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3.4 DERS :FEN BİLİMLERİ : 

 2. ÜNİTE : BESİNLERİMİZ 

ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPTIRILDI.  

Sayfa :54-55-56-57-58-59 sayfalar yaptırıldı. 

5.6:  DERS : TÜRKÇE  

 

Sayfa :    

  
 



28.10.2021 GÜNÜ İÇİN  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vatan ve cumhuriyet çalışkan insanların omuzlarında yükselecektir. 

                                                                                                 M. Kemal ATATÜRK 

 

     

 

 

2.ÜNİTE : BESİNLERİMİZ 

KONULAR: 

BESİNLER VE ÖZELLİKLERİ 

SORULAR 

1-Canlılar yaşayabilmek  için besinlere ihtiyaç duyarlar mı ? 

2-Besinler çeşitlilik açısından farklı mıdır? 

3-Tüm besinlerde su ve mineraller  var mıdır ? 

4-Sağlıklı yaşamak için taze besinler mi kullanılmalıdır ? 

5-İnsanlar sağlıklı yaşamak için  dengeli mi beslenmelidir? 

6-Alkol ve sigara kullanımı sağlığa zararlı mıdır ? 
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2) Aşağıda yer alan boşlukları uygun kelimeler ile tamamlayınız (10p) 

milli kültür yetenek zenginlik soyağacı sözlü tarih kronoloji empati 

 

……………………...bir kişinin soyunu gösteren çizelgedir. 
İnsanlar arasındaki farklılıklar birer .............................. olarak görülmelidir.  
İnsanın kendisini başkasının yerine koymasına .......................... denir. 
Ailemiz ile ilgili bilgileri büyüklerimizin anlattıkları ile öğrenmeye ……………………… denir. 
Hastaları ziyaret etmek, bayramlarda büyüklerin ellerini öpmek …………………………….. öğelerimizdendir. 
                                       

Aşağıdaki test sorularında uygun olan seçeneği işaretleyiniz. (20 x 4= 80 Puan) 

 

3.) Eymen ve Mustafa ikiz kardeşlerdir. Buna göre bu iki kardeşin nüfus cüzdanlarındaki hangi özellik farklıdır?  

  A.  Doğum Tarihleri        B.  Doğum Yerleri 

    C.  TC Kimlik No           D.  Baba Adları 

 

4.) Aşağıdaki oyunlardan hangisi kültürümüze özgü değildir? 

A. Saklambaç  B.  Masa tenisi 

C.  Cirit  D.  Topaç 

 

 

5) Hayatınıza ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyduğunuzda aşağıdakilerden hangisini 

diğerlerinden sonra yazmanız gerekir?  

A) Elazığ  da doğdum .                           B) 4. Sınıfa geçtim.                                                                                                                           

C) Okuma yazmayı öğrendim.                D) 4. Yaş günümü kutladım. 

 

 

 
6) Kimlik kartımızdaki bilgilere bakarak aşağıdaki sorulardan hangisini cevaplayamayız ? 

1) Aşağıdaki cümlelerin doğru mu, yanlış mı olduğunu tablo üzerinde (x)işareti koyarak belirtiniz.(10 p) 

DOĞRU YANLIŞ                                     CÜMLELER-İFADELER 
  T.C kimlik numaramız başkasının T.C kimlik numarası ile aynı 

olabilir. 
  Yeni kimliklere akıllı kart özelliği kazandıran elektronik çip 

(yonga ) bölümü vardır. 
  Boyumuz, kilomuz, göz rengimiz bizim duygusal özelliklerimizdir. 
  Olayların oluş tarihlerine göre sıraya konulmasına “kronoloji” denir. 
  Yeni kimlik kartlarımızın geçerlilik süresi yirmi yıldır. 

  Yeni uygulamada kadınlara pembe, erkeklere mavi renkli kimlik verilecektir. 

  Herkesin parmak izi birbirinden farklıdır.                                                                            

  Kimlik kartlarımızda yeteneklerimizle ilgili bilgilere de yer verilir. 

  Hoşgörülü insanlar başkalarının düşüncelerine saygılıdır. 

  İkiz kardeşlerin T.C. kimlik numaraları aynıdır. 
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A) Doğum tarihiniz nedir?                 

B) Göz renginiz nedir?     

C) T.C. kimlik numaranız nedir?         

D) Doğduğunuz yer neresidir? 

 
7)  Kimlik kartımızı kaybettiğimizde yenisini hangi kurumdan alırız? 
 

