
        

4.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI 
 

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

yazınız. 

      

      (……)  Dünya kendi ekseni etradında dönerken Güneş’in de etrafında döner 

      (……)  Kayaçların hepsi aynı yapıdadır. 

      (……)  Fosiller kısa zamanda oluşur. 

      (……)  Dünya’nın dolanma hareketi sonucu mevsimler oluşur.  

      (……)  Denizlerin ve okyanusların dipleri su katmanını oluşturur. 

      (……)  Bir ayda 7 hafta vardır. 

      (……)  Sigara ve alkol sadece kullanan kişiye zarar verir. 

      (……)  Bakır,demir ve altın birer madendir. 

      (……) Vücudumuz için yapıcı ve onarıcı olan besin kaynağı karbonhidratlardır. 

      (.....)  Vitaminler bizi hastalıktan korur. 
 

2. Aşağıdaki cümleleri uygun kavramlarla tamamlayın. 

          BOR-MADEN-KAYAÇ-FOSİL-KARBONHİDRAT-PROTEİN-SÜT-ET  

 

 Bal yumurta ve reçel .......................... bakımından zengindir. 

 Kolu kırılan biri çabucak iyileşmek için .......... ve ......... ürünleri tüketmelidir. 

 .............kayaçlar arasında uzun yıllar boyunca sıkışıp oluşan canlı kalıntılarıdır. 

 Kayaçların ekonomik olarak değeri olanlarına ............... denir................ buna 

örnektir. 

 .............................. içeren besinler insana enerji verir. 

 

3. Aşağıda verilen besin içerikleri ile besinleri çizgiyle  eşleştiriniz.  

 
 

  

4. Hangisi Dünya’nın dolanma hareketi sonu geçekleşen olaylardan biridir.? 

A)Mevsimler    B)Gece ve gündüz    C)24 saat    D)Bir hafta 

 



5. Maç yaparken ayağı kırılan Ahmet,iyileşmek için hangisini daha çok 

tüketmelidir? 

 

   A) Meyve suyu ve kek                       B)Süt peynir et 

   C) Makarna ve Ekmek                       D)Kola ve Cips 

 

6. Su ile ilgili hangisi yanlıştır? 

 

    A) Bütün besin maddelerinin içinde vardır. 

    B) Günde en az 5 bardak içmemiz gerekmektedir. 

    C) Spor yaptığımız zaman daha az ihtiyacımız vardır. 

    D) Vücudumuzda düzenleyici olarak görev yapmaktadır 

 

1Konserve fasulye  2Kola ve cips    3 Pizza  4.Ekmek   

 

7 )Kaç numaralı besinler sağlıklı değildir? 

 

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

 

 

8 )Portakal mandalina ve Güneş ışığında bolca bulunan besin içeriği hangisidir? 

 

A) Protein               B) Yağ         C) Vitamin              D )Mineral 

 

 

9 ) Kayaçların  farklı renk ve yapıda olmasın sağlayan madde nedir? 

 

    Fosil                Maden              Mineral               Altın 

 
10.İnşaat yapımında ve otomobil parçalarında kullanılan maden hangisidir? 

 

    A)Aliminyum            B)Bakır         C)Altın            D)Demir 

 

 
 

                           

Her soru 10 puandır. 

 


