
 

OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 

5. SINIF “TÜRKÇE” 5. DENEME ÇÖZÜMLERİ 
 
 

1.SORU: Kavramların sayılabilen, ölçülebilen, azalıp çoğalabilen özelliklerini gösteren kelimelere “nicel anlamlı kelimeler” denir. 

A seçeneğine evin uzun ve geniş olduğunu yani niceliğini belirtmektedir. 

Cevap: A    

 

2.SORU:   

1. Susadıysan dolapta soğuk su getireyim. (Koşul-sonuç) 

2. Çok yorulduğu için koltukta uyuyakalmış. (Neden-sonuç) 

3. Çevreye karşı daha duyarlı ve dikkatli olsak keşke. (Sitem) 

4. Sorumlu müdür olmak için gece gündüz çalışıyor. (Amaç-sonuç) 

Cevap: C     

 

3.SORU: Numaralanmış sözcük ve sözcük gruplarıyla kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdaki gibi olur. 

III. İnsan  I. diliyle    V. değil      II. yaptığı işlerle    IV. konuşmalıdır.             

Cevap: A     

 

4.SORU: Altı çizili sözcüklere bakıldığında sadece C seçeneğindeki sözcük yapım eki almıştır. 

   vefa               -                sız 

İsim kökü         -  İsimden isim yapım eki 

Cevap: C   

 

5.SORU: ‘’-yor’’ eki ünlü daralmasına neden olmaktadır. seçenekler şu şekilde incelenmektedir: 

bekliyorum  (Bekle-yor) 

dinliyorsun (Dinle-yor) 

gizliyorsun (Gizle-yor) 

taşınıyoruz (Taşını-yor) 

Cevap: D    

 

6.SORU: 

Metinde geçen sözcüklerin yazımları şu şekildedir: 

A) santraç - Satranç 

B) maçda - maçta 

C) üçer  

D) Eylül (Herhangi bir tarih belirtmediği için eylül şeklinde yazılmalıdır.) 

Cevap: C 

 

7.SORU:  

Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur. 

• Doğal tohumlu çiçekler gül, lale, sümbül; yapay tohumlu çiçekler menekşe, orkide, karanfil olarak gruplandırılır. 

İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konabilir. 

• Yeni usul şiirimiz; zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu. 

Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.  

• Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum. 

Cevap: D   

 

  



8.SORU:   

Yaşamak azaptır çok zaman, 

Dualara açıldı ağız. 

Tükendi dizlerde derman, 

Akşamı bulamayacağız. 

Bu şiirin teması ümitsizliktir. 

Cevap: B     

 

9.SORU:  

Bu saatte bu sıcakta dışarıda kum gibi insan olması hayret verici. (Benzetme) 

Yüz yaşına merdiven dayamış yorgun çınar ağacı bir tarihti aslında. (Benzetme) 

Bizim şarkımızı hep söyler durur o güzelim rüzgâr şimdi oralarda.(Kişileştirme) 

Cevap: C    

 

10.SORU: Verilen tablo ile seçenekler şu şekilde incelenmiştir: 

Verilen seneler içinde bandrol alan kitap sayısının en fazla olduğu yıl 2017’dir. 

2009 yılı bandrol alan kitap sayısı, 2011 yılı ücretsiz dağıtılan kitap sayısından azdır. 

2013 yılı ücretsiz dağıtılan kitap sayısı, 2014 yılı ücretsiz dağıtılan kitap sayısından azdır. 

2010 yılı üretilen toplam kitap sayısı, 2016 yılında üretilen toplam kitap sayısının yarısından fazladır. 

Cevap: D    

 

11.SORU:  

Verilen görsellerle seçenekler incelendiğinde A seçeneğindeki bilgiye ait bir görsel bulunmamaktadır. 

Cevap: A    

 

12.SORU:  

‘’Balıkların vücudu uzun bir şekle sahiptir. Yüzgeçlerinin yanı sıra genellikle yüzme keseleri bulunmaktadır.’’ bilgisiyle A 

seçeneğine; 

‘’Balıkların çoğu türü ayrı eşeylidir ve yumurta ile çoğalmaktadır.’’ bilgisiyle B seçeneğine; 

‘’Balıklar; hepimizin bildiği üzere sadece suda yaşayan ve dolaşmakta olan, solungaçları yardımıyla solunumlarını gerçekleştiren 

omurgalara sahip olan hayvanlardır.’’ bilgisiyle D seçeneğindeki bilgiye ulaşılır. 

