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B�r öğrenc� Ay’ın evreler�n� K , L , M ve N olarak aşağıdak� g�b� 

gruplandırıyor ve evreler�n aşağıda ver�len şek�ller� bu gruplara 

yerleşt�rmek �st�yor.

........ ........ ........ ........

Ay’ın Evreler�

K L M N

N: Dünya’dan bakıldığında Ay'ın sağ tarafı aydınlık, sol tarafı 

karanlık görünür.

                    

                            Ay'ın evreler�n�n şek�ller�

       

K: Ay bu evrede, Güneş �le Dünya arasında bulunur ve Ay'ın 

aydınlık kısmı Dünya'dan görünmez.

L : Ay'ın ışık alan bölümünün tamamı Dünya’dan görünür.

               1                 2                  3                    4

M: Dünya'dan bakıldığında Ay'ın sol tarafı aydınlık, sağ tarafı 

karanlık görünür.

Buna göre , numaralı şek�ller�n doğru yerleşt�r�lm�ş hal� 

nasıl olur?

B)       4                     3                     2              1

A)       4                     2                     3              1

           K                    L                     M             N   . 

C)       3                     4                     2              1

D)       2                     3                     1              4

Güneş �le �lg�l�;

II.  Güneş de Dünya g�b� katmanlardan oluşur.

III. Dünya'dan bakıldığında, Güneş olduğundan daha büyük 

görünür.

ver�len b�lg�lerden hang�ler� doğrudur?

A)  Yalnız I   B)  Yalnız II

I.   Güneş'�n yüzey�ndek� sıcaklığı daha az olan bölgelere 

Güneş lekes� den�r.

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

Mantarlar aşağıdak�lerden hang�s�n�n oluşmasında görev 

almazlar?

A) Bes�nler�n küflenmes�nde

D) Hamurun mayalanmasında

C) Fotosentez �le oksjen üret�lmes�nde

B) İnsanlarda bazı hastalıkların oluşmasında 

3.

C) P �le S  D) R �le T

Buna göre ver�len evrelerden hang�ler� arasında geçen süre 

b�r haftadır?

Aşağıda Ay'ın bazı evreler� harflend�r�lerek göster�lm�şt�r. 

 

A) P �le R  B) S �le R

5.

A) Yalnız I                     B) II ve III

I.   Kübra model�nde portakal yer�ne nohut tanes� kullansaydı  

model� uygun olurdu.

ver�len �fadelerden hang�ler� doğrudur?

III. Kübra ve Fatma, Dünya �ç�n kullandıkları modeller Güneş 

model�ne göre yanlıştır.

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

II.  Fatma'nın hazırladığı model karşılaştırma yapmak �ç�n uy-

gundur.

Fatma ve Kübra'nın tasarladığı modellerle �lg�l�;

Fatma ve Kübra Fen B�l�mler� ders�nde almış oldukları proje 

görev� çerçeves�nde Güneş ve Dünya'nın gerçek büyüklükler�n� 

karşılaştıracak şek�lde aşağıda ver�len nesnelerden b�r model 

tasarımı yapıyorlar.

     Fatma’nın tasarladığı model       Kübra’nın tasarladığı model

R

S T

P

Güneş Güneş

Dünya Dünya
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DenemeSınıf5. 3

B�lg� Mustafa Mesut Ebrar Em�ne

Ay'ın atmosfer� çok �nce 

olduğu �ç�n Ay'da gece 

�le gündüz arası sıcaklık 

farkı çok azdır.

D Y D Y

Ay'ın sağ yarım küres�n� 

aydınlık gördüğümüz 

evreden yaklaşık b�r hafta 

sonra dolunay evres� 

gerçekleş�r.

Y Y D D

Ay Dünya etrafında doo-

lanırken aynı zamanda 

kend� etrafında da döner.

D D Y Y

Ay'ı Güneş �le yaklaşık aynı 

büyüklükte görmem�z�n 

neden�, Ay’ın Dünya’ya 

Güneş’ten daha uzak 

olmasıdır.

Y Y D D

Yukarıdak� tabloda Ay �le �lg�l� bazı b�lg�ler ver�lm�şt�r. Selçuk 
Öğretmen, öğrenc�ler�nden bu �fadelerden doğru olanların 
başına "D", yanlış olanların başına �se "Y" harfi yazmalarını 
�stem�şt�r. Öğrenc�ler tablodak� her doğru harf �ç�n 2 puan 
almışlardır. Mustafa, Mesut, Ebrar ve Em�ne tabloyu 
yukarıdak� g�b� doldurmuştur. 

