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6. B C D B C B

7. D D B C C C

8. C A C D D C

9. B B A B B B

10. A B C B A C

11. C B A

12. A A B

13. D C B

14. B A D

15. B C D

16. A C A

17. D C C

18. A B D

19. C C C

20. B C A

6. SINIF | 1. KURUMSAL DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI

Değerli hocam, adil bir sınav olması için gereken 
özeni göstermenizi önemle rica ederim.

Sınavları devam eden okul ve bayilerimiz var 
cevapları sınav sonrası lütfen paylaşmayınız.

Sınav, sisteme yüklendikten sonra öğretmen ve öğrenci anlık sistemden sınav sonucunu ve cevapları görebilir.



MOTİVASYON İÇİN OMAGE!  
SEVİYE-KOLAY-ORTA 

6. SINIF TÜRKİYE GENELİ KURUMSAL DENEME SINAVI -1 
TÜRKÇE ÇÖZÜMLERİ 

 
(A Kitapçığı) 

1. ‘’Hafıza’’ sözcüğünün eş anlamlısı ‘’bellek, ‘’orijinal’’ sözcüğünün eş anlamlısı ‘’özgün, ‘’açık’’ sözcüğünün zıt anlamlısı 
‘’kapalı’’ ve ‘’bulanık sözcüğünün zıt anlamlısı ‘’berrak’’ şeklindedir. Sözcükler tabloya yerleştirildiğinde C sütununda 
‘’LGPR’’ harfleri oluşur. 
Cevap A’dır. 
 

2. ‘’Var olan her şeyi içine almış olan sonsuz boşluk’’ anlamına gelen sözcük ‘’uzay’’dır. 
Cevap A’dır. 
 

3. ‘’yandı, ağır ve ince ’’ sözcükleri cümlede mecaz anlamda kullanılırken C seçeneğindeki ‘’ucuz’’ sözcüğü gerçek 
anlamda kullanılmıştır. 
Cevap C’dir. 
 

4. ‘’Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethettiğinde 21 yaşındaydı.’’ cümlesinde nesnel anlatım vardır. 
Cevap C’dir. 
 

5.  
I. Derslerindeki başarıyı artırmak için çok çalışacağını söyledi. (Amaç-sonuç) 
II. Arkadaşına küstüğü için morali hiç yoktu. (Neden-sonuç) 
III. Annem, akşam yemeği yapmak üzere mutfağa gitti. (Amaç-sonuç) 
Cevap D’dir. 
 

6. Gözüne uyku girmemek: Uyumamak, uykusuz kalmak. 
Karda yürüyüp izini belli etmemek: Kimsenin sezemeyeceği biçimde gizli iş çevirmek. 
Saksıyı çalıştırmak: akılcı davranarak sorunları çözmek. 
Kaşla göz arasında: Kısa bir zaman içinde, çok çabuk. 
Cevap B’dir. 
 

7. Verilen metinden ‘’İstenilen bilgiye sadece kitap okuyarak ulaşılabilir.’’ cümlesi çıkarılamaz. 
Cevap D’dir. 
 

8. Verilen metinde işitme duyusuyla ilgili bir bilgiye yer verilmemiştir. 
Cevap C’dir. 

 
9. Verilen metnin konusu ‘’Okumanın önemi’’ olmalıdır. 

Cevap B’dir. 
 

10. Verilen metin basketbol ile ilgilidir. A seçeneğindeki görsel ise futbolla ilgilidir. 
Cevap A’dır. 
 

11. Verilen hikâyede kişi (Ayıcık ve kız), olay (Annesinden izin almadan dışarı çıkmak.) ve yer (ev, oda) unsurları 
belirgindir. Metinde zaman unsuruna yer verilmemiştir. 
Cevap C’dir. 
 



12. I. öncülde akıllı saatin ne olduğundan söz edilmiştir. Diğer cümlelerde ise akıllı saatin işlevinden söz edilmiştir. 
Cevap A’dır. 
 

13. Verilen grafik incelendiğinde D seçeneğindeki ‘’Bursa’daki konut satışları sürekli artmıştır.’’ bilgisi yanlıştır. Çünkü 
Bursa’daki konut satışları inişli çıkışlıdır. 
Cevap D’dir. 
 

