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1. 1. 5. sınıf öğrencisi Yağız, heyelan ile ilgili bilgi toplamak 
amacıyla AFAD (Afet ve Acil Durum Başkanlığı) ‘ın inter-
net sitesini kullanıyor. Sitede aşağıdaki gibi bir ekran önü-
ne çıkıyor.

  Buna göre ekrandaki ifadeler ile ilgili,Buna göre ekrandaki ifadeler ile ilgili,

 I. 2 numaralı ifade, ‘Şiddetli ve uzun süreli olan yağışla-
rın sonucunda toprağın yumuşaması’ olabilir.

 II. 4 numaralı ifade, ‘Eğimli arazilerde bitki örtüsünün ora-
nı çeşitli yollarla azaltılmalıdır’ olabilir.

 III. 4 numaralı ifade, ‘Dik yamaçlara su kanalları açılarak 
suyun kolay bir şekilde akması sağlanmalıdır.’ olabilir.

 yorumlarından hangileri doğrudur? yorumlarından hangileri doğrudur?

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

4. 4. ‘‘Işık, her yöne doğrusal yolla yayılır’’ hipotezini test edip 
arkadaşlarına kanıtlamak isteyen Eylül, aşağıdaki gibi bir 
etkinlik yapmıştır.

 Buna göre Eylül’ün etkinliği ile ilgili olarak aşağıdaki ifa- Buna göre Eylül’ün etkinliği ile ilgili olarak aşağıdaki ifa-
delerden hangisi söylenebilir?delerden hangisi söylenebilir?

A)A) Sadece bu etkinlik ile hipotezinin doğruluğunu arka-
daşlarına kanıtlayabilir.

B)B) Eylül, yapılan etkinlikte masadaki mumun ışığını göre-
bilir.

C)C) Hipotezinin doğruluğunu kanıtlamak için etkinliği düz 
bir boru ile tekrar yapmalıdır.

D)D) Yapılan etkinlikte mumun ışığı görüleceği için Eylül’ün 
hipotezi yanlıştır.

afadafad
Heyelanın oluşma sebebleri:Heyelanın oluşma sebebleri:

1- Bölgede eğimin fazla olması.
2- .....................
Heyelana karşı alınabilecek önlemler:Heyelana karşı alınabilecek önlemler:

3- Bölgede eğimin fazla olması.
4- ....................

5. 5. Aşağıda bir düzlem aynaya ayrı ayrı gönderilen K, L ve M 
ışınları ve bu ışınların ayna düzlemi veya normal ile yap-
tıkları açılar ile ilgili bilgiler tabloda verilmiştir.

  Buna göre ışınlarla ilgili,Buna göre ışınlarla ilgili,

 I. Işınların gelme açıları arasındaki ilişki; L > K > M şek-
lindedir.

 II. Sadece M ışınının yansıma açısı ile gelme açısı birbi-
rine eşittir.

 III. L ışınının ayna düzlemi ile yaptığı açının ölçüsü, yan-
sıma açısından daha büyüktür.

 ifadelerinden hangileri doğrudur? ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

ayna düzlemi

Işınlar ve açı özellikleri
K ışınıK ışını Ayna düzlemi ile ara-

sındaki açının ölçüsü 
370  olarak ölçülmüştür.

L ışınıL ışını Normal doğrultusu ile 
arasındaki açının ölçü-
sü 580 olarak ölçülmüş-
tür. 

M ışınıM ışını Ayna düzlemi ile ara-
sındaki açının ölçüsü 
450 olarak ölçülmüştür. 

2. 2. Aşağıdaki fotoğraf astronot Neil Ar-
mstrong’un 1969 yılında Ay yüze-
yine ayak basması sonucu oluşan 
ayak izidir.

 Bu ayak izinin günümüze kadar hiç bozulmadan kalması- Bu ayak izinin günümüze kadar hiç bozulmadan kalması-
na;na;

 I.  Ay’ın şeklinin küresel olması,
 II.  Ay’da yağmur ve rüzgâr olaylarının oluşmaması,
 III.  Ay yüzeyinde bulunan toz tabakasının sabit olması
 durumlarından hangileri sebep gösterilebilir? durumlarından hangileri sebep gösterilebilir?

