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1. Güneş Dünya’dan yaklaşık 150 milyon km. 

uzaklıktadır. Güneş'in ışınları Dünya için ısı ve 
ışık kaynağıdır. Güneş'in faydası olduğu gibi 
zararlı etkisi de vardır. Güneş'in zararlı etkisin-
den korunmak için öğle saatlerinde takılan 
gözlüğün ve giyilen elbiselerin güneşin zararlı 
ışınlarından korunma amaçlı olması gerekir. 

Buna göre aşağıdaki hangi ifade yanlıştır?

A) Güneş'in gözlemi yapılacak ise teleskop ve 
dürbün kulanılmalıdır.

B)  Güneş’in ışınları göz ve deri için zararlı ola-
bilir. 

C) Güneş'teki patlamalarda zararlı ışınlar olu-
şabilir.

D) Güneş yeryüzündeki yaşamın kaynağıdır.

2. Bir öğrencinin gün boyunca Güneş'in konumu 
ile ilgili gözlemi aşağıdaki gibidir. 

• Sabah saatlerinde doğudan görünmeye 
başladı. 

• Doğu yönünden batıya doğru yükseldi. 
Öğle saatlerinde tam üzerimizde oldu.

• Akşama doğu batı yönünde ilerledi. Bir 
süre sonra gözden kayboldu.

Buna göre Güneş’in konumunun değiş-
mesinin nedeni aşağıdakilerden hangi-
sinde doğru olarak verilmiştir?

A) Küresel yapıda olması

B) Isı ve ışık kaynağı olması

C) Güneş’in kendi etrafında dönmesi

D) Dünya’nın kendi etrafında dönmesi

3. Güneş Dünya’nın aksine sadece gazlardan olu-
şur. Yapısının %74’ü hidrojen atomlarından 
meydana gelir. Hidrojen atomlarının çok hızlı 
bir şekilde birbirlerine çarpması ile oluşan hel-
yum atomları Güneş’in enerji oluşturmasına 
sebep olur. Oluşan enerji ısı ve ışık şeklinde 
uzaya yayılır. Dünya’ya uzaklığı 150 milyon km 
olan Güneş’in ışınlarının çok az bir kısmı Dün-
ya’ya ulaşır.

Güneş’ın yapısı ve özellikleri ile ilgili veri-
lenlere bakılarak;

I. Yapısındaki hidrojen atomları sayısı, hel-
yum atomları sayısınına göre daha fazla-
dır. 

II. Merkezinden dış yüzeyine doğru sıcaklı-
ğı azalır.

III. Dünya’ya en yakın gök cismidir.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II 

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

4. Aşağıda Güneş ile ilgili bazı özellikler verilmiş-
tir. 

I. Küresel yapılıdır.

II. Çekirdeği yüzeyine göre daha sıcaktır. 

III. Yapısındaki helyum atomları hidrojen 
atomlarına dönüşür. 

IV. Etrafında ısı ve ışık yayar. 

Buna göre verilen özelliklerden hangisi 
güneş için yanlıştır?

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

01
GÜNEŞ, DÜNYA VE AY

GÜNEŞ’İN ÖZELLİKLERİ - 1
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5. Eymen, internetten Güneş ile ilgili aşağıdaki bilgileri edinir.

• Güneş, orta büyüklükte bir yıldızdır.

• Güneş’in yüzeyinde dalgalanmalar olur. Hareket halinde fokurdayan bir gaz küresine benzer. 

• Güneş'te meydana gelen patlamalar etrafına ısı ve ışık yaymasına sebep olur. Bu patlamalar 
sırasında uzaya yayılan parçacıklar Dünya’da manyetik fırtınalara sebep olur. 

 Güneş ile ilgili verilen bilgilerden hareketle;

I. Güneş’in yüzeyinde değişmeler olabilir. 

II. Güneş'te meydana gelen olaylar Dünya’yı etkileyebilir.

III. Güneş kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar. 

 çıkarımlardan hangileri yapılabilir?

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

6. İnsanoğlu gökyüzünde gördüğü pek çok gök cismi gibi Güneş’ın özelliklerini çok merak etmişitr. Çıp-
lak gözle yaptığı gözlemlerde istenilen sonuçların alınmasının güç olmasından dolayı başarısız ol-
muşlardır. 400 yıl önce Galileo yaptığı gözlem sayesinde Güneş’in de 
Dünya gibi kendi ekseni etrafında döndüğünü ispatlamıştır. 

Buna göre, Galileo Güneş ile ilgili yaptığı gözleminde aşağı-
daki hangi çalışmayı yapmıştır?

A) Gün boyunca çıplak gözle gözlem yaparak Güneş’in konumuna 
bakılmıştır. 

B) Kendi geliştirdiği dürbün ile Güneş’in gözlemini yapmıştır. 

C) Kendi geliştirdiği teleskop ile elde ettiği görüntüyü, bir ekrana 
düşürdüğünde, siyah lekelerin konum değiştirdiğini gözlemle-
miştir. 

D) Gün içerisinde Güneşin doğu yönünden doğup, batı yönünden 
battığını gözlemlemiştir. 

4820
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1. Ezgi  aşağıda görseli verilen bir gök cismi ile il-

gili aşağıdaki kartı hazırlamıştır. 

Özellikler

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

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

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

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

Buna göre kartın arka yüzüne aşağıdaki 
hangi ifade yazılamaz?

A) Orta sıcaklıkta bir yıldızdır.

B) Enerjisini hidrojenin helyuma dönüşmesin-
den elde eder. 

C) Isı ve ışık kaynağıdır.

D) Dünya'ya en yakın gök cismidir.

2. Turan, Güneş ve Dünya ile ilgili model hazırla-
mak ister.

Buna göre aşağıdaki hangi modellemede 
hata vardır?

        Güneş            Dünya      

A)   

B)

C)

D)

3. Güneş, yüksek sıcaklıktaki gazlardan oluşan 
küresel bir gök cismidir.

Güneş ile ilgili olarak;

I. Dış katmanından iç katmanına doğru sı-
caklığı artar.

II. Yapısında en fazla miktarda bulunan ele-
ment helyumdur. 

III. Yapısındaki hidrojen atomlarının birbiri-
ne çarpması ile oluşan enerji, etrafına ısı 
ve ışık yaymasını sağlar.

verilenlerden hangisi doğrudur?

A) I ve II B) I ve III

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

4. Aşağıdaki tabloda bazı özellikler verilmiştir.

Yapısı katı, 
sıvı ve 

gazlardan 
oluşur.

Şekli küreye 
benzer.

Kendi ekseni 
etrafında 

döner.

Atmosfer 
tabakası 
bulunur.

Etrafına ısı ve 
ışık yayar.

Yapısında en 
fazla helyum 
atomu bulu-

nur.

Buna göre, Güneş’e ait olan özellikler bo-
yandığında tablonun son görünümü aşa-
ğıdakilerden hangisi gibi olur?

A)  B) 

C)  D) 

02
GÜNEŞ, DÜNYA VE AY
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5. Bir öğrenci Güneş ve Dünya'nın büyüklüklerini aşağıda verilen meyveleri kullanarak modellemek isti-
yor.

KavunCeviz

Fındık ElmaKarpuz Portakal

Buna göre öğrenci aşağıdaki hangi seçimi yaparsa modellemesi yanlış olur?

Güneş Dünya

A) Elma Fındık

B) Kavun Karpuz

C) Karpuz Elma

D) Kavun Ceviz

 

6. Aşağıda Güneş'in farklı katmanları model ile gösterilmiştir.

K L M

Güneş modelindeki katmanlar ile ilgili olarak;

I. L ve M katmanlarının fiziksel halleri birbirinden farklıdır.

II. K katmanının sıcaklığı, M katmanının sıcaklığından daha faz-
ladır.

III. M katmanı gelişmiş teleskoplar ile Dünya'dan gözlemlenebilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I     B) I ve II

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

4821
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1. Tarık, bir gök cismi ile ilgili aşağıdaki kartı ha-

zırlamıştır.

Özellikler

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

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

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

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

Buna göre kartın arka yüzüne hangi ifa-
de yazılamaz?

A) Dünya’ya en yakın gök cismidir. 

B) Atmosferi yok denecek kadar incedir

C) Isı ve ışık kaynağı değildir.

D) Yüzeyinde yağmur ve fırtına gibi olaylar 
gerçekleşir.

2. NASA, 1969’da Ay’a insanlı iniş gerçekleştirdik-
ten sonra pek çok uzay aracını Ay’a gönderdi. 
NASA 2020 yılında Ay’a yeniden insan gönder-
mek için proje hazırladı. Uzaya fırlatılacak At-
las roketi ile gönderilen uzay aracı  haritalama 
ve astronotların Ay’da inecekleri yerlerin tespit 
çalışmalarını yapacak. 

Buna göre Ay’a inecek astronotların ya-
şamını;

I. Çok yüksek ve düşük sıcaklıklar 

II. Yüzeyinin katı olması 

III. Güneşten gelen zararlı ışınlar 

verilenlerden hangileri etkiler? 

A) Yalnız I B) I ve III 

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

3. Ay, Dünya’dan küçük bir gök cismidir. Ay’ın 
çapı 1 birim kabul edilirse, Dünya’nın çapı 4 bi-
rimdir. Ay Dünya’dan 384 bin km uzaklıktadır. 
Ay Dünya’ya en yakın gök cismi olduğundan 
gece saatlerinde çıplak gözle rahatlıkla görü-
lebilir.

Ay ile ilgili verilere göre;

I. Ay , teleskop kullanılmadan görülebilir.

II. Ay, Dünya’nın etrafında dönme hareketi 
yapar.

III. Ay, Dünya’nın doğal uydusudur. 

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II

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

4. Ay’ın yüzeyinde kalın toz tabakası bulunur. Bu 
kayaçlar ve toz tabakası Dünya'daki örnekleri-
ne benzer.

Buna göre:

I. Hava olaylarının oluşmaması, 

II. Suyun bulunmaması, 

III. Yok denecek kadar ince atmosfer taba-
kasının olması, 

verilenlerden hangileri Ay’ın yüzeyinde 
tarımsal faaliyetler olmayacağının gös-
tergeleridir?