14. Verilen cümleler düşüncenin akışına göre ‘’III-I-IV-II’’ şeklinde sıralanmaktadır.  
Cevap B’dir. 
 

15. Verilen metin incelendiğinde II numaralı öncülün ilkyardım çantasının neye koyulacağından söz etmiştir. Diğer 
öncüllerde ise bu çantanın içeriğinden söz edilmiştir. 
Cevap B’dir. 
 

16. ‘’Aysel ve Mahmut, gecenin geç saatlerine kadar sohbet ediyorlardı.’’ cümlesinde virgül, yüklemden uzak düşmüş 
özneyi belirtmek için kullanılmıştır. 
Cevap A’dır. 
 

17. Verilen sözcükler bulmacada bulunduktan sonra kalan harfler, ‘’BAŞARDINIZ’’ sözcüğünü oluşturur. 
Cevap D’dir. 
 

18. ‘’Karşımızdaki dağlar her zaman sislidir çünkü yüksekliği çok fazladır.’’ cümlesinde ‘çünkü’’ sözcüğü iki cümle arasında 
bağlantı ve geçiş unsuru olarak kullanılmıştır. 
Cevap A’dır. 
 

19. Verilen metin eski ekmek kalıntılarının bulunmasından söz etmektedir. Dolayısıyla bu metne ‘’En Eski Ekmek 
Kalıntılarının Keşfi’’ başlığının getirilmesi daha uygun olur. 
Cevap C’dir. 

20. ‘’Öğretmenin verdiği ödevleri kitapda bulabilirsiniz.’’ cümlesinde yazım yanlışı vardır. Doğrusu ‘’Öğretmenin verdiği 
ödevleri kitapta bulabilirsiniz.’’ şeklinde olmalıdır. 
Cevap B’dir. 
 
. 
 

 



MOTİVASYON İÇİN OMAGE!  
SEVİYE-KOLAY-ORTA 
6. SINIF KURUMSAL DENEMESINAVI-1 

SOSYAL BİLGİLER ÇÖZÜMLERİ 
 

 (A Kitapçığı) 

1. Ayşe öğrenci rolü gereği düzenli olarak okula gider ve okul kurallarına uyar, doktor rolü gereği 
hastaları muayene eder ve anne olması gereği çocuğunun beslenme, giyinme, barınma, güvenlik 
ve eğitim ihtiyaçlarını karşılar. I, II ve III. davranışlar Ayşe’nin rolü gereği uyduğu doğru 
davranışlardır. Fakat kişilerin devletle ya da birbirleriyle yaşadığı anlaşmazlıkları çözüme 
kavuşturmak hukukçuların görevlerindendir ve Ayşe’nin rolü ile ilgili değildir. DoğruCevap:A 
 

2. Metinden hareketle bireylerin aynı anda birden fazla role sahip olabildiği, rollerin bazılarının 
doğuştan bazılarınınsa sonradan edinildiği ve her rolün kendine özgü sorumluluklarının olduğu 
bilgisine ulaşılabiliyorken sahip olunan rollerin hepsinin hayat boyu aynı kalması söz konusu 
değildir. DoğruCevap:D 

 
 

3.  Elektrik Mühendisi İlker Bey’in evdeki sigortaları tamir etmesi,rehber öğretmen olan Beril 
Hanım’ın eğitim koçluğu yapması ve Avukat Hasan Bey’in sorun yaşadığı satıcıyı tüketici 
mahkemesine şikâyet etmesi rol pekişmesine örnektir. II, III ve IV rol pekişmesidir. Fakat Efe’nin 
Sosyal Bilgiler Öğretmeni olan babasına derste “baba” diye seslenmesi rol çatışmasına örnek 
gösterilebilir. Doğru Cevap: D 

4. Verilen bilgilerden hareketle tarihin bireylere millet olma bilinci kazandırdığı, millî kültürün 
zaman içinde yaşanılan birikimlerle oluştuğu ve tarih bilinciyle hareket edilmesi sonucu birlik 
beraberlik duygusunun güçlendiği bilgisine ulaşılabilir. Fakat milletler geçmişi bir yana bırakıp 
geleceğe odaklanarak gelişebilir cümlesi doğru bir düşünce değildir. Doğru Cevap: B 

 
 