Cevap: C   

 

13.SORU:  

‘’Yağ hay mübarek  

Şarıl şarıl  

Yıka taşları, toprakları  

Tarlalar yeşerinceye dek’’ dizelerinde yağmurun yağmasından söz etmektedir. Verilen görseller, yağmurun yağmasıyla ilgili 

değildir. 

Cevap: A  

 

14.SORU: 

Verilen metnin konusu karıncaların nasıl iletişim kurduklarıdır. 

Cevap: B  

 

15.SORU:  

Soru: 

Son zamanlarda yaşanan virüs salgınından korunmada alınması gereken en önemli tedbirler nelerdir? 

Cevap: 

Temizlik ilk sırada geliyor. Sabun ve bol suyla yapılan 30 saniyelik el yıkama işlemi, dokunduğumuz yüzeylerden bize 

bulaşabilecek olan Covid-19 virüsünü engellemede en etkili yöntemlerden birisidir. Toplu alanlara girmek zorunda kalındığında 

ise maske ve eldiven kullanımı ile sosyal mesafe olan en az 1,5 m’nin önemi büyüktür. 

Sağlık Bakanımızın da söylediği gibi tedbir çok önemlidir. Aldığımız tedbirler sayesinde virüsü yenebiliriz. 

Cevap: A    

 



16.SORU:  

Çita ve parsın ortak özelliği, yaşam alanlarının Çin ve  Afrika olmasıdır. 

Cevap: C     

 

17.SORU:  

Çocukların bu dergiye gönderdiği elektronik postaların ortak noktaları, bu derginin her yaş grubuna yönelik içerikleri 

bulundurması ile ilgilidir. 

Cevap: B    

 

18.SORU:  
Akşamüstü ziyaretçilerin azaldığı zamanda bakıcı kafesi temizleyip yıkadı.( Dokunma) 
Kapıyı kilitledi, kaplanın ne yaptığına baktı ve gitti. (Görme) 
Kilidin yuvasına oturuşu ve anahtarın çevrilirken çıkardığı ses alışılmışın dışındaydı. ( İşitme) 
Cevap: B   

 

19.SORU:  
Anagram, bir sözcükteki harflerin yerleri değiştirilerek elde edilen yeni sözcüktür. Örneğin “kitap-patik”, 
“kete-teke” kelimeleri birbirinin anagramıdır. 
A seçeneğinde kuyu-uyku sözcükleri, birbirinin anagramıdır. 
B seçeneğinde Salih-silah sözcükleri, birbirinin anagramıdır. 
C seçeneğinde kısa-askı sözcükleri, birbirinin anagramıdır. 
Cevap: D   
 

20.SORU:  

Verilen bilgiler tabloya şu şekilde yerleştirilmiştir: 

Cumartesi Pazar 

Sinop/Artvin Artvin/Sinop 

Samsun Gümüşhane 

Rize  

 

Cevap: C   
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OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 

5. SINIF “SOSYAL BİLGİLER” 5. DENEME ÇÖZÜMLERİ 
 

1) Görsele bakarak dünya genelinde çocukların yaşama ,eğitim ve sağlık haklarının ihlal edildiğini görüyoruz. 

Özellikle Asya'da doğan çocukların daha fazla mülteci olduğunu görebiliyoruz .Yine kendi ülkesinde doğan 

çocukların ülkelerinden ayrıldıklarında aile bütünlüklerinin bozulduğunu da görüyoruz. Fakat mülteci durumuna 

düşen kız çocuklarının erkek çocuklardan daha az olduğu ile ilgili bir bilgi yok. 

CEVAP: C 

2) Metinde nüfus dağılışını etkileyen faktörler belirtilmekte ve bunlardan doğal faktörler bize sorulmaktadır. B, C ve 

D şıklarında belirtilen sanayi ,turizm ve madencilik  beşeri faktörlerdir . A şıkkında belirtilen  iklim doğal 

faktördür. 

