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4.Dünya’nın hareketler� �le �lg�l� bazı
açıklamalar ver�lm�șt�r.
 I. Dünya Güneș etrafındak� dolanım
hareket�n� ………………………….. tamamlar.
 II. Dünya’nın kend� eksen� etrafında
dönmes�yle ……………………………… olușur.
 III. Dünya kend� eksen� etrafında
………………………………..………. doğru döner.
Ver�len açıklamalarda noktalı yerlere gelmes�
gereken uygun �fadeler sırasıyla
așağıdak�lerden hang�s�d�r?
A) 365 gün 6 saatte - gece ve gündüz- 
 batıdan doğuya 
B) 24 saatte-  mevs�mler -  batıdan doğuya 
C) 365 gün 6 saatte-  gece ve gündüz - 
 doğudan batıya 
D) 24 saatte-  mevs�mler -  doğudan batıya

B�r veya b�rden fazla m�neralden olușan kaya
ve taș parçalarına ne ad ver�l�r? 
A) Fos�l 
B) Kayaç 
C) Maden 
D) Toprak

Aslı, kayaçlar konusuna çalıșırken
doğada b�rçok kayacın bulunduğunu fark
eder. Bu kayaçlardan kum ve tașın b�na
yapımında, mermer�n heykel yapımında,
altının �se kolye ve küpe yapımında
kullanıldığını öğren�r. Buna göre Aslı,
kayaçlar �le �lg�l� așağıdak�
çıkarımlardan hang�s�n� yapamaz?
 A) Bütün kayaçlar aynı m�nerallerden
olușur. 
B) Kayaçlar arasında madenler öneml�
b�r ekonom�k değere sah�pt�r. 
C) Yer kabuğundak� kayaçlar değ�ș�k
amaçlarla kullanılır. 
D) Kayaçlar arasında madenler,
sanay�de, öneml� b�r yere sah�pt�r. 

Ayșe, arkadașlarına su ve m�nerallerle �lg�l�
așağıdak� b�lg�ler� verm�șt�r. 
I. Vücudumuzda düzenley�c� olarak görev
yaparlar. 
II. Hem b�tk�sel hem de hayvansal
bes�nlerde bulunur. 
III. Tükett�ğ�m�z bes�nlerdek� su, günlük su
�ht�yacımızı karșılar. Ayșe’n�n söyled�ğ� bu
b�lg�lerden hang�ler� doğrudur? 
A) Yalnız I 
B) I ve II 
C) II ve III 
D) I, II ve III

5.Bes�n �srafı, üret�len gıdanın tüket�lmeden
atığa dönüșmes�d�r. Bes�n �srafını önlemek
�ç�n așağıdak�lerden hang�s�n�n yapılması
yanlıștır? 
A) A�le b�reyler�n�n �ht�yacı kadar y�yeceğ�
satın almak 
B) Bayatlayan y�yecekler� alternat�f
yemekler yaparak tüketmek 
C) Tazel�ğ�n� korumak �ç�n tüm y�yecekler�
suyun �ç�nde saklamak 
D) Artan yemekler� b�r sonrak� öğünde
yemek üzere saklamak

Prote�nler vücudumuzda yapıcı ve onarıcı
olarak görev yapan bes�n �çer�ğ�d�r.
Așağıdak�lerden hang�ler� prote�n
bakımından zeng�n değ�ld�r? 
A) peyn�r, nohut, merc�mek
B) yumurta, bezelye, yoğurt 
C) balık, kuru fasulye, et 
D) p�r�nç, mısır, bal
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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

Ecem, masadak� meyve suyunu alarak
�çmeye bașlamıștır. B�t�rd�ğ�nde meyve
suyu kutusunun �ç�ne çöktüğünü
gözlemlem�șt�r. Daha sonra meyve suyu
kutusunu arkasında duran çöp kutusuna
atmıștır. Ecem’�n uyguladığı kuvvetler
meyve suyu kutusunda hang� etk�lere
neden olmuștur? 
A) Șek�l ve hız değ�ș�kl�ğ� 
B) Hız ve yön değ�ș�kl�ğ� 
C) Yön ve șek�l değ�ș�kl�ğ� 
D) Șek�l, hız ve yön değ�ș�kl�ğ�

Al�’n�n farklı maddelerden yapılmıș m�sketler�
vardır. M�sketler�yle oynarken, m�sketler Al�’n�n
el�yle ulașamayacağı b�r yere düșmüștür. Al�
m�sketler�n� almak �ç�n �ple bağladığı mıknatısı
kullanmaya karar verm�șt�r. Al� mıknatısla
hang� maddeden yapılmıș m�sketler�n�
çıkarmayı bașarab�l�r?
 A) Cam
 B) Gümüș
 C) N�kel 
D) Bakır

. Ela mutfakta așağıda ver�len günlük �șler�
yapıyor. 
I. Yarısı dolu tuzluğa tuz ekl�yor. 
II. B�r bardak süte b�r çay kașığı bal ekl�yor. 
III. Domates, soğan ve maydanozdan olușan
salata yapıyor. Ela’nın yaptığı �șler�n
hang�s�n�n sonucunda b�r karıșım olușur? 
A) Yalnız II 
B) I ve II 
C) II ve III 
D) I, II ve III 

Ayșe oyuncak bebeğ�n� tamamen su dolu
kaba batırdığında suyun taștığını görüyor.
Buna göre Ayșe, oyuncak bebeğ�yle �lg�l� nasıl
b�r çıkarımda bulunab�l�r? 
A) Bebek bezden yapılmıștır.
 B) Bebeğ�n b�r kütles� vardır. 
C) Bebeğ�n b�r hacm� vardır. 
D) Bebek sudan ağırdır.

Tamamı su �le dolu
olan kovanın �ç�ne
taș bırakıldığında
tașın battığını,
suyun �se taștığını
gözlemler�z.
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Bu durumla �lg�l� yapılan yorumlardan
hang�s� doğrudur?
A) Tașın hacm� kadar su tașar.
B) Tașın kütles� kadar su tașar.
C) Tașın ağırlığı kadar su tașar.
D) Tașın kütles� ve hacm� kadar su tașar.
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Hal�s, babasıyla Kaz Dağları’na kampa
g�tm�șt�r ve gökyüzünde șeh�r
merkez�ndek�ne göre çok daha fazla
sayıda yıldız görmüștür. Hal�s’�n Kaz
Dağları’nda daha fazla yıldız
görmes�n�n temel neden�
așağıdak�lerden hang�s�d�r? 
A) Șeh�r merkez�nde hava k�rl�l�ğ�n�n
daha fazla olması 
B) Kaz dağlarında ses k�rl�l�ğ�n�n daha
az olması 
C) Șeh�r merkez�nde ıșık k�rl�l�ğ�n�n daha
fazla olması 
D) Kaz dağlarında havanın daha soğuk
olması 

Sesl� teknoloj�k c�hazların �nsan ve doğa
sağlığına olumsuz etk�ler� olduğu g�b�
olumlu kullanım alanları da vardır.
Așağıdak�lerden hang�s� yüksek sesl�
c�hazların olumlu etk�ler�ndend�r? 
A) Yüksek sese maruz kalan pencereler�n
kırılması 
B) Ac�l b�r durumda b�rçok �nsana aynı
anda haber ver�leb�lmes� 
C) Kaldırım ya da yol yapımında
kullanılan araçların öğrenc�ler�n
d�kkat�n� dağıtması 
D) Uzun süre yüksek sese maruz kalan
k�ș�ler�n �ș�tme problemler� yașaması

