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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

GÜNEŞ SİSTEMİ TEST 1

1. 
Güneş

Merkür

Venüs

Dünya

Mars
Jüpiter SatürnUranüs Neptün

Görselde Güneş sistemindeki gezegenlerin Güneş’e 
uzaklıklarına göre sıralaması verilmiştir. 
Verilen sıralamada hangi iki gezegenin yeri yanlış ve-
rilmiştir?

A) Merkür - Venüs
B) Satürn - Uranüs
C) Mars - Dünya
D) Uranüs - Neptün

2. Gezegenler Güneş’in çevresinde belirli uzaklıklardaki yö-
rüngelerde hareket etmektedir.
Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklıklarının doğru sıra-
laması seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Venüs - Dünya - Merkür - Mars - Jüpiter - Satürn - Ura-
nüs - Neptün

B) Merkür - Venüs - Dünya - Mars - Jüpiter - Satürn - Ura-
nüs - Neptün

C) Merkür - Venüs - Mars - Dünya - Jüpiter - Satürn - Ura-
nüs - Neptün

D) Merkür - Venüs - Dünya - Mars - Satürn - Jüpiter - Ura-
nüs - Neptün

3. 

Merkür
Dünya

Jüpiter

Satürn
N

M
L

K

Görselde gezegenler Güneş’e uzaklıklarına göre sıralan-
mıştır. Bazı gezegenlerin isimleri harflerle sembol edilmiş-
tir. 
Buna göre harflerle sembol edilen gezegenlerin isim-
leri seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

K L M N

A) Venüs Mars Neptün Pluton
B) Mars Venüs Uranüs Neptün
C) Venüs Mars Uranüs Neptün
D) Venüs Mars Neptün Uranüs

4.         

Venüs

Jüpiter
Uranüs

Neptün

Görselde Güneş sistemindeki bazı gezegenler verilmiştir. 
Verilen gezegenler bir özelliğine göre gruplandırıldı-
ğında hangi gezegen grubun dışında kalır?

A) Jüpiter B) Uranüs
C) Venüs D) Neptün
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5. 

Merkür Venüs Dünya Mars

Görselde verilen dört gezegenle ilgili olarak;

I. İç gezegen olarak adlandırılırlar
II. Yüzeylerinde metal karışımından oluşan sert kayalar 

vardır.
III. Atmosfere sahiptirler.
IV. Her birinin en az bir uydusu vardır.
ifadelerinden hangileri verilen gezegenlerin ortak 
özelliklerindendir?

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

6. Güneş sistemindeki gezegenler karasal ve gazsal geze-
genler olarak ikiye ayrılır. Aşağıda karasal ve gazsal ge-
zegenler gruplandırılarak verilmiştir. 
Seçeneklerde verilen gruplandırmalardan hangisi 
doğrudur?

Karasal Gezegenler Gazsal Gezegenler

A) Merkür - Venüs - Dünya Mars - Jüpiter - Satürn  
- Uranüs - Neptün

B) Merkür - Venüs - Dünya 
- Mars

Jüpiter - Satürn - Uranüs 
- Neptün

C) Dünya - Mars - Neptün 
- Uranüs

Merkür - Venüs -Jüpiter 
- Satürn

D) Merkür - Venüs - Dünya- 
Mars - Jüpiter

Satürn - Uranüs - Neptün

7. • Güneş sistemindeki en çok uydusu bulunan gezegendir.
• Gazsal gezegenlerin en büyüğüdür.
• Çıplak gözle görülebilir.
Yukarıda bazı özellikler verilmiştir. Özellikleri verilen 
gezegen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Jüpiter B) Satürn
C) Uranüs D) Neptün

8. • Uydusu ve halkası yoktur.
• Gecesi ve gündüzü arasında sıcaklık farkı çok fazladır.
• Kütlesi Dünya’nın kütlesinin yaklaşık yirmide biri kadar-

dır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen gezegen aşağıdakile-
rin hangisinde verilmiştir?

A) Merkür B) Venüs
C) Mars D) Neptün

9. Aşağıdaki seçeneklerde gezegenler büyüklüklerine göre 
büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır.
Seçeneklerin hangisinde sıralamada hata yapılmış-
tır?

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

ÖRNEKTİR
 • M

UBA YAYIN
LARI



3

w
w

w.
m

ub
ay

ay
in

la
ri.

co
m

MUTLAK BAŞARI SORULARI 

GÜNEŞ SİSTEMİ TEST 2

1. • Büyüklük bakımından altıncı sırada yer alır.
• Uydusu ve halkası yoktur.
• Güneş ve Ay’dan sonra gökyüzünde gözlemlenen en 

parlak gök cismidir.
• Çoban yıldızı olarak da bilinir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen gezegen aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Neptün B) Mars
C) Venüs D) Satürn

2. • Halkalı gezegen olarak bilinen gezegen.
• Çoban yıldızı olarak bilinen gezegen
• Merih olarak bilinen gezegen
• Yuvarlanan varil gibi dönen gezegen
Yukarıda bazı gezegenlere ait birer özellik verilmiştir. 
Aşağıdaki gezegenlerden hangisi özelliği verilen ge-
zegenlerden değildir?

A) Satürn B) Uranüs
C) Mars D) Jüpiter

3. 

Gezegen

Güneş’e Uzaklık

K L M N

Grafikte bazı gezegenlerin Güneş’e uzaklıklarını göste-
ren sütun grafiği verilmiştir. M gezegeninin Dünya oldu-
ğu biliniyor
Buna göre;

I. N kesinlikle karasal bir gezegendir.
II. L kesinlikle dış gezegen grubundadır.
III. N’nin kesinlikle halkası ve uydusu yoktur.
IV. K Satürn, L Neptün olabilir.
yorumlarından hangileri doğrudur?

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

4. Bir gök cisminin gezegen sayılabilmesi için aşağıdaki 
özellikleri taşıması gerekir.
1. Yuvarlaklığı, kendi kütlesi etkisiyle oluşmalı
2. Güneş etrafında dolanmalı
3.  Yörüngesini diğer gök cisimlerinden arındırmış olmalı 

(Güneş’in etrafında dolanırken yörüngesi üzerinde bu-
lunan maddelerin tamamını üzerinde toplamış olmalı, 
sonradan kütle artışı olmamalı.)

Buna göre Plüton’un gezegen statüsünden çıkartıla-
rak cüce gezegen statüsüne alınmasının nedeni yu-
karıdakilerden hangisi/hangileri olabilir?

A) Yalnız 1 B) Yalnız 3
C) 1 ve 3 D) 1, 2 ve 3
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5. Asteroitlerle ilgili olarak;

I. Güneş sisteminin oluşumundan arda kalan büyük me-
tal ve kaya parçalarıdır.

II. Gezegenimsi gök cismi olarak adlandırılırlar.
III. Dünya ve Mars arasındaki bölümde asteroit kuşağını 

oluşturur.
IV. Dünya atmosferine girerek yeryüzüne ulaşabilenleri-

ne meteor denir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

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

6. ÖzellikGezegen

Venüs

Mars

Uranüs

Satürn

Yapısındaki karbon gazları nedeniyle
sıcaklığı çok yüksektir.

Belirgin halkaları olan gezegendir.

Dönüşü yan yatmış bir varile benzetilen
gezegendir.

Toprak renginden dolayı “Kızıl Gezegen”
olarak bilinir.

Yukarıda bazı gezegenler ve özellikleri karışık olarak ve-
rilmiştir.
Gezegenlerin özellikleri ile eşleştirilmesi seçenekle-
rin hangisinde doğru verilmiştir?

