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1. Merhaba ben gezegenler arası uzay nakliyecilik şirketi pilotu Berke. Önümüzdeki 
hafta Güneş sisteminde daha önce hiç gitmediğim bir gezegene yolculuk yapaca-
ğım için çok heyecanlıyım. Gideceğim gezegen Güneş Sisteminin en dışındaki 
gezegen olduğu için yolculuğum biraz uzun sürecek ama olsun; yaklaşık bir aydır 
fiziksel olarak bu yolculuğa hazırlanıyorum. Daha önce yaptığım en uzun yolculuk 
hani şu en fazla sayıda uydusu bulunan, sistemimizin en büyük gezegenineydi. Bu 
yolculuğum çok uzun sürmüştü, fakat en tehlikelisi değildi. Kuşkusuz en tehlikeli 
yolculuğum, halkalı gezegen olarak bildiğimiz gezegene giderken olmuştu. Çün-
kü bu yolculuğumda uzay gemim NARFEN2020, bir asteroide çarpmıştı. Her yol-
culuğum bu şekilde tehlikeli olmuyor, örneğin dünyamıza en yakın gezegenler 
olan, çoban yıldızı ve kızıl gezegen olarak bilinen gezegenlere onlarca kez gittim 
hiçbir sorula karşılamadım. 

Yukarıda 2150 yılında bir uzay mekiği pilotu olan Berke adlı bir roman kahramanının, mesleği ile ilgili verdiği 
bazı bilgiler yer almaktadır. 

Buna göre verilen bilgilerde hangi seçenekteki gezegenlerden bahsedilmemiştir?

A) Mars ve Venüs  B) Merkür ve Uranüs C) Satürn ve Neptün  D) Jüpiter ve Neptün

FEN BİLİMLERİ

TÜRKİYE GENELİ 1. ONLINE KURUMSAL DENEME SINAVI

6. SINIF
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2. Ay, Dünya etrafında eliptik olan yörüngesinden dolayı kimi zaman Dünya’ya çok yakın, kimi zamansa çok uzak 
olmaktadır. Bu yüzden Ay’ın Dünya’ya olan uzaklığı her turda yaklaşık 357.000 km ve 406.000 km arasında 
değişir. Ay’ın Dünya’ya en yakın bulunduğu konumdaki görünümüne Süper Ay denir. Süper Ay durumunda 
olan Ay, her zamankinden daha büyük ve parlak görünür. Süper Ay durumundayken gerçekleşecek Ay tutul-
masına “Süper Ay Tutulması “ denir. Çok nadir görülen bu doğa olayında Ay, kendi yörüngesinin Dünya’ya en 
yakın noktasında olacağından, normalden %14 daha büyük ve %30 daha parlak görünür.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Süper Ay tutulmasında Güneş, Dünya ve Ay’ın bulunduğu konumla-
rı en doğru biçimde göstermektedir?

A)  B) 

C)  D) 



63

3. Aşağıdaki tabloda sindirim sitemimize ait bazı organlar ve bu organlarda fiziksel ve kimyasal sindirim sırasında 
gerçekleşen olaylar karışık olarak verilmiştir.

Organ Fiziksel sindirim Kimyasal sindirim

Ağız Çiğneme ve karıştırma ile yapılır. Karbonhidratların sindirimi yapılır.

✰
Karaciğerin gönderdiği safra sıvısı ile yağların 
küçük damlacıklara çevrilmesiyle yapılır.

Pankreas öz suyu sayesinde karbonhidrat, yağ ve 
proteinlerin sindirimi yapılır.

❀ Kasılıp gevşeme hareketleri ile yapılır. Proteinlerin sindirimi yapılır.

✤ Sindirim yapılmaz. Sindirim yapılmaz.

Buna göre tabloda ✰, ❀, ✤ şekilleri ile gösterilen organlar hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi 
söylenemez?  

A) ✰ şekil ile gösterilen organ pankreas olabilir. B) ❀ şekil ile gösterilen organ mide olabilir.

C) ✤ şekil ile gösterilen organ kalın bağırsak olabilir. D) ✤ şekil ile gösterilen organ yutak olabilir.
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4. Aşağıda verilen deneyde içi su dolu bir kaba üç adet küp şeker atılıyor. Belirli bir süre sonunda suyun içindeki 
şekerlerin kaybolduğu görülüyor.

Buna göre yapılan bu deney, aşağıdaki hipotezlerden hangisinin kanıtı olabilir?

