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Güneş

Dünya
Ay

Güneş

DünyaAy

Öğretmen öğrenc�ler�nden Güneş, Dünya ve Ay'ın hareketler�-

n� tems�l eden model tasarlamalarını �st�yor.

Efe’n�n Tasarımı Zeynep’�n Tasarımı

Sena tasarımları aşağıdak� g�b� değerlend�r�yor.

Buna göre Sena'nın değerlend�rmeler�nden hang�ler� 

doğrudur?

A)Yalnız I. B) Yalnız II.

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

İk�n�z�n tasarımı da yanlış olmuş.

Efe, sen�n tasarımın doğru olmuş.

Zeynep, sen�n tasarımının doğru olması �ç�n Ay �le Dünya 

yer değ�şt�rmel�.

II .

I  .

III.

Serdar, 07.03.2019 tar�h�nde gökyüzüne baktığında Ay'ı şek�l-

dek� g�b� gözleml�yor.

07.03.2019 I II

Buna göre, Serdar Ay'ın I. ve II. görsellerdek� g�b� hang� 
tar�hlerde gözlemlem�ş olab�l�r?

I. II..

B) 28.03.2019 14.03.2018
C) 21.03.2019 28.03.2019
D) 14.03.2019 28.03.2019

A) 14.03.2019 21.03.2019

Buna göre, Oyalı gösterd�ğ� bu  özell�klerle hang� canlı 

sınıfında yer alır?

C) Omurgasızlar D) Kuşlar

Yaz tat�l� �ç�n köye halasının yanına g�den Mehmet, halasının 

keç�s� Oyalı’yı ve  yavrularını  çok severd�. Yavrularını her gün 

emz�ren ve onları koruyan Oyalı’nın  bu davranışı  Mehmet'� 

çok mutlu ederd�.

A) Memel�ler B) Balıklar

Aşağıda Ay yüzey� üzer�nde yapılan b�r araştırmayla �lg�l� gazete 

haber�nden alıntı yapılmıştır.

Buna göre ver�len met�nden aşağıdak� seçeneklerde yer 

alan çıkarımlardan hang�s� yapılamaz?

A) Ay'ın karanlık yüzey�ne �lk defa robot�k uzay aracı �nd�r�lm�ş

olup Ay yüzey�n�n toprak yapısını �ncelem�şt�r.

C) Ay yüzey�nde yapılan bu deney�n başarısız olmasının neden�

araştırmanın görünmeyen yüzey�nde gerçekleşmes�d�r.

  Ç �n l �  B � l �m  �nsan la r ı  Ay  

yüzey�n� �ncelemek ve b�tk� 

yet�şt�rmek �ç�n hazırladıkları 

deney düzeneğ�n� robot�k b�r 

s�stemle  Ay'ın  Dünya'dan  bakıl-

dığında görünmeyen yüzey�ne 5 Ocak 2019 tar�h�nde �nd�rmey� 

başardılar. Görünmeyen yüz olarak b�l�nen Ay'ın bu yüzey�ne İlk 

defa b�r uzay aracı �nm�ş oldu. Uzay aracı Ay'ın bu yüzey�n�n 

toprak yapısını �nceleyecek aletlerle b�rl�kte pamuk, patates 

tohumu ek�l� toprak, maya ve meyve s�neğ� taşıyordu. B�l�m 

�nsanlarını heyecanlandıran pamuk tohumlarının ç�mlend�ğ�n� 

gösteren fotoğraflar, 15 Ocak 2019 tar�h�nde Ç�n Ulusal Uzay 

İdares� tarafından yayınlandı. Ancak b�r gün sonra yapılan 

açıklamada ç�mlenm�ş pamuk tohumunun, Ay'ın dondurucu 

soğuk geces�ndek� hava koşullarına dayanamadığı ve deney�n 

sonlandırıldığı açıklandı.

B) Ay yüzey�nde �lk defa b�r b�tk� tohumu ç�mlend�r�lm�ş olup

çalışmalar olumsuz sonuçlanmıştır.

D) Ay'ın soğuk hava koşulları özell�kle geceler� b�tk�n�n

yet�şmes�ne elver�şl� değ�ld�r.