A) Muhtarlık                        B) Okul     

C) Nüfus Müdürlüğü          D) Belediye 

 

 

8) Bir bireyin kimliğinde bulunan hangi bilgi, diğer bireylerin kimliğindeki bilgiler ile hiçbir koşulda aynı 

olamaz?                                                                                           A) Doğum tarihi         

B) T.C. kimlik numarası            

C) Baba adı        

D) Doğum yeri 

 

 

9) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

 A) Her insan aynı şeyi sevmeyebilir.  

 B) Hobilerimiz farklı olabilir. 

 C) Tüm insanların parmak izleri aynıdır. 

 D) Farklı yeteneklere sahip olabiliriz. 

 

10) Ailemizin tarihini araştırırken aşağıdakilerden hangisini kullanmayız?  

 

A) Sözlü tarih        B) Aile albümü      

C) Kütüphane       D) Eski eşyalar 

 

11) Aile tarihi hazırlarken aşağıdakilerden hangisinden bilgi almayız? 

A) Anne                           B) Baba 

C) Dede                           D) Öğretmen 

 

12) Esma’nın  dedesi çocukluğunda oynadığı oyunları anlatıyordu. Esma’nın dedesi aşağıda  verilen 

oyunlardan hangisini çocukluğunda oynamamıştır?  

 

A) Çelik çomak                          B) Topaç                         

C) Bilgisayar oyunları               D) Körebe 

 

13) Aşağıdakilerden hangisi ittifak devletlerinden biridir? 

 

A. Fransa B. İngiltere   C. Rusya   D. Almanya 

 

14) Çanakkale Savaşı hangi savaş içinde yer alır? 

 

 A. Kurtuluş Savaşı            B.  1.Dünya Savaşı        

 C. Balkan Savaşı               D. Trablusgarp Savaşı 

 

15.) Olayların oluş sırasına göre sıralanmasına ne ad verilir? 

A) Tarih     B) Sıralama   C) Takvim  D) Kronoloji 
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16 ) Aşağıdakilerden hangisi olumsuz  duygularımızdandır? 

 A) Öfke     B) Hoşgörü     C) Sevinç    D) Mutluluk 

 

17) Bir kimsenin nüfus cüzdanına baktığımızda onunla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisini öğrenemeyiz? 

A) Adresini                    B) Doğum yerini 

C) Yaşını                        D) Annesinin adını 

 

18) Aşağıdakilerden hangisi zamanla değişmeyen bir özelliğimizdir? 

A) Adresimiz                  B) Yaşımız      

C) Saçımızın rengi          D) Parmak izimiz 

 

 

19)  I. Yardımseverim               

      II. Uzun boyluyum 

      III. Hoşgörülüyüm                

      IV. Ela gözlüyüm. 

Yukarıdaki öğrencilerden hangileri fiziksel özelliklerinden söz etmiştir?  

 

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

 

20) Aşağıdaki davranışlardan hangisinin kendini başkalarının yerine koyma duygusunun bir sonucu olduğu 

söylenemez? 

A) Hamza’nın kalemini evde unutan Salih’e kalemlerinden birini vermesi. 

B) Ecrin’ in sofrayı kurmada anne babasına yardım etmesi. 

C) Yusuf’un boş zamanlarını resim yaparak değerlendirmesi. 

D) Hümanur’un okul kantininde sıraya girmesi. 

 

21.)    1-TBMM’nin açılışı     2-Cumhuriyetin ilanı 

Yukarıdaki iki olayın tarihleri hangi şıkta doğru verilmiştir. 

 TBMM’nin Açılışı Cumhuriyetin İlanı 

 

A.  29 Ekim 1920  23 Nisan 1920 

B.  23 Nisan 1920  29 Ekim 1923 

C. 29 Ekim 1923  23 Nisan 1923  

D. 23Nisan 1923  29 Ekim 1920 

 

 

22)   I.Korku    II.Heyecan   III.Boy 

    IV.Sevinç    V.Müzik       VI.Üzüntü 

 

 Yukarıdakilerden hangisi duygusal özelliklerimizdendir? 
           

  A)  II,III,IV,V                B) I,II,IV,V 

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

 

Başarılar    



  

 

 

 

6 

1. Aşağıda basamak adları ile verilen doğal sayıları yazınız. (10Puan) 

 

Onlar B.=7        Birler B.=5       Onbinler B.=6       Yüzler B.= 8      Binler B.= 9                              
 

SAYI: …………………. 
 

