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1. 1. P, R ve S harfleri ile isimlendirilen özdeş üç saksı bitkisi aynı miktarda ışık alan bir ortama konulup bitkilere 
aşağıda gösterilen işlemler uygulanıyor.

 Bu bitkilerin üçü de aynı ortamda aynı anda bir hafta boyunca eşit miktarda olacak şekilde sulanıyor.Bu sü-
reç içerisinde bitkilerdeki boy ve kütle değişimleri tabloya aşağıdaki gibi kaydediliyor.

 Buna göre yapılan deney ve tablodaki verilerden yola çıkarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? Buna göre yapılan deney ve tablodaki verilerden yola çıkarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?

A)A) Bitkiler, topraktan su ve suda çözünmüş maddeler alarak büyüyüp gelişirler.
B)B) Bitkiler, topraktan aldığı maddeleri yapraklarına kadar ileterek büyüyüp gelişirler.
C)C) Bitkiler, yapraklarında kendi besinlerini kendileri üreterek büyüyüp gelişirler.
D)D) Bitkiler, yaprakları ve çiçekleri ile çoğalıp nesillerini devam ettirirler.

P R S

 P bitkisinin tüm yap-
rakları kesiliyor.

 R bitkisinin yaprakla-
rının bir kısmı kesili-
yor.

 S bitkisinin tüm yap-
rakları aynen bırakı-
lıyor.

Bitkiler Boydaki uzama (cm) Kütledeki artış (g)

P

R 2 7

S 5 18
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2. 2. Mete, çok sevdiği reçel kavanozunun kapağını açamamış ve babasına açması için getirmiştir. O sırada ba-
basının eli sabunlu dur ve 1. durumdaki gibi dener fakat başarılı olamaz. Daha sonra elini kuru bir bez ile iyi-
ce kurular ve 2.durumdaki gibi yeniden dener ve kapak açılır.

 Yaşanan bu durumlarla ilgili olarak, Yaşanan bu durumlarla ilgili olarak,

 I. 1. durumda kapak ile el arasındaki sürtünme kuvveti, 2. durumdaki kapak ile el arasındaki sürtünmeye 
göre daha azdır.

 II. 2. durumda eline yüzeyi pürüzlü bir eldiven giyerek aynı kuvvetle açmayı denerse daha uzun sürede aça-
bilir.

 III. 2. durumda kapağın açılabilmesini sürtünmenin olumlu etkilerine örnek olarak sayabiliriz.

 ifadelerinden hangileri  ifadelerinden hangileri yanlıştıryanlıştır??

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

1. durum 2. durum

3. 3. Aşağıda birinde eğrelti otu diğerinde elma ağacı yazılı iki puzzle parçası birbirine takılmıştır. Bu şekilde ta-
kılı kalması için her iki bitki türü için ortak özellik yazılı olan bir anahtar ile kilitlenmelidir.

 Buna göre aşağıdaki anahtarlardan hangisi bu iki parçayı birbirine  Buna göre aşağıdaki anahtarlardan hangisi bu iki parçayı birbirine kilitleyemezkilitleyemez??

 A)        B) A)        B)

 C)        D)  C)        D) 

eğrelti 
otu

elma
ağacı

maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Fotosentez ile kendi 
besinini üretme.

Tohum oluşturarak 
çoğalma

Terleme, solunum gibi 
faaliyetleri yapma.

Kök, gövde ve yaprak 
gibi kısımlar taşıma.
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4. 4. Aşağıda canlıların sınıflandırılması konusu için hazırlanmış olan bir bil bakalım oyunu gösterilmiştir. Oyunun 
oynanışı aşağıda verilmiştir.
 Oyun iki kişi ile oynanır.
 İki öğrencinin de önünde aşağıdaki oyun tablasından birer adet bulunur.
 Önünde oyun tablası olan öğrenci tabladan bir hayvan seçer.
 Diğer öğrenci sorular sorar. Verilen cevaplara göre öğrenci önündeki uygun olmayan resimleri kapatır. 

Bu şekilde seçilen hayvan resmi bulunmaya çalışılır.
 Oyun tablası aşağıda gösterilmiştir.

SALYANGOZ

KERTENKELE

KURBAĞAYARASA PALYAÇO

BALIĞI

AYI

KARTAL

GÜVERCİN KELEBEK

 Oyun oynanırken sorulan bazı sorular aşağıda verilmiştir.

Fatih: “Başkalaşım geçirir mi?”
1. adım

Melek: “Hayır”

Fatih: “Yumurta ile çoğalır mı?”
2. adım

Melek: “Evet”

Fatih: “Yavrusuna bakar mı?”
3. adım

Melek: “Hayır”

Fatih: “Omurgasız mı?”
4. adım

Melek: “Hayır”

 Fatih aldığı cevaplara göre her adımda uygun olmayan hayvan resimlerini kapatmıştır. Her adımda oyun tab-
lasının görünümü aşağıda verilmiştir.

1
. 

A
D

IM
1
. 

A
D

IM
3
. 

A
D

IM
3
. 

A
D

IM

2
. 

A
D

IM
2
. 

A
D

IM
4
. 

A
D

IM
4
. 

A
D

IM

 Buna göre Fatih, bu adımlardan hangisinde  Buna göre Fatih, bu adımlardan hangisinde hatahata yapmıştır? yapmıştır?

A)A) 1. adım                           B)B) 2. adım                           C)C) 3. adım                           D)D) 4. Adım
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5. 5. Başlangıçta boyları aynı olan, aynı cins farklı kalınlıktaki K ve L yaylarına özdeş büyüklükte kuvvetler uygu-
landığında yayların sıkışma durumları şekillerde verildiği gibi oluyor.