5. Verilen faaliyetlerden kına gecesi, asker uğurlama merasimi,Kırkpınar yağlı güreşleri ve ebru 
sanatı Türk kültürüne ait unsurlardandır. DoğruCevap: D 
 

6. Görselde verilen açıklamaların ilgili olduğu kültürel ögeler sırasıyla gelenek görenek, din, dil, tarih 
ve mimaridir. Doğru Cevap:C 

 
 

7. Verilen durumların hepsi büyüklere saygı ve küçüklere sevgi göstermek, misafirlere ikramlarda 
bulunmak, ihtiyacı olanlara yardım etmek ve ortak dile sahip çıkmak milletin birlik ve 
beraberliğini güçlendirir. Doğru Cevap: D 
 

8. Kızlar futbol oynayamaz, kadınlar duygusaldır ve Çekik gözlüler Çinlidir cümleleri kalıp yargı 
içerir.Fakat Elif dersine çalışırsa başarılı olacaktır kalıp yargı içermez. DoğruCevap: A 



9. Verilenlerden hareketle yardımlaşma kültürü olan toplumlarda sorunların daha hızlı çözüldüğü, 
Toplumsal dayanışmada devlet ve vatandaş iş birliği içinde olması gerektiği ve sosyal 
yardımlaşmayı destekleyici faaliyetlere katılmanın toplumsal birlikteliği güçlendirdiği bilgisine 
ulaşılabilir. Fakat sivil toplum kuruluşlarının vatandaşın yaralarını sarmada tek yetkili kurum 
olması söz konusu değildir.Doğru Cevap: B 
 

10. Bilge kişi iletişimi olumsuz etkileyen tutum ve davranışlardan ön yargıyı eleştirmiştir.  
 

Doğru Cevap:B 



MOTİVASYON İÇİN OMAGE!  
SEVİYE: KOLAY-ORTA 

6. SINIF TÜRKİYE GENELİ KURUMSAL DENEME SINAVI -1 
DİN KÜLTÜRÜ ÇÖZÜMLERİ 

 
 (A Kitapçığı) 

1. Ayette peygamberlerin insanlar içinden seçilmesinin sebebinden bahsedilmektedir.  Peygamberlerin insanlar gibi 
değil melekler gibi olması gerektiği ifadesine ulaşılamaz. 
Cevap B’dir. 
 

2. A, B ve D şıkları verilen ayette bahsedilen tevhid inancıyla ilgili ayetlerdir. C şıkkında bulunan ayette farklı bir 
konudan bahsedilmektedir. 
Cevap C’dir. 
 

3. Verilen ayette Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlere iman etmenin gerekliliği de belirtilmektedir. Dolayısıyla D 
şıkkında verilen yargıya ulaşılamaz. 
Cevap D’dir. 
 

4. Fetanet sıfatı peygamberlerin akıllı ve zeki olmaları ile ilgilidir. B şıkkında da bununla ilgili bir anlam bütünlüğü 
bulunmaktadır. 
Cevap B’dır. 
 

5. Kur'an'da peygamberlerin hayatlarından bahsedilmesinin sebebi olarak o peygamberleri örnek almak olduğu A 
şıkkında belirtilmektedir. 
Cevap A’dir. 
 

6. Şiirde Kur'an'da kaç peygamberin ismi geçtiği ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. 
Cevap D’dir. 

 

7. Bütün peygamberler aynı mucizeleri göstermemişlerdir. Ayrıca mucizeler Allah’ın (c.c.) peygamberlere bir yardımıdır. 
Üç numaralı cümle yanlıştır. 
Cevap B’dir. 
 

8. Verilen öncüllerde Peygamber kavramı ile ilgili bilgiler verilmektedir. 
Cevap C’dir. 
 

9. Hz. İbrahim peygamber Kur'an'da adı geçen ve peygamberliği tartışmasız büyük bir peygamberdir. Diğer üç isim 
konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. 
Cevap A’dır. 

 
 

10. Verilen metinde Peygamberlerin sıdk sıfatından bahsedilmektedir. Yalan söylememek doğrudan ayrılmamak sıdk 
sıfatı ile ilgilidir. 
Cevap C' dir. 