A) Yalnız I  B) I ve II

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

03
GÜNEŞ, DÜNYA VE AY
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5. Ay ile ilgili uydu ve teleskop gözlemlerine göre Ay’ın yüzeyinde iki farklı arazi tipinin olduğu görül-
müştür. Bunlardan bazıları çıplak gözle dahi görülebilir. Bu yüzeylerden birincisi parlak renkli, enge-
beli ve doğaldır. İkincisi ise “deniz”  adı verilen Dünya’dan karanlık olarak görülen geniş düzlüklerdir. 
Ay’ın yüzeyinde krater adı verilen çukurlar bulunur. Bu çukurlar Ay’ın yüzeyine çarpan gök cisimleri 
sayesinde oluşmuştur.

Buna göre Ay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Ay’ın yüzeyinde Dünya'dakilere benzer yapılar bulunur.

B) Ay’ın yüzeyindeki dağlar, düzlüklere göre daha parlak görünür.

C) Ay’ın yüzeyindeki çukurlara uzaydaki meteorlar sebep olmuştur.

D) Ay’ın tüm yüzeyi Dünya’dan çıplak gözle gözlenebilir.

6. Dünya’nın hangi noktasından bakılırsa bakılsın Ay’ın hep aynı tarafını görebiliriz. Diğer kısmı Dün-
ya’dan görmemiz imkansızdır. Bilim insanları uzay araçları sayesinde “Ay’ın karanlık yüzü” olarak ifade 
edilen kısmını görebilmektedirler.

                   

Ay'ın Ön Kısmı Ay'ın Arka Kısmı

Buna göre Ay’ın hep aynı kısmının görünmesinin sebebi aşa-
ğıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Ay’ın Dünya’ya uzaklığının, Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığından 
az olması.

B) Ay’ın kendi etrafındaki dönme hareketi ile Dünya etrafındaki do-
lanma hareketinin süresinin eşit olması

C) Ay’ın kendi ekseni etrafında bir yıl içinde birden fazla dönmesi

D) Ay’ın Dünya ile eş zamanlı olarak Güneş’in etrafında dolanması

4822
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1. Aşağıda Ay’ın Dünya’dan görünen bir evresi 

verilmiştir.

Buna göre verilen evre ile ilgili olarak;

I. Bir hafta sonrasında dolunay evresi gö-
rülür.

II. Yaklaşık bir ay sonra tekrar aynı şekilde 
görülür.

III. Dolunay ve yeni ay evreleri arasında ger-
çekleşir. 

ifadelerinden hangisi doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II

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

2. Ay’ın Dünya’ya göre iki farklı konumu aşağıda 
verilmiştir.

1. konum 2. konum

Buna göre aşağıdaki hangi ifade yanlış-
tır?

A) Ay 1. konumda iken Dünya’ya bakan kısmı 
görülmez.

B) Ay 2. konumda iken Dünya’ya bakan kısmı 
parlak tepsi gibi görülür. 

C) Ay 1. konumundan 2. konumuna gelirken 
Dünya’dan görünür kısmının alanı büyür.

D) Ay’ın 1. konumundaki görünür kısımının 
alanı, 2. konumundaki görünür kısmının 
alanından büyüktür.

3. Dünya gibi Ay da hareket halindedir. Ay’ın ha-
reketleri aşağıda verilmiştir.

œ Kendi ekseni etrafında dönme hareketi,

œ Dünya’nın etrafında dolanma hareketi,

œ Dünya ile birlikte eş zamanlı olarak Güneş’in  
etrafında dolanma hareketi,

Buna göre Ay’ın yaptığı hareketler ile il-
gili; 

I. İki çeşit hareket yapar.

II. Hem Dünya’nın hem de Güneş’in etrafın-
da dolanma hareketlerini yapar.

III. Dünya’nın yaptığı hareketlerin her ikisini 
de yapar.

ifadelerden hangisi doğrudur?

A)  Yalnız I  B) I ve II 

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

4. Ay, ısı ve ışık kaynağı değildir. Ay’ın ışığı yansı-
tan yüzeyi Dünya’dan görülebilirken diğer kıs-
mı görülemez. Ay’ın Dünya etrafındaki konu-
muna göre Ay’ın Dünya’dan görünür kısmının 
büyüklüğü değişir. Böylece Ay, Dünyadan 
farklı şekillerde görünür.

Buna göre verilenlerden hareketle aşağı-
dakilerden hangi çıkarım yapılamaz?

A) Ay’ın Dünya etrafındaki konumu değişir.

B) Ay, Dünya etrafındaki bir dönüşünü 1 ayda 
tamamlar

C) Ay üzerine düşen ışığı yansıtır.

D) Ay ve Dünya’nın konumuna göre Ay farklı 
şekillerde görünür.

04
GÜNEŞ, DÜNYA VE AY

AY’IN HAREKETLERİ VE EVRELERİ - 1
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5. Bir öğrencinin 6 Temmuz tarihinden başlayıp 4 Ağustos tarihine kadar teleskobu ile Ay’ın evreleri ile 
ilgili gözlemleri aşağıda verilmiştir.

6 Temmuz   ( )  :  Ters “D” şeklinde görünen Ay’ın sol yarısı aydınlık göründü.

 

13 Temmuz ( )  :  Ay, tamamen karanlık hale geldi. Ay’ın Dünyaya bakan kısmı görülemedi.

 

20 Temmuz ( )  :  Ay’ın görünür kısmı artarak sağ kısmı aydınlık sol kısmı karanlık duruma geldi. 

27 Temmuz ( )  :  Ay’ın Dünya’ya bakan kısmı tamamen görünür hale geldi. Parlak küre şeklin-
de göründü.

04 Ağustos  ( )  :  Ay yine ters "D" şeklinde göründü.

Buna göre; 

I. Bir evrenin tekrar gözlenebilmesi için yaklaşık bir aylık süre geçer.

II. 13 Temmuz tarihinde Ay’ın Dünya’ya bakan kısmına Güneş ışığı düşmemiştir. 

III. 6 Temmuz’dan 27 Temmuz’a kadar Ay’ın görünür kısmının alanı sürekli artmıştır.

yorumlardan hangileri söylenebilir ? 

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

6. 

2

4

31

Ay’ın Dünyadan gözlemlenen farklı görünümlerine Ay’ın evreleri de-
nir. Ay’ın dolunay, son dördün, yeni ay ve ilk dördün olmak üzere 
dört ana evresi vardır.

Ay’ın Dünya etrafındaki konumları-
nın şeması yanda verilmiştir.  

Buna göre şema incelendiğinde 
aşağıdaki hangi ifade yanlıştır? 

A) Ay’ın belirtilen konumlarında sırasıyla “yeni ay, ilk dördün, dolu-
nay ve son dördün” evreleri oluşur. 

B) Ay, 3 konumunda iken Ay’ın Dünya’ya bakan kısmı parlak bir tep-
si gibi görünür. 

C) Ay, 2 konumundan 4 konumuna gelirken Ay’ın Dünya’dan görü-
nür kısmının alanı sürekli artar.

D) Ay, 1 konumunda iken Ay’ın Dünya’ya bakan kısmı Dünya’dan gö-
rülemez.

4823
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TEST5
1. Ay’ın evreleri her 28 günde bir tekrar eder.

Burak, yaklaşık bir ay boyunca yaptığı gözlem-
ler sonucunda Ay’ın durumlarının resimlerini 
çekmiştir. Fakat resimlerin çekilme sıralarını 
birbirine karıştırmıştır.

K L M N

Buna göre Burak’ın ilk gözlemlediği evre 
ilk dördün olduğuna göre evrelerin sıra-
lanışı aşağıdakilerden hangisi gibi olma-
lıdır? 

A) K - N - M - L B) L - M - N - K

C) K - L - M - N D) N - M - K - L

2. Aşağıdaki görsellerde Ay’ın evreleri verilmiştir.

I II III IV

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangi 
ifade yanlıştır?

A) Ay, Güneş ile Dünya arasında iken Ay II evre-
sindedir.

B)  Ay’ın I evresi ile IV evresinin oluşumu ara-
sında yaklaşık 2 haftalık süre vardır.

C) Ay, Güneşten en uzak konuma geldiğinde 
Ay I evresindedir.

D) Ay’ın III evresi oluştuktan bir hafta sonra II 
evresi oluşur.

3. Aşağıdaki görselde Ay’ın farklı konumları veril-
miştir.

L

N

MK

Buna göre aşağıdaki hangi ifade yanlış-
tır?

A) Ay, K konumunda iken Dünya’ya bakan kıs-
mı görülmez.

B) Ay, L konumundan M konumuna gelirken 
Dünya’dan görünür kısmı artar. 

C) Ay’ın M konumundaki görünür kısmının 
alanı, N konumuna göre daha fazladır.

D) Ay N konumunda iken Dünya’ya bakan kıs-
mı küre şeklinde ve parlak görünür.

4. Aşağıda Ay’ın ana evreleri arasındaki oluşum 
süreleri verilmiştir.

K 
süresi

M
süresi

L 
süresi

Buna göre K, L ve M süreleri arasındaki 
ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru 
olarak verilmiştir?

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

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

05
GÜNEŞ, DÜNYA VE AY

AY’IN HAREKETLERİ VE EVRELERİ - 2
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S.B. Fen Bilimleri

5. Reyyan, bir aylık süre içinde Ay’ın evrelerini gözlemleyerek şekillerini çizer.

Reyyan 1 Mayıs tarihinde Ay’ı gözlemlemeye başladığı gece Ay'ın görünümünü aşağıdaki gibi çizmiştir. 

