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Diğer sayfaya geçiniz.

1. Ahsen, gündüz ve gece odasındaki pencereden şehri izlerken Güneş ile Ay’ın büyüklüklerinin neredeyse 
aynı olduğunu fark ediyor.

Gündüz Gece

Güneş AyAyAAAyy

Bu durumu ertesi gün öğretmenine soruyor.
Ahsen:  Öğretmenim, Güneş Ay’dan çok büyüktür ama pencereden izlediğimde ikisini neredeyse aynı bü-

yüklükte gördüm. Bunun sebebi nedir?

Öğretmen, Ahsen’in sorduğu soruyu açıklarken;

I. bilgi :  Ay’ın Dünya’ya uzaklığı, yaklaşık olarak 384.000 kilometredir.
II. bilgi :  Güneş’in Dünya’ya uzaklığı ortalama 150.000.000 kilometredir.
III. bilgi :  Dünya’nın çapı, Ay’ın çapının yaklaşık dört katıdır.

bilgilerinden hangilerini kullanır?

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

FEN BİLİMLERİ
1. Bu testte 15 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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Basketbol topu Güneş’e benzetiliyor. Üzüm tanesi Dünya’ya benzetiliyor.

Öğretmen, sınıfa getirdiği basketbol topu ile üzüm salkımından kopardığı bir üzüm tanesini şekildeki gibi 
Güneş ve Dünya’ya benzetiyor.

Yapılan bu benzetimler neticesinde;

I. Güneş ve Dünya küre biçimindedir.

II. Güneş Dünya’dan büyüktür.

III. Güneş Dünya’nın ısı ve ışık kaynağıdır.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılır?

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

3. Öğretmen sınıfa farklı spor dallarında kullanılan 
toplardan üç tanesini getiriyor.

I. top II. top III. top
Güneş’i modellemek isteyen Emre I. topu tercih 
ediyor.

Emre’nin bu tercihi aşağıdakilerden hangisi 
hakkında doğru bir bilgiye sahip olmadığını 
kesinlikle gösterir?

A) Güneş’in geometrik şekli
B) Güneş’in hareketi

C) Güneş’in katmanları

D) Güneş’in Dünya’ya etkisi

4. Ay ile ilgili bir bilgi şekilde verilmiştir.

Dünya Ay

Dünya’nın tek 
doğal uydusudur.

Ay’a Dünya’nın doğal uydusu denilmesinin 
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ay’ın geometrik şeklinin Dünya’nın şekline 
benzemesi

B) Ay’ın Güneş’in etrafında dolanma hareketi 
yapması

C) Ay’ın Dünya çevresinde dolanma hareketi 
yapması

D) Ay’ın Dünya’dan küçük olması
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5. Ezgi, Güneş’in özellikleri ile ilgili şekildeki posteri hazırlıyor.

Taç küre

Renk küre

Işık küre

Çekirdek

� Güneş de Dünya gibi katmanlardan oluşur.

� -----.

� -----.

� -----.

Ezgi’nin posterinde boş bırakılan bölümlere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygun olmaz?

A) Sıcak gazlardan oluşur B) Çevresine ısı ve ışık yayan bir yıldızdır

C) En büyük yıldızdır D) Dünya’ya en yakın olan yıldızdır

6. Ay’da gün ortasında sıcaklığın yaklaşık olarak 
107 derece Celsius’a (selsiyus) çıktığı, gece ise 
–153 derece Celsius’a kadar düştüğü tespit edil-
miştir. Bilim insanları bu ölçümler neticesinde 
Ay’da geceyle gündüz arasındaki sıcaklık farkı-
nın çok fazla olduğu sonucuna ulaşmıştır.

Ay’da gün içerisindeki sıcaklık farkının çok 
fazla olması Ay’ın hangi özelliği ile ilgilidir?

A) Ay’ın atmosferinin çok ince olması
B) Ay’ın Dünya gibi küre şeklinde olması

C) Ay’ın atmosferinin Dünya’nın atmosferi ile ay-
nı özellikte olması

D) Ay’ın büyük bir bölümünün tozla kaplı olması

7. 

Güneş filtresi
özellikli gözlük

İdil, yapacağı Güneş gözlemi için özelliği verilen 
şekildeki gözlüğü satın alıyor.

İdil’in bu gözlüğü kullanma amacı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Güneş’in dönme hareketini gözlemlemek
B) Güneş üzerindeki lekeleri gözlemlemek

C) Güneş’in parlaklığını artırmak

D) Güneş ışığının zararlı etkilerini azaltmak
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8. Emir, on gün boyunca Ay’ı gözlemleyecek ve şeklini defterindeki tabloya çizecektir.