 



MOTİVASYON İÇİN OMAGE!  
SEVİYE-KOLAY-ORTA 
6. SINIF KURUMSAL DENEMESINAVI-1 

İNGİLİZCE ÇÖZÜMLERİ 
 

1. Soru kökünde, metinde Rose ile alakalı olmayan bilgi sorgulanıyor. Metne baktığımızda Rose’un favori dersleriyle 
alakalı bir bilgi yoktur.  
Cevap: C 

 
 
2. Soru kökünde, Tina’nın akşamları yapmadığı rutini sorgulanıyor. Metne baktığımızda; have a shower veya take a 

bath gibi bir ifade yer almadığı için cevap D seçeneğidir. 
Cevap: D 

 
 
3. Soru kökünde doğru seçenek sorgulanıyor. Görsele baktığımızda “Sally öğleden sonra (5:30) dans kursuna katılır.” 

ifadesi doğrudur.  
Cevap: C 

 
 
4. Soru kökündemetinde cevabı olmayan seçenek sorgulanıyor. “How does he gotoschool? = O okula nasıl gider?” 

sorusunun cevabı yoktur. 
Cevap: B 

 
 
5. Soru kökünde kimin görselde yer almayan saat sorgulanıyor. Saatlere baktığımızda D seçeneğinde 3:20 yapılan 

herhangi bir eylem yoktur. 
Cevap: D 

 
 
6. Soru kökünde Jack’in günlük rutin sıralaması sorgulanıyor. Buna göre sıralama Jack kalkar, elini yüzünü yıkar, 

evden ayrılır ve otobüse biner olmalı. 
Cevap: B 

 
 
7. Soru kökündedoğru olan seçenek sorgulanıyor. C seçeneğinde “Öğrencilerin yarısı bilgisayar oyunlarını oynamayı 

seviyorlar” denilmiş.30 öğrenci var ve yarısı 15 kişi eder. 
Cevap: C 

 
 
8. Soru kökünde görsellerle eşleşmeyen seçenek sorgulanmış. D seçeneğinde Mary’nin Pazar aktivitelerinde birinin 

gitar çalmak olduğu söylenmiş. Görsele baktığımızda bu aktivitenin cumartesi olduğu görmekteyiz. 
Cevap: D 
 

 
9. Soru kökünde Tom’un Bob’a sormadığı soru sorgulanıyor. B seçeneğinde “Ödevini nerde yaparsın?” sorusuna 

cevap olacak herhangi bir ifade yoktur. 
Cevap: B 

 
 
 
10. Soru kökünde Pam’in doğum gününü gösteren seçenek sorgulanıyor. Pam7. ayın (July) 6’sında doğmuş. Buna 

göre cevap B seçeneğidir. 
Cevap: B 



6. SINIF 1. KURUMSAL DENEME MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ 
 

1) Birinci havuza 35 tane = 243 fayans, ikinci havuza 27 tane = 128 tane fayans kullanılır. İki havuz arasında  
243 - 128 = 115 fayans fark vardır. 

Doğru Cevap A Seçeneğidir. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2) Yıldız = çarpma, kare = çıkarma, daire = toplama, üçgen ise bölmedir. 

Doğru Cevap C Seçeneğidir. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3) Aykut = 6.8 + 10.8 = 8.(6+10), Feyza = 10.8 + 15.10 = 10.(8+15), Nisa = 10.6 + 12.10 = 10.(6+12) TL ödeme 
yapar. A, B, C seçeneği olur D seçeneği ise olamaz. 

 
Doğru Cevap D Seçeneğidir. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4) Mavi küp 64cm, Yeşil küp 81cm ise toplam 145cm'dir. Üç küpün yüksekliği 289 cm ise kırmızı küpün 
yüksekliği 289 - 145 = 144 cm'dir. 
 

Doğru Cevap B Seçeneğidir. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5) Arda= 244 - 5 . 16 = 164 cm, Can= 164/2 = 82 + 85 = 167cm, Bahadır=128cm'dir.  

Doğru Cevap A Seçeneğidir. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6) Alanlar toplamı 14.12 + 12.11 = 12.(14+11) = 12.25 ise dikdörtgenin kısa kenarı 12 cm'dir. 

Doğru Cevap C Seçeneğidir. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7) ICBI = 144 + 81 = 225 cm, IDEI = 64 + 225 = 289 cm olduğundan doğru cevap C seçeneğidir. 