 

Birler B.=2        Onlar B.=8       Yüzler B.= 1      Binler B.= 4        Onbinler B.=6                           

SAYI: ………………… 
 
 

Yüzbinler B. =5    Onlar B.=1     Yüzler B.=3    Binler B.=2    Birler B.=7    Onbinler 

B.=7        

SAYI: ……………….. 

 
 

 

2. Emre,15 ‘ten başlayıp 5 arttırıp, 2 azaltarak sayı örüntüsü oluşturmak 

istiyor. Sizde Emre’ye yardım eder misiniz? (5Puan) 

 

15 - …………… - 18 – 23 - ……………  - …………… - ………… - …………… 

 

 

3. Aşağıdaki sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu yazınız. (10Puan) 

143           ……….          565              ……….                 495            ……….   

277           ……….          624               ……… 

              

4. Aşağıdaki sayıların hangi yüzlüğe daha yakın olduğunu yazınız. (10Puan) 

4444             ……….          6552              ……….               4995            ……….   

3209             ……….         3281               ………. 

             

5.  4005,  2318,   1067,    1607  sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. 
(5Puan) 
 

………………………................................................................................................ 

 

     1994,   3232,  7005,  2999 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. 
(5Puan) 
 

……………………………………………………………………………………………… 
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6.  Aşağıdaki noktalı yere sayıları yazınız. (10Puan) 
 

Binler Bölüğü 307, Birler Bölüğü 9 =………………   
 

Binler Bölüğü 7, Birler Bölüğü 525 =……………… 
 

Birler Bölüğü 141, Binler Bölüğü 341 =……………… 
 

Binler Bölüğü 4, Birler Bölüğü 4 =……………… 
 

7. Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız. (10Puan) 

 

   60 250 : ……………………………………………………………………………………… 

 

   101 001 : ……………………………………………………………………………………… 

 

 

8.  3066 sayısının 1444 fazlasının 1981 

eksiği kaçtır? (5Puan) 

9. Rakamları birbirinden farklı 5 

basamaklı en büyük sayıdan 29 543 

çıkarılırsa sonuç ne olur? (5Puan) 

10. Aşağıda okunuşları verilen sayıları yazınız. (10Puan) 

İki yüz elli altı bin kırk bir: ………………………… 

On üç bin dört yüz elli altı: …………………………… 

Seksen sekiz bin sekiz: ……………………………… 

Altı yüz on altı bin altı yüz on altı: …………………………… 

11. Aşağıdaki noktalı yere sonuçları yazınız. (5Puan) 

  5 birlik + 4 yüzbinlik + 2 onluk = …………………… 

    3 binlik + 5 yüzbinlik+ 4 onbinlik  + 4 onluk  =……………………… 

    60000 + 200000 + 3 = …………………………… 
 

12. “ 5 – 0 – 1 – 6 – 8 “ rakamlarını bir kez kullanarak yazılabilecek; (10Puan) 

       Beş basamaklı en büyük sayı: ………….       

Dört basamaklı en büyük çift sayı: …………. 

  Beş basamaklı en küçük sayı: ………….       

Dört basamaklı en küçük tek sayı: ………….  
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                                    FEN BİLİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ 

1. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” 

yazınız. 

      

      (……)  Dünya’mızın etrafını saran gaz tabakasına atmosfer denir. 

      (……)  Dengeli beslenmek için her zaman en sevdiğimiz besinleri tüketmeliyiz. 
      (……)  Bütün kayaçların rengi ve parlaklığı aynıdır. 

      (……)  Dünya Güneş’in etrafında dolanma hareketi yapar. 

      (……)  Meyve ve sebzeler bol miktarda vitamin bulunur. 

      (……)  Yumurta hayvansal bir besindir. 

      (……)  Dünya kendi ekseni etrafında dönerken mevsimler oluşur. 

      (……)  Milyonlarca yıl öncesine ait taşlaşmış kalıntılara fosil denir. 

      (……)  Bor ülkemizde çıkarılan bir maden değildir. 

      (……)  Bakır madeni elektrikli aletlerde kullanılır. 
 

2. Aşağıdaki cümleleri uygun kavramlarla tamamlayın. 
  ( yıl – mevsimler – gündüz – su – karbonhidrat – yağlar – yer kabuğu doğu – mermer – magma ) 

 

* Canlıların üzerinde yaşadığı tabakaya ………………………………………… denir. 