Buna göre 8 Mayıs, 15 Mayıs ve 22 Mayıs’ta Ay’ın gözlemine göre aşağıdaki hangi çizimle-
ri yapmış olmalıdır?

  8 Mayıs        15 Mayıs  22 Mayıs

A)     

B)

C)

D)

6. Aşağıda Ay’ın ana evreleri ile ilgili bilgiler ve Ay’ın Dünya’ya göre konumları verilmiştir.

>>
> >

2

4

31

K evresi: Güneş, Ay’ın Dünya’dan görünen yüzünün sağ kısmını 
aydınlatır. Ay’ın Dünya’dan görünen sağ yarısı aydınlık, sol yarısı 
ise karanlıktır. 

L evresi: Ay’ın Dünya’dan görülen yüzünün sol kısmı aydınlıktır. 
Ay’ın yüzeyi Dünya’dan ters “D” şekilnde görünür. 

M evresi:  Ay, Güneş'ten en uzak konumuna geldiğinde Gü-
neş'ten aldığı ışığı Dünya’nın karanlık kısmına yansıtır. Ay bu ev-
rede parlak ve küre şeklinde görünür. 

N evresi: Ay, Dünya ile Güneş'in arasında olduğunda Ay’ın Dünya’ya 
dönük yüzü Güneş ışığı alamadığı için bu evrede Ay, Dünya’dan gö-
rülemez. 

Buna göre Ay’ın evreleri ve Dünya etrafındaki konumları aşa-
ğıdakilerden hangisinde doğru eleştirilmiştir?

  K evresi         L evresi         M evresi         N evresi   

A)       1                     2                      3                     4

B)       2                     4                      3                     1

C)       4                     2                      1                     3

D)       3                     1                      2                     4
4824
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TEST5
1. Aşağıdaki modelde Güneş, Dünya ve Ay’ın ha-

reketleri numaralandırılmıştır.

III

IV

II
I

Buna göre numaralandırılmış hareketler 
ile ilgili aşağıdaki hangi ifade yanlıştır?

A) III hareketi dönme, IV hareketi ise dolanmadır. 

B) I, Ay’ın kendi ekseni etrafındaki dönme ha-
reketidir. 

C) II ve III hareketlerinin süreleri eşittir. 

D) II hareketinin gerçekleşmesi Dünya’da gece 
ve gündüz oluşmasına sebep olur.

2. Fen bilimleri öğretmeni Güneş, Dünya ve Ay 
ile ilgili aşağıdaki soruları öğrencilerine soru-
yor.

I. Dünya kendi ekseni etrafında dönme 
hareketi yapar mı?

II. Ay’ın kendi ekseni etrafında dönmesin-
den dolayı Ay’ın evreleri mi oluşur?

III. Dünya’nın yaptığı hareketleri, Ay da ya-
par mı?

IV. Güneş, Dünya’nın etrafında dolanır mı?

Buna göre aşağıdaki hangi öğrenci öğ-
retmenin sorduğu tüm sorulara doğru 
cevap vermiştir?

                  I               II              III            IV 

A) Salih     Hayır        Evet       Hayır       Hayır

B) Tuna     Evet         Hayır      Evet        Hayır

C) İrem     Evet          Evet      Hayır       Evet

D) Ceyda  Hayır        Hayır      Evet        Hayır

3. Bir gök cisminin kendi ekseni etrafındaki hare-
ketlerine “dönme” başka bir gök cisminin etra-
fındaki hareketlerine ise “dolanma” denir.

Buna göre Dünya ve Ay'ın hareketleri ile 
ilgili hangi ifade  yanlıştır? 

A) Ay, Dünya etrafında dönme hareketi yap-
maktadır. 

B) Ay, iki çeşit hareket yapmaktadır.

C) Dünya, Güneş etrafında dolanma hareketi 
yapmaktadır.

D) Dünya, kendi ekseni etrafında dönme hare-
keti yapmaktadır.

4. Esma, Ezgi ve Reyyan; Güneş, Dünya ve Ay’ın 
yaptığı hareketleri canlandırmak için bir araya 
geliyorlar.

Esma Ezgi Reyyan

Esma’nın Güneş’i, Ezgi’nin Dünya’yı, Reyyan’ın 
ise Ay’ı temsil ettiği bilinmektedir. 

Buna göre 3 arkadaşın yapacağı temsili 
hareketler ile ilgili aşağıdaki hangi yo-
rum yanlıştır?

A) Reyyan hem kendi ekseni etrafında dönme, 
hem de Ezgi’nin etrafında dolanma hareke-
ti yapar. 

B) Ezgi, Esma’nın etrafında dolanma hareketi 
yapar. 

C) Esma, Ezgi’nin etrafında dolanma, kendi ek-
seni etrafında dönme hareketi yapar.

D) Reyyan, Ezgi ile birlikte Esma’nın etrafında 
dolanma hareketi yapar.

06
GÜNEŞ, DÜNYA VE AY

GÜNEŞ - DÜNYA - AY
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S.B. Fen Bilimleri

5. Aşağıdaki modelde Güneş, Dünya ve Ay’ın hareketleri ile hareket yönleri verilmiştir.

Bu verilenlerden hareketle;

I. Ay’ın kendi ekseni ile Dünya’nın etrafında yaptığı hareketlerin yönleri aynıdır. 

II. Güneş’in yaptığı hareketi hem Dünya hem de Ay yapar.

III. Ay’ın kendi ekseni etrafındaki hareketinin süresi, Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönme sü-
resinden daha fazladır. 

IV. Dünya ve Ay’ın yaptıkları hareket çeşitleri aynıdır. 

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

6. Güneş, Dünya ve Ay’ın hareketleri ve sonuçları aşağıda verilmiştir. 

Hareket Hareketin sonuçları

Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi Dünya’da gece ve gündüz olayı oluşur.

Ay’ın Dünya etrafında dolanması Ay’ın evreleri oluşur.

Ay’ın kendi ekseni etrafında dönmesi. Ay’da gece ve gündüz oluşumunu sağlar.

Dünya’nın Güneş etrafında dolanması. Mevsimlerin oluşumunu sağlar.

Buna göre tabloda verilen bilgilerden hareketle;

I. Gök cisimlerinin dönme hareketi Güneş ışığının gök cisminin 
bazı bölgelerine düşüp, bazı bölgelerine düşmemesini sağla-
yabilir.

II. Ay’ın dolanma hareketi Ay’ın Dünya’dan farklı şekillerde gö-
rünmesine sebep olabilir. 

III. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketlerinin birbirinden farklı 
sonuçları vardır. 

çıkarımlarından hangileri yapılabilir? 

A) I ve II    B) I ve III

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

4825
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TEST5
1. Aşağıda Ay ile ilgili şema verilmiştir. 

? 
Özelliği

Küresel yapıya 
sahiptir.

Kendi ekseni et-
rafında dönme, 
Güneş etrafın-
dan dolanma 
hareketi yapar.

“?” ile gösterilen boşluğa;

I. Atmosferi çok ince tabaka halindedir. 

II. Dünya’ya en yakın gök cismidir.

III. Isı ve ışık kaynağıdır. 

verilenlerden hangileri yazılabilir?

A) I ve II B) I ve III

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

2. Halil, Ay ile ilgili pano çalışması yapmıştır.

1. Meteorların yüzeyine çarpmasından 
dolayı çok sayıda çukur bulunur. 

2.  Kalın atmosfer tabakası bulunur.

3.  Gece ve gündüz sıcaklık farkları çok 
yüksektir.

Buna göre Halil’in hazırladığı tablo ile il-
gili aşağıdaki hangi yorum doğrudur?

A) Ay’ın yüzeyinde kraterler olduğunu biliyor. 

B) Tablodaki tüm bilgiler doğrudur. 

C) 3. bilgi hatalıdır. 

D) 2. bilgi doğrudur.

3. NASA, Ay görevi kapsamında 1969 yılında 
Ay’a uzay aracı göndermiştir. Neil Amstrong 
ve arkadaşları Ay’ın yüzeyine inerek araştırma-
lar yapmıştır. Ay yüzeyinden aldıkları kayaları 
beraberlerinde Dünya’ya getirdiler. 

Günümüzde yapılan gözlemlere göre Ay yürü-
yüşü yapan astronotların ayak izlerinin bozul-
madan kaldığı belirlenmiştir. 

Buna göre astronotların Ay’daki ayak iz-
lerinin bozulmamasının sebebi aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Ay’ın karanlık yüzünün Dünya’dan gözlem-
leniyor olması.

B) Ay’daki gece ve gündüz sıcaklıkları farkının 
çok yüksek olması.

C) Ay’ın yüzeyinde derin çukurlukların çok faz-
la olması.

D) Ay’ın yüzeyinde atmosfer olaylarının ger-
çekleşmemesi.

4. İnsanoğlu, Dünya’nın dışında başka bir gök 
cisminde hayat olup olmadığı ile ilgili pek çok 
çalışma yapmıştır. Hem teleskopik gözlemler 
hem de Ay’a insanlı yapılan inişler sonucunda 
Ay’da hayat olmadığı sonucuna varılmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ay’da 
hayat olmadığını destekleyen bir durum 
değildir?

A) Suyun bulunmaması.

B) Oksijen gazının olmaması.

C) Çok ince atmosferinin olması.

D) Yapısının küre şeklinde olması.

07
GÜNEŞ, DÜNYA VE AY
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S.B. Fen Bilimleri

5. Esra, Güneş, Dünya ve Ay’ın hareketleri ile ilgili aşağıdaki posteri hazırlamıştır.

I. Güneş kendi ekseni etrafında saat yönünün tersine döner.

II. Ay, Dünya’nın etrafında saat yönünün tersine yönünde dolanır ve bu hareketini 27 gün 8 saatte 
tamamlar. 

III. Ay, Dünya ile birlikte eş zamanlı olarak Güneş’in etrafında dolanma hareketi yapar. 

IV. Ay’ın Dünya etrafındaki dolanım süresi, kendi ekseni etrafındaki dönme süresinden fazladır. 

Buna göre gök cisimlerinin hareketleri ile ilgili hangi ifade yanlıştır? 

