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Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış oldu-Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış oldu-
ğuna karar vererek kutucukları doldurunuz. ğuna karar vererek kutucukları doldurunuz. 
(20 puan)(20 puan)

Aşağıdaki ifadelerde verilen boşlukları keli-Aşağıdaki ifadelerde verilen boşlukları keli-
melerden uygun olanı seçerek tamamlayınız. melerden uygun olanı seçerek tamamlayınız. 
(20 puan)(20 puan)

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru 
cevabı bulup işaretleyiniz. (36 puan)cevabı bulup işaretleyiniz. (36 puan)

Aşağıda verilen klasik soruların cevaplarını Aşağıda verilen klasik soruların cevaplarını 
verilen boşluklara yazınız. (24 puan )verilen boşluklara yazınız. (24 puan )

1.1. Ay yüzeyinde meteor düşmesi ile oluşan çukurlara   
    …………….................. denir.
2.2. Dünya, Güneş etrafında ............................................... yönde
    dolanma hareketi yapar.
3.3. .........................................., Güneş’in katmanlarından biridir. 
4.4. ............................ evresinde Ay, Dünya ile Güneş’in ara -  
    sında yer alır.
5.5. Canlıların benzerlik ve farklılıklarına göre gruplanma- 
     sına ................................................... denir.
6.6. Ay, Dünya’nın etrafında .............................................. yapar.
7.7. ................................................., mikroskobik canlılara örnek   
    verilebilir.      
8.8. Ölmüş canlı vücutlarının veya artıklarının çürümesini 
     ........................................................  sağlar.
9. 9. Yenilebilen ve özel olarak üretilen mantarlara ................
     ................................. denir.
10. 10. Hamurun kabarmasını ................................................. sağ-  
      lar.

Maya mantarı - saat yönüne ters - Yeni ay - 
Sınıflandırma - Dönme hareketi - Paramesyum - Krater
Mikroskobik canlılar - Dolanma hareketi - Taş küre
Renk küre - Dolunay - Kültür mantarı

1.1. Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı evresi gö-
rülür.

2. 2. Dolunay, Yeni ay evresinden yaklaşık bir hafta 
sonra gözlenir.

3. 3. Güneş de Dünya’mız gibi katmanlardan oluşur.

4.4. Güneş, Dünya’nın çevresinde saat yönünün tersi 
yönde dolanır.

5.5. Şişkin ay, Ay’ın ilk dördün evresi ile dolunay evresi
arasında gözlenebilir.

6.6. Ay, Güneş etrafında Dünya’mız ile birlikte saat 
yönünde dolanmaktadır.

7.7. Ay’ın kalın ve yoğun gazlardan oluşmuş bir at-
mosferi vardır.

8.8. Zehirli olup olmadığı bilinmeyen doğadaki man-
tarlar kesinlikle yenilmemelidir.

9.9. Mantarlar da bitkiler gibi kendi besinlerini üretir.

10.10. Mikroskobik canlıların yararlı olanları da vardır.

1.1.

Eray ve Melih beraber 
Ay’ın evrelerini göre-
bilecekleri bir model 
hazırlıyorlar. Hazırla-
dıkları model aşağıda 
verilmiştir.

Düzenek bu halde iken Eray; 2 numaralı delikten, Melih 
ise 3 numaralı delikten bakıyor. Bu durumlarda Eray ve Bu durumlarda Eray ve 
Melih Ay’ın hangi evrelerini izlemiş olurlar? (8 puan)Melih Ay’ın hangi evrelerini izlemiş olurlar? (8 puan)

ERAYERAY MELİHMELİH

Yanda yer alan Ay’ın Yanda yer alan Ay’ın 
evre resimleri ile evre evre resimleri ile evre 
isimlerini eşleştiriniz? isimlerini eşleştiriniz? 
(12 puan)(12 puan)

1-1-

2-2-

3-3-

4-4-

5-5-

6-6-

1.1.

2.2.

3.3.

-Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep -Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep 
aynı yüzünün görülmesinin nedenini aynı yüzünün görülmesinin nedenini 
kısaca açıklayınız. (4 puan)kısaca açıklayınız. (4 puan) Ay’ın Dünya’dan bakıldığında farklı evreleri gözlenir. Bu Bu 

durumunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?durumunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)A) Ay’ın Dünya’mıza göre daha küçük olması.
B)B) Ay’ın Dünya’mıza Güneş’e göre daha
     yakın olması.
C) C) Ay’ın Dünya etrafında dolanması.
D)D) Ay’ın kendi etrafında dönmesi.
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2.2. 6.6.