A) B)

C) D)

7. (  ) Mars ve Jüpiter arasındaki bölgeye asteroit kuşağı denir.
(  ) Dünya atmosferine giren meteoritlere asteroit denir.
(  )  Meteorların Dünya atmosferine girerek sürtünme ne-

deniyle ısı ve ışık saçmasına yıldız kayması denir.
(  ) Neptün, Uranüs’ün ikizi olarak bilinir.
Yukarıda verilen cümlelerden doğru olan cümlelerin 
başına “D”, yanlış olan cümlelerin başına “Y” yazılır 
ise doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

A) (D ) B) (D ) C) (D ) D) (Y)
 (Y)  (D )  (Y)  (D )
 (D )  (Y)  (D )  (D )
 (D )  (D )  (Y)  (Y)

8. Güneş sistemindeki gezegenlerin Güneş’e uzaklıkları ve 
büyüklükleri dikkate alınarak aşağıdaki model hazırlan-
mıştır.

Venüs MarsDünyaMerkür

Güneş

Hazırlanan modelde aşağıda verilen değişiklerden 
hangisi yapılır ise model hatasız olur?

A) Dünya ve Mars’ın yerleri değiştirilmelidir.
B) Merkür ve Venüs’ün yerleri değiştirilmelidir.
C) Merkür ve Mars’ı temsil eden küreler değiştirilmelidir.
D) Venüs ve Mars’ı temsil eden küreler değiştirilmelidir.
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

GÜNEŞ SİSTEMİ TEST 3

1. 

Gezegenlerin
Güneş’e Uzaklığı

Gezegenlerin
Büyüklüğü

Grafikte ★, ▲, ■ ve ● ile temsil edilen gezegenlerin bü-
yüklük ve Güneş’e uzaklık sıralaması verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki seçeneklerde yapılan yorumlar-
dan hangisi doğrudur?

A) ★ Mars ise ▲ Dünya olabilir.
B) ■ gazsal bir gezegen ise ● karasal gezegen olabilir.
C) ▲ Venüs ise ★ Merkür olabilir.
D) ● Uranüs ise ■ Neptün olabilir.

2.        Dışsal Gezegendir

En büyük 2. gezegendir

Merkür Jüpiter

Venüs Mars Satürn Uranüs

1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış

Uydusu yoktur

Yukarıdaki diyagramda bilgiler takip edildiğinde kaç 
numaralı çıkışa ulaşılır?

A) 1. Çıkış B) 2. Çıkış
C) 3. Çıkış D) 4. Çıkış

3. Rasathanede çalışan bir astronom Güneş’i gözlemlerken 
Güneş’in önünden geçen bir gezegenin fotoğrafını çeki-
yor.
Astronomun fotoğrafını çektiği gezegen aşağıdakiler-
den hangisi olabilir?

A) Jüpiter B) Satürn
C) Merkür D) Uranüs

4.         

K

L

Mars

Dünya

K

Venüs

Jüpiter

Neptün

Uranüs

Satürn

Merkür

K

K

L

?

M

Yukarıdaki tabloda gezegenler ikişerli olarak gruplandı-
rılarak gezegenlerden verilen özelliği taşıyan bir sonraki 
kutucuğa taşınıyor.
K : Güneş’e daha yakın olan gezegen
L : Daha büyük olan gezegen
M : Uydusu daha çok olan gezegen
Verilen K, L, M özelliklerine göre gezegenler elendi-
ğinde en son kutucuğa yazılan gezegen ismi aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Merkür B) Venüs
C) Uranüs D) Dünya
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5. Aşağıda tabloda bazı gezegenlere ait bilgiler verilmiştir.

UyduGezegen Halka

Mars

Satürn Var

I Yok

II

Buna göre tabloda I ve II numaralı boşluklara aşağı-
dakilerden hangisi yazılmalıdır?

I II

A) Var Yok
B) Yok Var
C) Var Var
D) Yok Yok

6. Komşu gezegenimiz olan .................. birçok yönden tuhaf 
bir gezegendir. Tüm gezegenlerin tersine doğudan ba-
tıya doğru döner. Yani Güneş .............’te batıdan doğar.  
Ekseni etrafındaki bir tam turunu 243 günde tamamlarken, 
Güneş çevresindeki bir tam turunu 224 günde tamamlar. 
Bu durum gezegenin bir gününün bir yılından daha uzun 
sürdüğü anlamına gelir.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere aşağıdaki 
gezegenlerden hangisi yazılmalıdır?

A) Merkür B) Venüs
C) Uranüs D) Mars

7. 6. sınıfta okuyan Nalan’ın Güneş sistemi ile ilgili farklı bo-
yutlardaki toplar ile yaptığı etkinliğin görseli aşağıda ve-
rilmiştir.

1
2

3

Nalan’ın yaptığı etkinlikle ilgili olarak aşağıdaki yo-
rumlardan hangisi yanlıştır?

A) 1 numaralı top Güneş, 2 numaralı top Dünya olabilir.
B) 2 numaralı top Venüs olabilir.
C) 2 numaralı top gezegen ise 3 numaralı top uydu olabilir.
D) Görsel Güneş - Dünya - Ay modeli olabilir.

8. Astronomik Birim (AB) : Gezegenlerin Güneş’le olan me-
safelerini belirtmek için kullanılan birimdir. Dünya’nın Gü-
neş ile arasındaki mesafe 1 AB kabul edilir.
Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki gezegenler-
den hangisinin Güneş’e uzaklığı 1 AB’den daha kü-
çüktür?

A) Mars B) Venüs
C) Jüpiter D) Satürn

ÖRNEKTİR
 • M

UBA YAYIN
LARI



7

w
w

w.
m

ub
ay

ay
in

la
ri.

co
m

MUTLAK BAŞARI SORULARI 

GÜNEŞ SİSTEMİ TEST 4

1. Bir astronom teleskopla gök cisimlerini incelerken bir gök 
cismi ile ilgili aşağıdaki bilgileri not alıyor:
✔ Gök cismi Güneş etrafında dolanma hareketi yapıyor.
✔ Kendi etrafında dolanan gök cisimleri var.
✔ Küresel
Buna göre astronomun gözlemlediği gök cismi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Gezegen B) Asteroit
C) Uydu D) Yıldız

2. Güneş sisteminde bulunan en sıcak gök cismi ile il-
gili olarak;

I. Gazsal bir gezegendir.
II. Güneş’e en yakın gezegendir.
III. Isı ve ışık kaynağıdır.
IV. Halk arasında çoban yıldızı olarak bilinir.
ifadelerinden yanlış olanların tamamı seçeneklerin 
hangisinde verilmiştir?

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

3. Sevde Güneş sistemindeki gezegenlerin bazılarını Gü-
neş’e yakınlıklarına göre aşağıdaki gibi sıralıyor.

X Y Z T

Bu sıralamaya göre aşağıdaki yorumlardan hangisi 
yanlış olur?

A) X, Güneş’e yakınlık bakımından 4. gezegeni temsil edi-
yorsa X ve Y gezegenleri arasında asteroit kuşağı vardır.

B) Y, Satürn ise X kesinlikle karasal gezegendir.
C) Z, dış gezegenlerin en büyüğü ise X ve Y kesinlikle iç 

gezegenlerdendir.
D) T, Mars ise Z Dünya’dır.

4. Alperen aşağıdaki karelerin içine gezegenlerin büyüklük 
sıralarını yazacaktır. Yazdığı numaralar aynı zamanda bil-
gisayarının şifresi olacaktır.

Neptün Uranüs Venüs Mars

? ? ? ?

Buna göre Alperen’in bilgisayarının şifresi seçenek-
lerin hangisinde verilmiştir?