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

6. Reyyan, Güneş, Dünya ve Ay’ın hareketleri ile ilgili aşağıdaki modeli hazırlamıştır.

                  

K kolu

L kolu

Modelde verilenlere göre; 

I. L kolu hareket ettirilerek Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma ha-
reketi temsili olarak gösterilebilir. 

II. K kolu hareket ettirilerek Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki 
dönme hareketi temsili olarak gösterilebilir.

III. K ve L kolları hareket ettirildiğinde dolanma hareketleri temsili 
olarak gösterilebilir. 

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

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

4826
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TEST5
1. Ay, Dünya etrafında dolanma hareketine göre 

Dünya’dan farklı şekilde görünebilir. Ay’ın 
Dünya’dan gözlenen evrelerinden bazıları aşa-
ğıda verilmiştir. 

Buna göre verilen görseller incelendiğin-
de Ay’ın aşağıdaki hangi evresi verilme-
miştir?

A) Yeni ay B) Dolunay 

C) İlk dördün D) Son dördün

2. Güneş’e çıplak gözle bakarsak yüzeyini pürüz-
süz bir küre gibi görebiliriz. Bundan 400 yıl ka-
dar önce Galileo Galilei, teleskobunu Güneş’e 
çevirdiğinde, beklediğinin aksine pürüzsüz bir 
yapıda Güneş yüzeyi ile karşılaşamadı. Aksine 
bir kağıt üzerine düşürdüğü Güneş görüntüsü 
üzerinde siyah renkli lekeler ile karşılaştı ve 
bunların üzerinden geçerek kağıda çizdi. Fark-
lı tarihlerde yaptığı gözlemler ile bu lekelerin 
aynı yöne doğru ilerlediğini fark etti. 

Gökyüzünde dingin ve hareketsiz gibi görü-
nen Güneş’in yüzeyi aslında çok hareketli ve 
değişken bir yapıya sahiptir. Güneş yüzeyinde-
ki diğer kısımlara göre sıcaklığı daha düşük 
olan güneş lekelerinden bazıları Dünya’dan 
daha büyük olabilir.

Buna göre güneş lekeleri ile ilgili;

I.  Güneş’in dış yüzeyindeki soğuk bölge-
lerdir.

II.  Hareket halinde olması Güneş’in kendi 
ekseni etrafında döndüğünü gösterir.

III.  Güneş sistemindeki  bazı gezegenlerden 
daha büyük yapıda olabilir.

ifadelerden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I B) I ve II

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

3. Bir öğrenci Güneş’i sabah saatlerinde, Ay’ı ise 
gece saatlerinde gözlemlemiştir. Gözlemleri 
sonucunda her iki gök cisminin de aynı bü-
yüklükte olduğunu farketmiştir.

Buna göre öğrencinin Güneş ve Ay’ı aynı 
büyüklükte görmesinin nedeni aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Ay’ın Güneş’e göre Dünya'ya  daha yakın ol-
ması

B) Güneş’in etrafına ısı ve ışık yayması 

C) Ay’ın çok ince atmosfer tabakasının olması

D) Ay’ın hem dönme hem de dolanma hareke-
ti yapması

4. Ay’ın yapısı ile ilgili pek çok uzay çalışması ya-
pılmıştır. NASA, Apolla ve Luna adlı uzay prog-
ramlarında Ay’a insanlı uzay araçları gönder-
miştir. Bu çalışmalarda Ay’dan kaya parçası 
örnekleri getirerek inceleme yapmışlardır.

Buna göre Ay’ın yapısı ile ilgili: 

I. Ay’ın yüzeyinde kayaçlar bulunmaktadır. 

II. Ay’ın yüzeyine astronotlar iniş yapmıştır. 

III. Ay’ın yüzeyinde kalın toz tabakası vardır. 

çıkarımlarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I B) I ve II

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

08
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S.B. Fen Bilimleri

5. Aşağıdaki tabloda Güneş ve Dünya’nın bazı özellikleri verilmiştir.

GÜNEŞ AY
-Yapısındaki maddeler gaz haldedir.
-Etrafına ısı ve ışık yayar.
-Katmanlardan oluşmuştur.
-Dönme hareketi yapar.
- Şekli küreye benzer.
-Dünya’ya en yakın yıldızdır. 

- Güneş’ten aldığı ısıyı yansıtır.
- Dünya’ya en yakın gök cismidir.
-Hem dönme hem de dolanma hareketi yapar.
-Şekli küreye benzer.
-Yok denecek kadar ince atmosfer tabakası vardır.

Tabloda verilen bilgiler incelendiğinde;
I.  Hem Ay hem de Güneş dönme hareketi yapar.

II.  Ay ve Güneş’in şekilleri benzerdir.

III.  Güneş’in Dünya’ya uzaklığı, Ay’ın Dünya’ya uzaklığından fazladır.

IV.  Güneş’in merkezinden yüzeyine doğru sıcaklığı azalır.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
 A) I ve II       B) II ve III       C) I, II ve III         D) II, III ve IV

6. Isı ve ışık kaynağı olan Güneş’in Dünya gibi katmanları vardır. 

Aşağıdaki şemalarda Güneş’in katmanları ile bu katmanlara ait bilgiler verilmiştir.

Taç küre: Güneş’i saran parlak, sıcak ve seyreltik bir gazdan oluşan örtüdür.

Çekirdek: Güneş’in merkezindeki katmandır. Enerjinin üretildiği yer-
dir.  En sıcak katmandır.

Işık küre: Güneş’in yüzeyi bu katmandan itibaren başlar. Sıcaklığı çe-
kirdeğe göre düşüktür.

Renk küre: Işık küreden sonra başlar. Özel teknolojik araçlarla ince-
lenir.

Güneş’in modeli ve katmanlarına bakarak;
I.  Dünya’dan yapılan gözlemlerde Güneş’in tüm katmaları görü-

lebilir.

II.  Güneş dört katmandan oluşur.

III.  Güneş’in şekli küreye benzer.

ifadelerinden hangileri söylenemez?

A) Yalnız I  B) I ve III            C) II ve  III       D) I, II ve III
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TEST5 09
GÜNEŞ, DÜNYA VE AY

ÜNİTE TESTİ - 3

1. NASA, Ay’a gönderdiği astronotlar için özel kı-
yafetler hazırlar. Bu kıyafetler Ay yüzeyinde 
astronotların kolay hareket etmesini ve olum-
suz koşullarda zarar görmesini engeller.

Buna göre astronotların giysileri ile ilgili;

I. Güneş’in zararlı ışınlarına karşı koruyucu 
olmalıdır. 

II. Dış ortam ile hava alışverişini sağlayabil-
melidir. 

III. Yüksek veya düşük sıcaklık değerlerine 
karşı astronotları koruyabilmelidir. 

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) I ve III

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

2. Ay’ın Dünya etrafında dolanırken Dünya’dan 
gözlemlenen evreleri aşağıda verilmiştir. 

M

L

K

T
S

R

P

N

Buna göre aşağıdaki hangi ifade yanlıştır?

A) T, L, N ve R evreleri ara evlerdir. 

B) S ve M evrelerinde Ay’ın görünür kısımları-
nın alanları eşittir. 

C) Güneş, Dünya ve Ay aynı hizada olduğunda 
K evresi oluşur.

D) K evresi ile P evresi arasında yaklaşık 3 haf-
talık süre vardır.

3. Hande, Tarık ve Murat Ay'ın evrelerini gözlem-
lemiştir. Ay'ın bu öğrencilerin gözlemlerindeki  
ilk ve son görünümleri aşağıda verilmiştir.

İlk gözlem Son gözlem

Hande
 

Tarık 
  

Murat
  

Buna göre gözlemlenen Ay’ın ilk ve son 
evreleri arasındaki süreler aşağıdakiler-
den hangisinde doğru verilmiştir?
    Hande Tarık Murat

A) 2 hafta 3 hafta 2 hafta

B) 3 hafta 2 hafta 1 hafta

C) 1 hafta 3 hafta 2 hafta    

D) 3 hafta 1 hafta 1 hafta 

4. Aşağıda Ay’ın evrelerinden birisi verilmiştir. 

Buna göre, Ay’ın verilen evresinde bir ön-
ceki ve bir  sonraki evreleri aşağıdakiler-
den hangisinde doğru verilmiştir?

 Önceki evre  Sonraki evre

A) Dolunay  Yeni ay 

B) İlk dördün  Son dördün 

C) Yeni ay  İlk Dördün

D) Dolunay  İlk dördün
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5. 

K L M N

Ayın aydınlık kısmının alanı

Evreler

Bir öğrenci bir aylık süre içine Ay’ın K, L, M ve N ana evrelerini sıra-
sıyla inceleyerek görünen aydınlık kısımlarının alanları arasındaki 
ilişkiyi yandaki grafikte göstermiştir. 

Buna göre K, L, M ve N evreleri aşağıdakilerden hangisine 
doğru verilmiştir?

        K        L        M                                       N        

A) Son dördün   Dolunay  İlk dördün Yeniay

B) Dolunay Yeniay Son dördün İlk dördün 

C) İlk Dördün  Dolunay Son dördün Yeniay

D) Yeniay İlk dördün Dolunay  Son dördün

 

6. 2019 Ekim ayına ait Ay’ın gözlemlenen evreleri aşağıda verilmiştir.

  

Ay takviminde verilenler incelendiğinde aşağıdaki hangi ifa-
de söylenemez?

A) 1 Ekim’den 15 Ekim’e kadar Ay’ın Dünya’ya bakan kısmının görü-
nür alanı sürekli artmıştır.

B) 4 Ekim’deki Ay’nın görünür kısmının alanı, 25 Ekim’e göre daha 
büyüktür.

C) 28 Ekim’de Ay’ın Dünya’ya bakan kısmı Dünya’dan gözlenememiştir.