Sev�m Öğretmen, b�tk�lerle �lg�l� aşağıdak� kavram har�tasını 
tahtaya ç�zm�şt�r.

Sev�m Öğretmen öğrenc�ler�nden, K ve L �le bel�rt�len yerlere 
ç�çeks�z b�tk�lere, M ve N �le bel�rt�len yerlere ç�çekl� b�tk�lere a�t 
özell�kler yazmalarını �stem�şt�r.

B�tk�ler

Ç�çeks�z b�tk�ler Ç�çekl� b�tk�ler

K: ...................
L: ...................

M: ...................
N: ...................

Hang� öğrenc�n�n yazdığı b�lg� hatalıdır?

A) Emre B) Samet Ege
C) El�f Sena D) Bel�nay

Bel�nay:
Samet Ege:

Emre:

El�f Sena:

M yer�ne, “Tohum üreteb�l�rler.” yazılab�l�r.

N yer�ne, “Ç�çek, kök, gövde ve yapraktan oluşur.” 
yazılab�l�r. 
L yer�ne, “Bataklık, neml� toprak, ağaç gövdeler� ve 
kayaların üzer�nde yaşayab�l�rler.” yazılab�l�r. 

K yer�ne, “Ç�çek bulundurmadıkları �ç�n bes�n ve 
oks�jen üretemezler.” yazılab�l�r.

3.

5.
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DenemeSınıf5. 5

Ahmet lâboratuvarda saf katı X maddes�n� ısıtıp zamanla 
sıcaklığındak� değ�ş�m� gözleml�yor. Daha sonra defter�ne X 
maddes�ne a�t yukarıda ver�len grafiğ� ç�z�yor. 

X maddes� �le �lg�l�, 

l  .   6. dak�kada sıvı halded�r. 

ll .   Donma sıcaklığı 20 ºC' d�r. 

lll.   7. dak�kada kaynamaya başlamıştır. 

�fadelerden hang�ler� doğrudur? 

A) Yalnız l.    B) l ve ll. 
C) ll ve lll.    D) l, ll ve lll. 

Sare Dünya, Güneş ve Ay'ın b�rb�rler�ne göre hareketler�n� 
tems�l eden b�r model hazırlamak �ç�n yukarıdak� g�b� b�r 
düzenek kuruyor. Daha sonra beyaz topların üzer�n� Güneş, 
Dünya ve Ay'a a�t res�mler �le kaplıyor. Model�ndek� topların 
tems�l ett�kler� gök c�sm�ne göre hareketler�n� de numaralan-
dırılmış yön oklarını kullanarak göster�yor. 

A) Y ve Z topları yönünü göstermek �ç�n numaraları farklı yön 

okları kullanılmıştır.

Buna göre Sare'n�n yapmış olduğu model �le �lg�l� aşağı-

dak�lerden hang�s� yanlıştır? 

B) X topunun yönünü göstermek �ç�n 1 numaralı ok kullanıl-

mıştır. 

C)  Z topu üzer�ne Dünya resm�n� yapıştırmıştır. 

D) Yapılan düzenekte topların hareket etmes� �sten�rse, Z topu 

X etrafında dolanmalıdır.  

III. Güneş’�n büyüklüğü karpuza benzet�l�rse Dünya’nın büyük-

lüğü �ç�n elma örneğ� kullanılab�l�r.

�fadeler�nden hang�s� veya hang�ler� doğru olur?

I  . Güneş, hem ısı hem de ışık kaynağıdır.

II . Güneş büyüklüğü, Dünya'nınk�ne eş�tt�r.

C)  Yalnız III    D) II ve III

Görsel� ver�len gök c�s�mler� �le �lg�l�;

A) Yalnız I    B) I ve III 

Yukarıda  Güneş ve Dünya görseller� ver�lm�şt�r. 

A) 1.örnek sıvıların gaz hale geçmes� örneğ�d�r.

D) 2.örnektek� hal değ�ş�m� �le camın buğulanması gerçekleş�r.

B) 1.örnek sıcaklık farkından dolayı gerçekleşm�şt�r.

2.Örnek: Plast�k kaba konulan suyun buz dolabına bırakıldıktan 

sonra buz olarak çıkarılması.