A) 8764 B) 4367
C) 3476 D) 4376
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5. Aşağıdaki gök cisimlerinden biri ile ilgili olarak bazı bilgi-
ler verilmiştir.
• Güneş sisteminin oluşumunda arta kalan büyük kaya 

ve metal parçalardır.
• Gezegenimsi gök cisimleri olarak adlandırılır.
• Büyüklükleri 1,5 km'den 960 km'ye kadar değişebilir.
• Bazılarının doğal uydusu vardır.
Buna göre bilgileri verilen gök cismi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Meteor B) Meteorit
C) Asteroit D) Gök taşı

6. Aşağıda verilen gezegenlerden hangisi geceleri gök-
yüzüne baktığımızda çıplak gözle ayırt edemeyeceği-
miz gezegenlerden biridir?

A) Neptün B) Mars
C) Jüpiter D) Satürn

7. X Gezegeni :  Halk arasında çoban yıldızı olarak bilinirim. 
Güneş sistemindeki en sıcak gezegenim.

Y Gezegeni :  60’dan fazla uydum vardır. Gaz devi olarak 
bilinirim.

Z Gezegeni :  Güneş sistemindeki dört iç gezegenden bi-
riyim. İki tane uydum var.

Yukarıda X, Y ve Z harfleriyle sembol edilen gezegenler 
kendileri hakkında bazı bilgiler vermişlerdir.
Buna göre X, Y ve Z gezegenlerinin Güneş’e olan 
uzaklıklarının yakından uzağa doğru sıralanışı seçe-
neklerin hangisinde verilmiştir?

A) X - Y - Z B) X - Z - Y
C) Z - X - Y D) Z - Y - X

8. Aşağıda verilen gezegenlerden biri asteroit kuşağının 
farklı bir tarafındadır. 
Bu gezegen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mars B) Uranüs
C) Jüpiter D) Satürn
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

GÜNEŞ VE AY TUTULMASI TEST 1

1. Güneş tutulmasında Güneş, Dünya ve Ay’ın konumları;
K M

L N

K, L, M ve N harfleri ile gösterilen konumlardan han-
gileri ile ifade edilebilir?

A) Yalnız K B) K ve M
C) M ve L D) K ve N

2. K

L

M

N

Ay tutulması olayında Güneş, Dünya ve Ay'ın konum-
ları K, L,M ve N durumlarından hangileri ile ifade edi-
lebilir?

A) K - M B) M - L
C) L - N D) M - N

3. 

K

Görselde K bölgesinde gerçekleşen olayla ilgili olarak;

I. Ay tutulması olayıdır.
II. Bu olay yeni ay evresinde gündüz vakti gerçekleşir.
III. Bu olay yılda 12 defa gerçekleşir.
IV. Bu olayı çıplak gözle izlemek tehlikelidir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

4. 

Görselde verilen olayla ilgili olarak;

I. Bu olay Dünya’nın geceyi yaşayan bölgelerinde göz-
lemlenebilir.

II. Bu olay, Ay dolunay evresindeyken gerçekleşir.
III. Bu olay yılda 12 defa gerçekleşir.
IV. Bu olay izlenirken özel koruyucu gözlükler kullanılma-

lıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) III ve IV
C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV
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5. (  ) Gündüz yaşanan bölgelerde gözlenir.
(  )  Ay’ın Güneş’e olan uzaklığı Dünya’nın Güneş’e olan 

uzaklığından fazladır.
(  ) Birkaç dakikalığına gözlenebilir.
(  ) Ay tutulmasına göre daha geniş bir alanda gözlenebilir.
Yukarıda Güneş tutulması ile ilgili bazı ifadeler verilmiştir. 
Verilen ifadeler doğru ise parantez içine “D”, yanlış ise 
“Y” yazılır ise doğru sıralama aşağıdaki seçeneklerin 
hangisindeki gibi olur?

A) (D ) B) (D ) C) (D ) D) (Y)
 (Y)  (D )  (Y)  (D )
 (D )  (Y)  (D )  (D )
 (D )  (D )  (Y)  (Y)

6. Aşağıdaki seçeneklerde Güneş ve Ay tutulmaları arasın-
daki benzerlikler verilmiştir. 
Seçeneklerde verilen benzerliklerden hangisi yanlış-
tır?

A) Her iki olay da Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultudadır.
B) Her iki olay da ışığın doğrusal yayıldığını ispatlar.
C) Her iki olay da gece gözlemlenir.
D) Her iki olay da gölge oluşumu ile gerçekleşir.

7. Ay tutulması Ay YENİ AY/DOLUNAY evresindeyken ger-
çekleşir. Ay’ın her Yeni ay evresinde GÜNEŞ TUTULMASI 
/ AY TUTULMASI olayı görülmez. Ay tutulması Dünya’da 
GECE/GÜNDÜZ yaşanan her bölgeden izlenebilir.
Yukarıdaki parçada altı çizili kelimelerden hangileri 
çıkartılır ise parça doğru ve anlamlı olur?

A) Dolunay - Ay tutulması - Gündüz
B) Yeni ay - Güneş tutulması - Gece
C) Dolunay - Ay tutulması - Gece
D) Yeni ay - Ay tutulması - Gündüz

8. Güneş tutulması ile ilgili olarak;

I. Ay'ın Dünya'ya bakan yüzü karanlıktır.
II. Ay Dünya ile Güneş arasına girer.
III. Gözlendiği bölgede gündüz yaşanır.
IV. Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düşer.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

9. Ay tutulması ilgili olarak;

I. Ay dolunay evresindeyken gerçekleşir.
II. Dünya Güneş ile Ay’ın arasına girmiştir.
III. Dünya’nın her yerinden gözlemlenir.
IV. Gözlendiği bölgede gece yaşanır.
ifadelerinden doğru olanların tamamı aşağıdaki seçe-
neklerden hangisinde verilmiştir?

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

10. Aşağıdaki seçeneklerde Güneş ve Ay tutulması arasın-
daki farklar verilmiştir.
Güneş ve Ay tutulması arasındaki farklar seçenekle-
rin hangisinde yanlış verilmiştir?

A) Ay tutulması gece yaşanan bölgelerde, Güneş tutulma-
sı gündüz yaşanan bölgelerde gözlenir.

B) Ay tutulması Güneş tutulmasına göre daha geniş bir 
bölgeden gözlemlenebilir.

C) Güneş tutulması dolunay evresinde gerçekleşirken, Ay  
tutulması yeni ay evresinde gerçekleşir.

D) Güneş tutulması izlenirken koruyucu  ekipman kullanı-
lırken, Ay tutulmasını izlerken koruyucu ekipman kul-
lanmaya gerek yoktur.
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

GÜNEŞ VE AY TUTULMASI TEST 2

1. Bir öğrenci Güneş ve Ay tutulmaları arasındaki farkları 
aşağıdaki tabloda gösteriyor.

Güneş Tutulması Ay Tutulması
I. Gündüz gözlemlenir. Gece gözlemlenir.
II. Ay yeni ay evresindedir. Ay dolunay evresin-

dedir.
III. Dünya opak madde ola-
rak görev yapar.

Ay opak madde olarak 
görev yapar.

Öğrenci tabloda yanlışlık yapmıştır.
Tabloda hangi maddelerin yerleri değiştirilir ise tab-
lo doğru olur?

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

2. • Doğrusal  • Gece
• Tam gölge • Gündüz
• Dolunay  • Doğa olayı
• Yeni ay
Yukarıda verilen kavramlardan kaç tanesi Güneş tu-
tulması olayı ile ilgilidir?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

3. 

Yukarıdaki görselle ilgili olarak;

I. Ay tutulmasıdır, gündüz gözlemlenir.
II. Ay’ın dolunay evresinde gözlemlenir.
III. Dünya’nın her yerinden gözlemlenebilir.
IV. Ay Dünya’nın gölge konisi içindedir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

4. 

