
5 SINIF FEN BİLİMLERİ  HAZIRBULUNUŞLUK SINAVI 
1.  A a dakilerden hangisi iskelet ve kas sa l m z  korumak için tüketmemiz 

gerekenlerden dde ildir?

A) Süt B) Et C) Yumurta D) Kola
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2. ekli inceleyelim. Seçeneklerden hangisinde ke-
miklerin çe itleri do ru olarak verilmi tir?

A) 1 ve 3 numaral› kemik k sa kemiktir.

B) 4 numaral› kemik yass  kemiktir.

C) 5 numaral› kemik yass  kemiktir.

D) 2 numaral› kemik uzun kemiktir.

3. ekilde kolumuzu yumruk yap p kald r rken olu an durum gözlenmektedir. Buna
göre a a dakilerden hangisi do rudur?

A) 1 numaral› kas kas l rken 2 numaral› kas gev er.

B) 2 numaral› kas kas l rken 1 numaral› kas gev er.

C) 1 ve 2 numaral› kas kas l r.

D) 1 ve 2 numaral› kas gev er.

4. Kan ile hava aras›nda oksijen ve karbon dioksit al›  veri inin gerçekle ti i organ m z
a a dakilerden hangisidir?

A) Kalp B) Akci er C) G rtlak D) Soluk Borusu
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Karbon dioksit Süt Toka

Su buhar Meyve suyu Bisküvi

. ekildeki gibi içinde bir miktar su bulunan dereceli bir
kaba bilye konuldu unda 200 mL su ta yor. Buna
göre a a daki bilgilerden hangisi veya hangileri
bulunabilir?

  I. Bilyenin hacmi  II. S v  seviyesindeki art
III. Bilyenin kütlesi IV. Kaptaki suyun son hacmi

A) Yaln z II B) I ve III C) I, II ve III D) I, II ve IV

300 mL

500 mL

. Ay e, baz  maddeleri belirli bir özelli e göre
grupland rm t r. Çizelgeye göre a a daki
maddelerden hangisi 3. grupta yer al r?

A) Ekmek B) Duman
C) Limonata D) Su

. Üfleyerek i irilmi  bir balona I. ekildeki gibi havas  bo al-
t lm  bir balon ekleniyor. Bir süre sonra II. ekildeki durum
gözleniyor. Bu olay bize a a daki durumlardan hangisi veya
hangilerini aç klar?

  I. Gazlar yay larak bulundu u ortam n her yerini kaplar.
II. Gazlar küçük gözeneklerden ç kar.
III. Balon esnek bir yap ya sahiptir.
IV. Havan n bir kütlesi vard r.

A) Yaln z III B) Yaln z IV C) I ve II D) I, II ve III

I. ekil

II. ekil



. ekildeki ok, A ve B maddesi temas etti inde
s n›n ak  yönünü göstermektedir. Buna göre
a a dakilerden hangisi do rudur?

A) ‹lk durumda A maddesi daha s cakt r.

B) Bir süre sonra A maddesinin s cakl  B maddesinden daha fazla olur.

C) Bir süre sonra her ikisinin s cakl  e itlenir.

D) Bir süre sonra A maddesi so ur.

A B

. A a daki olaylar n hangisinde erime meydana gelir?

A) Çaya eker eklenmesi

B) Çikolatan n güne li bir ortama b rak lmas

C) Pirincin bir kaba konulup s t lmas

D) Dondurman n kal plarda buzlu a konulmas

.Seçeneklerde verilen kar› ›mlar›n hangisini yüzdürme yöntemi ile kendisini olu turan
maddelere ay rabiliriz?

A) Kahve ve eker B) Kum ve toplu i ne

C) Kum ve tala D) Tala  ve saman

. ekilde bir yükü arabaya yüklemeye çal an iki i çi görülmektedir. Bu i çilerin yüke
uygulad klar  kuvvetlerle ilgili olarak hangisi do rudur?

1. ‹ çi 2. ‹ çi

A) ‹tme Çekme

B) ‹tme ‹tme

C) Çekme ‹tme

D) Çekme Çekme

1. ‹ çi

2. ‹ çi

. Buse a a da verilen cisimlerin üzerine kuvvetler uygulay›p b rak yor. Daha sonra bu
cisimleri eski ekline dönenler ve dönemeyenler olarak grupland r yor.

  I. Teneke kutu II. Lastik top

III. Cam bardak IV. Bula ›k süngeri

Seçeneklerden hangisinde grupland rma do ru yap lm t r?

          Eski ekline dönenler     Eski ekline dönemeyenler

A) I ve II III

B) I ve III II

C) II ve IV I ve III

D) I ve IV II ve III

. A a da baz  durumlar ile kuvvetin cisme olan etkileri e le tirilmi tir. Verilen
e le tirmelerden hangisi do ru de ildir?

