
2019 - 2020 FEN BİLİMLERİ 5. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI

Adı Soyadı :                                                  Sınıfı :   No:

1. (       ) Güneş küresel bir şekle sahiptir.
2. (       ) Ay, Dünya ile birlikte Güneş’in etrafında dolanır.
3. (       ) Mantarlar kendi besinlerini kendileri üreten canlılardır.
4. (       ) Makine parçalarının yağlanma amacı sürtünmeyi      
               artırmaktır.
5. (       ) Oyun hamuru ve sakız esnek cisimlere örnek olarak      
               verilebilir.
6. (       ) Katı haldeki bir maddenin ısı vererek sıvı hale geçme-  
               sine erime denir. 
7. (       ) Islak çamaşırların Güneş ışığı altında kuruması     
               buharlaşmaya örnektir. 
8. (       )  Solucan, ahtapot, karınca, arı vb. omurgasız hayvan- 
                 lara örnektir. 
9. (       ) Sürtünme kuvveti hayatımızı her zaman olumsuz    
                etkiler. 
10. (       ) Naftalinin katı halden gaz haline geçmesine buhar- 
                 laşma denir.

1. Kuvvetin birimi ...............’dur.
2. Bitkiler, .............ve .............bitkiler olmak üzere ikiye ayrılırlar. 
3. Kuşlar ..............solunumu yaparken, balıklar ................. solunumu  
    yaparlar. 
4. Bir cisme uygulanan kuvvet ortadan kalktığında tekrar eski  
    haline gelen cisimlere ...............cisimler denir. 
5. Sürtünme, ............... yüzeylerde fazla iken .................... yüzeylerde  
    azdır.
6. Paraşüt kullanımı hava direncinin ..............etkisine örnek olarak  
    verilebilir.
7. Gemilerin uçlarının V şeklinde tasarlanması su direncini   
     ..................yöneliktir
8. Katı hâldeki bir maddenin ısı .............. sıvı hâle geçmesi olayına  
    .........................denir. 
9. Gaz hâldeki bir maddenin direkt katı hâle geçmesi olayına       
    ..........................denir.
10. Katı hâldeki bir maddenin direkt gaz hâle geçmesi olayına  
       .........................denir.

A) Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarına (D), yanlış 
olanlara ise (Y) yazınız. (10Puan)

C) Aşağıdaki tabloda verilen durumlarda sürtünmenin 
artması veya azalmasını (√ ) işareti koyarak belirtiniz. 
(10x1=10 puan)

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.  (60 
Puan)

B) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun 
kelimeleri yerleştiriniz. (20Puan)
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Karda araba tekerlerine
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Buzdolabının altına tekerlek
takılması
Kışlık ayakkabıların girintili
çıkıntılı olması

Taşlı yolun asfaltlanması

Merdivenlere yapıştırılan 
kaydırmaz bantlar
Uçakların kanatlarının
sivri yapılması

Kapı menteşelerinin yağlanması

Kış aylarında buzlu yollara tuz 
dökülmesi
Gemilerin uçlarının V  şeklinde 
olması
Balıkların vücutlarının kaygan
olması

1 Aşağıdakilerden hangisi kuşlar grubuna girmez?

A) Yarasa   B) Tavuk  
C) Deve kuşu   D) Güvercin

Gökyüzünden yere düşen yağmur, suyun hangi haline 
örnektir?

A) Katı    B) Sıvı         
C) Gaz     D) Plazma

Aşağıdakilerden hangisi kuvveti ölçmek için  kullanılır?

A) Termometre   B) Dinamometre
C) Cetvel   D) Terazi

Aşağıdakilerin hangisinde mikroskobik canlılar rol 
oynamaz?

A)  Yoğurt yapımında
B)  Erik ağacının meyve vermesinde 
C)  Çeşitli hastalıkların meydana gelmesinde
D)  Besinlerin bozulmasında 
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Mantarlarla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
 
A) Mantarlar kendi besinini kendisi yapabilir.  
B) Bazı türleri insanlarda hastalıklara sebep olabilir.
C) Şapkalı mantarlar proteince zengin bir besindir.
D) Maya mantarları peynir, sirke ve yoğurt  yapımında  
     kullanılır.  

Hayvanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kuşlar ve memelilerde yavru bakımı vardır.
B) Uçabilen tek memeli yarasadır.
C) Arılar omurgasızdır.
D) Solucanlar sürüngendir.

Aşağıdaki  kuvvet ile ilgili verilen ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

A) Kuvvet duran bir cismi hareket ettirebilir.
B) Kuvvet dinamometre ile ölçülür ve birimi Newton’dur.
C) Dinamometre ile bütün kuvvet değerleri ölçülebilir. 
D) Dinamometre yayların esneklik özeliklerinden yarar 
     lanılarak yapılmıştır.

Yukarıda özelikleri verilen hayvanlar hangisi olabilir?

       1. Hayvan                      2. Hayvan
A)     Kurbağa                        Yunus
B)     Yılan                               Penguen
C)     Hindi                              Hamsi
D)     Tavuk                             Balina

Yukarıda numaralarla verilen Ay’ın evreleri ile ilgili 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Tamamını gördüğümüz evre 1’dir.
B) Bayrağımızdaki hilal evresini 2. evreden 4. evreye         
     geçerken görürüz.
C) 4. evreden 3. evreye geçiş süresi 7 gündür.
D) Evrelerin gerçekleşme sırası 3-2-1-4 şeklindedir.    

–    Suda yaşayan memelilere örnektir.
–    Uçamayan kuşlardandır.
–    Başkalaşım geçirirler.
Yukarıda özellikleri verilen hayvanlar eşleştirildiğinde 
hangi hayvan açıkta kalır?

A) Balık    B) Fok balığı      
C) Penguen   D) Kurbağa

Eğrelti otu ve papatya için aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Her ikisi de fotosentez yapar.
B) Eğrelti otu çiçekli, papatya çiçeksiz bitkidir.                      
C) Her ikisi de kökleri yardımı ile mineral ve           
tuzları topraktan alırlar.
D) Yaprakları yardımıyla terleme yaparlar.

Aşağıda verilen dinamometrelerden hangisi ile daha 
hassas bir ölçüm yapılabilir?

A)    B)

C)    D)
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1. Hayvan
Yavru bakımı vardır.
Yumurta ile çoğalır.
Uçamayan  kuş türüdür

2. Hayvan
Suda yaşar.
Doğurarak çoğalır.
Yavrusunu sütle besler.
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Başarılar...
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Mantarlarla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
 
A) Mantarlar kendi besinini kendisi yapabilir.  
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