A) Maddeler bütünsel yapıdadır.  B) Maddeler tanecikli yapıdadır.

C) Maddelerin belirli şekilleri vardır. D) Maddelerin belirli hacimleri vardır.
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5. Vücudumuzda büyük ve küçük olmak üzere iki çeşit kan  
dolaşımı vardır. Küçük kan dolaşımı, kanın oksijence zengin-
leşmesini sağlarken büyük kan dolaşımı ise oksijence zen-
ginleşen kanı vücuda dağıtıp, kirli kanın tekrar kalbe dönme-
sini sağlar.

Yandaki şemada kanın vücut içindeki dolaşımı gösterilmek-
tedir.

Buna göre verilen şemada ok işareti ile gösterilen I, II, III 
ve IV numaralı damarların hangisi küçük kan dolaşımında 
görevlidir?

A) I B) II C) III D) IV
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6. Aşağıda, soba ve doğal gaz zehirlenmesi ile ilgili ölümlere yol açan bir kaza haberi yer almaktadır.  

Bursa’da doğal gaz faciası: AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ 
ÖLDÜ

Bursa’da aynı aileden 5 kişi, evin içine sızan karbon-
monoksit gazından dolayı yaşamlarını yitirdi. Evde 
yapılan incelemelerde, kombinin bacaya bağlantı 
borusunun aşırı yıpranması nedeniyle kombiden 
çıkan gazın, ters rüzgârla evin içine dolduğu tespit 
edildi.
Uzmanlar olayın kombiyi bacaya bağlayan borunun 
yırtık ve yıpranmış olmasından kaynaklandığını, 
karbonmonoksitin bacaya gelmeden ortama yayıldı-
ğı için ölümlerin meydana geldiğini açıkladı. 
Ailedeki bireylerin ölümüne neden olan borunun 
yenisinin piyasada 5 TL’ye satıldığı bildirildi. Kombi-
nin bulunduğu mutfak camındaki havalandırmanın 
ise gazete kağıdıyla kapatıldığı anlaşıldı.

Yukarıdaki gazete haberini öğrencilerine gösteren bir öğretmenin, soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile 
ilgili öğrencilerine aşağıdaki uyarılardan hangisini yapması doğru değildir?

A) Kombi vb. cihazların bakımları düzenli olarak yapılmalıdır. 

B) Ortamda gaz kaçağı hissedildiğinde doğal gaz acil yardım hattı Alo 187 aranıp yardım istenmelidir. 

C) Kombi ve şofben gibi cihazların balkona konulması daha uygundur.

D) Evlerde yakıt olarak doğal gaz kullanılmamalıdır.
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7. Bir maddenin birim hacminin kütlesine yoğunluk denir. Suyun yoğunluğu 1 g/cm3’tür. Yoğunluğu sudan daha 
büyük olan maddeler suda batarken küçük olanlar ise suda yüzer.

K cisminin yoğunluğu L cisminin yoğunluğundan fazla, M cisminin yoğunluğundan ise daha azdır.

Buna göre K, L ve M cisimleri su içine bırakıldıklarında hangi seçenekteki durumda olamazlar?

A)

K M

B)
K

M

C)

L

M
D)

K

L
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8. Can, Canan ve Cem yarış pistinin şekilde belirtilen noktalarından aynı anda harekete başlayıp, sabit süratlerle 
ilerleyerek bitiş çizgisine aynı anda ulaşıyorlar.

Can
Canan

Cem

BİTİŞ
ÇİZGİSİ

 

Buna göre Can, Canan ve Cem’in hareketlerine ait sürat-zaman grafikleri aşağıdakilerden hangisi ola-
bilir?

Zaman (s)

Sürat (m/s)

Zaman (s)

Sürat (m/s)

Zaman (s)

Sürat (m/s)

Zaman (s)

Sürat (m/s)

A) B)

C) D)

Can Canan Cem



69

9. Aşağıda bazı maddelerin aynı sıcaklıktaki kütle ve hacim değerleri verilmiştir.

Kütle (gram) Hacim (cm³)

X 10 5

Y 20 8

Z 100 100

T 200 800

Buna göre tablodaki maddelerin yoğunluklarının karşılaştırılması hangi seçenekte doğru olarak veril-
miştir?