7.7.

5.5.

3.3.

8.8.

9.9.

4. 4.  

Havanın açık olduğu bir gecede gerekli önlemleri ala-
rak inceleme yapan İbrahim, gözlediği dört cismi de 
aynı boyutlarda görmüştür.

Bu gök cisimlerinin Dünya’dan uzaklıkları 1 > 3 > 4 > 2 Bu gök cisimlerinin Dünya’dan uzaklıkları 1 > 3 > 4 > 2 
şeklinde olduğuna göre, gerçekte hangi gök cisminin şeklinde olduğuna göre, gerçekte hangi gök cisminin 
boyutu en büyüktür?boyutu en büyüktür?
A) A) 1                   B)B) 2                   C)  C) 3                   D)D) 4

Dolunay evresinden yaklaşık bir hafta önce ve bir hafta Dolunay evresinden yaklaşık bir hafta önce ve bir hafta 
sonra oluşan evreler sırasıyla aşağıdakilerden hangisin-sonra oluşan evreler sırasıyla aşağıdakilerden hangisin-
de verilmiştir.de verilmiştir.

A)A) Son dördün - İlk dördün
B)B) İlk dördün - Son sördün
C)C) Yeni ay - ilk dördün
D)D) Son dördün - Yeni ay

Ay yandaki konumunda Ay yandaki konumunda 
iken Dünya’dan bakanlar iken Dünya’dan bakanlar 
Ay’ı hangi evrede görür-Ay’ı hangi evrede görür-
ler?ler?

A)A) Hilal                                          
B)B) Son dördün
C)C) Dolunay                                   
D)D) İlk dördün

Rıfat, güzel bir günde eline şövalesini alıp bahçeye çıkmış 
ve resim çizmeye başlamıştır. Saat 08.00 gibi başladığı 
resmini 12.00 gibi bitirmiş ve bu sırada Güneş’in yükseldi-
ğini,yerinin değiştiğini fark etmiştir.
Buna göre fark ettiği bu durumun sebebi aşağıdakiler-Buna göre fark ettiği bu durumun sebebi aşağıdakiler-
den hangisi olabilir?den hangisi olabilir?

A)A) Güneş’in Dünya etrafında dolanması.
B)B) Ay’ın Dünya’nın etrafında dolanması.
C)C) Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi.
D)D) Dünya’nın Güneş etrafında dolanması.

Mikroskobik canlılara örnektir.

Her ortamda bulunabilirler.

Bazı türleri vitamin ve antibiyotik üre-
timinde kullanılabilir.

DefneDefne

YakupYakup

ElifeElife

Yukarıda verilen hangi öğrencilerin söyledikleri bakteri-Yukarıda verilen hangi öğrencilerin söyledikleri bakteri-
lere aittir?lere aittir?

A) A) Defne ve Yakup                         B)                        B) Yalnız Defne
C) C) Defne ve Elife                            D)                             D) Defne, Yakup ve Elife

Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik bir canlı değildir?Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik bir canlı değildir?

A) A) Amip        B)       B) Öglena          C)          C) Pire         D)         D) Paramesyum
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 Buna göre aşağıdakilerden  Buna göre aşağıdakilerden 
hangisinin bulmacada bir kar-hangisinin bulmacada bir kar-
şılığı şılığı yoktur.yoktur.

A)A) Uçabilen memeli bir hay-
vandır.

B)B) Sürüngenler sınıfından bir 
canlıdır.

C)C) Yüzebilen memeli bir hay-
vandır.

D)D) Omurgasız hayvanların en 
küçüğüdür.

 Aşağıda iki farklı canlıya ait görseller verilmiştir.

İpek Ilgın: Kendi besinlerini üretebilme
Nilsu      : Kök, gövde ve yaprak bulundurma
Ayşenur : Mikroskobik yapıda olmama
Eylül      : Üreme organı olan çiçek bulundurma

 Buna göre hangi öğrencinin söylediği özellik bu iki canlı  Buna göre hangi öğrencinin söylediği özellik bu iki canlı 
için ortaktır?için ortaktır?

A)A) İpek Ilgın    B)B) Nilsu
C)C) Ayşenur    D)D) Eylül
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