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Yukarıdak� şemada buz, su ve su buharının ısı etk�s�yle 
hal değ�ş�mler� göster�lm�şt�r.

Buna göre, aşağıdak� örneklerden hang�s� numa-
ralandırılan hal değ�ş�mler�ne uygun örnek değ�ld�r?

A) Dondurmanın Güneş altında er�mes� 1. değ�ş�me ör-
nekt�r.

B) Islak çamaşırların asıldıktan b�r süre sonra kuruması 
3. değ�ş�me örnekt�r.

C) Buzdolabından çıkan b�r ş�şen�n etrafında su damla-
cıkların oluşması 4.değ�ş�me örnekt�r.

D) Termometre �ç�ndek� sıvının soğuk havada büzülerek 
aşağı �nmes� 2.değ�ş�me örnekt�r.

Ver�len model göz önüne alındığında, öğretmen�n 
verd�ğ� cümledek� boşlulara sırası �le aşağıdak�lerden 
hang�s� gelmel�d�r?

A) 1 ve 3                          B) 1 ve 4

C) 2 ve 3                          D) 2 ve 4

Doğa yürüyüşüne çıkan Öykü topladığı b�tk�dek� özell�k-
ler� aşağıdak� tabloya kaydetm�şt�r.

Buna göre Öykü'nün �nceled�ğ�  b�tk� aşağıdak�lerden 
hang�s� olab�l�r?

A) Elma ağacı     B) Kara yosunu      

C) Çam ağacı      D) Papatya
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Yapılar Kök Yaprak Ç�çek

B�tk� Yok Var Yok

Buz Su
Su

Buharı

1 3

2 4

6. Duygu Öğretmen, öğrenc�ler�nden sürtünme kuvvet�n�n 
yarar ve zararları hakkında örnek vermeler�n� �stem�ş, 
aşağıdak� cevapları almıştır.

Buna göre, hang� öğrenc� sürtünme kuvvet�n�n farklı 
b�r etk�s�ne örnek verm�şt�r?

A) Can     : Tahtadak� yazıları kolayca s�lmem�z� sağlar.

B) Ozan  : Araç last�kler�n�n zamanla aşınmasına neden 
olur.

C) Özlem : Zem�nde kaymadan hareket etmem�z� sağlar.

D) Anıl    : Paraşütle atlayan �nsanın güvenle yere �nme-
s�n� sağlar.

3. B�r maddeye a�t sıcaklık - zaman grafiğ� şek�ldek� g�b�d�r.

Bu madde �le �lg�l� aşağıdak� �fadelerden hang�s� yan-
lıştır?

A) Grafikten er�me ve kaynama sıcaklığı tesp�t ed�leb�l�r. 

B) Madde 4 ve 6 dak�kaları arasında er�m�şt�r.
OC) Kaynama sıcaklığı 120 C’d�r.

D) Madde 6 ve 8 dak�kaları arasında gaz hal�nded�r. 

OSıcaklık ( C)

Zaman (dk)0

120

60

102 4 6 8

5.

Tarık Öğretmen, masadak� c�s�mler� kullanarak Ay, Dünya 
ve Güneş model� hazırlamak �st�yor.

Buna göre model�ndek� c�s�mler� büyüklük bakımın-
dan nasıl eşleşt�rmel�d�r?

         Ten�s Topu                  B�lye                    Karpuz        

A)            Ay                       Dünya                  Güneş

B)        Dünya                    Güneş                      Ay

C)        Dünya                        Ay                     Güneş

D)        Güneş                    Dünya                      Ay

Karpuz

Ten�s
Topu

B�lye

Dünya ve Ay sırası ile
hareketlerini ..... ve ......

yönlerinde yapar.



7. Asumaral Öğretmen, sınıfa el fener�, ten�s raket�, gözlük , 
porselen fincan, tahta, buzlu cam ve yağlı kağıt get�r�yor.  
Sınıfın yazı tahtasını el fener� �le aydınlatarak öğrenc�ler-
den ışık kaynağının önüne malzemeler�n en az 3 tanes�n� 
kullanarak aydınlatılan bölgedek� değ�ş�kl�klere göre b�r 
grafik ç�zmeler�n� �st�yor.

Deney� doğru b�r şek�lde yapan İrem, malzemeler�n ışığı 
geç�rme durumlarına göre aşağıdak� grafiğ� ç�z�yor.

Buna göre İrem'�n kullandığı malzemeler aşağıdak�-
lerden hang�s�d�r?

