
2020 - 2021 EĞİTİM  ÖĞRETİM  YILI  VALİ  ÖZBİLGİN  

İLKOKULU 

FEN  BİLİMLERİ  DERSİ  4-D  SINIFI  1.DÖNEM  1.YAZILI  

SORULARI 
 

 

Adı  Soyadı:........................................................................................       
Sınıfı:......................     Numarası:..................... 
 

 

 Aşağıda verilen kelimeleri uygun boşluklara yazalım. 

 

iki - iç -  kalın - dış  - mineral  -  milyonlarca  - maden -   

 

 

 

S- 1- Yer kabuğu, Dünya'nın en .........................  katmanıdır. 

S- 2- Yüksek dağların bulunduğu yerlerde yer kabuğu ...................................  olur. 

S- 3- Ekonomik değeri olan kayaçlara  ...................................  denir. 

S- 4- Fosiller ................................................. yılda oluşurlar. 

S- 5- Dünya'nın  .................  türlü hareketi vardır. 

 

 

 

Aşağıda verilen cümleleri okuyunuz. Doğru ise başına   D , yanlış ise  başına  Y   

yazınız. 



 

S-6-  (.......) Güneş, Dünya'nın her tarafını aynı anda aydınlatabilir. 

S-7-  (.......)  Dünya'mız sadece kendi etrafında döner. 

S-8-  (.......)  Dünya'nın Güneş etrafında dolanması bir yıl sürer. 

S-9-  (.......)  Karbonhidratlar ve yağlar enerji verirler. 

S-10- (.......)  Vücudumuzun dörtte üçü sudur. 

 

 

S-11- Kumun oluşumundaki doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? 
a-   Kayaç - kaya - taş - çakıl - kum 
b-   Taş - çakıl - kaya - kayaç - kum 

c-   Kaya - çakıl - kayaç - taş - kum 
d-   Kayaç - taş - kaya -  çakıl - kum 
 
 
S-12- Aşağıdaki yağlardan hangisi hayvansal  kaynaklıdır. 
a- Ayçiçeği yağı     b- Zeytinyağı       
c- Badem yağı   d- Tereyağı   
 
 
S-13-  Marketten aldığımız bir ürünün sağlıklı ve güvenilir olduğunu nasıl anlarız? 
a-Marketin tanıdık olmasından 
b-Reklamlarına bakarak. 
c-Üzerinde TSE  damgası ve son kullanma tarihine bakarak. 
d-Üzerindeki ambalajın kalitesine bakarak. 
 
 

S-14-  Aşağıdakilerden hangisinden fosil oluşmaz? 
a- Kemik Parçası  b- Kulak Parçası 
c- Boynuz   d- Diş 
 
 
 
S-15- Hangisi Dünya'nın kendi etrafında dönüşünün bir sonucu değildir? 

a- Mevsimlerin oluşumu 



b- Bir günün oluşumu 
c- Gece ile gündüzün oluşumu 
d- Gün içinde gölge boylarının değişimi 
 
 
 
S-16- Yapıcı ve Onarıcı olarak görev yapan besin içeriği hangisidir? 
a-Karbonhidratlar  b- Yağlar 
c- Proteinler   d- Vitaminler 
 
S-17- Vücudumuz karbonhidratlardan yeterince enerji alamadığı zaman, 
hangisinden enerji almaya başlar? 
a-Mineraller   b- Yağlar 
c- Proteinler   d- Vitaminler 
 
 
S-18- Hangi bilgi yanlıştır? 
a-Dünya Güneş etrafında bir yılda dolanır. 
b- Dünya kendi etrafında bir günde döner. 
c- Kendi etrafında dönerken günler oluşur. 
d- Bir yıl 100 gündür. 
 
 

 
 
 
 
S-19- Yukarıdaki görsele göre, hangi bilgi doğrudur? 

a- A noktasında gündüz yaşanır. 
b- B noktasında gece yaşanır. 
c- C noktasında gündüz yaşanır. 
d- D noktasında gündüz yaşanır. 
 
 
 
S-20- Hangisi maden değildir? 
a- Altın   b- Taş kömürü 
c- Gümüş   d- Odun 
 
 



 
 
NOT:  HER  SORU  5  PUANDIR. 
Soruları cevapladıktan sonra mutlaka, 
tekrar kontrol ediniz. 

 
 
HEPİNİZE  BAŞARILAR  DİLERİM 

 
 