Görselde belirtilen olayla ilgili olarak;

I. Güneş tutulması olup, gündüz gözlemlenir.
II. Ay’ın yeni ay evresinde gerçekleşir.
III. Güneş tutulması olup, Ay’ın dolunay evresinde göz-

lemlenir.
IV. Işığın doğrusal yayılması sonucu oluşur.
ifadelerinden doğru olanların tamamı seçeneklerin 
hangisinde verilmiştir?

A) I ve II B) III ve IV
C) I, II ve IV D) II, III ve IV
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5.          Ay
Tutulması

Güneş
Tutulması

Yukarıdaki şemada ●, ★ ve ■ ile gösterilen yerlere Güneş 
ve Ay tutulmaları ile ilgili özellikler yazılacaktır. 

Buna göre aşağıda verilen tabloda ●, ★ ve ■ ile ilgi-
li verilen özelliklerden doğru olanların tamamı hangi 
seçenekte verilmiştir?

● ★ ■

A) Dünya’dan 
gözlenebilir.

Gölge olayıdır. Ay ve Dünya 
aynı yörünge-
dedir.

B) Ay’ın dolu-
nay evresinde 
gözlemlenir.

Belirli zaman-
larda tekrar 
eden doğa 
olayıdır.

Olayın gözlendi-
ği yerlerde gün-
düz yaşanır.

C) Doğa olayıdır. Işığın doğru-
sal yayılması 
sonucu oluşur.

Ay’ın yeni ay ev-
resinde gözlenir.

D) Ay’ın yeni ay 
evresinde 
gözlenir.

Işığın doğru-
sal yayılması 
sonucu oluşur.

Ay’ın dolunay 
evresinde göz-
lenir.

6. NEDEN AY TUTULMASI HER AY GERÇEKLEŞMEZ?

Ay, Dünya etrafındaki yörüngesini yaklaşık bir ayda ta-
mamlar. Ancak Ay tutulması her ay düzenli olarak göz-
lenmez. Bu durumun nedeni, Ay’ın yörünge düzlemi ile 
Dünya’nın yörünge düzleminin tam olarak çakışmaması-
dır. Ay’ın Dünya etrafındaki yörünge düzlemi ile Dünya’nın 
Güneş etrafındaki yörünge düzlemi arasındaki açı yakla-
şık 5º’dir. Ay’ın ve Dünya’nın yörüngeleri yıl içinde iki kere 
kesişir. Parçalı ya da  tam Ay tutulması Ay’ın, Dünya’nın 
yörüngesine yaklaştığı zamanlarda gerçekleşir. 
(https : //bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale)
Yukarıdaki makalede aşağıda verilen sorulardan han-
gisinin cevabına ulaşılamaz?

A) Ay tutulmasının her ay gerçekleşmemesinin sebebi ne-
dir?

B) Ay’ın Dünya etrafındaki yörüngesi ile Dünya’nın Güneş 
etrafındaki yörüngesi arasındaki eğiklik kaç derecedir?

C) Ay’ın ve Dünya’nın yörüngeleri yıl içinde kaç kere ke-
sişir?

D) Ay tutulması Ay’ın hangi evresinde gerçekleşir?

7. I. Güneş tutulması Ay tutulmasına göre daha uzun süre 
gözlemlenir.

II. Ay tutulması gündüz, Güneş tutulması gece gözlem-
lenir.

III. Ay tutulmasında Dünya Güneş'e Ay'dan daha yakındır.
IV. Güneş ve Ay tutulması tam gölge olayına örnektir.
Yukarıda Güneş ve Ay tutulmaları ile ilgili verilen bil-
gilerden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) III ve IV
C) I, III ve IV D) II, III ve IV
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR
(TARAMA TESTİ)

1 ve 2. soruları aşağıdaki etkinliğe göre 
cevaplayınız.

Osman öğretmen aşağıdaki etkinliği sınıfta uyguluyor.

                BAŞLANGIÇ KARTI

Güneş’e en yakın gezegendir.
Güneş sistemindeki en küçük gezegendir.
Güneş sisteminin en hızlı gezegenidir.

                VENÜS

Kızıl gezegen olarak bilinir.

Atmosferi ve iki doğal 
uydusu vardır.

Kutuplarında su bulunabi-
leceği tahmin edilmektedir.

                JÜPİTER

Halkalı gezegen olarak da 
bilinir.

62 uydusu vardır.

Büyüklük açısından ikinci 
sıradadır.

                MERKÜR

Dünya ile yaklaşık aynı 
büyüklüktedir.

Diğer gezegenlerin tersi 
yönde döner.

Dünya’ya en yakın gezeg-
endir.

                MARS

Güneş sistemindeki en 
büyük gezegendir.

Çıplak gözle gözlenebilmek-
tedir.

67 doğal uydusu keşfedilm-
iştir.

1 2

3 4

1. Etkinlikte Başlangıç kartındaki özelliklerin ait oldu-
ğu gezegenin ismi diğer kartların üst bölümünde ya-
zılmıştır. Özellikleri verilen gezegen kartları sırasıyla 
takip edildiğinde aşağıdaki seçeneklerde verilen sı-
ralamalardan hangisi elde edilir?

A) 1 – 2 – 3 – 4 B) 3 – 4 – 1 – 2
C) 3 – 1 – 4 – 2 D) 3 – 1 – 2 – 4 

2. Etkinlik doğru sıra ile tamamlandığında son karttaki 
özellikler aşağıdaki gezegenlerden hangisine aittir?

A) Satürn B) Uranüs
C) Neptün D) Merih

3. Gezegenler büyüklüklerine göre sıralandığında be-
şinci sırada bulunan gezegenle ilgili olarak aşağıda 
verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Halkalı gezegen olarak bilinir.
B) Güneş’e en uzak gezegendir.
C) Kızıl gezegen olarak bilinir.
D) Yaşamın olduğu tek gezegendir.

4. 

Görselde gezegenler büyüklüklerine göre sıralanmış-
tır. Görselde yapılan sıralama ile ilgili olarak;

I. Satürn ve Neptün'ün yerleri değiştirilmelidir.
II. Satürn ve Neptün gezegenlerinin yalnız resimleri yer 

değiştirmelidir.
III. Mars ve Venüs gezegenlerinin yerleri değiştirilmelidir.
IV. Dünya ve Mars’ın yeri değiştirilmelidir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

Jüpiter Neptün Uranüs Satürn Dünya Mars Venüs Merkür
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5. Güneş Sistemi’ndeki asteroitlerin büyük bölümü Mars ve 
Jüpiter arasındaki Asteroit Kuşağı olarak isimlendirilen 
bölgede bulunur.
Asteroitlerin büyüklükleri birbirinden çok farklıdır. Aste-
roit Kuşağı’nın en büyük üyesi ve bir cüce gezegen olan  
Ceres’in çapı yaklaşık 950 kilometredir. Asteroit Kuşağı’n-
da çapı bir kilometreden küçük milyonlarca asteroit vardır. 
Yukarıda verilen parçada aşağıdaki bilgilerden han-
gisi verilmemiştir?

A) Asteroit Kuşağı Mars , Jüpiter arasındadır.
B) Büyük çaplı asteroitler gezegen olarak ifade edilebilir.
C) Asteroitler farklı büyüklüklerde olabilir.
D) Asteroitler birbirlerine çok yakındırlar.

6. Büyüklük

Gezegen
K L M N

Grafikte gezegenlerin büyüklükleri sütun grafiği ile veril-
miştir.
M harfinin Dünya gezegeni olduğu bilindiğine göre;

I. K ve L kesinlikle dış gezegenlerdir.
II. N kesinlikle karasal gezegendir.
III. N’nin kesinlikle halkası ve uydusu yoktur.
IV. K Neptün , L Uranüs  olabilir.
İfadelerinden hangileri doğrudur?