D) 15 Ekim ile 28 Ekim arasında Ay’ın son dördün evresi gözlenememiştir.

4828
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TEST5
1. Suna, sadece mikroskop ile gözlenebilecek 

canlı ile ilgili araştırma yapmaktadır.

I. Amip     II.   Öğlena

III. Şapkalı mantar  IV. Bakteri

Buna göre, Suna yukarıda verilen canlı-
lardan hangilerini araştırıyor olabilir?

A) I ve II B) II ve III 

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

2. Aşağıdaki tabloda canlıların bazı özellikleri ve-
rilmiştir.

Besin olarak 
tüketilebilir.

Gaz alışverişi 
yapar.

Toprağın 
verimini 

artırabilir.

Yaprak ve 
kökü bulunur.

Vücut 
üzerinde 

yaşayabilir.

Kendi besini-
ni üretir.

Tabloda verilen özelliklerden mantara ait 
olanlar boyandığında tablonun son şekli 
aşağıdakilerden hangisi olur?

A)           B) 

C)           D) 

3. Bakterilerin günlük hayatımıza etkilerinden 
bazıları aşağıda verilmiştir.

1. Kalın bağırsakta vitamin üretme

2. Bitki ve hayvan atıklarını parçalama

3. Kolera ve tifo gibi hastalıkların oluşması-
na sebep olma

4. Sirke, yoğurt ve turşunun oluşmasını 
sağlama

Buna göre bakterilerin numaralandırıl-
mış etkilerinden hangisi diğerlerinden 
farklıdır?

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

4. Ezgi, ılık sütün bulunduğu kabın içine bir kaşık 
yoğurt koyar. Kabın kapağını kapatarak üzeri-
ni bir bez ile kapatır. Kabı bir süre ılık bir ortam 
da beklettiğinde sütün yoğurda dönüştüğünü 
görür.

Süt Yoğurt

Buna göre sütün yoğurt olması ile ilgili

I. Mikroskobik canlıların faydalı yönleri 
vardır.

II. Mikroskobik canlılar nemli ve ılık yerde 
yaşayabilir.

III. Mikroskobik canlılar insan vücudunda 
yaşayabilir.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II  B) I ve III

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

10
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5. Yıllar öncesinde, mikropların sebep olduğu hastalıklardan dolayı ölen insanların sayısı oldukça fazlay-
dı. Penisilin adı verilen ilacın keşfedilmesiyle mikroskobik canlıların sebep olduğu hastalıkların önüne 
geçildi. Alexander Fleming adındaki bilim adamının küf sıvısının bakterileri öldürdüğünü keşfetme-
siyle geliştirdiği penisilin günümüzde sağlık sektörünün vazgeçilmezlerindendir. 

 

Buna göre verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 

A) Mikroskobik canlıların gözlenmesi mikroskop yardımı ile yapılabilmektedir. 

B) Penisilinin keşfi sayesinde bakteri kaynaklı hastalıklar artmıştır. 

C) Mikroskobik canlıların tamamı zararlıdır. 

D) Küf sıvısının bulunduğu ortamda bakterilerin yaşaması zordur.

6. Bakteri, paramesyum ve amip gibi canlılar gözle görülemediğinden dolayı mikroskobik canlılar gru-
buna alınmıştır. Su, hava ve toprak gibi pek çok ortamda bulunabilir. Nemli ve ılık ortamda bırakılan 
besinlerin bozulmasına neden olurlar. İnsan vücuduna girdiklerinde çoğalarak insanların hasta olma-
sına neden olurlar. Mikroskobik canlılardan bazıları peynir ve yoğurt oluşmasına yardımcı olurlar.

     

Mikroskobik canlılar ile ilgili verilenlere bakarak aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılamaz?

A) Göl suyundan alınan örnekte gözle görülmeyen canlılar buluna-
bilir.

B) Ilık bir ortamda unutulan besinler bir süre sonra bozulur.

C) Günlük olarak tükettiğimiz bazı besinlerin oluşmasında mikrosko-
bik canlılar rol oynar.

D) Mikroskobik canlıların çoğunluğu toprakta yaşar.

4829
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TEST5
1. Bilim insanları mikroskobun keşfi ile birlikte 

canlıları 4 grupta incelemiştir.

Canlılar

Mikroskobik
Canlılar

Bitkiler Hayvanlar

?

Buna göre “?” ile gösterilen canlı grubu 
ile ilgili,

I.  Kendi besinini üretebilirler.

II. Besin olarak tüketilen çeşitleri vardır.

III. Nemli ve ılık yerlerde yaşarlar.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II

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

2. Denizler, akarsular, çayırlar, ormanlar gibi pek 
çok yerde canlılar yaşamaktadır. Bu canlıları 
tek tek incelemek oldukça zordur. Bilim insan-
ları benzerlik ve farklılıklarına göre gruplar al-
tında toplayarak canlıların daha kolay bir şekil-
de incelenmesini sağlamışlardır.

Buna göre canlıların sınıflandırılması sa-
yesinde;

I. Canlıların daha kolay araştırılmasını sağ-
lar.  

II. Zaman kaybını önler.

III. Bilim insanları arasındaki birliği sağlar.

verilenlerden hangileri sağlanabilir?

A) Yalnız I B) I ve II

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

3. Bilim insanlarının araştırma yapmak için kul-
landığı alet aşağıda verilmiştir. 

 

Buna göre verilen alet ile ilgili olarak; 

I. Kullanılan alet yardımıyla incelenen can-
lıların hareket etme yetenekleri yoktur. 

II. Alet yardımıyla hastalıklara sebep olan 
canlılar tespit edilebilir. 

III. Su ve toprak gibi ortamlardan alınan ör-
neklerdeki canlılar alet ile gözlenebilir. 

ifadelerinden hangileri doğrudur? 

A) I ve II            B) I ve III      

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

4. Louis Pasteur, kendi icat ettiği mikroskop ile 
yaptığı deneylerde gözle görülmeyen canlıları 
incelemiştir. Bahçesinden aldığı suyu mikros-
kop altında incelediğinde hareketli pek çok 
canlı gözlemler. Pasteur kendi dişinden aldığı 
parçanın incelenmesini mikroskopta yaptık-
tan sonra diş parçalarını sıcak suyun içinde bir 
süre bekletir. Diş örneklerini yeniden mikros-
kopta incelediğinde canlıların hareketsiz oldu-
ğunu gözlemler.  

Verilen bilgilerden hareketle; 

I. Mikroskobik canlıları ilk gözlemleyen 
kişi Louis Pasteur’dur. 

II. Ortam sıcaklığının artması mikroskobik 
canlıların çoğalmasını engeller. 

III. Mikroskobik canlılar insan vücudunda 
yaşayabilir. 

verilenlerden hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I B) I ve II

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

11
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5. 2000 yıl öncesinde insanlar camdan yapılmış olan gözlükleri kullanmaktaydı. İlerleyen yıllarda icat 
edilen teleskoplarda kullanılan mercekler gök cisimlerinin incelenmesini kolaylaştırdı. Leeuwenhoek 
hazırladığı basit mikroskop ile su damlasındaki mikroskobik canlıları gözlemledi. Bilim insanları mik-
roskobun icat edilmesinden önce canlıları bitki ve hayvanlar olarak iki grupta incelemekteydi. Gelişen 
teknoloji sayesinde gözle görülmesi imkansız olan canlıların incelenmesi ve sebep oldukları olayların 
açıklamaları yapılabilir hale geldi.

Buna göre;

I. Mikroskobun kullanılmaya başlaması canlıların gruplandırma şeklini değiştirmiştir.

II. Merceklerin teknolojide kullanılması canlıların daha ayrıntılı incelenmesini kolaylaştırmıştır.

III. Mikroskobik canlıların incelenmesi hastalıkların teşhisini kolaylaştırmıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

6. Ufuk, temiz kavanoz içine ırmak suyu koyup içine yaprak, elma kabuğu ve saman ekleyip bir hafta bo-
yunca ışık görmeyen ortamda bekletir. Kavanozdaki su örneğinden bir miktar alıp mikroskopta ince-
lediğinde hareket eden canlılar görür.

Saman
Yaprak
Elma kabuğu

Irmak suyu

Mikroskop

Buna göre verilen bilgilerden hareketle,

I. Dezenfekte edilmiş ortamda mikroskobik canlıların yaşaması 
zordur.

II. Mikroskobik canlılar sağlığımızı olumsuz etkiler.

III.  Mikroskobik canlılar nemli ve besin bulunan ortamlarda yaşa-
yabilir.

ifadelerinden hangisine ulaşılamaz?

A) I ve II  B) I ve III 

C) II ve III  D) I, II ve III
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TEST5
1. Aşağıda bitkilerin sınıflandırılmasına ait şema 

verilmiştir.

Bitkiler

Örnek Örnek

 

Çiçekli Bitkiler Çiçeksiz Bitkiler

Buna göre aşağıdaki hangi ifade yanlış-
tır?

A) , güneş ışığını kullanarak kendi besinini 
üretir.

B) , genellikle nemli yerlerde yaşar.

C) Yapısında yaprak bulundurma  ve  can-
lısı için ortak özelliktir.

D) , bitkisinin tohumu ve meyveleri vardır.

2. Utku, hobi olarak biber yetiştirmektedir. Biber 
tohumlarını nemli toprağa atıp çimlenmesini 
sağlar. Çimlenerek fide haline gelmiş olan bi-
berleri bahçesine diker. Güneş görmekte olan 
biberi sulayarak büyümesini sağlar. 

Utku’nun yetiştirdiği bitki ile ilgili;

I. Çiçekleri sayesinde üremeyi sağlar.

II. Gövdesi ile topraktaki suyu emer.

III. Yaprakları solunum ve besin üretimini 
yapar. 

ifadelerden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız II B) I ve III

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

3. Mikroskobik canlıların en önemlisi olan bakte-
riler pek çok yerde bulunabilir. Bakteriler nem-
li, ılık ve besin bulunan ortamlarda hızlıca ço-
ğalabilir.