I            II

A) Perona yakla an tren Yava lar.
B) Çevrilen kap  anahtar Döner.
C) K rm z  a yakla an araba Yön de i tirir.
D) Yere dü mekte olan elma H zlan›r.



I k Kayna Do al / 
Yapay Parlakl k

Güne 1 Çok parlak

Gaz lambas Yapay 2

Mum 3 Az parlak

. Grafikt f arkl  ses kaynaklar n n iddetleri
verilmi tir. Kulak sa l m z  aç s ndan
hangi kayna n veya kaynaklar n yak n nda
bulunmam z sak ncal d r?

. a dakilerden hangisi ses üreten teknolojik araçlar n olumsuz etkilerindendir?

A) ‹leti im kurmam z  kolayla t r r. B) Sesin uzaklara yay lmas n  sa lar.
C)) Sesleri duy  kolayla t r r. D) Sesin iddetini yükselterek ses kirlili i olu turur.

Ses 
kayna¤›

Ses 
kirlili¤i

Ses iddeti

I II III

. A a da verilen ifadelerden hangileri do rudur?

  I. ‹çinde canl lar n ya ayabilmesi, toprakta havan n varl n  kan tlar.
II. Bitkiler havaya ihtiyaç duymaz.

III. Hava, toprak ve suyun içinde de vard r.

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

. A a dakilerden hangisi canl lar n ortak özelliklerinden de ildir?
A) Karada ya ama B) Solunum yapma

C) Büyüme ve geli me D) Bo alt m yapma

.Baz  k kaynaklar n n özelliklerinin gös-
terildi i çizelgede rakamlarla belirtilen
yerler, a a dakilerden hangisiyle tamam-
lan rsa do ru olur?

    1      2        3
A) Do alal A parlak Do al
B) Yapay Çok parlak Do al
C) Yapay Çok parlak Yapay
D) Do alal A parlak Yapay

A) Yaln z I B)) I ve
C)) I ve D)) II ve 

. A a dakilerden hangisi Dünya’m z n eklinin küreye benzedi ine kan t olamaz?

A) Limandan ayr lan geminin önce gövdesinin kaybolmas
B) Uça n hep ayn  yöne hareket ederek kalkt  hava alan na ula mas
C) Güne in do arken eklinin yava  yava  görülmesi
D) Dünya’n›n kendi ekseni etraf›nda dönmesi.

. A a daki seçeneklerden hangisinde Dünya’n n katmanlar  d tan içe do ru verilmi tir?

A) Hava küre – su küre – ta  küre – ate  küre – a r küre
B) Hava küre – ta  küre – su küre – a r küre – ate  küre
C) A r küre – ate  küre – ta  küre – su küre – hava küre
D) Ate  küre – a r küre – su küre – ta  küre – hava küre



. ‹nci, iki ekmek diliminden birini po ete koyup iyi-
ce a z n  kapatt ktan sonra buzdolab na koydu.
Di erini ise biraz slat p mutfak masas na b rakt .
Be  gün sonra ekmeklere bakt .

 Bu bilgilere göre a a daki seçeneklerden 
hangisi do rudur?

A) Nemli ekmek küflenmi tir.

B) ‹ki ekmek de küflenmi tir.

C) ‹ki ekmek de küflenmemi tir.

D) Po etteki ekmek küflenmi tir.

. Yanda iki ayr› grupta incelenen canl›lar›n
bulundu¤u bir ekil verilmi tir. Bu ekil
için en uygun ba l k a a dakilerden han-
gisidir?

A) Canl lar ve cans zlar

B) Bitkiler ve hayvanlar

C) Suda ve karada ya ayanlar

D) Solunum yapanlar ve solunum
yapmayanlar

.Elektrikle çal an araçlar kullan m amaçlar na göre s n fland r labilirler. A a¤›daki
seçeneklerde verilen araçlar kullan m amaçlar na göre e le tirilmi tir. Bu
e le tirmelerden hangisi ya da hangileri do rudur?

  I. Televizyon 

II.  Ampul

III. Klima

 haberle me

 ayd nlatma

 ses üretme

. a da devre elemanlar n n görevlerine ili kin ifadeler verilmi tir. Bunlardan hangileri
do rudur?

  I. Pil devreye elektrik enerjisi sa lar.
II.II. Ampul elektrik enerjis k enerjisine dönü türür.
III. Kablolar devrede elektrik iletimini sa¤lar.

. Seçeneklerde elektrik devrelerine ili kin resimler ve bunlar›n çal› mama nedenleri
verilmi tir. Seçeneklerin hangisinde devrenin çal› mama nedeni yanl›  olarak verilmi tir.

A)  B)      Ampul olmamas   Pil olmamas   

C)        Anahtar n olmamas   D)  Anahtar n aç k olmas

Nemli ekmek

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

A) Yaln z I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III