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

3. 3. Şekildeki elektrik devresi-Şekildeki elektrik devresi-
nin sembolle gösteriminde  nin sembolle gösteriminde  
aşağıdakilerden hangisi aşağıdakilerden hangisi yer yer 
almazalmaz??

A) Ampul  B) Pil
C) Kablo D) Açık anahtar
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6. 6. Aşağıdaki tabloda ‘‘madde ve değişim’’ ünitesi ile ilgili ba-
zı bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden doğru olanlar dikey şe-
kilde (          ), yanlış olanlar ise yatay şekilde (          ) ta-
ranacaktır.

 Buna göre tablonun doğru bir şekilde taranmış hali aşağı- Buna göre tablonun doğru bir şekilde taranmış hali aşağı-
dakilerden hangisi gibi olur?dakilerden hangisi gibi olur?

 A)      B)

 C)      D)

9. 9. Öğretmen sürtünme konusu ile ilgili olarak sınıfa özdeş 
büyüklükte fakat farklı türden kapaklara sahip iki su şişe-
si getirmiştir. Daha sonra verilen durumlardaki  gibi eşit 
büyüklükte kuvvetler uygulayarak kapakları açmayı dene-
miştir.

  Bu durumlarla ilgili olarak,Bu durumlarla ilgili olarak,

 I. 2. durumda parmaklar ile kapak arasındaki sürtünme 
kuvveti 1. duruma göre daha az olacaktır.

 II. 1. durumda kapağın dış yüzeyinin pürüzlü olması sür-
tünmeyi arttıracak ve kapak daha kolay açılacaktır.

 III. 2. durumda şişenin kapağını eline kumaş alarak aç-
mayı denerse daha zor açılacaktır.

 yorumlarından hangileri yapılabilir? yorumlarından hangileri yapılabilir?

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

10. 10. I.  Buz erirken etrafından ısı alır.
 II.  Ayşe’nin vücut ısısı 390C’a yükseldi.
 III.  Kış aylarında havanın sıcaklığı –200C’a kadar düşer.
 Verilen örneklerin hangilerinde ısı ve sıcaklık kavramları  Verilen örneklerin hangilerinde ısı ve sıcaklık kavramları 

doğru kullanılmıştır?doğru kullanılmıştır?

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

8. 8. I. Bütün maddeler ışığı eşit miktarda geçirir.
 II. Banyo ve tuvalet kapılarında eğer cam kullanılacaksa 

buzlu cam olması tercih edilir.
 III. Mağazaların vitrin camlarında ürünlerin net bir şekilde 

görülebilmesi için yarı saydam maddeler kullanılır.
 Cisimlerin ışığı geçirmeleri ile ilgili verilen bilgilerden han- Cisimlerin ışığı geçirmeleri ile ilgili verilen bilgilerden han-

gileri doğrudur?gileri doğrudur?

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

11. 11. Defne, şişirdiği balonu buzlu suya batırıp bekletiyor. Da-
ha sonra buzlu sudan çıkardığı balonu sıcak suya daldı-
rıyor.

 Bu durumda balonun hacmi ile ilgili, Bu durumda balonun hacmi ile ilgili,

 I.  Buzlu suya batırıldığında artar.
 II.  Sıcak suya batırıldığında artar.
 III.  Buzlu su büzülme, sıcak su genleşme sağlar.
 yorumlarından hangileri yapılabilir? yorumlarından hangileri yapılabilir?

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

7. 7. Ceren sokak lambasının altında farklı noktalarda durarak 
gölgesini kontrol ediyor.

 Buna göre Ceren’in gölge boyu ile ilgili, Buna göre Ceren’in gölge boyu ile ilgili,

 I.  M noktasında iken en uzun olur.
 II.  K noktasında iken en kısa olur.
 III.  L noktasında iken kendi boyuna eşit olabilir.
 yargılarından hangileri doğrudur? yargılarından hangileri doğrudur?

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

 Ortamdan ısı enerjisi alan 
her maddenin sıcaklığı 
yükselir.