               1                             2                            3        

A)   Ten�s raket�             Gözlük camı            Yağlı kağıt

B)       Tahta                      F�ncan                 Buzlu cam

C)   Buzlu cam              Gözlük camı            Yağlı kağıt

D)   Ten�s raket�                  Tahta                  Buzlu cam
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10. Sıcaklığı b�l�nmeyen 1 numaralı kaptak� suya, 2 numaralı 
okaptak� sıcaklığı 10 C olan m�ktarları b�l�nmeyen su yavaş 

yavaş karıştırılıyor.

B�r süre beklend�kten sonra karışımın son sıcaklığı 
o25 C olarak ölçüldüğüne göre 1 numaralı kaptak� 

osuyun �lk sıcaklığı kaç C olab�l�r?

A)  B)o o0 C      15 C 
o oC) 25 C     D) 35 C

2
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Işığı geç�rme
durumları

Malzemeler

8.

Hale Öğretmen, Pel�n ve El�fsu'ya tahtaya yazdığı hare-
ket türler�n�n numaralarını kullanarak yanıtlayacakları so-
rular yönelt�yor.

Pel�n  : Hang� hareketler�n yönler� aynıdır?
El�fsu : Ay'ın evreler�n�n oluşmasına neden olan hareket 

hang�s�d�r?

Pel�n ve El�fsu'nun doğru yanıtları aşağıdak�lerden 
hang�s� g�b� olur?

              Pel�n                El�fsu                                   

A)          2 ve 3                   2           

B)        1, 2 ve 3                 1
C)          1 ve 2                   1

D)        1, 2 ve 3                 2  

Ay’ın üç hareket� vardır. Bunlar:
Kend� etrafında dönme hareket�.1- 
 Dünya etrafında dolanma hareket�.2-
 Dünya �le b�rl�kte Güneş etrafında do-3-

lanma hareket�.

11.

Yukarıda ver�len canlı türler�nden hang�ler� gözle gö-
rülemed�ğ� �ç�n m�kroskop kullanılmaktadır?

A) Am�p ve Bakter�

B) Am�p ve Yumurta 

C) Am�p, Yumurta ve Paramesyum

D) Bakter�, Am�p ve Paramesyum

Bakter� Am�p Paramesyum Yumurta

9. Ay’ın hang� �k� evres� arasında, Dünya’ya yansıyan 
ışık m�ktarı en azdır?

A) Dolunay - Yen� ay

B) Dolunay - H�lal

C) Ş�şk�n Ay - Yen� ay

D) H�lal - Yen� ay 

Şek�l 1 Şek�l 2

12.

Şek�l-1 de görsel� ver�len metal küre del�kten geçeb�l�r-
ken, yapılan b�r �şlem sonrası  şek�l-2 dek� görselde oldu-
ğu g�b� del�kten geçem�yor.

Buna göre yapılan hang� �şlem sonrası metal küre de-
l�kten geçemem�şt�r?

A) Isıtma – genleşme  

B) Isıtma - büzülme 

C) Isıtma - kaynama 

D) Soğutma - büzülme

1 2 3
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15.

Yukarıda mum ve üç tane tam ortası del�nm�ş karton mu-
kavvalar yer almaktadır. 

A, B ve C mukavvalarından mum ışığının �lerlemes� şek�l-
dek� g�b� olup göz, mum ışığını görememekted�r.

Buna göre;

I.   Işık doğrusal yayılır.

II.  Karton mukavva opaktır.

III. Işık her ortamda yayılır.

öncüller�nden hang�s� veya hang�ler�ne ulaşab�l�r?

A) I ve II.    B) I ve III.

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

3

7

13. B�lg�: Hayvanlar �skelet bulundurup bulundurmama özel-
l�ğ�ne göre �k� grupta �ncelen�r.
Aşağıdak� tabloda �skelet bulunduran hayvanlara a�t 
b�lg�ler boyanacaktır.

Buna göre tablonun son durumu aşağıdak�lerden 
hang�s� g�b� olur?

A) B)     

C)    D) 

Yarasalar bu gruptadır.
Sadece

doğurarak çoğalırlar.

Omurgaları bulunmaz.
Karada ve suda

yaşayan çeş�tler� vardır.

14.

Yukarıda 1. tabloda günlük hayatta gerçekleşen bazı 
durumlar, 2. tabloda �se bazı olaylar ver�lm�şt�r.