1.Örnek: El�m�ze damlatılan kolonyanın el�m�zden aldığı ısı �le 

buharlaşması.

Aşağıda ısı etk�s�yle gerçekleşen olaylar ver�lm�şt�r.

Ver�len örneklerle �lg�l� aşağıdak�lerden ver�lenlerden 

hang�s�ne yanlıştır?

C) 2.örnek ısı verme sonucu sıvı halden katı hale geçme olayı-

dır.

5.sınıfa g�den Feyza, kardeş�ne süt ısıtıp ver�yor ancak kardeş� 

süt çok sıcak olduğu �ç�n �çem�yor.

B�beron
080 C

Su
020 C

Feyza’nın annes� süte b�raz su katıp çocuğuna �ç�r�yor.

B) Su �le süt arasında ısı alışver�ş� gerçekleş�r.

 0D) Sütün son sıcaklığı 50 C olab�l�r.
C) Sudan süte ısı geç�ş� olmuştur.

Annes�n�n yaptığı bu uygulama �le �lg�l� hang�s� yanlıştır? 

0A) Sütün son sıcaklığı 40 C olab�l�r.

10.

Güneş Dünya
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DenemeSınıf5. 5

Şemayla �lg�l� yorum yapan öğrenc�lerden hang�s�n�n 

verd�ğ� b�lg� doğrudur?

C) Berkay D) Aysel

Berkay:  Kütles� azalır.   Aysel: Hacm� artar.

A) Yade B) Berra

Yade:      Enerj�s�  azalır.    Berra: Hal değ�şt�r�r.

Asumaral Öğretmen, Fen b�l�mler� ders�nde genleşme olayı �le 

�lg�l� şemayı tahtaya ç�zm�ş  ve bu şemada boş bırakılan kutuyu 

öğrenc�ler�nden tamamlamalarını �stem�şt�r. 

Kavanoz kapağı 

Isı alır

Sıcaklığı artar

.......................

Aşağıda eş�t bölmelend�r�lm�ş özdeş d�namometrelere K,L ve 

M c�s�mler� asılarak d�namometrelerdek� değerler okunuyor.

Buna göre K,L ve M c�s�mler�n�n asıldığı d�namometreler-

de okunan değerler aşağıdak�lerden hang�s� g�b�  olamaz?

               K L M  .
A) 6 12 18
B) 10 20 30
C) 8 18 28
D) 16 32 48          

M
L

K

Emre'n�n arabasını hareket ett�rd�ğ� yüzeyler göz önüne 
alındığında;

Emre, oyuncak arabasını aşağıda ver�len üç yüzeyde ayrı ayrı 
ok yönünde hareket ett�r�yor. (Arabalar başlangıçta duruyor.)

A) Yalnız Y B) Z ve Y

Z. Arabayı hareket ett�rmek �ç�n, en fazla kuvvet� toprak yüzey-
de uygulamıştır.

Y. Arabaya etk� eden sürtünme kuvvet� tüm yüzeylerde farklı-
dır.

T. Beton yüzey� su �le ıslatırsa, arabasına etk�yen sürtünme
kuvvet� artar.

C) Y ve T D) Z, Y ve T

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?

Beton Yüzey Toprak Yüzey Cam Yüzey

A) P B) R

C) S D) T

Özdeş c�s�mlere  P, R, S ve T yüzeyler�nde kuvvetler uygulana-

rak eş�t m�ktarda yol aldırılıyor. Uygulanan kuvvetler� ölçülerek 

aşağıdak� grafik elde ed�l�yor.

Kuvvet

Grafiğe göre c�s�mlere uygulanan sürtünme kuvvet� hang� 

yüzeyde  en büyüktür?

A) Kapalı b�r kaptak� neml� s�m�t üzer�nde.

B) Açık b�r kaptak� kuru s�m�t üzer�nde.

C) Kapalı b�r kaptak� kuru s�m�t üzer�nde.

B�lg�: M�kroskob�k canlılar yaşamak �ç�n neml� ve oks�jenl� 

ortamları terc�h ederler.

D) Açık b�r kaptak� neml� s�m�t üzer�nde.

