
 

 

1. 

Hangileri suda yüzer? 

A) 2,5,7,8 

B) 1,6,7,8 

C) 2,3,4,5 

D) 2,3,4,9 

 

2. Hangileri suda batar? 

A) 5,7,8 

B) 3,7,9 

C) 2,5,7 

D) 3,4,9 

 

3. Suyu geçirmeyen maddeler hangi seçenekte 

tam olarak verilmiştir? 

A) 1,2,3,4,7,8 

B) 1,2,3,4,6,7 

C) 2,4,5,6,8,9 

D) 2,3,4,5,7,8,9 

 

4. Hangileri suyu emer? 

A) 7,8 

B) 1,6 

C) 2,5 

D) 3,4 

 

 Suda batma veya yüzme özelliği, maddenin 

büyüklüğüne bağlıdır. 

 Plastikten yapılmış maddeler suyu emmez.

 Üzerine su döküldüğünde suyu kendis

hapseden maddeler, suyu emen maddelerdir.

 Katı maddelerin tümü suda batar

 Sünger, peçete, kumaş, suyu emme özelliğine 

sahipken cam ve kâğıt havlu, suyu emmez.
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Suyu geçirmeyen maddeler hangi seçenekte 

Suda batma veya yüzme özelliği, maddenin 

Plastikten yapılmış maddeler suyu emmez. 

döküldüğünde suyu kendisine 

maddelerdir. 

ar. 

, suyu emme özelliğine 

ve kâğıt havlu, suyu emmez. 

 Tahta suda yüzen, 

maddedir. 

5. Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi 

doğrudur? 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 

 

6. 

Yukarıdaki tabloya göre aşağıdakilerden hangisi 

doğru değildir? 

A) 1 - 3 suda batar. 

B) 5 - 7 --- 8  suyu emer.

C) 2 - 4 - 6 -7 suda yüzer.

D) 1 - 2 - 3 - 4 --- 6 suyu emmez.

 

7. Melis elindeki maddeleri suya attığında suyun 

azaldığını gördü. Aşağıdakilerden hangisi Melis’in 

suya attığı maddelerden birisi değildir?

A) Bulaşık süngeri 

B) Pamuklu kumaş  

C) Kağıt havlu 

D) Cam bardak 

 

 

8. Aşağıdaki maddelerden hangisi suya 

atıldığında diğerlerinden farklı olduğu görülür?

A) Mantar tıpı 

B) Naylon poşet 

C) Altın yüzük 

D) Plastik şişe 

 

 

9. Aşağıdaki maddelerden hangisinin özelliği 

yanlış verilmiştir? 

A) Ağaç tozu  Suda batar.

B) Altın küpe  Mıknatısla çekilmez.

C) Metal para  Suyu emmez.

D) Tahta parçası  Suda yüzer
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suda yüzen, demir suda batan bir 

ifadelerden kaç tanesi 

Yukarıdaki tabloya göre aşağıdakilerden hangisi 

 

suyu emer. 

7 suda yüzer. 

6 suyu emmez. 

Melis elindeki maddeleri suya attığında suyun 

Aşağıdakilerden hangisi Melis’in 

suya attığı maddelerden birisi değildir? 

8. Aşağıdaki maddelerden hangisi suya 

atıldığında diğerlerinden farklı olduğu görülür? 

9. Aşağıdaki maddelerden hangisinin özelliği 

Suda batar. 

Mıknatısla çekilmez. 

Suyu emmez. 

Suda yüzer 



10. Aşağıdakilerden hangisini mıknatıslar çekmez? 

A) Demir 

B) Kobalt 

C) Nikel 

D) Altın 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Demir çatal ve çivi, mıknatıs tarafından çekilir.

B) Plastik poşet, suyu emerken kâğıt havlu suyu 

emmez. 

C) Toplu iğne, suda batar ve mıknatıs tarafından 

çekilir. 

D) Boş şişe suda batmazken içine su 

doldurulduğunda batar. 

 

 

12. Maddelerin suda batma ve suda yüzme

Özelliklerinden faydalanılarak hangi araç 

üretilmiştir? 

A) Bardak 

B) Şemsiye 

C) Gemi 

D) Uçak 

 

13. Bir cam parçası su dolu bir kaba 

bırakıldığında batar. Ancak ağzı kapalı bir cam 

şişe suya bırakılırsa batmaz. Bir demir parçası 

suya atıldığında hemen batar. Oysaki demirden 

yapılmış gemiler batmaz. Aşağıdakilerden hangisi 

gemilerin suda batmamasının nedenlerinden birisi 

değildir? 

A) Geminin içinin hava ile dolması, 

B) Gemi gövdesinin suya batmayacak şekilde 

yapılması. 

C) Gemiye suyun kaldırma kuvveti uygulaması,

D) Gemi gövdesinin demirden yapılması,

 

14. Günlük yaşamda bazı maddelerin suyu 

emdiğini bazılarının ise suyu emmediğini görürüz.