CEVAP: A 

3) Görselde Pamukkale ile ilgili bilgiler verilmektedir. Bu bilgilerden 1 , 2 ve 3. cümleyi  çıkarabiliyorken 4 .cümleyi  

yani travertenlerin deprem sonucu oluşmuş bir doğal güzellik olduğunu çıkaramayız. Çünkü travertenlerin değil 

Kleopatra Havuzu'nun deprem sonrası oluştuğu belirtilmektedir. 

CEVAP:C 

4) Metinde buğday ve hayvan figürlerinden bahsedilmekte olduğu için ekonomilerin tarım ve hayvancılığa dayalı 

olduğunu çıkarabiliriz. Tanrılardan biri dediğine göre de çok tanrılı bir inanca sahip olduklarını çıkarabiliriz .Fakat 

milattan önce 3000 yılı günümüzden 3000 yıl önce değil 5020 yıl öncedir. 

       CEVAP:B 

5) Sorudaki bir cümlede turizmden bahsetmekte. 2 cümlede iklimden dolayı  konutların tiplerinden bahsetmekte. 3 

cümlede hayvancılık faaliyetlerinden bahsedilmekte. 4 cümlede ise iklimin ulaşıma etkisinden bahsetmektedir. 

        CEVAP: A 

6) Metinde genel ağda araştırma yapan bir kişinin güvenilir olmayan sonuçlara ulaştığını görmekteyiz .O yüzden D 

şıkkındaki genel ağ üzerindeki bilgiler denetimden geçtiği için genellikle güvenilirdir cümlesi yanlış olur. 

        CEVAP: D 

7) Görselde bilinçli tüketicinin özellikleri verilmiştir. A, B ve D şıklarındaki tüketiciler bilinçli tüketici kapsamında 

değerlendirilebilir. Fakat C  şıkkında, sütün son kullanma tarihinin geçmiş olduğunu gördükten sonra bilinçli bir 

tüketicinin  sütü markete iade etmesi gerekirdi. 

CEVAP) C 

8) Metinde Ayasofya'nın özellikleri verilmiş metne bakarak tüm cümlelere ulaşabiliriz. 

       CEVAP:D 

9) Grafiğe baktığımızda en yaygın sanayi kolunun kimya  sanayi olduğunu görüyoruz. Fakat grafikte çalışan insan 

sayısı belirtilmemektedir ve  çeşitli yıllar verilmediği için Türkiye gelirleri içinde sanayi faaliyetlerinin payının 

sürekli arttığını söyleyemeyiz. 

CEVAP: A 

10) Görselde bilim insanlarının ortak özellikleri verilmektedir. A, C ve D bilim insanın özelliklerine uygunken; B şıkkı 

bilim insanının özelliklerine uygun değildir. Çünkü bilim insanları ulaştığı bilgilerin doğruluğunu sorgular. 

CEVAP: B 

 

 

 

 



OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 
5. SINIF “DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ” 5. DENEME ÇÖZÜMLERİ 

 
1. SORU: Verilen öncüllerde evrendeki mükemmel denge ile alakalı örnekler yer almaktadır. 

Seçeneklerde verilen ayetlerle ilişkilendirilemeyecek olanın seçilmesi istenmektedir. A, B ve C 

seçeneklerin deki   ayetlerle ilişkilendirme yapılamazken, D seçeneğindeki ayetle ilişkilendirme 

yapılabilmektedir.  

Cevap: D 

2. SORU: Soruda verilen metinde Hz. İbrahim (a.s.) la ilgili ulaşılabileceğimiz ana düşüncenin hangisi 

olduğu sorulmaktadır. Allah’a (c.c.) teslimiyetiyle ilgili herkes için örnek bir peygamber olması, ana 

düşüncedir. Doğru cevap C seçeneğidir. 

Cevap: C 

3. SORU:  Verilen metinde Ramazan ayında uygulanan geleneklerden birinin hangisi olduğu 

sorulmuştur. Verilen bilgilere göre bahsedilen gelenek ‘’Diş Kirası’’ dır. Doğru cevap B seçeneğidir. 

alakalı 

Cevap: B 

4. SORU: Verilen metinde Hz. Davut’la (a.s.) ilgili ulaşılamayacak yargının hangisi olduğu 

sorulmaktadır. Cevap B seçeneğidir. 