Yukarıdak� b�lg�ye göre, aşağıdak� ortamlardan hang�s�nde 

m�koskob�k canlıların daha çok çoğalması beklen�r?

Aşağıdak� olaylardan hang�s�nde sürtünme kuvvet�n�n 
azaltılması amaçlanmıştır?

A) Motorun aşınmasını engellemek �ç�n yağlamak.
B) Kış mevs�m�nde, araba last�kler�n�n kış last�kler� �le değ�ş-

t�r�lmes�.
C) Ayakkabı tabanlarının tırtıklı yapılması.
D) Düşüp kaymamak �ç�n banyoya paspas koyulması.

13.

16.

Yüzey
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DenemeSınıf5. 5

Asumaral GEZER

Can ŞİMŞEK

EMEĞİ GEÇEN ÖĞRETMENLERİMİZ

Burhan BOZTAŞ

Esra DEMİRCİ

Mürsel GÜNEYMehmet Al� ŞENAY

Orhan İNCEYOL

Serkan Servet YILMAZ

Sahabett�n ABUL

Süleyman ALTINTAŞ

Sam� YEŞİLYURT

Tek�n TAPAN

Ulaş BAŞOĞLU

Eş�t m�ktarda ılık su �ç�ne bel�rt�len m�ktarlarda şeker ve maya 

mantarı koyan Tolga m�kroskop �le gözlem yapıyor.

D) Su m�ktarının maya mantarlarının çoğalmasına etk�s� var

mıdır?

Yapılan deneye göre Tolga’nın araştırma sorusu aşağı-

dak�lerden hang�s�d�r?

A) Bes�n m�ktarının maya mantarlarının çoğalmasına etk�s� var

mıdır?

C) Oks�jen m�ktarının maya mantarlarının çoğalmasına etk�s�

var mıdır?

B) Su sıcaklığının maya mantarlarının çoğalmasına etk�s� var

mıdır?

Arda’nın Deney�

A) Sıvılar ısı verd�ğ�nde genleş�r.

Ÿ Plast�k ş�şe �çer�s�ndek� su sev�yes�n� yen�den  �şaretl�yor.

D) Gazlar ısı aldığında genleş�r.

Ÿ Plast�k ş�şe �çer�s�ne renkl� sıvı koyuyor.

C) Katılar ısı verd�ğ�nde büzüşür.

Ÿ Plast�k ş�şedek� sıvı sev�yes�n� �şaretl�yor.

Ver�len �şlem adımlarına göre, Arda hang� deney� yapıyor 
olab�l�r ?

Ÿ Plast�k ş�şey� �ç�nde daha yüksek sıcaklıkta su bulunan
gen�ş hac�ml� b�r kaba koyarak yeter� süre beklet�yor.

B) Sıvılar ısı aldığında genleş�r.

Kuvvet ölçerler c�s�mler�n esnekl�k özell�ğ�nden
yararlanarak yapılır. Bas�t b�r d�namometre

yapımı sırasında s�lg� - enjektör ve ...... 
kullanab�l�rs�n�z. 

Yapılan açıklamaya göre aşağıdak�lerden hang�s�n� kuvvet 
ölçer yapımında kullanılacaktır ?

A)      B)

C)   D)  

     Kalem  Ataç

        Sünger   Last�k

18. Isı ve sıcaklık �le �lg�l� bazı kavramlar aşağıdak� g�b� ver�lm�şt�r.

1-Isı b�r enerj�d�r.

2-Alınan veya ver�len ısı kalor�metre �le hesaplanır.

4-Sıcaklık maddeler arasında alınıp ver�l�r.

5-Sıcaklık, enerj� değ�ld�r.

6-Sıcaklık termometre �le ölçülür.

3-Sıcaklık b�r�m� joule ve kalor�d�r.

7-Isı b�r�m� derece Celc�us'tur (sels�yus).

8-Isı maddeler arasında alınıp ver�lemez.

A) 1, 2, 5, 6

Buna göre hang� kavramlar doğru ver�lm�şt�r?

C) 1, 2, 5, 6, 7

B) 2, 3, 6, 7

D) 1, 2, 4, 6, 7, 8
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