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SARMAL DENEME (1 VE 2. ÜNİTE)

1. Canlıları sınıflandıran ilk bilim insanı Yunan filozof Aristo’dur. Aristo, yaptığı gözlemler sonucunda canlıları aşağı-
daki gibi sınıflandırmıştır.

Canlılar

Bitkiler

Otlar Çalılar Ağaçlar Havada
yaşayanlar

Hayvanlar

Karada
yaşayanlar

Suda
yaşayanlar

Ancak zamanla gözle görülemeyecek kadar küçük canlılar keşfedilmiştir. Bunun üzerine bilim insanları günümüzde 
de kullanılan aşağıdaki canlı sınıflandırmasını yapmıştır. Yapılan canlı sınıflandırması, canlılara ait birçok özellik 
dikkate alınarak yapılmıştır. Bu sınıflandırma sayesinde bir canlı türünün özelliklerine, sınıfına bakılarak daha kolay 
bir şekilde ulaşılabilmektedir.

Canlılar

Mikroskobik
canlılar Mantarlar Bitkiler Hayvanlar

Buna göre, canlıların sınıflandırılmasıyla ilgili,

I. Aristo’nun sınıflandırması yetersiz kaldığından değiştirilmiştir.

II. Canlıların sınıflandırılması, bilim insanlarına canlılarla ilgili çalışmalarında kolaylık sağlar.

III. Canlılar; vücut yapılarına, hareket yeteneklerine, yaşam alanlarına, beslenme ve üreme şekillerine göre sınıflan-
dırılmıştır.

yargılarından hangileri söylenebilir?

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

5. SINIF ULT� SER�S� FEN B�L�MLER� BRANŞ DENEMELER� - 2022
Test 3 (657070)

OPT�K - Test 3 (657070)

657070



2

Deneme Sınavı - 03

Ulti Serisi Branş Denemeleri

2. Biyolog Cem Bey, bir araştırma sırasında aşağıdaki adımları izlemiştir.                        

• Çürümüş bir besinden ince bir kesit alıyor.

• Bu kesiti lam adı verilen camın üzerine yerleştiriyor.

• Damlalık yardımıyla aldığı örneğin üzerine bir damla su damlatıyor.

• Lamel adı verilen, lama göre daha küçük ve ince cam parçasını örneğin üzerine 
hava kabarcığı kalmayacak şekilde yerleştiriyor. 

• Hazırladığı örneği mikroskoba yerleştirerek araştırmasına başlıyor.

Biyolog Cem Bey, mikroskobuyla yaptığı gözlem sonucunda yanda verilen canlı gö-
rüntüsünü elde ediyor.

Buna göre, Cem Bey’in gözlemlediği canlı hangi canlı sınıfında yer alır?

A) Bitkiler B) Mikroskobik canlılar

C) Omurgasız hayvanlar D) Omurgalı hayvanlar

3. Aşağıda bir canlının vücudunda bulunan ve vücuda şekil veren yapı gösterilmiştir.

Buna göre, bu canlı aşağıda verilen canlılardan hangisiyle aynı sınıfta bulunur?

A)  

Kuş

 B)  

Karınca

C)  

Ahtapot

 D)  

Yengeç
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4. Aşağıda gazete haberinden alınan bir kesit verilmiştir.

GAZETE
Son zamanlarda artan zehirlenme vakalarına 
kayıtsız kalamayan uzmanlar, tecrübesiz kişiler-
ce doğadan toplanan mantarların tüketilmemesi 
gerektiğini söylediler. Doğada kendiliğinden ye-
tişen mantarların bir kısmı zehirlidir. Bu mantar-
ların tüketilmesi ölüme yol açabilir. İnsanlar 
bilmediği türdeki mantarları toplamamalı ve besin 
olarak tüketmemelilerdir.

Buna göre, gazete haberinde sözü edilen mantar türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Kendi besinini kendisi üretilebilen mantarlardır.

B) Tüketilmemesi gereken mantar türü, zengin besin içeriğine sahip kültür mantarlarıdır.

C) Genellikle nemli havalarda ormanlık bölgelerde yetişen şapkalı mantarlardır.

D) Bu mantar zehirlenmesi sonucunda pamukçuk ve saçkıran gibi hastalıklar görülür.

5. Aşağıda bitkinin temel kısımları sembollerle gösterilmiştir.

Toprak
�

�

�

�

Bitkilerin temel kısımlarının görevleri aşağıdaki tabloda numaralandırılarak verilmiştir.