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar

İlk gözlem

Son
gözlem
günü

Emir pazartesi günü ilk gözleminde Ay’ı gördüğü evreyi şekildeki gibi çiziyor.

Emir’in 10 günlük gözlemi süresince aşağıdaki evrelerden hangisi gözlemlenmez?

A) İlk dördün B) Şişkin ay C) Dolunay D) Son dördün

9. Efe, Ay’ın Dünya’dan gözlemlenen farklı görü-
nümlerini çizerek şekildeki kartı hazırlıyor.

Ay’ın Evreleri Kartı

Karttaki Ay’ın görünümleri ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sadece Ay’ın ara evreleri çizilmiş.
B) Sadece Ay’ın ana evreleri çizilmiş.

C) Üç tane ana evre, bir tane ara evre çizilmiş.

D) İki tane ara evre, iki tane ana evre çizilmiş.

10. Öğretmen Güneş, Dünya ve Ay modelini kullana-
rak Ay’ın evrelerini göstermek istiyor.

Ay
Güneş

Güneş, Dünya ve Ay şekildeki gibi aynı doğrultu-
da konumlandırılıyor.

Bu durumda Dünya’dan bakan bir gözlemci 
Ay’ı hangi evrede görür?

A) Dolunay B) Yeni ay

C) Hilal D) Son dördün
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11. Ay’ın evreleri oluş sırasına göre şekilde numaralanarak gösterilmiştir.

Bu görsel incelendiğinde;

I. Şişkin ay evresi 4 ve 6. şekillerde gösterilmiştir.

II. Hilal evresi 2 ve 8. şekillerde gösterilmiştir.

III. İlk dördün evresi 3 ve 7. şekillerde gösterilmiştir.

verilenlerden hangileri doğrudur?

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

12. Ay ile ilgili şekildeki bilgi kartı hazırlanıyor.

I. bilgi :  Ay, kendi etrafında dönme 
hareketi yapar.

II. bilgi :  Ay, Dünya etrafında dolanma 
hareketi yapar.

III. bilgi :  Güneş ışığını yansıtan yüzeyinin 
büyüklüğü, konumuna göre 
değişir.

IV. bilgi :  Ay, Güneş etrafında dolanma 
hareketi yapmaz.

Bilgi kartındaki bilgilerden hangisi hatalıdır?

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

13. Bir yeni ay evresinden sonra tekrar yeni ay evre-
sine ulaşma şekilde gösterilmiştir.

Yeni ay Yeni ay

1. soru :  Bir yeni ay evresinden sonra tekrar ye-
ni ay evresi görülebilmesi için yaklaşık 
olarak kaç gün geçer?

2. soru :  Bu süreye takvimde zaman dilimi olarak 
ne ad verilir?

Sorulan soruların cevapları aşağıdakilerin 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

1. soru 2. soru

A) 7 gün 1 hafta

B) 29 gün 1 hafta

C) 29 gün 1 ay

D) 7 gün 1 ay
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14. Ay’a gönderilen bir gezici robot, üzerindeki fotoğ-
raf makinesi ile Ay yüzeyinin fotoğrafını çekiyor.

Fotoğraf makinesi

Verici

Robot, sahip olduğu verici ile çektiği fotoğrafları 
Dünya’daki bilim insanlarına ulaştırıyor.

Bu robotun çektiği Ay yüzeyi fotoğraflarında 
aşağıdakilerden hangisi görülemez?

A) İrili ufaklı kraterler B) Geniş düzlükler

C) Ormanlık alanlar D) Parçalanmış kayalar

15. Güneş’i inceleyen bilim insanları, ateş topu gibi 
görünen Güneş’in belli kısımlarında sıcaklığı da-
ha düşük bölgeler bulunduğunu saptamışlardır. 
Bu bölgelere Güneş lekeleri adı verilmiştir. Bilim 
insanları, yaptıkları gözlemlerde Güneş lekele-
rinin aynı yöne doğru kaydığını fark etmişlerdir.

Bilim insanları, metinde altı çizilen tespit ile 
aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşmış-
lardır?

A) Dünya’nın Güneş etrafında dolanma hareketi 
yaptığına

B) Güneş’in kendi çevresinde dönme hareketi 
yaptığına

C) Güneş yüzeyinde sıcaklığın her bölgede eşit 
olduğuna

D) Güneş’in merkezinin yüzeyinden daha sıcak 
olduğuna


