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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.