Kısımlar Görevler

      I. Bitkinin topraktan su ve mineral almasını sağlar.

      II. Bitkinin dik durmasını sağlar.

      III. Besin ve oksijen üretir.

      IV. Bitkinin üremesini sağlar.

Buna göre, bitkinin temel kısımlarıyla numaralanmış görevler aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştiril-
miştir?

A) � ₺ I

� ₺ II

� ₺ III

� ₺ IV

 B) � ₺ II

� ₺ IV

� ₺ I

� ₺ III

 C) � ₺ IV

� ₺ III

� ₺ I

� ₺ II

 D) � ₺ IV

� ₺ III

� ₺ II

� ₺ I
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6. Aşağıdaki görsellerde bazı canlı türleri verilmiştir.

      Yarasa Yunus Kirpi Koyun

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi verilen canlılar için ortak bir özellik değildir?

A) Akciğer solunumu yapma B) Et ile beslenme

C) Yavrularını sütle besleme D) Yavrularını doğurarak dünyaya getirme

7. Yeryüzündeki yaşamın kaynağı olan Güneş, sıcak gazlardan oluşan ve çevresine ısı, ışık yayan bir yıldızdır.

Aşağıdaki Güneş modeli üzerinde bazı alanlar K, L ve M ile gösterilmiştir.

K

M

L

Buna göre, Güneş modeli üzerinde gösterilen K, L ve M alanlarına ait sıcaklık değerleriyle ilgili aşağıdaki 
grafiklerden hangisi doğrudur?

Sıcaklık (°C)

Alanlar

K L M

Sıcaklık (°C)

Alanlar

K L M

Sıcaklık (°C)

Alanlar

K L M

Sıcaklık (°C)

Alanlar

K L M

A) B)

C) D)
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8. Kuru mayalarla ilgili aşağıdaki numaralanmış düzenekler kurulmuştur.

15 °C
Şeker

Un
Kuru maya

25 °C
Şeker

Un
Kuru maya

5 °C
Şeker

Un
Kuru maya

5 °C
Tuz
Un

Kuru maya

I II III IV

Özge bu düzenekleri kullanarak iki farklı araştırma sorusuna doğru yanıt vermiştir.

Özge’nin kullandığı düzenekler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Araştırma Soruları Kullanılan Düzenekler
1. I ve II
2. III ve IV

Buna göre, 1 ve 2 numaralı araştırma soruları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

1 2
A) Mikroskobik canlıların etkinliği sıcaklıkla 

değişir mi?
Mikroskobik canlılar sıvı ortamda çoğalır mı?

B) Mikroskobik canlıların etkinliği besin çeşidiyle 
değişir mi?

Mikroskobik canlıların etkinliği sıcaklıkla değişir mi?

C) Mikroskobik canlıların etkinliği  besinle 
değişir mi?

Mikroskobik canlıların etkinliği sıvı miktarıyla değişir mi?

D) Mikroskobik canlıların etkinliği  sıcaklıkla 
değişir mi?

Mikroskobik canlıların etkinliği besin çeşidiyle değişir mi?

9.  

Dünya

Ay

Ay’ın Dünya çevresinde tam tur dolandığı süre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir gün B) Bir hafta C) Bir ay D) Bir yıl
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10. Aşağıda Güneş, Dünya ve Ay’ın hareketleri numaralandırılarak gösterilmiştir.

I

II

III

IV

V

Buna göre, numaralanmış hareketlerin gerçekleşme süreleriyle ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi doğru-
dur?

A) B)

C) D) Gerçekleşme süresi

Hareketler
I II III IV V

Gerçekleşme süresi

Hareketler
I II III IV V

Gerçekleşme süresi

Hareketler
I II III IV V

Gerçekleşme süresi

Hareketler
I II III IV V

11. Sevil ve Naz, Güneş’i modellemek için sınıflarına aşağıdaki meyve ve sebzeyi getirmişlerdir.

Sevil’in Meyvesi Naz’ın Sebzesi

Buna göre, öğrenciler seçtikleri meyve ve sebzeyle Güneş’in hangi özelliğini modellemek istemiştir?

Sevil’in Meyvesi Naz’ın Sebzesi
A) Güneş, daire şeklindedir. Güneş, ısı ve ışık kaynağıdır.