Örneğin toprak, pamuklu kumaş, havlu, bulaşık 

süngeri, kâğıt gibi maddeler suyu emer. Cam, 

plastik, taş, naylon suyu emmez. Demir gibi bazı 

maddeler suyu emmez, sudan etkilenir

verilen bilgilerle aşağıdakilerden hangisini 

söyleyemeyiz? 

A) Toprak, kumaş, sünger gibi maddeler suyu 

emer. 
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Aşağıdakilerden hangisini mıknatıslar çekmez?  

Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

Demir çatal ve çivi, mıknatıs tarafından çekilir. 

Plastik poşet, suyu emerken kâğıt havlu suyu 

Toplu iğne, suda batar ve mıknatıs tarafından 

12. Maddelerin suda batma ve suda yüzme 

Özelliklerinden faydalanılarak hangi araç 

Bir cam parçası su dolu bir kaba 

bırakıldığında batar. Ancak ağzı kapalı bir cam 

şişe suya bırakılırsa batmaz. Bir demir parçası 

suya atıldığında hemen batar. Oysaki demirden 

Aşağıdakilerden hangisi 

gemilerin suda batmamasının nedenlerinden birisi 

Gemi gövdesinin suya batmayacak şekilde 

uyun kaldırma kuvveti uygulaması, 

yapılması, 

Günlük yaşamda bazı maddelerin suyu 

emdiğini bazılarının ise suyu emmediğini görürüz. 

Örneğin toprak, pamuklu kumaş, havlu, bulaşık 

süngeri, kâğıt gibi maddeler suyu emer. Cam, 

plastik, taş, naylon suyu emmez. Demir gibi bazı 

ir. Yukarıda 

verilen bilgilerle aşağıdakilerden hangisini 

Toprak, kumaş, sünger gibi maddeler suyu 

B) Şemsiye yapımında suyu geçirmeyen maddeler 

kullanılır. 

C) Suyu geçirmeyen maddeler sudan etkilenmez.

D) Demir gibi maddeler suyu geçirmese de sudan 

etkilenir. 

 

15. Maddelerin su geçirmezlik özelliğinden 

yararlanılarak birçok araç gereç geliştirilmiştir.

Yağmurlu havalarda kullandığımız şemsiye, 

yağmurluk ve çizme suyu geçirmeyen maddeden 

yapılır. Su sporlarında kullanılan kanolar, suyu 

emmeyen maddelerden üretilir. Binaların temelleri 

su geçirmeyen yalıtım malzemesiyle kaplanır. 

Yukarıdaki araçların yapım

maddelerden hangisi daha çok kullanılır?

A) Kumaş 

B) Demir 

C) Plastik 

D) Çimento 

 

16. Maddelerin suyu emme özelliğinden 

yararlanılarak havlular, peçeteler, tuvalet 

kâğıtları üretilmiştir. Tenis sporu yapanlar, 

raketlerinin sap kısmını grip

madde sararlar. Grip, sporcunun elindeki teri 

emerek raketin daha rahat tutulmasını sağlar.

Grip denilen madde ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisini söylemek doğru olur?

A) Suyu geçirmeyen bir maddedir. 

B) Suyu emen bir maddedir.

C) Suda yüzen bir maddedir.

D) Sudan etkilenmeyen bir maddedir.

 

17. Yukarıdakilerden 

seçerek uygun çıkışa ulaşınız?

A) 1.Çıkış 

B) 2.Çıkış 

C) 3.Çıkış 

D) 4.Çıkış 

Şemsiye yapımında suyu geçirmeyen maddeler 

Suyu geçirmeyen maddeler sudan etkilenmez. 

gibi maddeler suyu geçirmese de sudan 

Maddelerin su geçirmezlik özelliğinden 

yararlanılarak birçok araç gereç geliştirilmiştir. 

Yağmurlu havalarda kullandığımız şemsiye, 

yağmurluk ve çizme suyu geçirmeyen maddeden 

yapılır. Su sporlarında kullanılan kanolar, suyu 

emmeyen maddelerden üretilir. Binaların temelleri 

su geçirmeyen yalıtım malzemesiyle kaplanır. 

Yukarıdaki araçların yapımında aşağıdaki 

maddelerden hangisi daha çok kullanılır?  

Maddelerin suyu emme özelliğinden 

yararlanılarak havlular, peçeteler, tuvalet 

kâğıtları üretilmiştir. Tenis sporu yapanlar, 

raketlerinin sap kısmını grip denilen süngerimsi bir 

Grip, sporcunun elindeki teri 

emerek raketin daha rahat tutulmasını sağlar. 

Grip denilen madde ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisini söylemek doğru olur? 

Suyu geçirmeyen bir maddedir.  

Suyu emen bir maddedir. 

Suda yüzen bir maddedir. 

Sudan etkilenmeyen bir maddedir. 

 
17. Yukarıdakilerden ifadelerden doğru olanı 

seçerek uygun çıkışa ulaşınız? 


