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2.

4.

5.

Gece gündüz olușur.
Sıcaklık farklılıkları olușur.
Güneș ıșınları gün �çer�s�nde farklı
açılardan gel�r.

Dünya kend� eksen� etrafında batıdan
doğuya doğru sürekl� döner.
Așağıdak�lerden hang�s� Dünya'nın
kend� eksen� etrafındak� dönme
hareket�n�n sonuçlarındandır ?

1.
2.
3.

A. 1 ve 2                                 B.1 ve 3
C.2 ve 3                                 D. 1-2 ve 3

1.Dünya kend� eksen� etrafındak�
dönüșünü 24 saatte tamamlar.
2. En kısa süren ay șubat ayıdır.28 gün
çeker. 4 yılda b�r 29 gün çeker.
3. Dünya güneș�n etrafındak� dönüșünü 1
yılda tamamlar.
4. Dünya'nın Güneș etrafındak� dönüșü
sonucunda 2 mevs�m olușur.
Yukarıdak� b�lg�lerden hang�s� ve ya
hang�ler� yanlıștır ?
A.1-4
B. 4
C.2-4
D.1-3

Așağıda fos�llerle �lg�l� bazı b�lg�ler
ver�lm�șt�r.
I. Üst üste b�r�ken kayaçlar �çer�s�nde
olușur.
II. Kısa sürede olușur.
III. M�lyonlarca yıl önces�ne a�t canlıların
tașlașmıș kalıntılarıdır.
Buna göre, ver�len b�lg�lerden hang�ler�
doğrudur?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

Dünya kend� eksen� etrafında dönmekted�r.
Eğer Dünya kend� eksen� etrafında
dönmeseyd� așağıdak�lerden hang�s�n�n
olması beklen�rd�?
A) Gece �le gündüz olușurdu.
B) B�r gün meydana gel�rd�.
C) Gölge uzunlukları gün �ç�nde değ�ș�rd�.
D) Dünya’nın hep aynı yüzü Güneș’�
görürdü.

Așağıdak� cümlelerde yer alan noktalı
yerler�n doğru b�r șek�lde tamamlanması
gerekmekted�r.
• Vücudumuzun gel�șmes�n�, boyumuzun
uzamasını sağlayan bes�nler .....I.....
bes�nlerd�r.
• Su, v�tam�nler ve m�neraler .....II.....
bes�nlerd�r.
Buna göre noktalı yerlere sırayla așağıdak�
kel�melerden hang�ler� gelmel�d�r?

A) düzenley�c� -enerj� ver�c�
B) enerj� ver�c� - yapıcı ve onarıcı
C) yapıcı ve onarıcı-  düzenley�c�
D) enerj� ver�c� - düzenley�c�

Așağıdak� bes�nlerden hang�s� d�ğerler�ne
göre daha fazla karbonh�drat �çer�r?
A) Balık            B) Yeș�l fasulye 
C) Domates     D) Makarna
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7. 11.

9.

Zeynep, toplumu zararlı alıșkanlıklardan
korumak �ç�n çalıșan ve bağımlılık
yaratan maddelerle
�lg�l� toplumu b�lg�lend�ren b�r kurulușa
bağıșta bulunmak �stemekted�r.
Zeynep așağıdak� kurulușlardan
hang�s�ne bağıșta bulunursa amacına
ulașmıș olur?
A) Kızılay                        B) Yeș�lay 
C) Mehmetç�k Vakfı     D) TEMA

Kuvvet uygulandığında șekl� değ�ș�p,
uygulanan kuvvet ortadan kalktığında esk�
hâl�ne dönen
c�s�mlere esnek c�s�mler den�r.
Așağıdak�lerden hang�s� esnek c�s�mlere
örnekt�r?
A) Bakır tel B) Tahta sıra
C) Plast�k ș�șe D) Last�k toka

Mıknatıslarla �lg�l� bazı b�lg�ler
ver�lm�șt�r.
I. Farklı kutupları b�rb�r�n� çeker.
II. Kuzey ve güney kutupları vardır.
III. Temas gerekt�rmeyen kuvvet uygular.
Buna göre ver�len �fadelerden hang�ler�
doğrudur?
A) Yalnız I                 B) I ve II 
C) II ve III                  D) I, II ve III

Așağıdak� örnekler�n hang�s�nde
uygulanan kuvvet�n etk�s�yle yön
değ�șt�rme olayı
gerçekleș�r?

Al�, derecel� kaba su koyup �ç�ne elma
atarak suyun ne kadar yükseld�ğ�n� not
almıștır.