 Bu yaylarla ilgili olarak, Bu yaylarla ilgili olarak,

 I. K yayı ile yapılan bir dinamometrede daha büyük kuvvet değerleri ölçülebilir.
 II. L yayı ile yapılan bir dinamometre ile daha hassas ölçümler yapılabilir.
 III. L yayı ile yapılan bir dinamometrede ölçülebilen kuvvet değeri, K yayına uygulandığında esnekliğini bo-

zabilir.
 ifadelerinden hangileri doğrudur? ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

K yayıK yayı L yayıL yayı

6. 6. Fen bilimleri öğretmeni sınıfa üzerinde azaltmak için ve arttırmak için yazılı kartlarlardan belli sayılarda da-
ğıtmıştır. Üzerindeki boşluklara ise günlük yaşamda sürtünme kuvvetinin etkisini azaltmak veya arttırmak 
amaçlı yapılan durumlardan birer örnek yazmalarını istemiştir.

 Öğrencilerden Mehmet’in elindeki kartlar ve örnek olarak yazdıkları aşağıdaki gibidir.

 I. Haltercilerin halteri kaldırmadan önce ellerine pudra sürmesi. (Arttırmak için)
 II. Yağlı güreşçilerin müsabakaya başlamadan önce vücudunu yağlaması. (Azaltmak için)
 III. Şurup kapaklarının dış yüzeyinin girintili çıkıntılı tasarlanması. (Azaltmak için)
 IV. Merdiven basamaklarına kaydırmaz bantlar yapıştırılması. (Arttırmak için)
 V. Kaleci eldivenlerinin iç yüzeyinin pürüzlü tasarlanması. (Azaltmak için)

 Buna göre Mehmet, verilen örneklerden hangilerini doğru karta yazmıştır? Buna göre Mehmet, verilen örneklerden hangilerini doğru karta yazmıştır?

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

Azaltmak için Arttırmak için

?? ??
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7. 7. Üç adet özdeş kalem alınıyor. Kalemlere aynı kuvvet uygulanıyor. Kalemler aşağıdaki gibi dik olarak tutula-
rak aynı metin K, L ve M kağıtlarına yazılıyor. Kağıtların yüzey görünümleri aşağıdaki şekilde ayrıca göste-
rilmiştir.

 Metinler kağıtlara yazıldıktan sonra kalemlerin uçlarının görünümü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde  Metinler kağıtlara yazıldıktan sonra kalemlerin uçlarının görünümü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 
doğru verilmiştir? doğru verilmiştir? (Metinler yazılırken kalem açıcı ile kalemlerin ucu açılmamaktadır.)

 A)                 B)A)                 B)

 C)                 D) C)                 D)
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8. 8. 

 Yukarıda canlılar ile ilgili verilen ifadeler doğru ise parantez içine                 emojisi, yanlış ise            
      emojisi koyulacaktır.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi gibi doldurulursa doğru olur? Buna göre aşağıdakilerden hangisi gibi doldurulursa doğru olur?

 A)     B)   C)   D) A)     B)   C)   D)

1 Y

2 D

3 Y

4 Y

1

2 D

3 Y

4 Y

1 Y

2 D

3 Y

4 D

 1. 1. Çiçeksiz bitkiler de tohum oluşturarak çoğalabilirler. (    )(    )
 2.  2. Toprak solucanı, deniz anası gibi hayvanlar omurgasızdır. (    )(    )
 3.  3. Mantarlar da bitkiler gibi kendi besinlerini üretebilirler.    (    )
 4. 4. Kaplumbağa ve kurbağa aynı grupta yer alan omurgalı hayvanlardandır. (    )

1 Y

2 D

3 Y

4 Y

9.9.

  SadeceSadece yukarıdaki görsele bakarak, yukarıdaki görsele bakarak,

 I. Ay, Dünya’nın etrafında saat yönüne ters yönde dolanma hareketi yapar.
 II. Ay, kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar.
 III. Ay’ın Dünya etrafında dolanma süresi ile kendi etrafındaki dönüş süresi eşittir.
 IV. Ay, bazı zamanlarda Güneş’e Dünya’dan daha yakın olur.
  

 çıkarımlarından hangileri yapılabilir? çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

A)A) I ve II         B)B) II ve III
C)C) III ve IV         D)D) I, II ve IV
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10. 10. Ay’ın Dünya’dan gözlemlenen farklı görünümleri Ay’ın evreleri olarak adlandırılır. Ay’ın, yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son 
dördün olmak üzere dört ana evresi vardır.

 Aşağıdaki oyun ekranını açan öğretmen öğrencilerinde sadece mavi alan içinde hareket edebilen Ay görse-
lini yön tuşlarına belli sayılarda basarak Ay’ın ana evrelerinin gözlemlendiği modelleri oluşturmalarını iste-
miştir.

 Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin sırayla yaptığı hamlelerin en sonunda Ay’ın geldiği konum, öğ- Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin sırayla yaptığı hamlelerin en sonunda Ay’ın geldiği konum, öğ-
retmenin isteğine uygun retmenin isteğine uygun olmazolmaz?? (Tuşlara kaç defa bastığı üzerindeki rakamlarla belirtilmiştir.) (Tuşlara kaç defa bastığı üzerindeki rakamlarla belirtilmiştir.)

  A) A) Yakup:Yakup:

  B)B) Kağan: Kağan:

  C)C) Defne: Defne:

  D)D) Mete: Mete:

GüneşGüneş DünyaDünya

AyAy

GüneşGüneş

11

1111

11

11

22

11

22

22

11

22

1.hamle 2.hamle 3.hamle
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