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2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN BİLİMLERİ DERSİ
5. SINIFLAR 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV

ışık
kaynağı

1.

Yansıtıcı yüzeye dik gelen ışınlar için gelme açısı
D
0o’dir.

2.

Kaynama, her sıcaklıkta meydana gelebilir.

Y

3.

Bir saf madde hal değiştirirken sıcaklığı değişmez.

D

4.

Opak madde ekrana yaklaştırılırsa tam gölge boyu
Y
büyür.

5.

Kışın araba tekerlerine zincir takılması sürtünmeyi artD
tırır.

6.

Bir dinamometrede kalın yay kullanılırsa dinamometY
renin hassaslığı artar.

7.

Salyangoz omurgasız bir canlı olup, sürüngenler gruY
buna girer.

8.

Kuşlar yumurtlayarak kuluçkaya yatarlar ve yavrularıD
na bakarlar.

9.

Işığın bir cisim üzerine çarpıp geldiği ortama geri dönY
mesine ışığın yayılması denir.
Y
Ayna, saydam maddeye örnektir.

10.
11.

EKRAN

2.

Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğuna karar vererek kutucukları doldurunuz. (26 puan)

A

12.

Isı, sıcaklığı fazla olan maddeden sıcaklığı az olan
D
maddeye doğru akar.
D
Bitkiler, çiçekli ve çiçeksiz diye 2 gruba ayrılır.

13.

Buharlaşma olayı sıvının her yerinde gerçekleşir.

OPAK
CİSİM

Yukarıdaki deneyde ekrandaki tam gölgenin nasıl değişeceğini
verilen boşluklara yazınız. (6 puan)
büyür
1. Cisim, kaynağa yaklaştırılırsa gölge ..............................
büyür
2. Ekran, cisimden uzaklaştırılırsa gölge ..............................

3. Aşağıda verilen yansıma örneklerindeki gelme ve yansıma
açılarını bulup yazınız. (4 puan)

320
300
YÜZEY
Gelme açısı

Y

YÜZEY
: 320

Yansıma açısı : 320

B

K

M

Söylenenlere göre K, L ve M bölgelerinde hangi maddeler kullanılmıştır? Birer örnek yazınız? (9 puan)

K
Karton

C

genleşme
Yazın elektrik tellerinin uzayıp sarkması ...........................
olayına örnektir.

2.

Bir yansıma olayında gelen ışın ile normal arasındaki açı 400
400
ise gelme açısının ölçüsü ………………....
dir.
erime
Katı maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine .......................
Bir tam gölge olayında opak cisim ışık kaynağına yaklaştırıartar
lırsa gölge boyu …...............…………

5.

enerji
Isı, bir ……………...........…....……
türüdür.
ayırt edici
Kaynama noktası saf maddeler için .....................................

7.

cam

8.
9.

1

denir.

4.

6.

M

L
buzlu cam

Yansıma açısı : 600

1.

3.
Ben mumun alevini
net görebildim.

Ben mumun alevini hiç
göremedim.

: 600

ayırt edici - 400 - ısı - enerji - sıcaklık - artar erime - ilk dördün -genleşme - dağınık - küçülür - düzgün 500 - azaltır - büzülme - sıcaklık -

Ben mumun alevini çok
az gördüm.

L

Gelme açısı

Aşağıdaki ifadelerde verilen boşlukları kelimelerden uygun olanı seçerek tamamlayınız. (18 puan)

Aşağıda verilen klasik soruların cevaplarını verilen boşluklara yazınız.

1.

PUAN

bir özelliktir.

ısı
Sıcaklıkları farklı maddeler arasında ……........…....
akışı
olur.
azaltır
Uçakların sivri tasarlanması hava direncini ............................
Soğuk ortamda bekletilen balonun şişkinliğinin azalması bir
büzülme
...............................
örneğidir.

D

MADDELER

G

dağınık

Durgun su yüzeyi

düzgün

Duvar yüzeyi

dağınık

Cilalı tahta yüzeyi

düzgün

Dalgalı su yüzeyi

dağınık

Toprak yüzeyi

dağınık

Ayna yüzeyi

düzgün

Kırılmış ayna yüzeyi

dağınık

58 C
T

S

Y

R

A) G, S ve R

B) L, T ve Y

C) G, S ve Y

D) L, T ve R

3. Bir ışınının aynadan yansıdıktan sonra izlediği yol ve oluşan
açılar şekildeki gibidir.
Buna göre,

N

I. R ve S açıları birbirine eşittir.

Aşağıdaki bir şişenin ağzına biraz şişirilmiş olan
balon yerleştirilmiştir. Verilen durumların ne ile ilgili
olduğunu boşluklara yazınız. (6 puan)

II. P ve T açıları birbirine eşittir.
III. T ve S açılarının toplamı 900 dir.

P

yargılarından hangileri doğrudur?

R S

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

T

4. Yüzücüler havuza atlarken ellerini
şekildeki gibi bir biri ile birleştirip
atlarlar. Böylece kendilerine etki
eden sürtünme kuvvetinin değerini azaltmış olurlar.

2- Şişeyi tekrar soğuk suya koyduğumuzda balonun küçülmesi
büzülme
.............................................
ile ilgilidir.

Aşağıdakilerden hangisinin amacı örnekteki durum ile benzerlik
göstermez?
göstermez
?
A) Makinelerin hareketli parçalarının aşınmasını önlemek amacıyla yağlanması.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını
bulup işaretleyiniz. (15 puan)

1. Yanda çay ve çay kaşığının
sıcaklıkları verilmiştir.

L

15 0C

35 0C

0

Buna göre bu cisimlerden hangilerinin sıcaklıkları birbirine temas
ettikten sonra artmaya başlar?

1- Şişeyi sıcak suya koyduğumuzda balonun biraz şişmesi
genleşme
.............................................
ile ilgilidir.

F

48 0C

34 0C

24 0C

Düzgün / Dağınık yansıma

Buruşturulmuş folyo

E

2. Aşağıda G, L ,T, S, R ve Y cisimleri birbirine ikişer ikişer şekildeki gibi temsil etmektedir.

Tabloda belirtilen maddelerin ışığı yansıtma durumlarını düzgün veya dağınık şeklinde yazınız
(16 puan)

B) Bisiklet yarışçılarının, yarış esnasında vücutlarını öne eğerek
bisikleti kullanması.
C) Okul merdivenlerinde çocukların kaymalarını önlemek amacıyla basamaklara kaymaz bant yapıştırılması
D) Yağlı güreşçilerin müsabakaya başlamadan önce vücutlarını
yağlamaları.

Kaşık

10 0C

79 0C

5.Yanda suyun hâl değişim şeması
5.
verilmiştir.

Çay

Bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
yanlıştır?
? (Isı
alışverişinin sadece çay ve kaşık arasında olduğu düşünülecektir.)

Buna göre verilen şemadaki numaralı olaylardan hangilerinde madde
dışarıdan ısı alır?

A) Çay, çay kaşığına ısı vermiştir.

A) 2 - 4 - 6

B) Denge sıcaklığı 70 C olabilir.

B) 1 - 3 - 5

C) Sıcaklık akışı çaydan, çay kaşığına doğru gerçekleşir.

C) 2 - 4 - 5

D) Zamanla kaşığın sıcaklığı artacaktır.

D) 1 - 4 - 6

o

2

gaz
1

2

3

4

5
katı

6

sıvı