Doğru Cevap C Seçeneğidir. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8) Asansörün yerden yüksekliği = 65 - 5.3 metredir. 

Doğru Cevap D Seçeneğidir. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9) Üç spor türünden toplam 3.(6+4+5) öğrenci alınmalıdır. 

Doğru Cevap B Seçeneğidir. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10) Sayıları üslü olarak yazarsak 2562=164=48=216 eşitliğinden 2’nin kuvveti 16 olur. 

Doğru Cevap A Seçeneğidir. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11) Bilge’nin işleminin sonucu 10'a eşit ise üçgen = artı, kare ise bölmedir. O zaman daire . yıldız ise çıkarma 
olmalıdır.  

Doğru Cevap B Seçeneğidir. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12) 4 çubuk eklenecek olduğuna göre toplam uzunluk 4.(3+5) cm olmalıdır. 

Doğru Cevap A Seçeneğidir. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



13) Apartmanların uzunlukları toplamı 4.36, boşlukların toplam uzunluğu ise 3.27'dir.  
Buna göre 4 . 36 + 3 . 27 = 225 cm olduğuna göre: IABI=225 m'dir. 

Doğru Cevap C Seçeneğidir. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14) 24 . 6 + 3 = 147 olur. 

Doğru Cevap A Seçeneğidir. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15) Toplam ücret= 5 . 3 + 6 . 3 + 11 . 17 = 3 . (5+6) + 11 . 17 = 11 . (3 + 17) = 11 .20 'dir.  
 

Doğru Cevap C Seçeneğidir. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
16)  Arif işlem önceliğine dikkat etmediği için 2. adımda yanlışlık yapmıştır.  
Doğru çözüm ise à36 + 18 / 9 = 36 + 2 = 38 olur. 

Doğru Cevap C Seçeneğidir. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
17) 144 + 256 = 400 basamak olur. 400 sayısı ise 202 ye eşittir. 

Doğru Cevap C Seçeneğidir. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
18) Sevgi apartmanında 64 daire, Neşe apartmanında 81 daire vardır. Doğru cevap B seçeneğidir. 

Doğru Cevap B Seçeneğidir. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
19) 16 + 27 / 3 . 4 = 52 ise 12 / 3 . 5 + 3 = 23'tür. 
 

Doğru Cevap C Seçeneğidir. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
20) 1. kutuya sonucu 64 olan 3 top düşer. 2. kutuya sonucu 81 olan 2 top düşer. AB iki basamaklı sayısı 32 olur. 
32 = 25'tir. 

 
Doğru Cevap C Seçeneğidir. 

 



MOTİVASYON İÇİN OMAGE!  
SEVİYE-KOLAY-ORTA 

6. SINIF TÜRKİYE GENELİ KURUMSAL DENEME SINAVI -1 
FEN BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ 

 
 (A Kitapçığı) 

1. Z gezegeni Mars’ı temsil ettiğine göre T, Q ve P gezegenleri Jüpiter, Satürn, Uranüs ya da Neptün’den 
herhangi üçü olabilir. X ve Y gezegenleri ise Dünya, Venüs ve Merkür’den herhangi ikisi olabilir. Tabi Güneş’e 
yakınlık sıralarına dikkat edilmeli.  

 
I. X, Güneş Sistemi’ndeki en sıcak gezegen olabilir.  √ ( Venüs en sıcak gezegen olup Mars’a göre Güneş’ e daha 

yakındır.) 
II. T, Q ve P gezegenlerinin halkası vardır. √ ( Mars’ dan sonra yer alan tüm gezegenlerin halkası vardır.) 

       III. X ve Y karasal gezegenlerdir. √ ( Mars’ da dahil olmak üzere Güneş’e en yakın 4 gezegen karasal yapıdadır.) 
 

Doğ ru Cevap D ğ ıkkıdır. 
 

2. Gezegenlerin büyüklükleri arasındaki ilişki; 
Jüpiter> Satürn> Uranüs> Neptün> Dünya> Venüs> Mars> Merkür şeklindedir. D şıkkındaki sıralama olamaz. 

 
Doğ ru Cevap D ğ ıkkıdır. 

