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1. Aşağıda bir gök cisminin resmi verilmiştir.

Bu gök cismi ile ilgili,
I. Merkezinde çekirdek, dış yüzeyinde 

ise ışık küre, renk küre ve taç küre 
katmanları bulunur.

II. Orta büyüklükte ve Dünya’ya en ya-
kın yıldızdır.

III. Sıcak gazlardan oluşur ve çevresine 
ısı, ışık yayar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

2. Bir öğrenci üç farklı günde öğlen Güneş’in 
gece ise Ay’ın fotoğraflarını çekip sınıftaki 
arkadaşlarına göstermiştir. Bu fotoğraflar 
ve çekildiği tarihler aşağıda verilmiştir.

5 Ekim 2019 12 Ekim 2019 25 Ekim 2019

Fotoğrafları inceleyen öğrenciler Güneş’in 
şeklinin hep aynı olmasına rağmen Ay’ın 
şeklinin değiştiğini gözlemliyorlar.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden 
hangisi ile açıklanabilir?

A) Güneş’in ışık kaynağı olup Ay’ın ışık 
kaynağı olmaması ve Güneş’in kendi 
ekseni etrafında dönmesi

B) Güneş’in ışık kaynağı olup Ay’ın ışık 
kaynağı olmaması ve Ay’ın Dünya et-
rafında dolanması

C) Ay’ın Dünya etrafında dolanması ve 
Güneş’in kendi ekseni etrafında dön-
mesi

D) Dünya’nın Güneş etrafında dolanma-
sı ve Ay’ın saat yönünün tersi yönde 
dönmesi

FEN BİLİMLERİ TESTİ
Bu testte, Fen Bilimleri alanına ait 15 soru bulunmaktadır. 
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3. Aşağıda bir internet haberi verilmiştir.
NASA’nın Ay yörüngesinde hareket eden keşif uydusu LRO, Apollo astronotlarının 40 yıl 
önceki ziyaretlerinin izlerini Ay’a 24 km uzaklıktan çektiği fotoğraflarla net bir şekilde ortaya 
koydu. Astronotların 1969 ve 1972 yılları arasında Ay’a yaptıkları ziyaretler sırasında bırak-
tıkları çöpler, sırt çantaları, ayak izleri ve bir aracın tekerlek izleri bile fotoğraflarda çok açık 
olarak görülebiliyor.

Deney paketleri

Astronotların ayak izi Ay Örümceği’nin iniş modülü

Tekerlek izleri

Ay taşıtı

Buna göre Ay’da 40 yıl önce bırakılmış izlerin hâla bozulmadan kalmasının nedeni 
olarak;

I. Ay’ın çok ince bir atmosfere sahip olması,
II. Ay’da hava olaylarının görülmemesi,
III. Ay’da gece-gündüz sıcaklık farkının çok fazla olması

ifadelerinden hangileri gösterilebilir?

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

4. Mantarların farklı çeşitleri vardır. Bunlar maya mantarları, küf mantarları, parazit mantarları 
ve şapkalı mantarlardır.
Yanda ağaç kütüğünde yaşayan bir canlı gösterilmiştir.

Bu canlının diğer çeşitlerinin özellikleriyle ilgili,
I. Üzerinde bulunduğu besinlerin çürümesine neden olur.
II. Hamurun mayalanarak ekmek yapılmasını sağlar.
III. Canlıların üzerinde yaşayarak onları hasta edebilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) I ve II.
C) II ve III. D) I, II ve III.
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5. Aşağıda Güneş ile ilgili üç tane görsel 
verilmiştir.

Bu görseller Güneş hakkında aşağı-
daki bilgilendirmelerden hangisinde 
kullanılamaz?

A) Güneş ile Dünya arasındaki mesafe 
çok fazla olduğundan Güneş, gerçek 
büyüklüğünden çok daha küçük görü-
nür.

B) Güneş, Dünya gibi katmanlardan olu-
şur ve şekli küreye benzer.

C) Güneş, evrendeki yüz milyarlarca yıl-
dızdan biridir.

D) Güneş ışınlarına doğrudan bakmak 
gözlerimiz için çok zararlıdır.

6. Aşağıda Ay’ın Dünya’dan görünen ay-
dınlık yüzeyinin alanlarını gösteren grafik 
verilmiştir.

Ay’ın Dünya’dan görünen aydınlık
yüzeyinin alanı

K L M N

Buna göre grafikte K, L, M ve N harf-
lerinin yerine aşağıdaki evrelerden 
hangisi yazılamaz?

A) K ➜ Yeni ay
B) L ➜ Dolunay
C) M ➜ Son dördün
D) N ➜ Şişkin ay

7. Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı 
yüzü görülür.
Bu duruma aşağıdaki olaylardan han-
gisi sebep olur?

A) Ay’ın kendi ekseni etrafında dönme 
süresinin, Dünya’nın etrafında dolan-
ma süresine eşit olması

B) Ay’ın kendi ekseni etrafında dönme 
süresinin, Dünya’nın kendi ekseni etra-
fında dönme süresinden fazla olması

C) Dünya’nın ve Ay’ın dolanım yönlerinin 
aynı olması

D) Ay’ın, Dünya ve Güneş etrafında dola-
nım hareketi yapması
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8. Bahadır, Ekim ayı boyunca ay gözlemi yaparak gördüğü şekilleri fotoğraflamış ve bilgisaya-
rında aşağıdaki takvimi oluşturmuştur.