 Sıcaklık, ısısı fazla olan 
maddeden ısısı az olan 
maddeye doğru aktarılır.

 Özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısı-
tılan aynı cins maddelerden küt-
lesi küçük olanın sıcaklık artışı 
daha fazla olur.

 Buharlaşma, kaynama olayının 
başladığı sıcaklık değerinde ger-
çekleşir.

1. durum 2. durum

K L M

12. 12. Kuvvet, bir cismin üzerine etki ederek o cismin ,Kuvvet, bir cismin üzerine etki ederek o cismin ,

 I. hızı  II. şekli   III. yönü
 özelliklerinden hangilerini değiştirebilir? özelliklerinden hangilerini değiştirebilir?

A) Yalnız I  B) I ve II
C) II ve III  D) I, II ve III
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13. 13. 

 Şekilde sembolleri verilen devre elemanlarının adları aşa- Şekilde sembolleri verilen devre elemanlarının adları aşa-
ğıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?ğıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Ampul                   Pil                       Kablo
B) Pil                        Ampul                  Kablo
C) Pil                        Ampul                  Anahtar
D) Ampul                  Pil                        Anahtar

Devre Elemanı
Sembolü

K

K

L

L

M

M

14. 14. Şekildeki ışık kaynağının önüne futbol ve tenis topu konu-
larak perde üzerinde gölge oluşması sağlanıyor.

 Buna göre perde üzerinde oluşan gölge nasıl görünür? Buna göre perde üzerinde oluşan gölge nasıl görünür?

A)                                         B)

C)                                         D)

16. 16. Yanmakta olan bir mumun etrafa yaydığı ışık aşağıdaki-Yanmakta olan bir mumun etrafa yaydığı ışık aşağıdaki-
lerden hangisinde doğru gösterilmiştir?lerden hangisinde doğru gösterilmiştir?

A)                                         B)

C)                                         D)

15. 15. Şekilde bir yüzeye gönderilen ışınların yansımaları göste-
rilmiştir.

 Bu olaya göre, Bu olaya göre,

 I.  Dağınık yansıma olarak adlandırılır.
 II.  Yüzey, buruşuk alüminyum folyo olabilir.
 III.  Bu yüzeyde net bir görüntü oluşmaz.
 ifadelerinden hangileri doğrudur? ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

18. 18. Özdeş malzemelerden yapılmış farklı büyüklükteki üç pa-
raşüt ile bir hediye paketi ayrı ayrı eşit yüksekliklerden 
aşağıya bırakılıyor.

 Paraşütlerin yere inene kadar geçen süreler arasındaki  Paraşütlerin yere inene kadar geçen süreler arasındaki 
ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) K = L = M B) K > M > L 
C) K > L > M D) L > M > K

Futbol topu

Tenis topu

Perde

Işık kaynağı

YÜZEY

17. 17. Yanda verilen canlılar incelen-Yanda verilen canlılar incelen-
diğinde hangi ortak özelliğe diğinde hangi ortak özelliğe 
ulaşılabilir?ulaşılabilir?

A) Uçabilme                         
B) Doğurarak çoğalma
C) Besin üretme                  
D) Omurgaya sahip olma

Serçe

Penguen

Karga

K L M

19. 19. 18 N’luk bir cisim asıldığında şekildeki dina-18 N’luk bir cisim asıldığında şekildeki dina-
mometrenin yayı 3 bölme uzuyor. Aynı dina-mometrenin yayı 3 bölme uzuyor. Aynı dina-
mometreye 6 N’luk cisim asılırsa dinamo-mometreye 6 N’luk cisim asılırsa dinamo-
metrenin uzama miktarı hangi seçenekteki metrenin uzama miktarı hangi seçenekteki 
gibi olur?gibi olur?

A) 1 bölme                     B) 2 bölme
C) 4 bölme                     D) 5 bölme

18 N
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26. 26. 

 Yukarıdaki kavanozun kapağını açamayan İbrahim; Yukarıdaki kavanozun kapağını açamayan İbrahim;

 I. Kavanoz camını ısıtır, kapağı soğutursa kapağı açar.
 II. Kavanoz camını soğutur, kapağı ısıtırsa kapağı açar.
 III. Sadece kavanozun kapağını ısıtırsa kapağı açar.
 Bu durumlardan hangisinde veya hangilerinde kavano- Bu durumlardan hangisinde veya hangilerinde kavano-

zun kapağı açılabilir?zun kapağı açılabilir?

