerini destekler?

A) Yalnız I B) I ve II

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

18. Ayça ve Eren Güneş tutulmasını deney ile gös-
termek istiyorlar.

Pinpon

topu

İp

Ayça el feneri ile küreye ışık tutuyor. Eren ise ip 
bağlanmış pinpon topunu numaralanmış bölge-
lere top gelecek şekilde tutacaktır.

Güneş tutulmasını göstermek için pinpon to-
pu hangi bölümde bulunmalıdır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
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Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

19. Uzun ve kısa kemiklerle ilgili bilgi kartları hazır-
lanıyor.

Uzun Kemikler
Boyu eninden uzun 

olan kemiklerdir.

Örnek:
Kol kemikleri,  
bacak kemikleri, 
parmak kemikleri

Kısa Kemikler
Eni boyuna yakın 

kemiklerdir.

Örnek:
Omur kemikleri, 
ayak bilek kemikleri, 
el bilek kemikleri

Aşağıdaki iskelet bölümlerinden hangisi her 
iki karttaki bilgiyi de destekleyen kemik ör-
neklerine sahiptir?

A)  B) 

C)  D) 

20. İnsan vücudundaki bazı eklemler şekilde numa-
ralanarak gösterilmiştir.

1

32

4

Bu eklemlerden hangilerinin yarı oynar ek-
lemlere örnek verilmesi uygundur? 

A) 1 ve 2 B) 3 ve 4

C) 1, 2 ve 3 D) 2, 3 ve 4


