
 

 

 

 

 1-)Aşağıda verilen şekillerde  Ay’ın Evrelerini verilen isimlerine göre boyayınız.  

 

2-) Aşağıda verilen tablolarda Canlıları ve Mantarları uygun şekilde gruplara ayırınız.  

 

3-)Aşağıda kutular içinde verilen bilgileri uygun mantar türüne göre ok işareti 

ile  eşleştiriniz.  

 

 

≥≤ FEN’im BEN’im ≥≤ 

5. SINIF YARIYIL TATİL ÇALIŞMA KAĞIDI 

 



4-) Şekilleri  tabloya uygun şekilde 

yerleştir. Aşağıda verilen  ürünleri 

büyüklerine uygun olarak eşleştir . 

 

 

 

5-)Aşağıda verilen şekillerin konumlarına göre Ayın  Evrelerini Yazınız. 

 

 

 

≥≤ FEN’im BEN’im ≥≤ 
 

 

 

GÜNEŞ  DÜNYA AY 

  
 
 

 

   

   

   

   

Beyzbol 
topu 

Leblebi Çilek 

Pinpon 
topu 

Hindistan 
Cevizi 

Mercimek 

Karpuz Basketbol 
topu 

Bulgur 
tanesi 

Fasulye Ceviz Elma 



SAYILARLA FEN   

Güneş’in çapı  Dünya’nın çapından  
kaç kat  büyüktür ? 

 Ay, kendi etrafındaki dönüşünü kaç 
günde tamamlar ? 

 
Ay’ın Dünya etrafında dolanma 

süresi kaç gündür ? 
 Dünya’nın Güneş etrafındaki 

dolanma süresi kaç gündür ? 
 

Ay’ın kaç tane  ana evresi  vardır ?  Dünya  kendi etrafındaki dönüşünü 
kaç saat de tamamlar ? 

 
Ay’ın kaç tane  ara evresi vardır ?  Bir yıl içerisinde Ayın evrelerini kaç 

defa izleme imkanımız vardır ? 
 

Canlıları kaç gruba ayırırız ?  Bitkilerin yapısı kaç bölümden 
oluşur ? 

 
Mantarları kaç gruba ayırırız.  Omurgalı hayvanları kaç grupta 

sınıflandırırız. 
 

Kaç farklı şekilde hal değişimi olayı 
gerçekleşir ? 

 Suyun kaynama noktası kaç 0C dir ?  
Suyun donma noktası kaç 0C dir?  Buzun erime noktası kaç 0C dir ?  

 

 

 

 

 

  

 

≥≤ FEN’im BEN’im ≥≤ 
 

 

0 2 24 27,3 

365 5 4 4 

4 27,3 6 100 

12 0 109 4 

Aşağıda verilen sayıları yukarıda sorulara uygun şekilde yerleştiriniz. 



(Aşağıdaki canlıları ait canlı gruplarınız yazınız) GÖRSEL FEN(Omurgalı  Hayvanları ayrıntılı yazınız.) 

 
  

 

   
 

  
 

 

    

 
   

    

 
 

  

    

 
 

  



HAL DEĞİŞİMİ 

  

 

≥≤ FEN’im BEN’im ≥≤ 

 

 
 



GÖRSEL FEN    

(Görselleri inceleyerek sürtünme  az ve çok şeklinde yazınız. ) 

                     

                  

            

                        

         

                       

           

                     



☺ TEK CEVAP FEN ☺ 
❖ Dünya’mızın tek doğal uydusudur. _____________________ 

❖ Isı ve Işık kaynağımızdır. _____________________ 

❖ Ay’ın üzerinde bulunan çukurlara denir. _____________________ 

❖ Ay’a ilk ayak basan kişidir. _____________________ 

❖ Dünya’ya en yakın gök cismidir. _____________________ 

❖ Ay Dünya ile birlikte Güneş’in etrafında yaptığı harekete denir.  

❖ Güneş , Dünya ve Ay kendi etrafında yaptığı harekete denir. 

❖ Ay’da doğa olayları olmamasını sebebi Ay’ın atmosferinin ______olmasıdır. 