 
3. Özellikleri verilen gezegenler sırasıyla; Mar- Venüs-Uranüs- Jüpiter’dir. Satürn gezegenine ait poster 

bulunmamaktadır. 
 

Doğ ru Cevap A ğ ıkkıdır. 
 
4. 
      -  Atmosferden geçerken yanarak tükenmeyip yeryüzüne kaya olarak düşen meteor parçalardır.  Göktaşı 
      - Güneş etrafında dolanan, kendi enerjisini üretemeyen farklı büyüklükteki gök cisimleridir.           Gezegen 
      - Güneş Sistemi'nin oluşumu sırasında ortaya çıkan aşınmış kaya ve metal parçalarıdır.               Asteroit 
      - Bir gezegenin çevresinde belli bir yörüngede dolanan gök cisimleridir.                                          Uydu 

 
Doğ ru Cevap A ğ ıkkıdır. 

 
5.Dilek’in verdiği bilgiler Uranüs’e, Asya’nın verdiği bilgiler Venüs’e, Begüm’ün verdiği bilgiler Mars’a 
aittir. 
 

Doğ ru Cevap B ğ ıkkıdır. 
 
6. Asteroit kuşağı Mars ile Jüpiter’in yörüngeleri arasında yer alır. Bu durumda A gezegeni Mars’ı B gezegeni Jüpiter’i 
temsil etmektedir. 
 

I. A gezegeni Güneş’e yakınlık bakımından dördüncü sırada yer alır. •   
II. B gezegeni karasal gezegenlerin en büyüğüdür. ×( Hem karasal hem de gazsal gezegenlerin en büyüğüdür.) 

      III. B gezegeni Güneş Sistemi'ndeki en büyük gezegen iken A gezegeni 7. büyük gezegendir. •  
Doğ ru Cevap B ğ ıkkıdır. 

 
7. Kendi etrafındaki bir tam turunu en uzun sürede tamamlayan gezegen Venüs’tür. A doğru 
    Gezegenlerin Güneş etrafındaki dolanma süreleri incelendiğinde Güneş’ten uzaklaştıkça dolanma süreside 
artmıştır. B doğru 
    Gündüz süresi en uzun olan gezegen Güneş etrafındaki turunu en uzun sürede tamamlayan değil kendi ekseni 
etrafındaki turunu en uzun sürede tamamlayan gezegendir. C yanlış 
    Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklığı ile kendi etrafındaki dönme süreleri arasında bir ilişki yoktur. D doğru 

Doğ ru Cevap C ğ ıkkıdır. 



8. Karasal (iç ) gezegenler A, Gazsal (Dış ) gezegenler B olarak adlandırılmıştır. Karasal gezegenlerin yörünge çapları 
gazsal gezegenlere göre daha küçüktür. Gazsal gezegenlerin atmosferleri kalındır.  
 

Doğ ru Cevap C ğ ıkkıdır. 
 
9.  I- Güneş tutulması sırasında, II- Ay tutulması sırasında Güneş, Dünya ve Ay’ın konumlarını göstermektedir. 
I konumunda yani Güneş tutulması sırasında Ay yeniay evresindedir. A yanlış 
II konumunda yani Ay tutulması sırasında Ay gecenin yaşandığı her yerde gökyüzünde bir süre görünmez. B doğru 
I konumunda Ay tutulması değil Güneş tutulması yaşanır. C yanlış 
II konumunda Ay yeniay değil dolunay evresindedir. D yanlış 
 

Doğ ru Cevap B ğ ıkkıdır. 
 
10.  Soru-1 Cevapları: 1 ve 2 
       Soru-2 Cevapları: 2 ve 7 
       Soru-3 Cevapları: 4 ve 5 
       Soru-4 Cevapları: 3 ve 4   toplarsak 28 yapar. 
 

Do• ru Cevap C ğ ıkkıdır. 
 
11. Tabu oyununda yasaklı kelimeler verilen kelimeyi çağrıştıran kelimelerdir. Venüs için yasaklı kelimeler çoban 
yıldızı ve soğuk olamaz Venüs ile alakalı olmadıklarından B ve D şıkları elenir. Göktaşı için çukur kelimesi yakındır. 
Yeryüzüne düşen meteor parçalarına göktaşı denir ve yeryüzünde çukurlar oluşturabilir. Işık ve göktaşı arasında 
herhangi bir ilişki yoktur. C şıkkı da elenir. Ay, Dünya’nın uydusu olduğundan Uydu için Ay yakın bir kelimedir. 
 