Buna göre hang� öğrenc� en fazla puan almıştır? 

A) Mustafa    B) Mesut 
C) Ebrar     D) Em�ne 

Yukarıda b�tk�lerle �lg�l� b�r sınıflandırma ver�lm�şt�r. 

A) Yalnız lII    B) l ve ll   

lll. Z ve X b�tk�ler�n�n tohum üreten yapıları bulunmaktadır. 

C) ll ve lll    D) l ve lll

Buna göre; 
l.   Sadece Y ve Z b�tk�ler�n�n topraktan su ve m�neral almaları-

nı sağlayan yapıları vardır. 

�fadeler�nden hang�ler� yanlıştır? 

ll.  X, eğrelt� otu olab�l�r. 

B�tk�ler

Ç�çekl� B�tk�ler

X Y

Y

Z

Z

B) Güneş’�n yapısında gazların olduğuna

D) Güneş’�n Dünya'ya göre büyüklüğüne

Güneş �le �lg�l� b�lg�ler�n yer aldığı yukarıdak� paragrafta, 
aşağıdak�lerden hang�s�ne değ�n�lmem�şt�r?

Güneş gökyüzünde küçük görünür. Lak�n Güneş’�n çapı 
Dünya’nın çapının 109 katıdır. Bu durumun temel sebeb� 
Dünya'nın Güneş'ten çok uzakta olmasıdır. Güneş’ten gelen 
ışınlar Dünya'yı ısıtır ve aydınlatır. Güneş Dünya'nın temel 
yaşam kaynağıdır.”

A) Güneş’�n ısı ve ışık kaynağı olduğuna

C) Güneş’�n neden küçük gözüktüğüne

Buna göre aşağıda ver�len hang� öğrenc� sınıflandırmayı 

doğru b�r şek�lde yapmıştır?

D) Ayhan        1,2,4,6,8                           3,5,7,9                                                                                                              
C) Kübra         2,3,5,7,9                          1,2,4,6,8    

A) Tah�r          1,2,4,6                              3,5,7,8,9

B) Enes          1,2,3,5                              4,6,7,8,9

                   Memel�ler                   Yumurta �le çoğalanlar

A) Yalnız I    B) I ve II  

I.   Kuvvet�n büyüklüğünü ölçer.

D�namometre �le �lg�l� olarak;

III. Hassas ölçüm �ç�n kalın yaylı olanları terc�h ed�lmel�d�r.

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

ver�len �fadelerden hang�ler� doğrudur?

II.  İç�nde sarmal yay bulunur.

Kuvvet�n ölçüleb�l�r b�r büyüklük olduğunu söyleyen öğretmen 
öğrenc�ler�nden kuvvet� ölçen alet�n bas�t b�r model�n� hazırla-
malarını �st�yor . Ozan ve Anıl aşağıdak� malzemelerle hazır-
ladıkları alet�n adını üzer�ne yazıyorlar.

A) Anıl kuvvet�n nasıl ölçüleceğ�n� ve alet�n adını doğru b�l�yor.

D) Ozan d�namometrede esnek c�s�mler�n kullanıldığını b�lm�-
yor.

B) Ozan kuvvet ölçen alet�n adını doğru b�l�yor.
C) Anıl kuvvet ölçen alet�n adını yanlış b�l�yor.

Ozan ve Anıl'ın model �s�mler� ve kullandıkları malzemeler-
den yola çıkarak  aşağıdak�lerden hang�s� yanlıştır?

Bardak
Şer�t İp

Bardak
Şer�t Yay

D�namometre Termometre

Ozan’ın Model� Anıl’ın Model�

9.

10.
Fen b�l�mler� ders�nde öğretmen aşağıda  görseller� ver�len 

canlıları numaralandırarak sınıfta paylaşıyor. Görselde ver�len 

canlıları memel�ler ve yumurta �le çoğalanlar olarak 

sınıflandırmalarını �st�yor.

1 2 3

4 5 6

987
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DenemeSınıf5. 3
Fen b�l�mler� ders�nde Çağan, Öykü ve Ege Dünya, Güneş ve 

Ay'ın hareketler�n� aşağıda ver�len şek�lde modellem�şlerd�r. 

     Ege    : Güneş                              Ege    : Ay 

Öykü  : Hem kend� eksen� etrafında saat yönünün ters�ne 

dönmekted�r. Hem de Ege'n�n etrafında saat yönü-

nün ters�ne dolanmaktadır.