Cevap: B 

5. SORU: Soruda verilen görsellere eklenen öncüller ile peygamberimizin kurduğu cümlenin 

tamamlanarak bir bütünlük kurulması istenmiştir. Doğru cevap C seçeneğinde yer alan , 

II-I-IV-III sıralamasıdır. 

Cevap: C 

6. SORU: Soruda verilen metinle ilişkilendirilerek dini musiki türlerine örnek gösterilemeyecek 

seçenek istenmektedir. Doğru seçenek A seçeneğidir. Türkü,  dini musiki türlerine örnek   

gösterilmemektedir. 

Cevap: A 

7. SORU: Soruda Hz. Lokman (a.s.) la ilgili bir metin verilmiş boş kalan kısmın doldurulması 

istenmiştir. ’’C’’ seçeneğindeki ifade istenen ifadedir. Cevap C seçeneğidir. 

Cevap: C 

8. SORU: Soruda verilen hadisle öncüllerin karşılaştırılması istenmiş, hadise göre doğru olmayan 

davranışın yer aldığı öncül ya da öncüllerin belirlenmesi istenmiştir. Doğru cevap D seçeneğidir. 

Cevap: D 

9. SORU: Soruda peygamberimizle alakalı bir metin verilmiş, vurgulanan yargı sorulmuştur. Doğru 

cevap A seçeneğidir. 

Cevap: A 

10. SORU: Soruda verilen parçaya göre örf ve adetlerimizde yer alan dini unsurlara uyan seçeneğin 

hangisi olduğu sorulmuştur. Doğru cevap C seçeneğidir.  

Cevap: C 

 

 

 



OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 

5. SINIF “İNGİLİZCE” 5. DENEME ÇÖZÜMLERİ 
 

Soru -1. Soru yönergesinde Jack’in hangi arkadaşından bahsettiğini soruyor. Bahsettiği arkadaşının iki dil 

konuşabildiğini, matematik problemlerini çözmeyi sevdiğini ve okul müzik grubunda gitar çalabildiğini söylüyor. Bu 

tanıma en uygun kişinin Tim olduğunu görüyoruz. 

DOĞRU CEVAP B 

 

Soru -2. soru yönergesinde Bill’in tarif ettiği yer soruluyor. Düz git, ikinci sağa gir. Kütüphanenin karşısında sağ tarafta 

kalıyor diyor. Bu tanıma uygun yer city hall’dur. 

DOĞRU CEVAP D 

 

Soru -3. Soru yönergesinde hangisi boşluklardan birini tamamlar diyor. Birinci boşluğa- Fishing, ikinci boşluğa- At 

weekends ve son boşluğa ise- With my dad gelir. Buna göre doğru cevap C olacaktır. 

DOĞRU CEVAP C 

 

Soru -4. Soru yönergesinde hangisi yukarıdaki resimlerin biriyle eşleşmez diyor. B şıkkında Helen’in ailesiyle saat 

8.15’de kahvaltı yaptığını söylüyor. Oysaki kahvaltı saati 7.45 olmalıydı. Buna göre doğru cevap B olacaktır. 

DOĞRU CEVAP B 

 

Soru -5. Soru yönergesinde hasta olan Ted’e hangi arkadaşı doğru tavsiyeyi vermiştir diye soruyor. Ted’in boğazı 

ağrıyor, yorgun ve soğuk almış. Amy en doğru tavsiyeyi vermektedir. “Yatıp dinlenmeli” diyor. 

DOĞRU CEVAP A 

 

Soru -6. soru yönergesinde postere göre hangisi yanlıştır diye soruyor. B şıkkında bu filmin bir çizgi film olduğunu 

söylüyor. Oysaki posterde animasyon olduğunu belirtiyor.  

DOĞRU CEVAP B 

 

Soru -7. Soru yönergesinde hangi sorunun cevabı davetiye kartında yoktur diye soruyor. A şıkkında “Partiye katılmak 

ister misiniz?” diye soruyor. Bu sorunun cevabı davetiyede yoktur. 

DOĞRU CEVAP A 

 

Soru -8. Soru yönergesinde hangisi grafiğe göre doğru değildir diye soruyor. C şıkkında bütün öğrencilerin favori 

sporunun basketbol olduğu söyleniyor. Bu seçenek doğru değildir. 