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

7. Güneş  tutulması, Ay YENİ AY / DOLUNAY  evresindeyken 
gerçekleşir. Güneş tutulması Dünya’da GECE / GÜNDÜZ 
yaşanan bölgelerde gözlenebilir.
Yukarıdaki parçada altı çizili kelimelerden hangileri 
çıkartılır ise parça doğru ve anlamlı olur?

A) Dolunay - Gündüz
B) Yeni ay - Gece
C) Dolunay - Gece
D) Yeni ay - Gündüz 

8. (  )  Ay tutulması gece yaşanan bölgelerde, Güneş tutul-
ması gündüz yaşanan bölgelerde gözlenir.

(  )  Ay tutulması Güneş tutulmasına göre daha geniş bir 
bölgeden gözlemlenebilir.

(  )  Güneş tutulması dolunay evresinde gerçekleşirken, Ay 
tutulması yeni ay evresinde gerçekleşir.

(  )  Güneş tutulması izlenirken koruyucu ekipman kullanı-
lırken , Ay tutulmasını izlerken koruyucu ekipman kul-
lanmaya gerek yoktur.

Yukarıda verilen cümleler doğru /yanlış olarak değer-
lendirilip , doğru cümlelerin başına ‘D’; yanlış cümle-
lerin başına ‘Y’ yazılırsa doğru sıralama seçeneklerin 
hangisinde verilmiştir?

A) D – D – Y – D B) D – D – D – D
C) D – Y – Y – D    D) Y – D – Y – Y 

9. Güneş tutulmalarının , Ay tutulmalarına göre daha 
kısa sürmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ay’ın , Güneş tutulması sırasında Ay tutulmasına göre 
daha yavaş hareket  etmesi

B) Ay’ın Dolunay evresinin,  Yeni  Ay evresine  göre daha 
uzun sürmesi

C) Dünya’nın gölgesinin Ay’dan daha büyük olması
D) Güneş tutulmalarında Güneş , Dünya ve Ay’ın Ay tutul-

malarına göre daha eğik düzlemde durması
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ TEST 1

1. K

L

M

N

P

R

Görselde insan iskeletindeki bazı kemikler harflerle gös-
terilmiştir. 
Görselde harflerle ifade edilen kemiklerin çeşitlerine 
göre doğru sınıflandırılması aşağıdaki seçeneklerden 
hangisinde verilmiştir? 

Uzun Kemik Kısa Kemik Yassı Kemik

A) L - P - R N K - M
B) L -P N - R K - M
C) L - P K - M N - R
D) N - R K - M L - P

2. KEMİK ÇEŞİTLERİ ÖRNEK

Enleri boylarından fazla
olan kemiklerdir.

Enleri boylarına neredeyse
eşit olan kemiklerdir.

Boyları enlerinden fazla
olan kemiklerdir.

Yukarıdaki görselde kemik çeşitleri ve örnekleri veril-
miştir. Buna göre kemik çeşitlerinin örneklerle doğ-
ru eşleştirilmesi seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) B)

C) D)
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3. • Vücuda desteklik sağlar.
• İç organlarımızı korur.
• Hareket etmemizi sağlar.
• Kan hücresi üretir.
• Mineral madde depo eder.
Yukarıda destek ve hareket sistemimizin görevleri ile 
ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

4. Yeni doğan bir bebekte yaklaşık 300 parça kemik bulunur-
ken, zamanla bu parçalar birleşir ve kemik sayısı azalarak 
206 olur. Yeni doğmuş bir bebeğin kafatasında bıngıldak 
adı verilen kıkırdak yapılar bulunur. Bu yapılar zamanla 
sertleşerek kemikleşir.
Yukarıda verilen bilgiden yola çıkarak bebeklikten ye-
tişkinliğe doğru kemik sayısının azalması ve sağladığı 
yararlar ile ilgili olarak;

• Kıkırdak parçaların birleşmesi kemik sayısını azaltır.
• Kafatasının esnek yapıda olması doğumu kolaylaştırır.
• İç organların büyüyüp gelişebilmesi için iskeletin esnek 

olup büyümesi gerekir.
• Kıkırdak yapının esnekliği nedeniyle dış etkenlere karşı 

daha koruyucu olması 
• Bebeğin hareket kabiliyetini artırması
yorumlarından kaç tanesi doğru olabilir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

5. EKLEM ÇEŞİTLERİ ÖRNEK

Kemikler birbirine testere dişi gibi
girinti ve çıkıntılarla sıkı bir şekilde
bağlıdır. Hareket yetenekleri yoktur.

Hareketleri sınırlı olan eklemlerdir.

Çoğunlukla vücudun hareket
görevini üzerine almış kemiklerin
aralarında görülen eklemlerdir. İki
kemikten birinin çıkıntısı ile diğerinin
girintisi birbirine uyacak şekildedir.

Yukarıdaki parçada eklem çeşitleri ile ilgili özellikler 
ve örnekler verilmiştir. Parçadaki eklem çeşitlerinin 
örneklerle doğru eşleştirilmesi seçeneklerin hangi-
sinde verilmiştir?

A) B)

C) D)
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ TEST 2

1. K L M

Kol ile omuz
kemiği arasındaki

eklem

Alt çene
eklemi

Kuyruk sokumu
eklemi

Yukarıdaki görselde bazı eklemler K, L ve M harfleri ile 
gösterilmiştir. 
Buna göre görselde verilen eklemlerin hareket yete-
neklerine göre doğru sıralaması seçeneklerin hangi-
sinde verilmiştir?

A) K > L > M B) K > M > L
C) L > K > M D) K > L = M

2. • Kafatası eklemi  • Omur eklemi
• Diz kapağı eklemi  • Kuyruk sokumu eklemi
• Kaburga eklemi  • Dirsek eklemi
• Alt çene eklemi  • Omuz eklemi
Yukarıda verilen eklem çeşitlerinden kaç tanesi yarı 
oynar eklemlere örnek verilebilir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

3.                 

K

L

M

Kalp kası

Bağırsak kası

Bacak kası

Yukarıdaki görselde insan vücudundaki bazı organlar ve-
rilmiştir. Verilen organların yapısını oluşturan kas çeşitleri 
K, L, M harfleri ile sembol edilmiştir.
Buna göre kas çeşitlerini temsil eden K, L ve M harf-
lerinin kas çeşitleri ile doğru gösterimi seçeneklerin 
hangisinde verilmiştir?

B)

A)

C)

D)

MLK
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4. I. Yazı yazmak
II. Gülmek
III. Besinlerin sindirilmesi
IV. Konuşmak
Yukarıda verilen faaliyetlerden çizgili kasların çalış-
ması ile gerçekleşenlerin tamamı seçeneklerin han-
gisinde verilmiştir?
A) I ve II B) III ve IV
C) I, II ve IV D) II, III ve IV

5.   
İskelet Sistemi

KemikK

L M N P

Eklem

Uzun
kemik

Oynamaz
eklem

Görselde iskelet sistemi ile ilgili yapılar ve resimleri ve-
rilmiştir. 
Buna göre K, L, M, N ve P harfleriyle sembol edilen 
kutucuklara yazılması gereken kavramlar seçenekle-
rin hangisinde doğru verilmiştir?

K L M N P

A) Kıkırdak Kısa 
kemik

Yassı 
kemik

Uzun 
kemik

Oynar 
eklem

B) Kafatası Bilek 
kemikleri

Kalça 
kemiği

Bacak 
kemiği

Altçene 
kemiği

C) Kıkırdak Kısa 
kemik

Yassı 
kemik

Oynar 
eklem

Yarı  
oynar 
eklem

D) Kıkırdak Kısa 
kemik

Yassı 
kemik

Yarı  
oynar 
eklem

Oynar 
eklem

6. 