C) Ege    : Dünya                         D) Ege     : Dünya                                                          

Öykü  :  Ay                                   Öykü  : Güneş                                                         

Çağan: Güneş                             Çağan:  Ay 

A) Çağan: Ay                               B) Çağan: Dünya          

     Öykü  : Dünya                             Öykü  : Güneş 

Çağan, Öykü ve Ege’n�n modeller�nde tems�l ett�kler� gök 

c�s�mler� aşağıdak�lerden hang�s�nde doğru ver�lm�şt�r?

Çağan: Hem kend� eksen� etrafında saat yönünün ters�ne 

dönmekted�r. Hem de  Öykü �le b�rl�kte Ege'n�n etra-

fında saat yönünün ters�ne   dolanmaktadır.

5-A sınıfında kuvvet konusunu �şleyen Remz� Öğretmen 

şek�ldek� d�namometre �le L c�sm�n�n ağırlığını ölçüyor.

0

5

10

15

20

25

L

Soru 2: L yer�ne X c�sm� asılınca d�namomet-

ren�n esnekl�k özell�ğ� bozulmaktadır. 

Buna göre X c�sm�n�n uyguladığı 

kuvvet kaç N olab�l�r?

 Fat�h  :………………………

Fat�h   : ……………………

Soru 1: L c�sm�n�n uyguladığı kuvvet kaç N 

olarak ölçülmüştür?

Fat�h  tüm sorulara doğru cevap vermes� 

�ç�n aşağıdak� seçeneklerden hang�s�n� 

seçmel�d�r?

Remz� Öğretmen sınıfa sorular yönelt�r ve 

sorularına Fat�h cevap ver�r.

A)          25                                       30

                    Soru 1                                Soru 2

B)          20                                       25

C)          30                                       20

D)          20                                       30

M�kroskob�k Canlılar
Korunma 

yolları

Y
a

şa
d

ığ
ı

 o
rt

a
m

Gözlemlend�ğ� 
araç

Yararları Zararları

A

1

B

2 3
Fen B�l�mler� ders�nde m�kroskob�k canlıları �şleyen Raz�ye 

Öğretmen konu sonunda yukarıdak� kavram har�tasını sınıfa 

dağıtıyor. 

Kavram har�tasındak� sayı ve harfler�n yer�ne yazılacaklarla 

�lg�l� aşağıdak�lerden hang�s�  yanlıştır?

A) 1 numaralı yere su, toprak, hava yazılab�l�r.

B) A yer�ne el�m�z� sık sık yıkamak yazılab�l�r.

D) B yer�ne teleskop yazılab�l�r.

C) 2 yer�ne v�tam�n üret�m� yazılırsa, 3 yer�ne sıtma hastalığı 

yazılab�l�r.

C) Kütle çek�m kuvvet� canlının yaşayab�leceğ� büyüklükte 
olmalı.

Yukarıda ver�len metne göre, Ay’da canlıların yaşaya-
b�leceğ�ne da�r aşağıdak� fik�rlerden hang�s�ne ulaşılmaz?  

“İnsan Ay'a ayağını �lk kez 1969 yılında basmıştır. B�l�m �nsanları 
Ay'da yaşam olmadığını ve yaşam olmamasının temel sebeb� 
olarak b�r atmosfer�n�n bulunmamasını gösterm�şlerd�r. Eğer b�r 
atmosfer� olsaydı güneşten gelen ultrav�yole ışınlarının bu 
atmosferden geçerken süzülmes� gerek�rd�. Bu şek�lde 
düşünmeler�n�n başka b�r sebeb� �se Ay'da günbatımının 
olmamasıdır. Dünyamızda güneş battıktan sonra hava yavaş 
yavaş kararmaya başlar, oysa Ay'da gündüzken b�r anda gece 
olur. Ay'da hava bulunmamaktadır ve buna bağlı olarak nefes 
almak mümkün değ�ld�r. Güneş dünyamız �ç�n temel yaşam 
kaynağıdır. Yaşam kaynağı olmasına rağmen canlılar �ç�n zararlı 
ışınlar saçmaktadır. Dünyada bulunan atmosfer bu zararlı 
ışınları tutar. Ay'da atmosfer olmamasından dolayı güneş 
ışınlarının tümü Ay'ın yüzey�ne ulaşır. Ay'da hava olmamasın-
dan dolayı ay yüzey� çok soğuk ve çok sıcak olab�l�r. Ayın Güneş'� 
gören tarafının sıcaklığı çok fazla olur ve �k� hafta süren ay 
gününden sonra �k� hafta sürecek ay geces� başlayıp sıcaklık 

0yaklaşık 400 C kadar düşer. Bu sebepten dolayı yeryüzündek� 
herhang� b�r yaşam formu ayda canlı kalması mümkün değ�ld�r. 
Ay'da yaşam olmamasının sebeb�n� kısaca bel�rtecek olursak 
canlıların yaşayab�lmes� �ç�n gerekl� olan hava, su ve düzenl� ısı 
yoktur.”