A) Yalnız III  B) I ve II 
C) II ve III  D) I, II ve III
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20. 20. Aşağıda ısıca yalıtılmış bir ortamda özdeş iki cisim ara-
sındaki ısı alışverişi verilmiştir.

 Bu olay ile ilgili öğrenciler şu yorumlarda bulunuyorlar: Bu olay ile ilgili öğrenciler şu yorumlarda bulunuyorlar:

 I. Isı enerjisi, sıcaklığı yüksek olan maddeden düşük olan 
maddeye doğru aktarılır.

 II. Bir süre sonra iki cismin sıcaklıkları eşitlenir.
 III. Cisimlerin sıcaklıkları eşitlendikten sonra ısı alışverişi 

durur.
 Buna göre hangi öğrencilerin vermiş olduğu bilgiler doğ- Buna göre hangi öğrencilerin vermiş olduğu bilgiler doğ-

rudur?rudur?

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

24. 24. Aşağıdaki grafiklerde aynı zaman diliminde K ve L bölge-
lerindeki biyoçeşitliliğin zamanla değişimi gösterilmiştir.

 Buna göre verilen grafiklerden yola çıkarak aşağıdaki ifa- Buna göre verilen grafiklerden yola çıkarak aşağıdaki ifa-
delerden hangisi delerden hangisi söylenemezsöylenemez??

A) K bölgesindeki biyoçeşitlilik zamanla azalırken, L böl-
gesindeki biyoçeşitlilik ise artmıştır.

B) K bölgesindeki canlıların yaşam alanları insan faaliyet-
leri sonucunda tahrip edilmiş olabilir.

C) L bölgesinde avlanma yasağı kaldırılmış ve avcılar, 
kontrolsüz avlanmaya başlamış olabilir.

D) L bölgesinde yetkililer tarafından doğal yaşam ortam-
ları oluşturulmuş olabilir.

750C 450C

21. 21. Şekildeki düzenekte Ahmet topu 1 yönünde, Mehtap ise 
2 yönünde hareket ettiriyor.

 Ahmet ve Mehtap’ın hareketi sonucu gölgenin büyüklüğü  Ahmet ve Mehtap’ın hareketi sonucu gölgenin büyüklüğü 
nasıl değişir?nasıl değişir?

          Ahmet’in hareketi ile  Mehtap’ın hareketi ile          Ahmet’in hareketi ile  Mehtap’ın hareketi ile

A)           Büyür  Büyür
B)          Büyür  Küçülür
C)         Küçülür  Küçülür
D)         Küçülür  Büyür

Perde

21Işık kaynağı

22. 22. Oda sıcaklığında açıkta bırakılan yiyeceklerin çok kısa sü-
rede tat ve kokularının değişerek bozulduğu gözlenmiştir.

 Bu duruma sebep olan canlılar, hangi canlı sınıfına ait ola- Bu duruma sebep olan canlılar, hangi canlı sınıfına ait ola-
bilir?bilir?

A) Bitkiler B) Hayvanlar
C) Mikroskobik canlılar D) Şapkalı mantarlar

23. 23. Aşağıda verilen yüzeylerin hangisinde yansıyan ışınlar bir-Aşağıda verilen yüzeylerin hangisinde yansıyan ışınlar bir-
birine paralel birine paralel değildirdeğildir??

A) Cam B) Duvar
C) Ayna D) Durgun su

25. 25. Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin hayatımıza Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin hayatımıza 
olumlu etkilerine örnektir?olumlu etkilerine örnektir?

A) Metal parçaların aşınması 
B) Ayakkabıların eskimesi
C) Kıyafetlerin yıpranması 
D) Kalemle yazı yazılabilmesi

Biyoçeşitlilik

Zaman

K bölgesi
Biyoçeşitlilik

Zaman

L bölgesi
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