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2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

4.SINIFLAR / FEN BİLİMLERİ-
DERSİ

2.DÖNEM 1. YAZILI ÇALIŞMA 
SORULARI

1. “Bir cisme uygulanan kuvvet; cismin hareket yönün-
deyse cisim .................., cismin hareket yönüne ters 
yönde ise cisim .................”

cümlesinde noktalı yerlere yazılması gereken 
sözcükleri yazınız.

2. Görselde mıknatısların birbirini itme ve çekme du-
rumları verilmiştir. 

İTER ÇEKER

N S 1 2 N S3 4

Şek�l 1 Şek�l 2

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

A) 1 ve 4 aynı kutuptur.

B) 2 ve 4 aynı kutuptur.

C) 2 ve 3 farklı kutuptur.

D) 1 ve 4 farklı kutuptur.

3. Aşağıdakilerden hangisi maddeyi niteleyen özel-
liklerden değildir?

A) Mıknatısla çekilme

B) Suda yüzme ve suda batma

C) Suyu çekme ve suyu çekmeme

D) Kütlesi ve hacminin olması

4. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başındaki 
kutucuğu işaretleyiniz.

e  Gemilerdeki can kurtarma simitlerinin özelliği su-
da batmamasıdır.

e  Gazların belirli bir şekli ve hacmi vardır.

e  Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür.

e  Maddenin suda yüzmesi ya da batması madde-
nin cinsine ve şekline bağlıdır.

e  Maddenin boşlukta kapladığı yere kütle denir.

5. “Çamaşır makinesinden ıslak çıkan çamaşırları, gü-
neşli bir havada balkona astığımızda kısa bir sürede 
kuruduğunu gözlemleriz.”

Yukarıdaki cümle, maddenin hal değişimlerinden 
hangisine örnek olarak gösterilir?

A) Erime B) Donma

C) Yoğuşma D) Buharlaşma

6. 

Düzgün bir şekle sahip olmayan bir taşın hacmini 
ölçmek isteyen Zeynep, yukarıdaki gibi bir deney 
yapmıştır. 

Taşın hacmini kaç bulmuştur?

A) 175 B) 200 C) 375 D) 575
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7. Tablodaki karışımları ayırmak için kullanılacak 
yöntem ve aracı uygun boşluklara yazalım.

Karışım Yöntem Araç
Demir tozu - Un
Nohut - Şeker
Su - Talaş

8. Ayşe, doğum gününü daha sonra izlemek için görün-
tü ve ses kaydı yapan bir araç kullanıyor.

Ayşe’nin kullandığı araç aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Video kamera B) Megafon

C) Mikrofon D) Hoparlör

9. Meteor yağmuru, bir miktar meteorun gece gökyü-
zündeki bir noktadan ortaya çıkarak ışık yaydığı göz-
lemlenen göksel bir olaydır. En fazla bilenen göktaşı 
yağmurlarından Perseid meteor yağmuru ülkemizde 
12 Ağustos 2020 gecesi gerçekleşmiştir.

Gece yarısı gerçekleşecek Perseid meteor yağmu-
runu izlemek isteyen Melisa ve ailesi şehir merke-
zinden uzak bir alana gitmişlerdir.

Melisa ve ailesinin meteor yağmurunu izlemek 
için böyle bir alan seçmelerinin nedeni nedir?

A) Meteor yağmurunu izlerken yalnız olmak istemiş-
lerdir.

B) Şehrin gürültüsünden rahatsız olmamak için is-
temişlerdir.

C) Şehrin ışık yoğunluğundan dolayı meteor yağmu-
runu gözlemlemenin mümkün olmadığını düşün-
dükleri için istemişlerdir.

D) Meteor yağmurunu izlemek ve temiz hava almak 
istemişlerdir.

10. Aşağıda verilen katı - sıvı karışımları ayırmak için 
süzme yöntemi kullanılamaz?

A) Talaş ve su karışımı

B) Şeker ve su karışımı

C) Çakıl ve su karışımı

D) Pirinç ve su karışımı

11. Gürültülü bir sınıf ortamında bulunan öğrenci-
lerde aşağıda belirtilen olumsuz durumlardan 
hangisine rastlanmaz?

A) Dikkat dağınıklığı

B) Geçici işitme kaybı

C) Geçici görme sorunu

D) Baş ağrısı

12. Aydınlatma araçlarıyla verilen bilgilerden hangisi 
doğrudur?

A) İlk aydınlatma aracı meşaledir.

B) Petrolün işlenmesiyle geliştirlen aydınlatma aracı 
kandildir.

C) Uzun ve ince telden elektrik geçirilmesi ile elde 
edilen lamba led lambadır.

D) Yağın yandığının fark edilmesi ile geliştirilen ay-
dınlatma aracı gaz lambasıdır.

13. Binalarda ses yalıtımı iyi yapılmalıdır. Böylece ses 
kirliliği engellenebilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılan uy-
gulamalardandır? 

A) Binanın yol kenarına yapılması

B) Pencerelerin büyük ve çok sayıda olması

C) Bina kapısına sesi uzaktan duyulabilen alarm 
cihazı takılması

D) Duvarların içine köpük, cam yünü gibi malzeme-
ler yerleştirilmesi
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14.                               

Sıvının gaz 
hal�ne geçmes�

1

2

3

4

Er�me

Donma

Buharlaşma

Yoğuşma

Yukarıdaki verilen görselin ortasında verilen açıklamayı okuyan Derin hangi yöne doğru gitmelidir?

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

 

15. Görselde verilen teraziler dengededir.

250 gr 250 gr 250 gr500 gr

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) ‘n�n kütles� ‘n�n kütles�n�n �k� katıdır.

B) İk� tane ‘n�n kütles�, b�r tane ‘n�n kütles�ne eş�tt�r

C) İk� tane ‘n�n kütles�, üç tane ‘n�n kütles�ne eş�tt�r.

D) Şek�l 2’de yer�ne, �k� tane konulursa teraz� dengede kalır.