Al�’n�n bu deney� yapma amacı
hang�s�d�r?
A) Suyun hacm�n� ölçmek
B) Elmanın hacm�n� hesaplamak
C) Suyun ağırlığını hesaplamak
D) Elmanın kütles�n� ölçmek

10.
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12. 15.

13.

Maddelere a�t bazı özell�kler ver�lm�șt�r.
I. Mıknatısla çek�lme
II. Hac�m
III. Suda batma
IV. Kütle
Bu özell�klerden hang�ler� madden�n
ortak özell�ğ�d�r?
A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) III ve IV

B�r öğrenc� așağıdak� maddeler� saf
madde ve karıșım olarak ayırmak �st�yor.
• Çorba
• L�monata
• Tuz
• Șeker
• Salata
Buna göre öğrenc�, yukarıdak�lerden
hang�ler�n� karıșımlara örnek olarak
göster�rse
doğru b�r gruplandırma yapmıș olur?
A) Tuz, șeker 
B) Çorba, salata, l�monata
C) Tuz, salata, çorba 
D) Șeker, l�monata

Mert ve a�les� yaz tat�l� �ç�n İzm�r'den yola
çıkarlar. Gece yarısı, b�r köyde mola
ver�rler. Mert,
köyde yıldızları ev�nden gördüğüne göre
çok daha fazla sayıda ve daha parlak
görür.
Bu durumun neden� așağıdak�lerden
hang�s�d�r?
A) Mert'�n ev�n�n köye göre daha yüksek
b�r konumda olması
B) Mola ver�len köyde ıșıklandırmanın
daha fazla olması
C) Șeh�rlerdek� ıșık k�rl�l�ğ�n�n, yıldızların
görülmes�n� engellemes�
D) Köydek� ıșık kaynaklarının yaydığı
ıșığın yanlıș yönlend�r�lmes�

Așağıdak�lerden hang�s� ıșık k�rl�l�ğ�n�n
canlılar üzer�ndek� zararlı etk�ler�nden
değ�ld�r?
A) Göçmen kușların yönler�n� bulmakta
zorlanması
B) Caddeler�n güvenl�k neden�yle gece
boyu aydınlatılması
C) Fazla ıșığa maruz kalan b�tk�ler�n
mevs�mler� karıștırması
D) Yumurtadan çıkan den�z
kaplumbağalarının den�z yer�ne kıyıya
doğru g�tmes�

Arda, arkadașına nasıl b�l�nçl� b�r tüket�c�
olunab�leceğ�yle �lg�l� öner�lerde bulunur.
Așağıdak�lerden hang�s� Arda’nın
öner�ler�nden b�r� olab�l�r?
A) Aydınlatma �ç�n güçlü ve çok sayıda
lamba kullanmalısın.
B) Bulașık mak�nes� dolmadan da
çalıștırab�l�rs�n.
C) D�ș�n� fırçalarken musluğu kapatmalısın.
D) Gece telev�zyon karșısında uyuyab�l�rs�n.

16.

17. " Ayl�n küçük gelen kazağını sökerek o
�ple b�r oyuncak bebek örer."
Ayl�n’�n bu davranıșı hang�s�ne örnek
göster�leb�l�r?
A) Yen�den kullanım 
B) B�r�k�m 
C) İsraf 
D) B�l�nçs�z tüket�c�
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18. 20.Cümlelerdek� noktalı yerler�n doğru b�r
șek�lde tamamlanması gerekmekted�r.
• Atıkların yen�den değerlend�r�lerek
�k�nc� b�r ham maddeye
dönüștürülmes�ne ……I…… den�r.
• Atıkların üret�m șekl�n� koruyarak
ekonom�k ömrü tamamlanana kadar
tekrar tekrar
kullanılmasına ……II…… den�r.
Buna göre I ve II yer�ne sırasıyla hang�s�
gelmel�d�r?

A) Yen�den kullanım -  Ger� dönüșüm
B) Ger� dönüșüm - Ekonom�
C) Tasarruf - Ekonom�
D) Ger� dönüșüm - Yen�den kullanım

Bas�t elektr�k devres� ve elemanları �le �lg�l�
ver�len b�lg�lerden hang�s� doğrudur?
A) Ampul, elektr�k enerj�s�n�n �let�m�n�
kontrol eder.
B) P�l yatağı, ampulün yerleșt�r�ld�ğ�
yuvadır.
C) Kablo, ıșık enerj�s�n� elektr�k enerj�s�ne
dönüștürür.
D) P�l, devren�n enerj� kaynağıdır.

B�r elektr�k devres�n�n çalıșmamasına
neden olab�lecek bazı durumlar vardır.
Buna göre așağıdak� devrelerden
hang�s�n�n çalıșmama neden� hatalı
ver�lm�șt�r?
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