❖ Dünya Güneş etrafında dolanma süresi __________________ 

❖ Dünya’dan ay’ın görülmediği evre __________________ 

❖ Ay’ın Dünya’ya bakan kısmı tamamen görüldüğü evre _____________ 

❖ Ay’ın kendi etrafındaki dönme süresi _____________ 

❖ Güneş’in gözümüzle görebildiğimiz katmanıdır.______________    

❖ Canlıları ilk defa sınıflandıran kişidir. _____________________ 

❖ Sadece mikroskop ile gözlemlenebilirler. _____________________ 

❖ Üzümden sirke elde edilmesini sağlayan mikroskobik  canlıdır. __________ 

❖ Saçkıran hastalığına sebep olan mantar türüdür. _____________________ 

❖ Sürünerek hareket ederler. _____________________ 

❖ Uçan memelidir. _____________________ 

❖ Vücutları tüylerle kaplı canlı grubudur. _____________________ 

❖ Vücutları kıllarla kaplı canlı grubudur. _____________________ 

❖ Suda yaşayan memelilere örnektir. _____________________ 

❖ Yavrularını süt ile beslerler. _____________________ 

❖ Başkalaşım geçirirler. _____________________ 

❖ Yavru bakımı yoktur. _____________________ 

❖ Derileri nemli ve kaygandır. _____________________ 

❖ Yumurta ile çoğalırlar. _____________________ 

❖ Bitkinin dik durmasını sağlarlar. _____________________ 

❖ Bitkinin üreme organıdır. _____________________ 

❖ Bitinin toprak altında kalan kısmıdır. _____________________ 

❖ Bitkide besin üretimi yaparlar. _____________________ 



☺ TEK CEVAP FEN ☺ 

❖ Rengi ve kokusu ile böcekleri çeker. _____________________ 

❖ Bitkiyi toprağa bağlar. _____________________ 

❖ Hareketsiz cisimleri hareket ettiren etkidir. _____________________ 

❖ Kuvvetin birimidir. _____________________ 

❖ Kuvvet ölçü aletidir. _____________________ 

❖ Pürüzlü yüzeylerde fazladır. _____________________ 

❖ Yüzmeyi zorlaştıran etki.________________ 

❖ Hava direncinden yaralanarak hareket eden araç ______________ 

❖ Cisimlere yer , yön ve şekil  değişikliği yapan etkidir. _________________ 

❖ Valizlerin altına tekerlek takılması sürtünmeyi _____________________ 

❖ Botların alt kısmının girintili olması sürtünmeyi _____________________ 

❖ Bisiklet zincirine yağ dökülmesi sürtünmeyi_____________________ 

❖ Maddelerin ısı etkisiyle bir halden başka hale geçmesine denir. _________ 

❖ Katı maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine denir. ___________________ 

❖ Sıvı maddenin ısı alarak gaz hale geçmesine denir. ___________________ 

❖ Katı maddenin ısı alarak gaz hale geçmesine denir. ___________________ 

❖ Sıvı  maddenin ısı vererek katı  hale geçmesine denir. _________________ 

❖ Gaz  maddenin ısı vererek sıvı hale geçmesine denir. _________________ 

❖ Gaz  maddenin ısı vererek katı hale geçmesine denir. _________________ 

❖ Buzun erime noktası. ___________________ 

❖ Suyun donma noktası. ___________________ 

❖ Suyun kaynama noktası. ___________________ 

❖ Sıcaklığı ölçme aletidir. ___________________ 

❖ Buharlaşma sıvının ___________olur. 

❖ Kaynama sıvının __________________olur. 

❖ Bir maddeye ısı verildiğinde _________________artar. 

 

≥≤ FEN’im BEN’im ≥≤ 
 



DİNAMOMETRE  SORULARI 

 

 

Asılan 

Cisimlerin 

Ağırlıklarını 

Kutulara 

yazınız. 

1. Örneğe bakarak diğer 
cisimlerin ağırlıklarını 

bulunuz. 



      ≥≤ FEN’im BEN’im ≥≤ 
Bir Hasan ÖZKAYNAR Çalışmasıdır. 

☺ BAŞARILAR ☺  

 ☺ İyi Tatiller ☺ 

Aşağıda verilen özellikleri uygun olan canlı 
gruplarına göre işaretleyiniz. 

 BALIK KURBAĞA SÜRÜNGEN KUŞ MEMELİ 

Yumurta ile çoğalır.      

Solungaç solunumu 
yapar. 

     

Doğurarak çoğalır.      

Yavru bakımı vardır.      

Uçabilen türleri vardır.      

Vücudu kıllarla kaplıdır.      

Önce solungaç, sonra deri 
ve akciğer solunumu 
yapar. 

     

Yavrusunu sütle besler.      

Vücudu sert pullarla 
kaplıdır. 

     

Vücudu tüylerle kaplıdır 
ve kanatları vardır. 

     

Vücudu pullarla kaplıdır.      

Suda yaşar.      