Al� ödev�nde așağıdak� maddelere yer
verm�șt�r.
 • İnșaat mühend�sler�n�n projeler�nde yalıtım
malzemeler� kullanması
 • Araç sürücüler�n�n gereks�z yere korna
çalmasının önüne geç�lmes� 
• Daha az gürültülü alet ve mak�neler�n
üret�lmes� 
• İș yerler�, fabr�ka ve sanay� kurulușlarının
șeh�r dıșına çıkarılması Al�’n�n ödev�nde yer
verd�ğ� bu maddeler hang� bölümün bașlığı
altında olab�l�r? 
A) Ișık K�rl�l�ğ�n� Azaltmaya Yönel�k Alınacak
Tedb�rler 
B) Ișık K�rl�l�ğ�n�n Nedenler� 
C) Ses K�rl�l�ğ�n� Azaltmaya Yönel�k Alınacak
Tedb�rler 
D) Ses K�rl�l�ğ�n�n Nedenler�

B�yod�zel, atık yağların alkolle
karıștırılarak d�zel yakıta çevr�lmes�
sonucu elde ed�len b�r yakıttır.
B�yod�zel; araçlarda, ısınmada, havacılık
sanay�s�nde kullanılır.
Buna göre așağıdak�lerden hang�s�
b�yod�zel üret�m�n�n sonuçlarından b�r�
değ�ld�r?
A) Atık yağlar değerlend�r�lm�ș olur.
B) Petrole alternat�f b�r enerj� kaynağı
daha elde ed�lm�ș olur.
C) Atık yağların akarsulara dökülerek suyu
k�rletmes� önlen�r.
D) Motorlu araçların kullanım ömrünü
kısaltır.
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17..B�r grup öğrenc�n�n gündel�k hayatta yaptığı
bazı davranıșlar așağıda ver�lm�șt�r. Ayșe:
Ev�m�zde gereks�z yere yanan lambaları
kapatırım. Sel�m: D�șler�m� fırçalarken
musluğu açık bırakmam. Harun: Kalor�fer
fazla yandığında pencereler� açarım. Buna
göre hang� öğrenc�ler�n davranıșı kaynakların
doğru kullanımına örnekt�r?
 A) Ayșe – Harun 
B) Harun – Sel�m 
C) Ayșe – Sel�m 
D) Ayșe – Sel�m – Harun 

Yen�den kullanım, b�r ürünü veya
malzemey� aynı veya farklı b�r șek�lde b�r
kereden fazla kullanmak demekt�r.
Yukarıda tanımı yapılan kavrama,
ver�lenlerden hang�s� örnek olamaz? 
A) B�ten tuvalet kâğıdı veya kâğıt havlu
rulolarını ders etk�nl�kler�nde kullanmak 
B) Atık kumaș parçalarını b�r araya
get�rerek “kırkyama” adı ver�len yatak
örtüsüne dönüștürmek 
C) Mutfakta kullanılan cam kavanoz ve
ș�șeler� turșu ve konserveler� saklamak �ç�n
kullanmak 
D) Evdek� elektr�kl� aletler�n heps�n� enerj�
ver�m� yüksek aletlerle değ�șt�rmek

Bas�t elektr�k devres�n�n elemanları
numaralandırılarak görselde ver�lm�șt�r.

Bas�t elekt�k devres�yle �lg�l� ver�len
b�lg�lerden hang�s� yanlıștır? 
A) Bas�t b�r elektr�k devres�nde duy
bulunmasa da devre çalıșab�l�r. 
B) Elektr�kl� aletler�n kablolarının
plast�kle kaplanması elektr�k
çarpmasını önler.
 C) Devrede ampulün ıșık vereb�lmes�
�ç�n anahtarın açık olması gerek�r. 
D) Evde ve okuldak� elektr�k düğmeler�
ve kabloları b�rer devre elemanıdır.

Buna göre, hang� devre elemanının görev�
doğru ver�lm�șt�r?
A) 1, devreye elektr�k enerj�s� sağlar.
B) 2, devren�n açılıp kapanmasını sağlar.
C) 3, elektr�k enerj�s�n� d�ğer devre
elemanlarına �let�r.
D) 4, elektr�k enerj�s�n� ıșık enerj�s�ne
dönüștürür.
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