* Tüm yiyeceklerde az da olsa çok da olsa mutlaka ………………………… bulunur. 

* Tahıl ürünlerinin içinde bol miktarda ………………………………… vardır. 

* Bir ………………… 365 gün 6 saattir. 

* …………………………… mutfak tezgahlarında kullanılan bir madendir. 

* Günün aydınlık kısmına ……………………… denir. 

* Dünya’nın Güneş etrafında dolanması sonucunda …………………………… oluşur. 

* Yerkabuğunun altından çıkan turuncu renkli aşırı sıcak maddeye …………………… 

denir. 

* ……………………… da karbonhidratlar gibi vücudumuzun enerji ihtiyacını karşılar.  

* Güneş ………………………’dan doğar. 

 

3. Aşağıda verilen besin içerikleri ile besinleri eşleştiriniz.  
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4. Yeşim sokakta oynarken düştü ve kolunu kırdı. Kolunun en kısa sürede 

iyileşmesini isteyen Yeşim hangi besin içeriğini daha çok tüketmelidir?  

     A) Vitamin                  B) Karbonhidrat  

     C) Yağ                         D) Protein 
 

5. Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi, büyüyüp gelişebilmesi için 

tükettikleri yiyecek ve içeceklere ne ad verilir?  

     A) Vitamin                      B) Mineral  

     C) Besin                          D) Yağ 
 

6. Annesi, Yağmur’a her zaman doğal besinlerin yenilmesi gerektiğini söylüyor. 

Buna göre Yağmur, aşağıdakilerden hangisini yememelidir?  

     A) Muz                           B) Yumurta  

     C) Peynir                         D) Çikolata 
 

7.     I. Dünya’mızın dış katmanına yer kabuğu denir.  

       II. Ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir.  

Yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

       A) Yalnızca I doğrudur.                                B) Yalnızca II doğrudur.   

       C) Her ikisi de yanlıştır.                               D) Her ikisi de doğrudur. 
 

8. Aşağıdaki yiyeceklerden hangisi besin içeriği açısından diğerlerinden farklıdır?  

       A) Ekmek                    B) Bisküvi  

       C) Yumurta                  D) Pasta 
 

9. Van’da Güneş’in İstanbul’dan önce doğmasının nedeni nedir? 

       A) Dünya’nın Güneş’in çevresinde dolanması  

       B) Dünya’nın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmesi  

       C) Güneş’in ısı ve ışık kaynağımız olması  

       D) Güneş’in Dünya’nın çevresinde dolanması 
 

10. Aşağıda fosiller ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 

      A) Fosiller kayaç tabakasının içinde oluşur.  

      B) Fosiller milyonlarca yıl içinde oluşur. 

      C) Bitki ve hayvan kalıntıları uygun şartlar oluşursa fosilleşir.  

      D) Ölen her canlı fosilleşir.                     
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FEN BİLİMLERİ DERSİ  

 

A) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına(D), yanlış olanların başına(Y) yazınız. (5x2=10 

puan) 

 

1. (……) Milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların günümüze kadar gelmiş kalıntılara fosil denir. 

2. (……) Bütün kayaçların rengi ve parlaklığı aynıdır. 

3. (……) Yer kabuğu Dünya üzerinde her yerde aynı kalınlıktadır. 

4. (……) Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner. 

5. (……) Dünya dönme ve dolanma olmak üzere 2 türlü hareket yapar. 

 

B)  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerlere, tablodaki kelimelerden uygun olanını  

yazınız. (5X2=10 puan) 
 
     

1. Dünya’mız Güneş etrafındaki tam bir turunu  ……………………………………………………………………te tamamlar. 

2. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu ……………………………………………………… oluşur. 

3. Temizlik ürünlerinde ve roket yakıtlarında………………………… madeni kullanılır. 

4. Dünya kendi ekseni etrafında………………………………………………………………doğru döner 

5.    Ekonomik değer taşıyan kayaçlara …………………………… denir. 

C) Aşağıdaki madenleri kullanım alanlarına göre eşleştiriniz. (5x2=10 puan) 

1 BAKIR   Merdiven ve mutfak tezgahı yapımında kullanılır. 

2 DEMİR  Evlerde ısınma amaçlı kullanılır. 

3 MERMER  Elektronik,kablo içinde ve mutfak eşyası yapımında kullanılır. 

4 KÖMÜR  Takı,kuyumculuk ve süs eşyası olarak kullanılır. 

5 ALTIN  Otomobil,gemi,uçak yapımında ve inşaatlarda kullanılır. 

 