A) Y > X > T > Z B) T > Y > Z > X C) Y > X > Z > T D) T > X > Y > Z
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10. Vücut için zararlı olan atık maddeler boşaltım sistemi elemanlarınca vücuttan uzaklaştırılır. Boşaltım sistemi 
elemanlarının haricinde de vücudumuzda atık maddeleri boşaltan çeşitli organlar vardır.

Aşağıda verilen hangi organın doğrudan boşaltımını sağladığı bir atık madde yoktur?  

Akciğer Deri

İnce bağırsak Böbrekler

A)

C)

B)

D)
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11. Bir cisme etki eden eşit ve zıt yönlü iki kuvvet birbirinin etkisini yok eder. Bu şekilde etki eden kuvvetler “den-
gelenmiş kuvvetler”olarak adlandırılır. Dengelenmiş kuvvetler etkisindeki cisimler ya durmaktadır ya da sabit 
süratli hareket etmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi dengelenmiş kuvvetler etkisinde olamaz?

A)    B) 

         

Saatteki akrep ve 
yelkovanın hare-
keti

Dünya’nın Güneş 
etrafındaki hare-
keti

C)    D) 

         

Dalgalanan 
bayrağın hareketi

Duvarda asılı 
duran pano
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12. Aşağıdaki grafikte sesin K, L ve M maddelerindeki yayılma hızları verilmiştir.

K L M

Sesin sürati (m/s)

Yayıldığı madde (20°C)

Buna göre K, L ve M maddeleri hangi seçenekteki gibi olabilir?

K L M

A) Demir Su Hava

B) Su Hava Demir

C) Hava Demir Su

D) Hava Su Demir
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13. Fen Bilgisi dersinde bir öğretmen, öğrencilerinin evlerinden getirdiği farklı objeleri, okul bahçesine hazırladığı 
ayaklı bir pano üzerine şekildeki gibi yerleştiriyor. Öğretmen eline aldığı metal bir kaşıkla her objeye aynı şid-
dette birer defa vuruyor ve her birinden farklı ses işitiliyor.

Buna göre öğretmenin gerçekleştirdiği bu deneyden çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Farklı ortamda bulunan farklı tür maddeler aynı sesleri çıkarır.

B) Aynı ortamda bulunan farklı tür maddeler aynı sesleri çıkarır.

C) Aynı ortamda bulunan aynı tür maddeler farklı sesler çıkarır.

D) Aynı ortamda bulunan farklı tür maddeler farklı sesler çıkarır.
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14. Bir inşaat firmasındaki mühendisler, yeni projelerinde kullanmak için kendilerine önerilen yalıtım malzemeleri 
arasından aynı fiyatta olan dört tanesine aşağıdaki deneyi uyguluyor.

80°C 80°C 80°C 80°C

X maddesi Y maddesi Z maddesi T maddesi

Aynı kalınlıkta X, Y, Z ve T maddeleri ile kaplanmış, içlerinde termometre bulunan özdeş cam kaplar, içlerine eşit 
hacimde 80 °C su konularak 15 dakika boyunca oda sıcaklığında bekletiliyor. 15 dakika sonunda cam kapların 
içinde bulunan suların sıcaklığı aşağıdaki gibi ölçülüyor.

 

30°C 58°C 41°C 27°C

X maddesi Y maddesi Z maddesi T maddesi

Buna göre, inşaat firmasındaki mühendislerin kullanacakları yalıtım malzemesi için aşağıdaki madde-
lerden hangisini seçmeleri en doğru olur?

A) X B) Y C) Z D) T
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15. Ayşe, tavanlarından suya dayanıklı özdeş elektrikli ziller bağladığı hava ve su sızdırmaz özdeş üç fanustan biri-
sinin içindeki havayı boşaltırken bir diğerinin içine su dolduruyor. Elektrikli zilleri çalıştırdığında, en fazla zil 
sesinin içi su dolu II numaralı fanustan geldiğini, içinde boşluk bulunan III numaralı fanustan ise hiç ses gelme-
diğini fark ediyor.

I II III

İçi hava dolu İçi su dolu Havası boşaltılmış

Vakum hortumu

Elektrikli zil

Cam fanus

Buna göre Ayşe, gerçekleştirdiği deneyle ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkaramaz?

A) Ses boşlukta yayılmaz.

B) Sıvılar sesi gazlardan daha iyi iletir.

C) Sesin yayılması bulunduğu ortama bağlıdır.

D) Farklı ses kaynaklarından farklı sesler işitilir.