A) Ay günü ve Ay geces� arasındak� sıcaklık farkı düşük 
olmalı.

B) Güneş'ten gelen zararlı(ultrav�yole) ışınlarını süzen 
atmosfer� olmalı.

D) Canlıların yaşayab�lmes� �ç�n gerekl� hava ve su olmalı.

Dünya’nın tek uydusu olan Ay’ın yaptığı hareketler �ç�n;

yargılarından hang�ler� doğrudur?

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

A) Yalnız II   B) I ve II

14.

Kend� eksen� etrafında ve Dünya etrafında dönme hareket� 

yapar.

Kend� eksen� etrafında dönme süres� Dünya’nın kend� ek-

sen� etrafındak� dönme süres�ne eş�tt�r.

Dünya �le b�rl�kte Güneş etrafında dolanma hareket� yapar.

I.

II.

III.
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Burhan BOZTAŞ

Esra DEMİRCİ

Mürsel GÜNEYMehmet Al� ŞENAY

Orhan İNCEYOL

Serkan Servet YILMAZ

Sahabett�n ABUL

Süleyman ALTINTAŞ

Sam� YEŞİLYURT

Tek�n TAPAN
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DenemeSınıf5. 3
Rüya, El�f, Poyraz ve H�ra aynı maddeden yapılmış farklı 

kalınlıktak� last�kler, özdeş cetvel ve çubuklar kullanarak 

d�namometre model� tasarlıyorlar.

Öğrenc�ler last�ğe eş�t kuvvet uyguladıklarında last�kler�n 
uzama m�ktarları arasındak� �l�şk� aşağıdak�lerden hang�s� 
g�b� olur?

B) H�ra > Rüya > Poraz > El�f
C) El�f  > Rüya > Poyraz >H�ra

Öğrenc�ler�n d�namometre modeller�nde kullandıkları 
last�kler�n kalınlıkları arasındak� �l�şk�; Poyraz>H�ra>Rüya>El�f 
şekl�nded�r.

A) Poyraz > H�ra > Rüya > El�f 

D) El�f > Rüya > H�ra > Poyraz

etrafında dolanma süres� eş�tt�r. 
 Ay'ın kend� eksen� etrafında dönüş ve Dünya 

 Ay ışık kaynağı değ�ld�r, 
Güneş'ten aldığı ışığı yansıtır. 

 Ay'a g�den astronotların
Ay'da bıraktıkları ayak 
�zler� bozulmadan kalır. 

Doğru Yanlış

Doğru DoğruYanlış Yanlış

1 2 3 4

Buna göre �lk kutudan sonra hata yapmadan, �k�nc� 

kutudan sonra hata yaparak �lerler �se hang� çıkışa ulaşır?

A) 1   B) 2   C) 3   D) 4 

5.sınıf öğrenc�s� Arzu, şek�lde ver�len dallanmış ağaç 
model�nde kutucuklardak� �fadeler�n doğru ve yanlışlığına göre 
uygun okları seçerek �lerl�yor.

Hayvanlar

Balıklar Kurbağalar Sürüngenler X Y

- Alabalık
- Hams�

- Kurbağa - Z - Penguen
- Kartal

- T

II.  X canlı grubundak� canlılarda kuluçka görülür.

C) II, III ve IV   D) I, II, III ve IV

I.   Z yer�ne yılan veya kertenkele yazılab�l�r.

IV. T yer�ne yarasa yazılab�l�r.

Yukarıda ver�len düzenekle �lg�l� olarak;

III. Y yer�ne memel�ler yazılab�l�r.

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?

A) I ve IV    B) I ve III  

Ahmet b�r patlıcan b�tk�s�n� �ncelem�ş ve çeş�tl� bölümler� 

numaralandırmıştır. Ahmet, patlıcan b�tk�s� yer�ne eğrelt� 

otunu �nceleseyd� numaralandırılmış bölümlerden 

hang�s�n� göremezd�?

A) I  B) II  C) III  D) IV

I

II

III

IV

19.

Last�k
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