  Ç) Aşağıdaki besin gruplarını,yapısında bulunan uygun besin içeriği ile eşleştiriniz.(5x2=10 puan )                              

 Bulunduğu besinler   Besin içeriğinin adı 

1  Makarna-ekmek-şeker    Yağlar 

2  Et-süt-yumurta-nohut-mercimek    Su ve mineraller 

3  Ayçiçeği-fındık-zeytin-balık-tereyağı    Karbonhidratlar 

4  Yiyeceklerin hepsinde    Vitaminler  

5  Elma,portakal,mandalina    Proteinler 
 

karbonhidratlar yağlar proteinler vitaminler su mineraller 

D)Yukarıdaki besin içeriklerini vücuttaki görevlerine göre aşağıdaki bölümlere yazınız.(10 

puan) 

Düzenleyici                          Yapıcı ve Onarıcı                      Enerji Verici    
.....................                 .....................                 ................... 

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

 bor    *365 gün 6 saat     *maden    *gece ve gündüz * batıdan doğuya 
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         ..................... 

 

 

 

E)Aşağıdaki besinlerin bitkisel besin mi(B),hayvansal besin mi(H) olduklarını 

yazınız.(10x1=10 puan)                     
 (    )Yumurta                      (    )Soğan  

 (    )Patates                       (    )Yoğurt 

 (    )Bal                              (    )Balık 

 (    )Havuç                         (    )Ispanak 

 (    )Süt                             (    )Muz 

F) Ç O K T A N    S E Ç M E L İ      S O R U L A R (10x4=44 puan)        

1) Mevsimler nasıl oluşur? 

A) Dünya’nın, kendi etrafında dönmesiyle 

B) Dünya’nın, Güneş’in çevresinde 

dolanmasıyla  

C) Güneş’in, Dünya’nın çevresinde dönmesiyle 

D) Güneş’in, kendi etrafında dönmesiyle 

 

6)   Arif , çok hasta olmuştur. Onun 

hastalıklara karşı vücudunu daha koruyucu 

hale getirecek besin maddeleri 

aşağıdakilerden hangisidir ?  

 

A) Vitaminler   B) Proteinler        

C)  Yağlar   D) Karbonhidratlar

2)   

 

 

 

    

A) kayaç – kaya- taş – çakıl – kum – toprak  

B) taş – çakıl –kaya- kayaç – kum – toprak 

C) kaya- çakıl – kayaç – kum – taş – toprak 

D) kayaç – taş – kum – kaya- çakıl – toprak        

 

 

3) 

 

 

 

 

 

 A) 1 yıl       B) 1 ay     C) 1 gün     D) 1 hafta 

4)   

 

 

 

A) Havadan  B) Besinlerden       C) Güneşten  D) Çiçeklerden 

Dünya’nın kendi  

çevresindeki dönüş 

süresi ne kadardır ? 

 

Toprağın oluşumundaki 

doğru sıralama 
aşağıdakilerin hangisidir? 

Canlılar  enerjilerini 
aşağıdakilerin hangisinden 
kazanırlar ? 
 

http://www.egitimhane.com/
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5) Aşağıda verilenlerden hangisi maden değildir? 

     
A)Kömür     B) Altın     C) Bor     D) Toprak 

 

7)     I.Dünya , kendi ekseni etrafında döner. 

       II.Dünya,Güneş etrafında belirli bir yörüngede dolanır. 

       III.Dünya,hem kendi ekseni etrafında hem de Güneş’in etrafında hareket eder.  

   Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?          

 A) I ve II                       B) I ve III 

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

 

8) Aşağıdakilerden hangisinden fosil oluşmaz?  

 A)Kulak parçası    B)Kemik parçası 

 C)Boynuz              D)Diş 

9) Annesi Eren’e her zaman doğal besinlerin yenilmesi gerektiğini söylüyor. Buna göre Eren, 

aşağıdakilerden hangisini yememelidir? 

A) Peynir                           B) Muz      

C) Cips                               D) Yumurta 

 
10) “Ayşe annesine yardım ederken elini kesti.” Yarasının çabuk iyileşmesi için hangi besin grubunu 

daha çok tüketmelidir? 

A) Vitaminler   

B) Karbonhidratlar         

C) Yağlar    

D) Proteinler 

 

 

 

http://www.egitimhane.com/