DOĞRU CEVAP C 

 

 

Soru -9. Soru yönergesinde açıklamalara göre doğru hayvanı bulmamızı istiyor. Açıklamalarda büyük kulaklar, geniş bir 

ağız, büyük siyah gözler, uzun bir kuyruk ve iki tane boynuzu olduğunu görüyoruz. Buna göre tanımlanana hayvan bir 

inektir. 

DOĞRU CEVAP D 

 

Soru -10. Soru yönergesinde hangi soruyu Mary Jane’e sormamıştır diye soruyor. 1. Boşluğa- What’s your favourite 

festival, 2. Boşluğa- When do you celebrate it ve son boşluğa ise- How do you celebrate this festival gelir. A şıkkındaki 

“Festival ne kadar uzun sürer?” sorusunun cevabı yukarıda yoktur. 

DOĞRU CEVAP A 

 









 

OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 

5. SINIF “FEN BİLİMLERİ” 5. DENEME ÇÖZÜMLERİ 
 

 

1.Mantarlar,ağız içinde ağrılı beyaz yaralar ve el,ayak parmaklarında kaşıntılı kırmızı yaralar 

oluşmasına sebep olabilirler. 

Doğru cevap C seçeneğidir. 

 

2. Dinamometrelerin doğru ölçüm yapabilmesi için yay gibi esnek bir cisim kulanılmalıdır. İp esnek bir 

cisim olmadığı için  doğru bir ölçüm yapılamaz. 

Doğru cevap B seçeneğidir. 

 

3. A,B ve C şıklarında toprak kirliliğini önlemek için yapılması gerekenlerden bahselirken, D şıkkında 

suların kirlenmesine sebep olan bir etkenden bahsedilmiştir. 

Doğru cevap D seçeneğidir. 

 

4.X cismine gönderilen ışık ışınları cisim tarafından soğrulmuş, yansıma olayı gerçekleşmemiştir. 

Doğru cevap C seçeneğidir. 

 

5.  I.Verilen zemin pürüzlü olduğu için dağınık yansıma gerçekleşmiştir. Doğrudur. 

     II.Düzgün yansıma için zeminin düzgün olması gerekir. Doğrudur. 

    III. ifade de verilen zemini koyu renge boyanması ışık ışınların soğurulması ile ilgilidir. Yanlıştır. 

Doğru cevap B seçeneğidir. 

 

6.Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşen bir olaydır. K,L ve M maddelerinin üçünde de  her sıcaklıkta 

buharlaşma olayı gerçekleşir. 

Doğru cevap B seçeneğidir. 

 

7.Büyüklüklerine göre sıralandığında; 

   I.Timur: Güneş, Güral :Dünya ve Ali Ay’ı temsil etmektedir. Doğrudur. 

   II.Güneş tutulması için Ay’ın Dünya ile Güneş arasında bulunması gerekmektedir. Yanlıştır. 

   III. Güneş, Ay ve Dünya kendi eksenleri etrafında dönme hareketi yapar. Doğrudur. 

Doğru cevap B seçeneğidir. 

 

8. Tenceredeki suyun ısı ile buharlaşarak su moleküllerinin hareketlenip taşması, topun içindeki 

gaz moleküllerinin ısı alarak hareketlenip topa basınç uygulayarak şişmesini sağlaması; maddelerin ısı 

alarak genleşmesi olayına örnektir. 

Doğru cevap B seçeneğidir. 

 

9. ISI: Isı bir enerji türüdür. Sıcaklığı farklı olan maddelerde sıcak maddeden soğuk maddeye doğru 

akar. Birimi Joule ya da Calori dir. Kalorimetre kabı ile hesaplanır. 

SICAKLIK: Sıcaklık bir enerji değildir. Birimi Celcius tur. Termometre ile ölçülür.Maddeler arasında 

alınıp verilemez. 

Doğru cevap D seçeneğidir. 



 

10.Işık doğrusal yolla yayıldığı için 1. Tünelde görülmesi zaman almıştır.2. tünel düz olduğu için ışığın 

yayılmasına engel olan bir durum olmamış ve daha önce görülebilmiştir. 

Doğru cevap A seçeneğidir. 