Buna göre aşağıdaki ortamlardan hangi-
sinde bakteriler kolayca çoğalabilir?

A) Buzlukta tutulan konserve

B) Islak mutfak tezgahına konulan ekmek

C) Kurutulmuş biber

D) Kaynatılmış üzüm suyu

4. Aşağıda bir bitkiye ait bazı özellikler verilmiş-
tir.

œ Kendine ait kök, gövde ve yaprakları bu-
lunur.

œ Tohum oluşumu yoktur.

œ Nemli ortamlarda yaşar.

œ Yaprakları ile gaz alışverişi yapar. Çiçek 
bulundurmaz.

Buna göre özellikleri verilen bitki aşağı-
dakilerden hangisi olamaz?

A) 

Ciğer Otu

       B) 

Eğreti Otu

C) 

Yosun

       D) 

Mısır Bitkisi

12
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5. Esma Hanım, pazardan bir miktar limon alır. Limonların bir kısmını buzdolabına koyar fakat kalan kıs-
mını ıslak mutfak tezgahı üzerinde unutur. 2 gün gittiği geziden geldiğinde mutfak üzerindeki limon-
ları küflenmiş olduğunu, buzdolabındaki limonların ise bozulmadığını gözlemler.

Tezgah üstündeki limonların bozulmasına sebep olan canlılar ile ilgili;

I. Nemli ve besin bulunan ortamlarda hızlı çoğalır.

II. Faydalı olan türleri bulunur.

III. Kendi besinini üretebilir.

yorumlarından hangileri söylenebilir?

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

6. Fen bilimleri öğretmeni mikroskobik canlılar ile ilgili aşağıdaki çalışma kağıdını hazırlar.

İfade Doğru Yanlış

1. Çıplak gözle görülebilir.

2. Faydalı olan türleri vardır.

3. Yoğurt, peynir ve turşunun hazırlanmasını sağlayabilir.

4. Nemli ve ılık ortamda yaşarlar.

Buna göre çalışma kağıdının tamamının doğru olması için aşağıdaki işaretlemelerden 
hangisi yapılmalıdır?

A) Doğru Yanlış









   B) Doğru Yanlış









C) Doğru Yanlış









   D) Doğru Yanlış
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TEST5
1. Aşağıdaki şemada omurgasız ve omurgalı 

hayvanlara örnekler verilmiş fakat hata yapıl-
mıştır.

K: Kelebek

L: Istakoz

M: Yılan

N: Sinek

P: Serçe

R: Yengeç

S: Bukalemun

T: Alabalık

Hayvanlar

Omurgasız Hayvanlar Omurgalı Hayvanlar

Buna göre hatanın düzeltilmesi için han-
gi canlılar yer değiştirilmelidir?

A) K-T B) M-R

C) L-S D) N-P

2. Ezgi, ailesi ile gittiği İzmir Hayvanat Bahçesin-
de gördüğü hayvanların isimlerini aşağıdaki 
panoya aşmıştır.

Kaplumbağa

Şahin

Yılan

Istakoz

Fil

Deve kuşu

Kurt

Yunus

Örümcek

Ezginin panoya astığı canlılar ile ilgili;

I. 2 tanesinin yapısında omurga bulun-
maz.

II. Canlıların tamamı karada yaşar.

III. 5 tane canlı yavrularını sütle besler.

yorumlarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız II B) I ve III

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

3. Aşağıda bir bitkiye ait bazı özellikler verilmiş-
tir. 

œ Meyve ve tohum oluşturur. 

œ Kendi besinini üretir. 

œ Kök, çiçek, gövde ve yaprakları bulunur. 

Buna göre özellikleri verilen bitki aşağı-
dakilerden hangisi olabilir?

A) 

Kibrit Otu

 B) 

Eğrelti Otu

C) 

Su Yosunu

 D) 

Kiraz Ağacı

4. Buse, televizyonda izlediği belgeseldeki hay-
vanların bazılarını not eder. 

œ  Penguen   • Kaplumbağa   • Şahin 

œ  Balina   • Tilki  • Yılan   • Sazan   • Yarasa

Buse’nin not ettiği hayvanlar ile ilgili; 

I. Yapısında iskelet bulundurma 

II. Yavru bakımı yapma

III. Doğurarak çoğalma 

verilenlerden hangileri ortak özelliktir? 

A) Yalnız I                 B) I ve II       

C) II ve III         D) I, II ve III
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5. Reyhan, belgeselde seyrettiği 3 hayvan ile ilgili aşağıdaki tabloyu hazırlar.

Omurgalı 
mı?

Yumurta ile 
mi çoğalır?

Suda mı 
yaşar?

Yavru bakımı 
yapar mı?

K Hayır Evet Hayır Hayır

L Evet Hayır Hayır Evet

M Evet Hayır Evet Evet

Buna göre K, L ve M hayvanları ile ilgili aşağıdaki hangi ifade yanlıştır?

A) K ve M canlılarının yaşadıkları ortamlar farklıdır.

B) L canlısı yavrularını sütle besleyebilir.

C) M canlısı suda yaşamasına rağmen akciğer solunumu yapabilir.

D) K canlısının kemik ve kıkırdaktan oluşan iskeleti bulunur.

6. Ezgi, ailesiyle birlikte gittiği hayvanat bahçesinde gözlemlediği bazı hayvanları özelliklerine göre aşa-
ğıdaki gibi gruplandırmıştır. 

       
Yunus
Yarasa
Aslan
Tilki

Yılan
Kertenkele

Timsah
Kaplumbağa

Kaz
Şahin
Kartal
Ördek

1. grup 2. grup 3. grup

Buna göre; 

I. Ezgi’nin gruplandırdığı canlıların tamamı omurgalı yapıya sa-
hiptir. 

II. Ezgi, 2. gruptaki canlıları yanlış sınıflandırmıştır. 

III. Ezgi, hayvanat bahçesinde suda yaşayan memeli canlıların ol-
duğu bölümü ziyaret etmiş olabilir. 

IV. Ezgi’nin sınıflandırdığı 1. ve 3. grupta ki canlıların omurga bu-
lundurma durumları birbirinden farklıdır. 

yorumlarından hangileri doğrudur? 

A) I ve II         B) I ve III    

C) III ve IV        D) I, II ve IV
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TEST5
1.  

Soru Cevap

Nerede yaşar? Suda

Hangi canlı grubunda bulu-
nur?

Memeli

Yavru bakımı yapar mı? Evet

Yukarıdaki tabloda, bir canlı ile ilgili olarak 
bazı sorular sorulmuş ve bunların cevapları ve-
rilmiştir.

Buna göre, hakkında sorular sorulan ve 
cevapları verilen canlı, aşağıdakilerden 
hangisi olabilir?

A) 

Alabalık

        B) 

Kurbağa

C) 

Yunus

        D) 

Tilki

2. 

Yukarıda verilen canlıların ortak özellik-
leri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karada yaşama

B) Omurga bulundurma

C) Yavru bakımı yapma

D) Doğurarak çoğalma

3. Oktay, fen bilimleri öğretmeninin verdiği öde-
ve göre canlıları aşağıdaki gibi gruplandırmış-
tır.

1. grup

œ Sinek
œ Kaplumbağa
œ Yengeç
œ Şahin

2. grup

œ Yunus
œ Aslan
œ Yarasa
œ Balina

Buna göre Oktay, hayvanları aşağıdaki 
hangi özelliğe göre gruplandırmıştır?

A) Beslenme 

B) Üreme şekli

C) Omurga olup olmaması 

D) Yaşam alanı

4. Aşağıda bazı bitkilerin görselleri verilmiştir.

I II III

Buna göre aşağıdaki hangi ifade yanlıştır?

A) I görselindeki çiçek bitkinin üreme organı-
dır.

B) II ve III görsellerindeki bitkiler farklı gruplar-
da incelenir.

C) III görselindeki bitki kendi besinini ürete-
mez.

D) Görsellerdeki tüm bitkiler yaprakları ile gaz 
alışverişi yapar.

14
CANLILAR DÜNYASI

CANLILARI TANIYALIM -5



31

S.B. Fen Bilimleri

5. Bir öğrenci hazırladığı şemada canlıları gruplara ayırıyor ve birer tane örnek veriyor.

Canlılar

Mikroskobik Canlılar Bitkiler Mantarlar Hayvanlar

Omurgalı Omurgasız

LK

Buna göre K ve L canlıları aşağıda verilenlerden hangisi olabilir?

           K                             L       

A) Kedi        Deve

B) Kelebek  Örümcek

C) Sinek  Yunus

D) Kaplan  Yengeç

6. Beyza, hayvanat bahçesinde gördüğü K, L ve M canlıları ile ilgili aşağıdaki bilgileri verir.

K: Vücudu pullarla örtülüdür. Yumurta ile çoğalır. Et yiyerek beslenir. Akciğer solunumu yapar.

L: Yumurta ile çoğalır. Solungaç solunumu yapar. Yavru bakımı görülmez. Suda yaşar.

M: Vücudu tüylerle kaplıdır. Yumurta ile çoğalır. Akciğer solunumu yapar. Kuluçkaya yatar.  

Buna göre Beyza’nın hayvanat bahçesinde gördüğü canlılar aşağıdakilerden hangisi olabi-
lir?
                 K                       L                             M                

A) 

B) 

C) 

D) 
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TEST5
1. Canlıların en gelişmiş grubunu hayvanlar oluş-

turur. Omurga bulundurup bulundurmaması-
na göre ikiye ayrılır.

Hayvanlar

Örnek

K L

Örnek

Omurgasız Hayvanlar Omurgalı Hayvanlar

Buna göre K ve L canlıları ile ilgili;

I. K canlısı yumurta ile çoğalabilir.

II. L canlısı suda yaşayabilir.

III. K ve L canlılarının yaşadıkları yerler aynı 
olabilir.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) I ve II B) I ve III

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

 

2. 