 

Buna göre durum olay eşleşt�rmes� aşağıdak�lerden 
hang�s� g�b� olmalıdır?

A) B)     

C)    D) 

X
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16. B�rb�r�ne d�k şek�lde yerleşt�r�lm�ş �k� ayna ve 1. aynaya 
gönder�len ışının �zled�ğ� yol aşağıda ver�lm�şt�r. 
 

Ver�len şek�l �le �lg�l� öğrenc� yorumları aşağıdak� g�b�d�r.

Sümeyye: “a” gelme açısı, “b” yansıma açısı olduğu �ç�n 
bu açılar kes�nl�kle b�rb�r�ne eş�tt�r.

Enes    : “c” ışını 1. ayna �ç�n gelen ışın, 2. ayna �ç�n 
yansıyan ışındır.

Yağmur  : Gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzey�n normal� 
aynı düzlemded�r.

Buna göre hang� öğrenc�ler�n yorumu doğrudur?

A) Sümeyye, Enes ve Yağmur�
B) Sümeyye ve Yağmur   

C) Yağmur

D) Sümeyye ve Enes

c

a

b

X: Tren raylarının kış aylarında,
boylarının kısalması.

Y: Isıtılan kaptak� sütün
taşması.

Z: Kışın depodak� b�s�klet�n
tekerlekler�n�n �nmes�.

T: Kapalı durumda kapağı ısıtılan
kavanozun kapağının açılması.

I. Genleşme

II. Büzülme

1. Tablo

2. Tablo

1
. 
A

yn
a

2. Ayna
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20. Ak�f, kullandığı sarmal yay �le bas�t d�namometre yaparak 
çeş�tl� c�s�mler� yayın ucuna bağlayıp, yaydak� uzama m�k-
tarlarını not ed�yor.

Ak�f, yayın boyunu 8 cm olarak ölçükten sonra K c�sm�n� 
yayın ucuna bağlayınca yayın boyunu 10 cm, L c�sm�n� 
yayın ucuna bağlayınca 12 cm olarak ölçüyor. K ve L c�sm� 
b�rl�kte asıldığında yayın esnekl�ğ� bozulmuyor.

Buna göre yayın ucuna K ve L c�s�mler� beraber bağ-
larsa yayın boyu kaç cm olarak ölçer?

A) 22             B) 16  14           D) 12           C)

4
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B�r bölgedek� b�tk� ve hayvan türler�n�n ve çeş�tler�n�n sa-
yıca zeng�nl�ğ� b�yoçeş�tl�l�k olarak adlandırılmaktadır. 
B�yoçeş�tl�l�k ve b�yoloj�k kaynaklar, �nsanın temel �ht�-
yaçlarını karşılaması yanında, �nsan sağlığı ve mutlulu-
ğu �ç�n b�rçok yarar da sağlar.

Buna göre aşağıdak�lerden hang�s� b�yoçeş�tl�l�ğ�n 
doğal yaşam �ç�ndek� özell�kler�nden b�r� olarak ka-
bul ed�lemez?

A) Sağlıklı ve ver�ml� b�r çevre sağlayarak su ve toprağı 
korur.

B) Küresel �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n artmasını sağlar.

C) B�tk�ler havayı tem�zler, erozyonu önler, toprağı korur.

D) Ülke ekonom�s�ne kazanç sağlar.

18.

19. B�lg�: B�r ekos�stemde bulunan b�tk� ve hayvan türler�n�n sa-
yı ve çeş�tl�l�ğ�ne b�yoçeş�tl�l�k den�r.

Aşağıdak�lerden hang�s� b�yoçeş�tl�l�ğ� d�ğerler�nden 
farklı şek�lde etk�ler?

A) Ev ve sanay� atıklarının suları k�rletmes�.

B) Aşırı nüfus artışı ve kentleşmen�n olması.

C) Nesl� tükenmekte olan canlıların koruma altına alınması.

D) GDO'lu tarım ürünler�n�n üret�m�.

17. El fener� ve basketbol topu kullanılarak şek�ldek� tam göl-
geler oluşturuluyor.

Sadece ver�len görsele göre,

I.   Basketbol topu opak madded�r.

II. Top �le el fener� arasındak� mesafe değ�şt�kçe gölge 
boyu değ�ş�r.

III. Kullanılan opak madden�n büyüklüğü gölge büyüklü-
ğünü etk�lemez. 

�fadeler�nden hang�ler�ne ulaşılab�l�r?
 
A)   Yalnız I.  B) I ve II. 

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