B) Güneş, katmanlardan oluşur. Güneş bir yıldızdır.

C) Güneş, küresel şekle sahiptir. Güneş, katmanlardan oluşur.

D) Güneş, ısı ve ışık kaynağıdır. Güneş üzerinde lekeler bulunur.
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12. Aralık ayına ait Ay’ın görünümlerini gösteren tablo aşağıda verilmiştir.

Pazar

1

8

15

22

29 30 31

23 24 25 26 27 28

16 17 18 19 20 21

9 10 11 12 13 14

2 3 4 5 6 7

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi

Bu tablo incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 19 Aralık’ta Ay, Son dördün evresinde görünür.

B) 26 Aralık’ta Güneş ışığı, Ay’ın Dünya’dan görünmeyen yüzüne düşmüştür.

C) 12 Aralık’ta Ay, Güneş ile Dünya arasına girmiştir.

D) 1 Aralık’ta bulutsuz bir günde geceleyin Ay’ın ara evresi gözlemlenmiştir.

13. Güneş’in yüzeyinde koyu renkli bölgeler bulunur. Bu bölgeler, Güneş yüzeyinin diğer
kısımlarına göre kısmen daha soğuktur. Bu bölgelere “Güneş lekesi” adı verilir. Gü-
neş lekeleri, 400 yıl önce Galileo’nun kendi icadı olan teleskopla kâğıt üzerine dü-
şürdüğü görüntüyle gözlemlenmiştir.

Galileo, belirli zaman aralıklarında yaptığı gözlemlerde Güneş lekelerinin aynı yöne 
doğru kaydığını gözlemlemiştir. Galileo’nun ikişer gün arayla aynı saatte yaptığı 
gözlemlerde Güneş lekelerinin konumları aşağıda verilmiştir.

I. gözlem II. gözlem III. gözlem

Buna göre, Galileo’nun bu gözlemleriyle aşağıda verilen bilgilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Güneş, kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner.

B) Dünya, kendi ekseni etrafında saat ibresi yönünde döner.

C) Ay, Dünya ile birlikte Güneş çevresinde dolanır.

D) Dünya, Güneş etrafında saat ibresinin tersi yönünde dolanır.
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14. Güneş, Dünya ve Ay’ı modellemek için bazı cisimler belirlenecektir. Bu cisimlerin çaplarına ait değerler aşağıdaki 
tabloda verilmiştir.

Cisimler Çapları (Santimetre)

Pilates topu 75

Misket 0,8

Basketbol topu 45

Tenis topu 5

Pinpon topu 4

Sevgi’nin verilen cisimlerle en uygun modellemeyi yapması istenmiştir. Sevgi, yaptığı modellemede Güneş’i temsi-
len basketbol topunu, Dünya’yı temsilen pinpon topunu ve Ay’ı temsilen misketleri kullanmıştır.

Buna göre, Sevgi’nin yaptığı modellemeyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Sevgi’nin yaptığı modelleme uygun değildir. Sevgi, modelinde Güneş’i tenis topuyla modellemelidir.

B) Sevgi’nin yaptığı modelleme uygun değildir. Sevgi, modelinde Ay’ı pilates topuyla modellemelidir.

C) Sevgi’nin yaptığı modelleme uygun değildir. Sevgi, modelinde Güneş’i pilates topuyla modellemelidir.

D) Sevgi’nin yaptığı modelleme uygun değildir. Sevgi, modelinde Dünya’yı tenis topuyla modellemelidir.

15. Pamukçuk; ağızda oluşan, genellikle bebekleri ve çocukları etkileyen bir hasta-
lıktır. Yeni doğmuş bebeklerde sıklıkla rastlanan bebekte huzursuzluk ve em-
meyi reddetme gibi olumsuzluklara yol açan bir hastalıktır. Doktor kontrolünde 
ilaçla tedavi edilir.

Buna göre, pamukçuk hastalığına neden olan mantar türüyle ilgili aşağıda-
kilerden hangisi söylenebilir?

A) Üzerinde yaşadığı canlıdan faydalanan, ihtiyaçlarını bu canlıdan karşılayan mantardır.

B) Besinlerin üzerinde gri ve yeşil gibi renklerde görünen küfü oluşturarak besinlerin bozulmasına neden olur.

C) Protein açısından zengin olan bir besin kaynağıdır.

D) Sütten yoğurt ya da peynir elde edilmesini sağlar.