Yukarıdaki görseldeki her iki canlı ile ilgi-
li;

I. Omurga bulundurma,

II. Yavru bakımı yapma,

III. Kuluçka yatma,

verilerinden hangileri ortaktır?

A) Yalnız I  B) I ve II

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

3. 
Hayvanlar

Örnektir Örnektir

Omurgasız II

I Yunus

Yukarıdaki kavram haritasında I ve II nu-
maralı kutulara aşağıdakilerden hangisi 
yazılabilir?

   I           II  

A) Kedi   Omurgalı

B) Yengeç   Omurgalı

C) Kelebek  Sürüngen

D) Kaplumbağa  Memeli

4. Hayvanların, beslenme, yaşam alanı, omurga 
bulundurma gibi durumlarına göre benzer ve 
farklı özellikleri vardır.

I II

III IV

Buna göre I, II, III ve IV numaralı canlılar 
ile ilgili aşağıdaki hangi ifade yanlıştır?

A) I ve II numaralı canlıların üreme şekilleri ay-
nıdır.

B) I ve IV numaralı canlıların yaşam alanları far-
lıdır.

C) III numaralı canlının yapısında omurga bu-
lunur.

D) III ve IV numaralı canlıların omurga bulun-
durma durumları farklıdır.

15
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S.B. Fen Bilimleri

5. Murat, aynı özelliği taşıyan ekmek dilimleri ile aşağıdaki deneyleri yapıyor. 

œ Kuru ortam

œ 300C

œ Nemli ortam

œ 300C

K L

œ Kuru ortam

œ 00C

œ Nemli ortam

œ 00C

M N

Murat, ekmek dilimlerini belirtilen ortamlarda 5 gün boyunca beklettiğinde; 

L ve N ortamlarındaki ekmek dilimlerinin küflendiğini; K ve M ortamlarındaki ekmek dilimlerinin küf-
lenmediğini gözlemliyor. 

Buna göre; 

I. L ekmeğinin ortamı mikroskobik canlıların yaşaması için uygun ortamdır. 

II. Soğuk ve kuru ortam mikroskobik canlıların çoğalmasını engeller. 

III. K ve N ekmek dilimlerindeki değişim gözlenerek ortam sıcaklığının mikroskobik canlıların ço-
ğalmasına etkisi gözlenebilir. 

IV. M ekmeğinin ortamı besinlerin kısa sürede bozulmasını sağlar. 

ifadelerden hangileri yanlıştır?

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

6. Sterilizasyon, bir ürünün içindeki ya da bir cismin üzerindeki bütün mikropları kesin bir şekilde öldür-
mek anlamına gelir. Bunun için de alkol ve oksijenli su gibi dezenfekte edici özelliği bulunan madde-
lerden yararlanılır.

Sterilizasyon yöntemleri, pek çok mikroskobik canlının yaşamasını 
ve bu ortamlarda üremesini engeller. Hastanelerde ve okullarda 
kimyasal maddeler kullanılarak zararlı özelliğe sahip bakterilerin ha-
yatını sürdüremeyeceği ortamlar hazırlanır.

Buna göre,

I. Mikroskobik canlılar hastalık yapabilir.

II. Steril ortamlar hazırlanmaz ise bakteriler hızla çoğalabilir.

III. En iyi steril yöntemlerinden birisi ortamı nemli bırakmaktır.

yorumlarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I        B) I ve II    

C) II ve III        D) I, II ve III
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TEST5
1.  

Görseldeki canlı ile ilgili;

I. Kemik ve kıkırdaktan oluşan omurgaya 
sahiptir.

II. Yavrularını sütle besler.

III. Doğurarak çoğalır.

IV. Vücudu kıllarla kaplıdır.

Yargılarından hangileri yanlıştır?

A) I ve II  B) I ve III 

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

2. Yeryüzünün hemen hemen her yerinde yaşa-
yabilen gözle görülmeyen canlılara mikrosko-
bik canlılar denir. Mikroskobik canlıların bazı-
ları zararlı, bazıları ise faydalıdır.

Aşağıda mikroskobik canlıların neden olduğu 
bazı durumlar verilmiştir.

1.  Bitki ve hayvan atıklarının toprağa karış-
ması

2.  Besinlerin çürümesi.

3.  Hastalıklara yol açması.

4.  Üzüm suyunun sirkeye dönüşmesi.

Buna göre bu durumlar aşağıdakilerden 
hangisinde doğru gruplandırılmıştır?

    Faydalı    Zararlı 

A) 1 ve 2  3 ve 4

B) 1 ve 4  2 ve 3

C) 3 ve 4  1 ve 2

D) 2 ve 3   1 ve 4

3. Aşağıda öğrencilerin bazı hayvanlar ile ilgili 
yorumları verilmiştir. 

 

Tuana: Istakoz, suda yaşayan omurgasız bir 
canlıdır. 

Burak: Yunus, yavrusuna bakan bir balık türü-
dür. 

Ezgi: Kelebek yumurta ile çoğalan omurgasız 
bir hayvan çeşididir. 

Esma: Kurbağa, hayat döngüsünün bir kısmını 
suda geçirir. 

Buna göre aşağıdaki hangi öğrencinin 
yorumunda hata vardır?

A) Tuana B) Burak

C) Ezgi D) Esma

4. Bir canlıda görülen bazı özellikler aşağıda ve-
rilmiştir. 

œ  Omurgalı olma 

œ  Suda yaşama 

œ  Yavru bakımı yapma 

œ Yavrularını sütle besleme 

Buna göre özellikleri verilen canlı aşağı-
dakilerden hangisi olabilir?

A)   B) 

C)   D) 
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S.B. Fen Bilimleri

5. Aşağıdaki tabloda mantarlar ve bitkiler ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

Mantarlar Bitkiler

œ Yaprakları yoktur.

œ Nemli ve ılık yerde bulunurlar.

œ Çiçekleri bulunmaz.

œ Kendi besinini üretmezler.

œ Belirgin kökleri yoktur.

œ Gaz alışverişi yapabilirler.

œ Kök ve yaprakları bulunur.

œ Işık enerjisini kullanarak kendi besinini üretir.

œ Yaprakları ile gaz alışverişi yapar.

œ Çiçek bulunduran türleri vardır.

œ Suya ihtiyaç duyarlar.

Sadece tabloda verilenler incelendiğinde:

I. Besin üretme durumu bitki ve mantarları birbirinden ayıran bir özelliktir.

II. Bitki ve mantarlar aynı ortamda bulunabilirler.

III. Gaz alışverişi yapabilme hem bitki hem de mantar için ortak özelliktir.

ifadelerinden hangileri söylenebilir ?

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

6. Fen bilimleri öğretmenleri mantarların gruplarına ait görseleri sınıf tahtasına yapıştırır.

a b c d

1.  Besin değeri yüksek olduğu için insanlar tarafından tüketilebilen mantar çeşidi hangisidir?

2.  Bebeklerde pamukcuk ve bazı insanlarda saçkıran hastalığına 
sebep olabilen türlerine ne denir?

3.  Hangi mantar çeşidi yardımı ile antibiyotikler üretilir?

4.  Pasta ve hamurun kabarması için hangi mantarlar kullanılır?

Sorulan soruların tamamını doğru cevaplandırmak isteyen 
bir öğrenci aşağıdaki hangi cevapları vermesi gerekir? 

   1. Soru            2. Soru            3.Soru            4. Soru  

A)        a               b                       d                     c

B)        b               d                       c                     a

C)        c               a                       b                     d

D)        d               c                       a                     b
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TEST5
1. Fen bilimleri öğretmeni Canlıları Tanıyalım 

Ünitesindeki mantarlar konusu ile ilgili aşağı-
daki soruları öğrencilerine sorar.

1 Pasta ve ekmeklerin kabarmasını sağla-
yan parazit mantarları mıdır?

2. Mikroskop ile incelenebilen canlıların 
tamamı zararlı mıdır?

3.  Besinleri kuru ve soğuk ortamdan sak-
lamak mikroskobik canlıların üremesini 
engeller mi?

Öğretmenin sorduğu soruların tamamı-
na aşağıdaki hangi öğrenci doğru cevap 
vermiştir?

      1     2     3 

A) Esma Hayır  Hayır Evet

B) Sevgi Hayır Hayır Hayır

C) Berke Evet Hayır Evet

D) Burak Evet Evet Hayır

2. Utku, hobi olarak mantar yetiştirmek istemek-
tedir. Bunun için mantarların hangi şartlarda 
yetiştirebileceğinin araştırmasını yapmaktadır. 

Buna göre, yetiştirilmek istenen mantar 
çeşidi ile ilgili;

I. Şapkalı mantardır.

II. Hızlı büyümesi için nemli ve sıcak orta-
ma ihtiyaç vardır.

III. Bol vitamin ve protein özelliğine sahip-
tirler.

IV. Işığı kullanarak kendi besinini üretebilir-
ler.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

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

3. Aşağıdaki araç ile gözle görünemeyecek kadar 
küçüklüğe sahip olan canlılar incelenir.

 

Bu canlılar, mikroskobik canlılar ve mantarla-
rın bazı gruplarıdır.

Buna göre;

I. Mantar grubundaki tüm canlıların mik-
roskop ile incelenmesine gerek yoktur.

II. Bakteri, amip ve öglena gibi mikrosko-
bik canlıların dışında mikroskop ile ince-
lenmesi yapılan canlılar vardır.

III. Mikroskop ile incelenen canlıların tama-
mı zararlıdır.

yorumlarından hangileri yapılamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız III    

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

4. Burak, bitkiye ait olan kısımların görevlerini 
aşağıdaki gibi yazıyor.






 Fotosentez yaparak besin ve oksijen üretir.

 Üreme organıdır.

 Bitkinin dik durmasını sağlar ve maddelerin 
iletimini sağlar.

Buna göre, hangi yapıların görevleri yan-
lış verilmiştir?