Doğ ru Cevap A ğ ıkkıdır. 
 
12. Görseli verilen doğa olayı Güneş tutulmasıdır. Güneş tutulması sırasında Ay Güneş’e daha yakın konumdadır.  Ay 
Yeniay evresindeyken gerçekleşir. Dünya’nın her yerinden değil belli bir bölgede izlenebilir. 
 

Doğ ru Cevap B ğ ıkkıdır. 
 
13. Görselde de görüldüğü gibi Güneş tutulması sadece A noktasında izlenirken Ay tutulması gecenin yaşandığı Z ve   
T bölgelerinde izlenebilir. 
 

Doğ ru Cevap B ğ ıkkıdır. 
 
 
14.Ay, Güneş ışınlarının Dünya’ya ulaşmasını engeller. Güneş Tutulması 
 
     Dünya, Güneş ile Ay arasındadır. Ay Tutulması 
     Tutulma uzun süre gözlenir. Ay Tutulması 
     Ay, yeniay evresindeyken gerçekleşir. Güneş Tutulması 
     Tutulma dar bir alanda gözlenir. Güneş Tutulması 
 
 

Doğ ru Cevap D ğ ıkkıdır. 
 
 
15. 1 numaralı gök cisminin yeryüzüne çarptığında oluşturduğu çukurlara gök taşı çukuru denir.                   √ 
2 numaralı gök cisminin atmosferde parçalanıp yok olması halk arasında yıldız kayması olarak bilinir.    √ 
3 numaralı gök cismi asteroit ya da kuyruklu yıldızdan kopan kaya parçası olabilir.                                   √ 
2 numaralı gök cisminin parçaları yeryüzüne düştüğünde meteor adını alır.                                               × ( Meteor değil göktaşı denir.) 
 

Doğ ru Cevap D ğ ıkkıdır. 
 
16. Görseli verilen gök cisimleri asteroitlerdir. Mars ile Jüpiter arasında yoğun olarak bulunurlar. Doğru 
       Güneş Sistemi’nin oluşumu sırasında ortaya çıkmışlardır. Doğru 
       Küçük parçalar halinde Dünya atmosferine girdiklerinde göktaşı değil meteor adını alırlar. 

Doğ ru Cevap A ğ ıkkıdır. 



17.  Gezegenlerin tabloda verilen yüzey sıcaklıkları incelendiğinde gazsal ( dış ) gezegenlerin yüzey sıcaklıkları karasal 
( iç) gezegenlerden daha düşüktür.  
 

Doğ ru Cevap C ğ ıkkıdır. 
 
 
18. P ( Jüpiter ) Dünya’dan çıplak gözle görülebilir. Doğru 
       L ( Venüs ) halk arasında çoban yıldızı olarak bilinir. Doğru 
       Bilinen en fazla uydusu olan gezegen  R ( Satürn ) dür. Doğru 
       Kendi etrafındaki dönme yönleri diğer gezegenlerden farklı olan gezegenler  L ( Venüs ) ve S ( Uranüs ) dür. 
 

Doğ ru Cevap D ğ ıkkıdır. 
 
 
19. Hem Güneş’e olan uzaklıkları hem de büyüklükleri dikkate alındığında A, B, C ve D gezegenleri sırayla Uranüs- 
Mars- Jüpiter- Merkür olabilir. 
 

Doğ ru Cevap C ğ ıkkıdır. 
 
 
20. Güneş tutulması sırasında Ay tutulmasına göre Ay Güneş’e daha yakın olduğundan X Güneş Tutulmasını, Y Ay 
tutulmasını temsil etmektedir.  
     Güneş tutulması Ay tutulmasına göre daha seyrek gerçekleşir. Doğru 
     Ay tutulmasının değil Güneş tutulması filtreli gözlükle izlenmelidir. Yanlış 
     Güneş tutulması Ay’ın dolunay değil yeniay evresinde gerçekleşir. Yanlış  
 

Doğ ru Cevap A ğ ıkkıdır. 
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