
 
 
 
 

1) Aşağıdaki sözcükleri, aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun gelecek şekilde yazarak cümleyi 
tamamlayınız? (2x5=10p) 
 
 

 

• Güneş ısı ve ışık yayan bir …………………… olarak adlandırılır. 

• Güneşe en yakın gezegen ………………….. en uzak gezegen ………………… dür. 

• ……………. kızıl gezegen olarak bilinir. 

• ……………………. gezegenlerin en büyüğü olduğu için “Dev Gezegen” olarak da bilinir. 

• Atmosferden geçerken yanarak tükenmeyip yeryüzüne kaya olarak düşen meteor parçalarına ……………. denir. 
 

2) Aşağıdaki ifadelerin altına cümle doğruysa “DOĞRU”, yanlış ise “YANLIŞ” yazınız. (6x3=18p) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3)  Besinlerin kimyasal sindirimine dair verilmiş olan tabloyu ilgili organların ismini yazarak tamamlayınız 
(2x6=12p) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4)   Kas çeşitlerinin çalışma şekli, vücuttaki yeri ve yapısıyla ilgili aşağıda verilen tabloyu “X” işaretini 
kullanarak doldurunuz. (1x12=12p) 
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Not 

Soyadı: 

Sınıf:             No: 

Besinler 

Kimyasal 

Sindirimin 

Başladığı 

Organ 

Kimyasal 

Sindirimin 

Bittiği 

Organ 

Karbonhidratlar   

Yağlar    

Proteinler   

Mars Yıldız Merkür Jüpiter Gök taşı Neptün 

Yağların 

sindirimi 

ağızda başlar. 

 

 

Su ve mineraller 

sindirilmeden 

kana geçer. 

Kemiklerin 

gelişimi için balık, 

süt ve yoğurt 

tüketilmelidir. 

 

Kalın bağırsak, 

isteğimizle çalışan 

kaslardan 

oluşmuştur. 

Kol ve 

bacaklarımızda 

çizgili kas 

bulunur. 

Bazı kas türleri 

isteğimiz dışında 

çalışır. 



5) Aşağıdaki şekilde duruş bozuklukları ile ilgili 4 adet görsel verilmiştir. Verilen bu görsellerden hangi duruş 

şeklinin doğru olduğunu (✔) belirtiniz. (2x4=8p) 

 

 

 

 

6) Öğretmen fener, pinpon topu ve voleybol topu 

ile şekildeki düzeneği hazırlayıp, fenerin 

lambasını yakıyor. 

 

 

 

 

Öğretmen bu etkinlik ile aşağıdakilerden 

hangisini öğretmek istemiştir? (5p) 

A)Ay tutulması     B)Güneş tutulması  

C)Ay’ın evreleri    D)Mevsimlerin oluşumu 

7) İskelet sisteminin görevleri ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (5p) 

    A) Vücudun dik durmasını sağlamak       

    B) Vücuda genel şeklini vermek 

    C) Vücut ısısını korumak 

    D) Bazı iç organları korumak 

 

8) Aşağıdaki şekilde numaralandırılmış kas çeşitleri 

hangi şıkta doğru bir şekilde verilmiştir? (5p) 

  

 

 

 

               1                         2                        3 
       _______________________________________ 
A)     Düz Kas             Çizgili Kas   Kalp Kası 
B)     Kalp Kası           Düz Kas      Çizgili Kas 
C)     Çizgili Kas          Düz Kas  Kalp Kası 
D)    Kalp Kası         Çizgili Kas  Düz Kas 
 

9) Kol ve bacaklarımızda bulunan eklem çeşidi 

aşağıdakilerden hangisidir? (5p) 

A) Oynar eklem                B) Oynamaz eklem 

C) Yarı oynar eklem D) Uzun eklem 

 

 
 
10) Güneş sistemindeki gezegenlerden bazılarının özellikleri 

şöyledir: 
K :  Güneşe en yakın ikinci gezegendir. 
L :  Güneş sisteminin en büyük gezegenidir. 
M :  Halkasıyla en dikkat çekici gezegendir. 

 
Buna göre K, L ve M ile gösterilen gezegenler  
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? (5p) 

 
          K        L      M 
A) Merkür  Venüs   Mars 
B) Venüs  Satürn   Jüpiter 
C) Dünya  Merkür   Neptün 
D) Venüs Jüpiter   Satürn 
 
11) Kol kası ile mide kası arasındaki farkları belirten bir 
sunum hazırlayan öğrenci, bu yapıların hangi özelliğini 

sunumunda kullanamaz? (5p) 
 

A) Çalışma hızlarını 
B) İsteğe bağlı çalışma durumlarını 
C) Kasılıp – gevşeme hareketi yapmalarını 
D) Mikroskop altında incelendiğinde şekillerini 
 
12) (5p) 

 

13) Gezegenler hangi gök cisminin etrafında dolanma 

hareketi yaparlar? (5p) 

A) Yıldız             B) Uydu         C) Dünya        D) Asteroit 
 