MK L

Kaslar

Yukarıdaki tabloda kas çeşitleri ile ilgili görseller verilmiş-
tir. Parçada kas çeşitleri K, L, M harfleri ile gösterilmiştir.
Buna göre K, L ve M yerine seçeneklerdeki kavram-
lardan hangileri yazılmalıdır?

K L M

A) Kalp kası Çizgili kas Düz kas
B) Çizgili kas Düz kas Kalp kası
C) Düz kas Kalp kası Çizgili kas
D) Çizgili kas Kalp kası Düz kas

7. 

Şekil - I

Şekil - II

İç organların yapısında bulunurlar.
İsteğimiz dışında çalışırlar.
Yorulmazlar.
Yavaş ve düzenli çalışırlar.
Hücreleri mekik şeklinde ve tek çekirdeklidir.
Beyaz renkli kaslardır.

Yukarıdaki kartın bir yüzünde resim diğer yüzünde resme 
ait bilgilere yer verilmiştir. 
Kartın üzerindeki resim çıkartılıp Şekil - II’deki resim 
yapıştırılır ise kaç bilgide değişiklik yapılması gerekir?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ TEST 3

1. Eklem
Çeşidi

Özellik

Oynar
eklem

Yarı oynar
eklem

Oynamaz
eklem

Hareket
yeteneği

Kıkırdak
bulundurma

Bulunduğu
yer

Hareket
eder

Yoktur

Kol ve
bacak

kemikleri

Kafatası,
kuyruk

sokumu

Omurga,
göğüs
kafesi

Vardır Vardır

Sınırlı
hareket eder

Hareket
etmez

Tabloda eklem çeşitleri ve özellikleri verilmiştir. Tablo ha-
zırlanırken bazı hatalar yapılmıştır. 
Tablodaki hatalı kutucuklar taranır ise tablonun son 
görünümü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde veril-
miştir?

A) B)

C) D)

2. (   ) Düz kaslar, hızlı kasılır ve çabuk yorulur.
(   ) Kemiklerimiz cansız yapılarımızdır.
(   ) Kıkırdak, kemik kadar sert olmayan esnek bir dokudur.
(   ) Kalp kası, düz kaslar gibi isteğimiz dışında çalışır.
(   ) Kaburgalarla göğüs kemiği arasında bulunan eklemler 
yarı oynar eklemlere örnektir.
Yukarıda destek ve hareket sistemi ile ilgili bazı bilgiler 
verilmiştir. 
Verilen bilgilerden doğru cümlelerin başına “D”, yan-
lış cümlelerin başına “Y” yazıldığında doğru sıralama 
aşağıdakilerden hangisi olur?

A) (Y ) B) (D ) C) (Y ) D) (Y)
 (Y)  (Y)  (D )  (Y )
 (D )  (D )  (Y )  (D )
 (Y )  (D )  (Y)  (D )
 (D )  (Y )  (Y )  (D )

3. Kalp, Akciğer, Damarlar, Yemek borusu, Dil ve Böbrek 
gibi organların yapılarını oluşturan kas çeşitleri aşa-
ğıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Düz kas
B) Düz kas - Kalp kası
C) Kalp kası - Çizgili kas
D) Düz kas - Kalp kası - Çizgili kas ÖRNEKTİR

 • M
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4.         Destek ve Hareket
Sistemi

İskelet Kas

Kemik Kıkırdak Eklem Düz
kas

Kalp
kası

Çizgili
kas

Ö
rn

e
k
tir

Z

Uzun

Yassı

Kısa

Oynar

Yarı oynar

Oynamaz

Ö
rn

e
k
tir

Y

Ö
rn

e
k
tir

X

Gamze öğretmen destek ve hareket sistemi ile ilgili yuka-
rıdaki şemayı veriyor.
Buna göre X, Y ve Z örnekleri aşağıdaki seçeneklerin 
hangisinde  doğru verilmiştir?

X Y Z

A) Parmak  
kemikleri

Omur  
kemikleri

Mide kası

B) Omur  
kemiği

Kafatası  
eklemleri

Kol kası

C) Pazu  
kemiği

Bacak  
eklemleri

Parmak kası

D) Bilek  
kemikleri

Kafatası  
eklemleri

Böbrek kası

5.              

Yukarıdaki görselde verilen yapı insan vücudunda 
aşağıdaki eklemlerden hangisi ile benzerlik gösterir?

A) Omur eklemleri B) Diz eklemi
C) Kafatası eklemi D) Kaburga eklemleri

6. Kaslar hareketimizi sağlarken, bazı kaslar kasılır bazı kas-
lar gevşer. Kasılma durumunda kasın boyu kısalırken gev-
şeme durumunda kasın boyu uzar.

Kasın boyu

Zaman

Yukarıdaki grafikte bir çizgili kasın çalışması durumundaki 
kas boyunun değişimi verilmiştir.
Buna göre grafiği verilen kasın hareketi için aşağıda 
verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Önce kasılıp, sonra gevşemiştir.
B) Önce gevşeyip, sonra kasılmıştır.
C) Sadece kasılmıştır.
D) Sadece gevşemiştir.

7. Kalp  kası ile ilgili olarak;

I. İsteğimiz dışında çalışır.
II. Kırmızı renklidir.
III. Ömür boyu yorulmadan çalışır.
IV. Görünüşü düz kaslara, çalışması çizgili kaslara benzer.
bilgilerinden doğru olanların tamamı seçeneklerin 
hangisinde verilmiştir?

A) I ve III B) II ve IV
C) I, II ve III D) I, II, III ve IV
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ TEST 4

1 ve 2. soruları parçaya göre cevaplayınız.

Bebeklerin iskelet sistemini oluşturan kemik parçaları kı-
kırdaktan oluşur. Zamanla bu yapılar kalsiyum ve fosfor 
minerallerini depo ederek kemikleşir.
Şirin öğretmen sınıfta aşağıdaki deneyi yapıyor.
• Özdeş kemiklere kuvvet uyguladığında kemikleri esne-

temiyor.
• Kemikleri birinde su, diğerinde sirke bulunan kapların 

içine atarak bir kaç gün bekletiyor.
• Eşit süre sonunda kemikleri sıvı dolu kaplardan çıkarıp 

yine kuvvet uyguladığında sirke bulunan kaptaki kemi-
ğin esnediğini su dolu kaptaki kemiğin ise yine esne-
mediğini görüyor.

20° 20°

sirke su

Bir süre sonraF F

Esniyor Değişiklik yok

1. Yukarıda verilen bilgi ve deneyle ilgili olarak;
I. Kıkırdak yapı mineral madde depo ederek kemikleşir.
II. Kıkırdak yapı kemik yapıdan daha esnektir.
III. Kemikteki mineral madde kemiği sertleştirir.
yorumlarından doğru olanların tamamı seçeneklerin 
hangisinde verilmiştir?

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

2. Şirin öğretmenin yaptığı deneyin değişkenleri seçe-
neklerin hangisinde doğru verilmiştir?

Bağımlı  
Değişken

Bağımsız  
Değişken

Kontrollü 
Değişken

A) Sıvının cinsi Kemiğin sertliği Sıcaklık
B) Kemiğin sertliği Sıcaklık Sıvının cinsi
C) Sıcaklık Kemiğin sertliği Sıvının cinsi
D) Kemiğin sertliği Sıvının cinsi Sıcaklık

3. Aşağıdaki görselde X, Y ve Z ile sembol edilen eklem çe-
şitlerinin hareket yetenekleri grafiği verilmiştir.

X

Y

Eklem
Çeşidi

Hareket
Yeteneği

Z

Buna göre X, Y, Z eklemlerinin gruplandırılması aşağı-
daki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

Oynar  
eklem

Oynamaz  
eklem

Yarı oynar 
eklem

A) X Y Z
B) Y Z X
C) Z X Y
D) Y X Z
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4. Ece : Nesi var?
Emre : İstemsiz çalışır.
Ece : Nesi var?
Emre : Kırmızı renklidir.
Ece : Nesi var?
Emre : Güçlü kasılır ve yorulmaz.
Yukarıdaki “Nesi Var?” oyununda Ece aşağıdaki ce-
vaplardan hangisini söylerse oyunu kazanır?