Bahadır: Arkadaşlar bu takvimi hazırlarken havanın bulutlu olmasından dolayı bazı günlerde 
Ay’ın fotoğrafını çekemedim.

Buna göre Bahadır havanın bulutlu olmasından dolayı Ay’ın sırasıyla 13, 21, 28 ve 31 
Ekim tarihlerinde hangi evrelerinin fotoğrafını çekememiştir?

A) Dolunay – Yeni ay – İlk dördün – Son dördün
B) Dolunay – Son dördün – Yeni ay – Hilal 
C) Yeni ay – İlk dördün – Dolunay – Şişkin ay
D) Yeni ay – Son dördün – İlk dördün – Hilal
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9. 7 Aralık 1972 tarihinde Apollo 17 uzay 
aracı ile Ay’a son insanlı uçuş gerçekleş-
tirilmiştir. Ay’a son giden astronotlardan 
Eugene Cernan ve Harrison Schmitt, 
Ay yüzeyinde toplam 22 saat araştırma 
yapmışlar ve tüm anları görüntülere kay-
detmişlerdir.
Apollo 17 görevinde çekilen bir fotoğrafta 
astronotun yürüyüşü aşağıda gösterilmiştir.

Astronot

Sadece açıklama ve fotoğraf incelen-
diğinde Ay ile ilgili,

I. Yüzeyinde kayalıklar, geniş düzlükler 
ve dağlar yer alır.

II. Yağış ve rüzgâr gibi meteorolojik 
olaylar görülmez.

III. Ay’da yaşam için uygun ortam olma-
dığından günlerce araştırma yapıla-
maz.

bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?

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

10. Aşağıda Ay’ın iki evresiyle ilgili bilgiler 
verilmiştir.

Ay, Dünya ile Gü-
neş’in arasında 
olduğunda Ay’ın 
Dünya’ya dönük 
yüzü Güneş ışığı-
nı alamaz.

Yeni ay evresin-
den bir hafta son-
ra görülür. Ay’ın 
aydınlık kısmı ya-
rım daire biçimin-
de görülür.1 2

Buna göre bu evrelerin görünümleri 
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A)

B)

C)

D)

1 2
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11. Ay’ın ana evreleri yaklaşık 1 hafta sürer. Ay’ın ana evreleri yeni ay, ilk dördün, dolunay ve 
son dördündür.

Farklı tarihlerde Ay’ı gözlemleyip şekillerini çizen üç öğrenci 1. Ay gözlemini yaptıkları tarihi, 
çizimlerinin altına aşağıdaki gibi yazmıştır.

17 Temmuz ?

Melih

1 Ağustos ?

Beren

6 Eylül ?

Selim

Buna göre öğrenciler 2. çizimlerini aşağıdaki tarihlerden hangisinde yapmıştır?

Melih Beren Selim
A) 24 Temmuz 15 Ağustos 28 Eylül
B) 24 Temmuz 22 Ağustos 20 Eylül
C) 31 Temmuz 22 Ağustos 13 Eylül
D) 31 Temmuz 15 Ağustos 20 Eylül
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12. Aşağıda Dünya ve Ay’ın yaptığı hareketler çizim ve numaralarla, bu hareketlerin süreleri de 
tabloda harflerle gösterilmiştir.

1 2

34

K
L
M
N

24 saat
27,3 gün
365 gün 6 saat
27,3 gün

SüreYapılan hareket

Buna göre numaralarla harflerin eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru ola-
rak yapılmıştır?

1 2 3 4
A) K L M N
B) K L N M
C) L N M K
D) M N K L

13. Hümeyra, incelediği üç bitkinin bölümleri ile ilgili aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır.

Kök Gövde Yaprak Çiçek

K ✓ ✓ ✓ ✓

L ✓ ✓ ✓

M ✓ ✓ ✓ ✓

Buna göre Hümeyra aşağıdaki bitkilerden hangilerini incelemiştir?

A) B)

C) D)

Su yosunu Çilek Lale

Biber

Atkuyruğu

Ciğer otu

Eğrelti otuAtkuyruğu

Domates BiberLale

K L M K L M

Çilek

K L M K L M
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14. Mikroorganizmalar gerekli besin ve uygun ortamlarda çoğalarak sayılarını artırır.
Bakteri ölçüm cihazı yüzeylerde bulunan ve gözle görülmeyen bakterilerin sayısını tespit 
eder.
Bir bakteri ölçüm cihazı ile bazı yüzeylerden numune alınarak ölçüm 
yapılıyor. Ölçüm sonuçlarına göre aşağıdaki grafik oluşturuluyor.

Bakteri sayısı

Bozuk
para

Temiz
el

Bilgisayar
klavyesi

Kirli
el

Yüzey

Bu ölçüm sonuçlarına göre yapılan araştırmadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Ellerimizi düzenli olarak yıkarsak daha az hasta olabiliriz.
B) Bakteriler uygun koşullarda sayıca artabilirler.
C) Bakterilerin farklı ortamlarda üreme hızları aynıdır.
D) Bakteriler farklı ortamlarda yaşama şansı bulabilirler.

15. İki farklı canlı türüne ait ortak özellikler aşağıdaki gibidir.

ORTAK ÖZELLİKLER
 Çok hücrelidir.         Omurgaya sahiptir.
 Akciğer solunumu yapar.        Yavru bakımı yapar.
 Besinlerini dışarıdan hazır olarak alır.

Bu özelliklere sahip olan canlılar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) B)

C) D)

FEN BİLİMLERİ TESTİ BİTTİ.
DİĞER TESTE GEÇİNİZ.


