
Fen ve teknoloji etkinlik

1. Aşağıdakilerden hangisi canlı
gruplarından biri değildir?

A) bitkiler B) mikroskobik
canlılar
C) kayalar D) mantarlar

2. Aşağıdakilerden hangisi
diğerlerinden farklı bir bitkidir?

A) eğrelti otu B) atkuyruğu
C) papatya D) kara
yosunu

3. Bitkilerin dik durmasını sağlayan
organ aşağıdakilerden hangisidir?

A) kök B) gövde C) çiçek
D) dal

4. Bitkilerin toprağın altında kalan
bölümlerine verilen ad hangisidir?

A) kök B) gövde C) çiçek
D) dal

5. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde
yaprağın görevlerinde değildir?

A) solunum B) dik
tutma
C) besin ve oksijen üretme D)
boşaltım

6. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin
yaptığı solunum sonucunda açığa
çıkar?

A) besin-solunum B) besin-
oksijen
C) terleme-mineraller D) klorofil-
oksijen

7. Bitkiler aldıkları fazla suyu nasıl
boşaltırlar?

A) köklerle B) terlemeyle
C) dallarla D) çiçeklerle

8. Aşağıdakilerden hangisi omurgalı
bir hayvandır?

A) ahtapot B) ıstakoz
B) kurbağa D) salyangoz

9. Timsah ve hamsi için
aşağıdakilerden hangisi ikisi için
de doğrudur?

A) sürüngendirler B)
soğukkanlıdırlar
C) balıktırlar D) ot
oburdurlar

10. İnsan ve yarasanın ortak özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?

A) otla beslenirler B) yüzerler
C) yavrularını sütle besler D)
soğukkanlıdırlar

11.Aşağıdakilerden hangisi farklı bir
grupta yer alır?

A) tavuk B) deve kuşu
C) penguen D) yarasa

12.Aşağıdakilerden hangisi sürüngen
bir hayvan değildir?

A) kaplumbağa B) solucan
C) yılan D) timsah

13.Aşağıdakilerden hangisi çiçekli
bitkilerin bölümlerinden değildir?

A) kök B) gövde C) çiçek
D) Dal

14.Aşağıdakilerden hangisi doğurarak
çoğalmaz?

A) sincap B) aslan C) balina
D) timsah

15.Aşağıdaki hayvanlar
gruplandırıldığında hangisi grubun
dışında kalır?

A) kurbağa B) alabalık
C) salyangoz D) kartal

16.Omurgalılarda boyundan
başlayarak kuyruk sokumuna
kadar uzanan kemik yapıya ne ad
verilir?

A) organ B) omurga C) bacak
D) vücut

17.Aşağıdakilerden hangisi canlıların
sınıflandırma sebebidir?

A) canlıları daha kolay inceleyebilmek
B) canlılar üzerinde örnekler vermek
C) canlıları seçebilmek

18.Aşağıdakilerden hangisi bütün
memeli hayvanlar için doğrudur?

A) Akciğer solunumu yaparlar
B) Sıcakkanlıdırlar
C) Hepsinin vücudu kıllarla kaplıdırlar



D) canlılardan yararlanabilmek D) Yavrularını sütle beslerler
19.Aşağıdaki varlıklardan hangisi

canlılık özelliği göstermez?
A) taşın üzerindeki yosun B)

denizyıldızı
C) ağaç D) kum
tanesi

20.Bitkiler gece olduğunda
aşağıdakilerden hangisini
bünyelerine alırlar?

A) karbondioksit B) oksijen
C) güneş ışığı D) su

21.Aşağıdakilerden hangisi aynı
ortamda yaşamalarına rağmen
diğer üç hayvanla aynı grupta yer
almaz?

A) yunus B) fok balığı
C) köpek balığı D) balina

22.Aşağıdakilerden hangisi omurgalı
hayvanların incelendiği 5 gruptan
biri değildir?

A) böcekler B) balıklar
C) sürüngenler D) kuşlar

23.Aşağıdakilerden hangisi gözle
göremediğimiz canlılara verdiğimiz
canlılara verdiğimiz genel addır?

A) küçük B) mikroskobik
canlı
C) bakteri D) virüs

24.Aşağıdakilerden hangisi canlıların
sınıflandırmasında alt
sınıflandırmalardan birisidir?

A) mantar B) mikroskobik
canlı
C) memeliler D) bikriler

25.Aşağıdakilerden hangisi omurgasız
hayvanlardan biridir?

A) solucan B) kurbağa C) hamsi
D) serçe

26.Aşağıdaki havyalardan hangisi
farklı bir grup içinde yer alır?

A) şahin B) pelikan D) kanarya
D)yarasa

27.Aşağıdakilerden hangisi tohumla
çoğalmaz?

A) fasulye B) şeftali C) eğrelti otu
D) erik

28.Aşağıdakilerden hangisi
hayvanların sınıflandırmasında
temel kabul edilmiştir?

A) beslenme B) omurga C) üreme    D)
hareket

29.Aşağıdakilerden hangisi çiçekli
bitkiler ile çiçeksiz bitkileri ayıran
en önemli özelliktir?

A) boşaltım B) solunum
C) besin yapma D) çoğalma

30.Bitkilerde besin üretiminde önemli
görevleri olan ve yaprakta bulun
yapı malzemesi aşağıdakilerden
hangisidir?

A) fotosentez B) su
C) klorofil D)
karbondioksit

31.Bitkiler fotosentez olayını
aşağıdakilerden hangisi ile
yapmaktadırlar?

A) kök B) yaprak
C) gövde D) dişi organ

32.Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin
fotosentez olayında etkili değildir?

A) karbondioksit B) güneş ışığı
C) oksijen D) su

33.Aşağıdakilerden hangisini bitkiler
grubu içerisinde inceleyemeyiz?

A) karpuz B) çilek C) bakteri
D) ayva

34.Bitkilerin sınıflandırılması
aşağıdakilerden hangisine göre
yapılmıştır?

A) kök B) yaprak C) gövde
D) çiçek

35.Aşağıda bitkiler ile verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hem gece hem gündüz karbondioksit
alırlar
B) Yalnızca gündüzleri fotosentez

36.Çiçeklerden taç yaprağın görevi
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hem gece hem gündüz karbondioksit
almak
B) Yalnızca gündüzleri fotosentez



yaparlar
C) Bitkiler iki ana gruba ayrılırlar
D) Fotosentez olayında; güneş ışı ve su
da alırlar

yapmak
C) Böcek ve uçucuları kendine çekmek
D) Fotosentez olayını başlatmak

37.Aşağıdakilerden hangisi çiçeğin
görevidir?

A) üreme B) güzel
görünme
C) böcekleri çekme D) güzel
kokma

38.Aşağıdakilerden hangisini bütün
canlılar gerçekleştiremez?

A) büyüme B) gelişme
C) üreme D) besin
üretme

39.Aşağıda bitki kökleri ile ilgili verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bitkilerin toprak altında kalan
bölümüdür
B) Bitki köklerinin hepsinde besin depo
edilir
C) Bitki kökleri bitkilerin toprağa
tutunmasını sağlar
D) Bitki kökleri toprakta bulunan su ve
suda çözünmüş mineralleri alır.

40.Aşağıdaki kuşlar ile ilgili verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Akciğer solunumu yapar
B) Yumurta ile çoğalırlar
C) Kalpleri dört gözlüdür
D) Soğukkanlı hayvanlardır