A) Kalp kası B) Çizgili kas
C) Düz kas D) İskelet kası

5. Aşağıdaki grafikte kas çeşitlerine göre kasların çalışır-
ken birim sürede harcadığı enerji miktarları gösterilmiştir.

K L M
Kas Çeşitleri

Harcanan Enerji

Buna göre K, L, M ile gösterilen kas çeşitlerine aşağı-
daki seçeneklerde verilen örneklerden hangisi doğ-
rudur?

K L M

A) Kalp kası Pazu kası Mide kası
B) Böbrek kası Kalp kası Baldır kası
C) Kalp kası Mide kası Pazu kası
D) Baldır kası Böbrek kası Kalp kası

6. Aşağıda verilen kemikler bir özelliğine göre gruplan-
dırılır ise hangi kemik grubun dışında kalır?

A) Kaval kemiği B) Kürek kemiği
C) Dirsek kemiği D) Uyluk kemiği

7. Destek ve hareket sisteminin görevleri ile ilgili;

I. İç organları korur.
II. Vücuda şekil verir.
III. Mineral madde depo eder.
IV. Kan üretir.
bilgilerinden doğru olanların tamamı seçeneklerin 
hangisinde verilmiştir?

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

8. 
Burun ucu

Bacak kemiği

Embriyo

Soluk borusu

Kulak kepçesi

Kafatası

Tabloda kıkırdak yapı örnekleri olan kutucuklar bo-
yandığında tablonun son görünümü aşağıdakilerden 
hangisi olur?

A) B)

C) D)ÖRNEKTİR
 • M
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ TEST 5

1. Kolu kırılan üç hastanın iyileşme süreleri aşağıdaki gra-
fikte verilmiştir.

1.Hasta
Hasta

İyileşme Süresi

2.Hasta 3.Hasta

Buna göre grafikte verilen üç hasta aşağıdakilerden 
hangisi olabilir?

1. Hasta 2. Hasta 3. Hasta

A) Bebek Yaşlı Yetişkin
B) Yaşlı Yetişkin Bebek
C) Çocuk Bebek Yetişkin
D) Yetişkin Bebek Çocuk

2. Aşağıda bazı kemikler verilmiştir.
• Kaval kemiği
• Kulak kemikleri
• Uyluk kemiği
• Bilek kemikleri
Verilen kemiklerden vücudumuzun en uzun ve en kü-
çük kemikleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ve-
rilmiştir?

A) Kaval kemiği - Kulak kemikleri
B) Uyluk kemiği - Bilek kemikleri
C) Uyluk kemiği - Kulak kemikleri
D) Kaval kemiği - Bilek kemikleri

3. 
Bilgi Doğru Yanlış
İskelet sistemi yalnız kemik ve kaslar-
dan oluşur.
Kemiklerin birleşme yerlerindeki kay-
gan sıvı kemiklerin aşınmasını önler.
Eklem bölgelerindeki kıkırdak kemik-
lerin hareketini zorlaştırır.
Dil çizgili kaslardan oluşan bir organ-
dır.

Yukarıda verilen doğru - yanlış etkinliğini yapan Hakan bir 
maddede hata yapmıştır.
Buna göre Hakan’ın etkinliğe verdiği cevaplar aşağı-
dakilerden hangisi olamaz?

A) Y
D
Y
D

 B) D
D
Y
D

 C) Y
Y
D
Y

 D) Y
D
D
D

4. 
Kemik Örnekleri Kemik Çeşitleri

■ Kafatası kemiği k.  Uzun kemik
★ Omur kemiği m. Yassı kemik
● Kaval kemiği n.  Kısa kemik

Yukarıdaki tabloda verilen kemik örnekleri ile kemik 
çeşitlerinin doğru eşleştirmesi seçeneklerin hangi-
sinde verilmiştir?

A) ■ √ m B) ■ √ m
 ★ √ n  ★ √ k
 ● √ k  ● √ n

C) ■ √ n D) ■ √ k
 ★ √ m  ★ √ n
 ● √ k  ● √ m
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5. K.  Bardağı tutmamızı sağlayan kaslardır.
L.  Kanın damarlarda ilerlemesini sağlayan kaslardır.
M.  Kanı damarlara pompalayan kaslardır.

Yukarıda kas çeşitleri K, L ve M harfleriyle sembol edil-
miştir.
Buna göre K, L ve M kas çeşitleri ile ilgili olarak aşa-
ğıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) K kası isteğimizle çalışır.
B) L kası beyaz renkli kaslarımızdır.
C) M kasının çalışması L kası ile benzerlik gösterir.
D) K kası güçlü, düzenli ve ritmik çalışır, yorulmaz.

6. Aşağıda verilen kemikler bir özelliklerine göre grup-
landırıldığında hangi kemik grubun dışında kalır?

A) Kürek kemiği B) Bel kemikleri
C) Göğüs kemiği D) Kaburgalar

7. Aşağıda destek ve hareket sistemimizi oluşturan yapılarla 
ilgili olarak bazı bilgiler verilmiştir.
I. Uzun kemikler arasında oynar eklemler vardır.
II. İskeletimizi hareket ettiren kaslar çizgili kaslardır.
III. Oynar eklemler geniş açılarla hareket kabiliyeti sağlar.
IV. Kalp, karaciğer ve midemiz göğüs kafesi ile korunur.
Verilen bilgilerden doğru olanların tamamı seçenek-
lerin hangisinde verilmiştir?

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

8. Aşağıda destek ve hareket sistemini oluşturan yapılardan 
bazıları verilmiştir.
Verilen yapılar bir özelliklerine göre gruplandığında 
hangi yapı grubun dışında kalır?

A) Soluk borusu B) Kulak kepçesi
C) Kafatası D) Burun ucu
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

SİNDİRİM SİSTEMİ TEST 1

1. Öğretmen öğrencilerine “Sindirim nedir?” sorusunu so-
ruyor.
Öğrenciler:

I. Besinlerin parçalanması olayıdır.
II. Besinlerin hücre zarından geçebilecek hale getirilme-

si olayıdır.
III. Besinlerin ince bağırsakta kana karışması olayıdır.
IV. Besinlerin kana karışabilecek hale getirilmesidir.
cevaplarını veriyorlar.
Verilen cevaplardan doğru olanların tamamı seçenek-
lerin hangisinde verilmiştir?

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

2. Sindirim sisteminde besinlerin izlediği yol aşağıdaki 
seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Ağız - Yutak - Yemek borusu - Mide - Karaciğer - İnce 
bağırsak - Kalın bağırsak - Anüs

B) Ağız - Yutak - Yemek borusu - Mide - Pankreas - İnce 
bağırsak - Kalın bağırsak - Anüs

C) Ağız - Yutak - Yemek borusu - Mide - İnce bağırsak  - 
Kalın bağırsak - Anüs

D) Ağız - Yutak - Yemek borusu - Mide Kalın bağırsak - 
İnce bağırsak - Anüs

3. 

Yukarıdaki görselde sindirim sistemindeki bazı organlar 
harflerle gösterilmiştir. 
Buna göre harflerin temsil ettiği organlar seçenekle-
rin hangisinde doğru verilmiştir?