A)  ve  B)  ve 

C)  ve  D) ,  ve 
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S.B. Fen Bilimleri

5. Omurgalı hayvanların vücudunda kıkırdak ya da kemikten yapılı iç iskelet vardır. Omurgalı hayvanlar 
suda, karada, hem suda hem de karada yaşayabilir.

Aşağıdaki şemada omurgalı hayvanların gruplandırılması yapılmıştır.

Omurgalı Hayvanlar

Balıklar K LKuşlar Kurbağalar

Buna göre K ve L canlı grupları ile ilgili;

I. “Yavru Bakımı” hem K hem de L canlı grupları için ortak özelliktir.

II. L canlı grubunun suda yaşayabilen örnekleri vardır.

III. K canlı grubundaki hayvanlar solungaç solunumu yapabilirler.

IV. L canlı grubundaki hayvanlar yavrularını sütle besleyebilir.

yorumlarından hangileri söylenebilir?

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

6. Hayvanlar, besinlerini kendileri üretmeyen, aktif hareket yeteneğine sahip canlılardır. Beslenme şekil-
leri, vücut yapıları ve yaşadıkları yerler farklılık gösterir. Bir kısmı suda, bir kısmı karada, bir kısmı da  
hem karada hem suda yaşar. Hayvanların bir kısmı hayvansal besin-
lerle beslenirken, bir kısmı bitkisel, bir kısmı da hem hayvansal hem 
de bitkisel besinlerle beslenir. Hayvanlar omurgasız ve omurgalı ola-
rak iki grupta incelenir.

Buna göre verilen bilgilerden hareketle;

I. Omurgalı hayvanların sayısı, omurgasız hayvanlardan daha 
fazladır.

II. Bazı hayvanların iki farklı ortamda yaşaşabilme özellikleri var-
dır.

III. Bitkisel besinlerle beslenen hayvanların tamamı karada yaşar.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II 

C) II ve III  D) I, II ve III
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TEST5
1. Hayvanlarla ilgili bir sınıflandırma şeması aşa-

ğıdaki gibi gösterilmiştir.

Hayvanlar

Omurgalılar

Doğurgan 
Canlılar

?

Yumurta ile 
çoğalanlar

Omurgasızlar

Verilen şemada “?” ile belirtilen yere;

I. Yavru bakımı yapan türleri vardır.

II. Tamamı solungaç solunumu yapar.

III. Yavrularını sütle besler.

IV. Karada ve suda yaşayan türleri vardır.

ifadelerinden hangileri yazılamaz?

A) I ve II  B) II ve III

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

2. Tuna, kurt görselini kullanarak aşağıdaki pos-
teri hazırlar.

1. Vücudu kıllarla kaplıdır.

2. Yavrusunu sütle besler.

3. Yapısında omurga bulu-
nur.

4. Karada yaşar.

5. Akciğer solunumu yapar.

Tuna, hazırladığı poster gibi başka posterler 
de hazırlamak ister.

Posterdeki kurt görseli yerine akbaba 
görseli koyduğunda verilen ifadelerden 
hangilerini değiştirmesi gerekir?

A) 1 ve 2 B) 3 ve 4

C) 1, 2 ve 5 D) 2, 3, 4 ve 5

3. Ege, ailesi ile yaptıkları Bursa gezisinde Ulu-
dağ eteklerindeki geyik üretme çiftliğine gi-
derler. Ege, pek çok geyiğin beslemesi ve üre-
yebilmesi için hazırlanan doğal tabiat parkında 
geyikleri yakından gözlemleme fırsatı bulur. 

Ege’nin geyikler ile ilgili yaptığı gözlem-
de; 

I. Yavrularını sütle besler 

II. Vücutlarının dış yüzeyinde kalın kabuk 
tabakası bulunur. 

III. Kendi besinini kendisi üretir. 

ifadelerinden hangilerine ulaşabilir?

A) Yalnız I        B) I ve II       

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

4. Aşağıda hayvanların sınıflandırılmasına ait 
şema verilmiştir.

Hayvanlar

Omurgalılar

Örnek

 

Örnek

Omurgasızlar

Buna göre;

I.  canlısı suda yaşayabilir.

II.  canlısı doğurarak çoğalabilir.

III.  canlısının vücudunun dışında sert bir 
kabuk bulunabilir.

IV.  canlısında yavru bakımı gözlenebilir.

Yorumlarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız II B) II ve III

C) II ve IV  D) I, III ve IV
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S.B. Fen Bilimleri

5. Günlük hayatta yaşadığımız bazı durumlar aşağıda verilmiştir.

Belirtilen durumlara sebep olan canlılar ile ilgili olarak Tuna, Burak ve Faruk’un ifadeleri aşağıda veril-
miştir.

Tuna: Hamurun mayalanmasına sebep olan canlı mantarlar grubunda yer alır.

Burak: Yoğurdun oluşmasına sebep olan canlılar nemli ve ılık ortamlarda yaşar. 

Faruk: Limonun üzerinin renkli olmasını sağlayan canlıların faydalı olan türleri de vardır.

Buna göre; öğrencilerin ifadeleri ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Tuna ve Burak’ın ifadesi doğru, Faruk’un ifadesi ise yanlıştır.

B) Her üçünün de ifadeleri doğrudur.

C) Burak ve Faruk’un ifadeleri doğru, Tuna’nın ifadesi ise yanlıştır.

D) Her üçünün de ifadesi yanlıştır.

6. Ayhan’ın bazı mantarlar ile ilgili yaptığı çalışma sonucunda elde ettiği bilgiler aşağıda verilmiştir. 

K mantarı: Besinlerin üzerinde yaşar. Besinlerin yapısını bozarak üzerinde yeşil, sarı ve siyah örtü oluş-
masını sağlar. 

L mantarı: Toprağa tutunarak yaşar. Genellikle ormanlık alanlarda yaşar. Besin olarak tüketilebilir. 

M mantarı: Bazı besinlerin elde edilmesinde kullanılır. Nemli ve ılık ortamlarda hızlı bir şekilde çoğa-
lır. Peynir oluşumu ve hamur mayalanmasını sağlar. 

Buna göre Ayhan’ın incelediği mantar türleri aşağıdakiler-
den hangisinde doğru verilmiştir?

K  Mantar L Mantarı M Mantarı

A Parazit mantarı Küf mantarı Şapkalı mantar

B Şapkalı mantar Parazit mantarı Küf mantarı

C Küf mantarı Şapkalı mantar Maya mantarı

D Maya mantarı Küf mantarı Parazit mantarı
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TEST5
1. Esma ve Reyhan televizyonda hayvanlarla ilgi-

li belgesel izler. Belgeseldeki bir hayvan ile il-
gili Reyhan’ın Esma’ya sorduğu sorular aşağı-
daki gibidir.

1. Yavru bakımı var mı?

2. Kuluçka yatar mı?

3. Karada mı yaşar?

4. Akciğer solunumu yapar mı?

Esma’nın cevapları sırasıyla “Evet–Hayır– 
Hayır–Evet” şeklinde olduğuna göre, Rey-
han hangi canlı ile ilgili sorular sorumuş 
olabilir?

A)  B) 

C)   D) 

2. Bir K bitkisinde numaralandırılarak belirtilen 
yapıların bazı özellikleri verilmiştir.

I. Meyve ve tohum oluşumu sağlar.

II. Besin üretimi ve terlemede görev yapar.

III. Topraktan su ve minerallerin alınmasını 
sağlar.

IV. Meyve, çiçek ve yaprağı taşır.

Buna göre belirtilen yapılar ile ilgili aşa-
ğıdaki hangi ifade yanlıştır?

A) K bitkisi eğrelti otu olabilir.

B) I yapısı bitkinin üreme organıdır.

C) II yapısı güneş ışığını kullanarak besin üre-
tebilir.

D) III yapısının aldığı su IV yapısına iletilir.

3. Esma, bahçesinde gözlemlediği bitkileri iki 
gruba ayırmıştır.

1. Grup

Elma ağacı
Menekşe
Papatya
Gül
Vişne ağacı

2. Grup

At kuyruğu
Yosun
Eğrelti otu

Buna göre Esma, bitkilerinin gruplandır-
masını aşağıda verilen hangi özelliklere 
göre yapmıştır?

A) Çiçek olup olmamasına göre

B) Kökünün yapısına göre

C) Boy uzunluğuna göre

D) Besin üretme durumuna göre

4. Umut, K, L ve M canlıları ile ilgili aşağıdaki tab-
loyu hazırlar.

Yumurta ile 
mi çoğalır

Yavru bakımı 
var mı?

Su da mı 
yaşar?

K Evet Hayır Evet

L Evet Hayır Hayır

M Hayır Evet Hayır

Buna göre bu canlılar aşağıdakilerden 
hangisi olabilir?

       K                    L                           M    

A) Yunus            Şahin           Köpek

B) Alabalık            Kertenkele         Kedi

C) Yengeç             Kaplan           Kelebek

D) Balina            Kaplumbağa      Yılan
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S.B. Fen Bilimleri

5. Aşağıdaki tabloda bazı canlıların özellikleri verilmiştir.

      

Yavru bakımı Var Yok Var Var

Üreme Şekli Doğurma ile Yumurta ile Yumurta ile Doğurma ile

Bulunduğu grup Memeli Omurgasız Kuş Memeli

Omurga bulundurma Var Yok Var Yok

Buna göre canlılardan hangisinde hata yapılmıştır?

A) Yarasa  B) Kelebek C) Şahin D) Yunus

6. Aşağıda canlılar sınıfında yer alan bir canlı ile ilgili kart verilmiştir.

  

?

œ Doğurarak çoğalır.

œ Akciğer solunumu yapar.

œ Yavru bakımı vardır.

œ Kuluçka yatmaz.

Buna göre “?”  ile gösterilen yere aşağıda verilen görsellerden hangileri yapıştırılamaz?

I II

III IV

A) I ve II  B) II ve IV

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

4838