 

11.Isı ve ışık kaynağı olma özelliği Güneş e aittir. Yalnızca Güneş e ait özellikler görselde boyalı alandır. 

Doğru cevap B seçeneğidir. 

 

12.  

1.sembol: Pil ya da temsil etmektedir. Devreye elektrik enerjisi sağlar. 

2.sembol: Anahtarı temsil etmektedir. Elektrik enerjisini kontrol etmek için kullanılır. 

3.sembol: Kabloyu  temsil etmektedir. Devredeki elektrik enerjisinin iletilmesini sağlar. 

4.sembol: Ampulü temsil etmektedir. Elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür. 

Doğru cevap C seçeneğidir. 

 

13. L konumunda Ay yeni ay evresindedir .Dünya’dan bakıldığında Ay karanlık görülür.Dolunay 

evresinde Ay  N konumundadır. C seçeneğindeki ifade yanlıştır. 

Doğru cevap C seçeneğidir. 

 

14.  

Heyelan: Yağışların etkisiyle toprağın üst kısmının yerinden oynayarak hareket etmesidir. 

Deprem: Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin yeryüzünü 

sarsmasıdır. 

Sel: Belli bir bölgede bulunan toprağın tamamının ya da bir kısmının su altında kalmasıdır. 

Kasırga: Havadaki değişimlere bağlı olarak oluşan, kendi ekseni etrafında dönerek hareket edebilen, 

yüksek hızlara ulaştığında yıkıcı etkileri olan doğa olayıdır. 

Doğru cevap B seçeneğidir. 

 

15. Canlı çeşitliliğini azalmaması için çalışmalar yapmak , insan faaliyetleri sonucu doğaya zarar veren 

bir faaliyet değildir. Doğayı korumaya yönelik bir faaliyettir. 

Doğru cevap C seçeneğidir. 

 

16.Güneş’in çapı Dünya’nın çapının 109 katıdır.Bu yüzden modellemede Güneş Dünya’dan çok büyük 

olmalıdır. Görsellerde Batuhan ve Mina doğru modelleme yapmıştır .Deniz ‘in yaptığı modellemede 

Güneş ve Dünya ‘yı temsil eden cisimlerin büyüklükleri birbirine çok yakındır. Deniz yanlış modelleme 

yapmıştır. 

Doğru cevap D seçeneğidir. 

 

17. Kutuyu daha rahat hareket ettirebilmek için kutuya uygulanan sürtünme kuvvetini azaltmak 

gerekir. Zemini düz hale getirmek ya da kutunun altına tekerlek takmak kutuya etki eden sürtünme 

kuvvetini azaltır. Bu sayede kutu daha rahat hareket ettirilir. 

Doğru cevap C seçeneğidir. 

 

  



18.Verilen metinde ; Sumatra orangutanının Dünya ‘da yalnızca 14600 tane kaldığı, yaşam alanları 

çevresinde insanların altın madeni, hidroelektrik santrali çalışmaları ve avcılık faaliyetleri 

sürdürdüklerinden bahsedilmektedir. 

 I. Sumatra orangutanının sayısının azalması biyoçeşitlilik için olumsuz bir durumdur. İfade doğrudur. 

 II. Biyoçeşitliliği tehdit eden etkenlerden birisi de insan faaliyetleridir . İfade doğrudur. 

 III. Dünya’da nesli tükenmekte olan türlere karşı insanların tümü duyarlıdır. İnsanların tümünün bu 

konuda duyarlı olduğuna dair bir ifade bulunmamaktadır. İfade yanlıştır. 

Doğru cevap B seçeneğidir. 

 

19.Işık doğrusal yolla yayılır. Işık ışınları karşısına konulan opak cisimlerin arka kısmına geçemediği için 

cisimlerin arkasında karanlık bölge oluşur. 

Doğru cevap B seçeneğidir. 

 

20. Pencere camında oluşan su damlacıkları ,gazın etrafa ısı vererek soğuması ile sıvı hale geçmesi 

olayısır.Bu olaya yoğunlaşma denir.  

 B şıkkında sıvı ısı alarak gaz haline gelmiş daha sonra buz küpleri ile temas ederek etrafa ısı verip 

tekrar sıvı hale geçmiştir. Yoğunlaşma olayı gerçekleşmiştir. 

Doğru cevap B seçeneğidir. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