K L M N

A) Tükürük 
bezi

Safra 
kesesi

Kalın 
Bağırsak

İnce 
Bağırsak

B) Yutak Karaciğer İnce 
Bağırsak

Kalın 
Bağırsak

C) Ağız Karaciğer İnce 
Bağırsak

Kalın 
Bağırsak

D) Yutak Karaciğer Kalın 
Bağırsak

İnce 
Bağırsak
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4. 
Ağız

Tükürük 
bezi

Yutak
Yemek  
borusu

Mide Diş Dil Pankreas

Safra kesesi Karaciğer
İnce  

bağırsak
Kalın  

bağırsak

Yukarıdaki tabloda sindirim kanalını oluşturan sindirim siste-
mi organları boyanacaktır. 
Boyama işlemi tamamlandığında tablonun görünümü 
seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) B)

C) D)

5. Mekanik sindirimle ilgili olarak;

I. Diş, dil ve kaslarla yapılır.
II. Tüm sindirim sistemi organlarında görülür.
III. Ağızda başlar kalınbağırsakta biter.
IV. Besinlerin temas yüzeyini artırır.
V. Kimyasal sindirimi kolaylaştırır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

6. (   )  Karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda başlar ka-
lın bağırsakta biter.

(   )  Ağızda hem mekanik hem kimyasal sindirim gerçek-
leşir.

(   ) İnce bağırsakta yalnız kimyasal sindirim olur.
(   )  Sindirilmiş besinlerin emilimi ilk olarak midede ger-

çekleşir.
(   ) Kalın bağırsakta emilimi sağlayan yapılara villus denir.
Yukarıda sindirim sistemi ile ilgili verilen cümleler 
doğru ise parantez içine “D”, yanlış ise parantez içine 
“Y” yazılır ise doğru sıralama seçeneklerin hangisin-
de verilmiştir?

A) (D ) B) (Y ) C) (Y ) D) (D )
 (Y)  (D )  (D )  (Y )
 (D )  (Y )  (Y )  (Y )
 (D )  (Y )  (Y)  (D )
 (Y )  (D )  (Y )  (D )

7. Kimyasal sindirimi gerçekleştiren enzimlerle ilgili ola-
rak;

I. Besinleri yapıtaşlarına kadar parçalar.
II. Sulu ortamlarda iş görürler.
III. Canlı yapısı dışında da etkilidirler.
IV. Protein ya da yağdan yapılırlar.
ifadelerinden doğru olanlarının tamamı aşağıdaki se-
çeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) I ve II B) III ve IV
C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

SİNDİRİM SİSTEMİ TEST 2

1. Yağ Yağ
Damlaları

Yağın yapı
birimleri

K sıvısı L sıvısı
I. Olay II. Olay

Yukarıda yağın sindirim sistemindeki değişimleri verilmiş-
tir. 
Gerçekleşen olaylarla ilgili olarak;

• K sıvısı yağı fiziksel sindirime uğratmıştır.
• K tükürük olabilir.
• L sıvısı karaciğer tarafından salgılanır.
• L sıvısı yağı kimyasal sindirime uğratmıştır.
• I. olay ağızda, II. olay pankreasta gerçekleşir.
• II. olay sonucu yağ villuslarda emilebilir.
ifadelerinden kaç tanesi doğrudur?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

2. Villuslarla ilgili olarak;

I. İncebağırsak ve kalınbağırsak duvarında bulunurlar.
II. Bağırsağın temas yüzeyini artırarak besin emilimini 

hızlandırırlar.
III. Sindirim kanalındaki besinlerin kana geçmesini sağ-

larlar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

3. Sindirim kanalında besinler fiziksel ve kimyasal olarak 
parçalanarak emilime hazır hale gelirler.
• Karbonhidratlar  • Vitaminler
• Yağlar   • Su
• Proteinler   • Mineraller
Yukarıda verilen besinlerin kaç tanesi sindirim kana-
lında kimyasal sindirime uğrayarak en küçük yapı bi-
rimlerine dönüşürler?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

4. Fen bilimleri dersinde öğrenciler aşağıdaki etkinliği ya-
pıyorlar.
I. Bisküvileri elleriyle sıkarak ufalıyorlar.
II. Ufaladıkları bisküvileri, içine su koydukları naylon bir 

poşet içerisine koyarak poşeti elleri ile sıkıp bırakıyorlar.
III. Naylon poşetin altından bir delik açıp, diğer ucunu ke-

serek kağıt havlu ile sardıkları çorabı poşetin delik açı-
lan kısmına bağlıyorlar.

IV. Poşet içindeki karışımı yavaş bir şekilde aşağı yönde 
sıkarak içeriğin çorabın diğer kesilen ucundan çıkma-
sını sağlıyorlar.

Yukarıda basamakları verilen etkinlikle ilgili olarak 
aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Etkinlikte bisküvinin sindirim sistemindeki değişimleri 
modellenmiştir.

B) I. olayda ağız, II. olayda mide modellenmiştir.
C) Kağıt havlu kan damarları yerine kullanılmıştır.
D) Çorap, karaciğer ve pankreas organları yerine kulla-

nılmıştır.
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5.       K L M

yağ
su

pankreas
özsuyu

ekmek
su

tükürük
sıvısı

yağ
su

safra
salgısı

Görselde tüplerin içerilerine koyulan maddeler verilmiştir. 
Görselde tüplerdeki maddelerin uğradığı değişimler-
le ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden 
hangisi doğrudur?

K L M

A) Kimyasal  
sindirim

Kimyasal 
sindirim

Kimyasal  
sindirim

B) Fiziksel  
sindirim

Kimyasal  
sindirim

Kimyasal  
sindirim

C) Kimyasal  
sindirim

Fiziksel  
sindirim

Fiziksel  
sindirim

D) Kimyasal 
sindirim

Kimyasal  
sindirim

Fiziksel  
sindirim

6. • Proteinlerin kimyasal sindiriminin başladığı organ
• İlk kimyasal sindirimin gerçekleştiği organ
• Su ve mineral emiliminin gerçekleştiği organ
• Yağların mekanik sindiriminin yapıldığı organ
Yukarıda bazı yapılar hakkında bilgi verilmiştir. 
Aşağıdaki kavramlardan hangisi hakkında bilgi veril-
memiştir?

A) Ağız B) Mide
C) İnce bağırsak D) Karaciğer

7, 8 ve 9. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

Mide özsuyu

Kıyma Parça et Bütün et

Üç deney tüpüne eşit hacimde su ve mide özsuyu katılıyor. 
Tüplere eşit miktarlarda kıyma et, parça et ve bütün ha-
linde etler koyuluyor. Etlerin sindirim süreleri not ediliyor.

7. Yukarıdaki deneyi yapan bir araştırmacı aşağıdaki so-
rulardan hangisinin cevabını arıyor olabilir?

A) Besin miktarı sindirim süresini etkiler mi?
B) Enzim miktarı sindirim süresini etkiler mi?
C) Fiziksel sindirim, kimyasal sindirim süresini etkiler mi?
D) Bir enzim farklı besin maddelerini etkiler mi?

8. Yapılan deneyle birlikte aşağıdakilerden hangisinin 
önemi ortaya çıkmıştır?

A) Mide özsuyunun
B) Kimyasal sindirimin 
C) İnce bağırsak ve kalın bağırsağın 
D) Diş, dil ve kasların

9. Yapılan deneyin değişkenleri seçeneklerin hangisin-
de doğru verilmiştir?

Bağımlı  
Değişken

Bağımsız  
Değişken

Kontrollü 
Değişken

A) Sindirim süresi Besin miktarı Enzim miktarı
B) Sindirim süresi Temas yüzeyi Enzim çeşidi
C) Sindirim çeşidi Enzim çeşidi Besin miktarı
D) Sindirim çeşidi Enzim çeşidi Sindirim süresi
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