Etkileşimli Eğitim
Yönümüzü Buluyoruz
Güney- Pusula- Kuzey- yosunlu- Kutup Yıldızı- yönü- doğu- öğleAşağıdaki cümlelerden doğru olanı (D), yanlış olanı (Y) olarak
batı
işaretleyiniz.
Aşağıdaki cümleleri yukarıdaki sözcüklerle tamamlayınız.
- …………, en güvenilir yön bulma aracıdır. Renkli ucu …………’i
gösterir.
1. (…..) Yönler ana yön ve ara yön olarak ikiye ayrılırlar.
- ………… ………… (Demirkazık, Şimal), gökyüzünün bulutsuz ve
2. (…..) Güneşin doğduğu yer batı yönüdür.
açık olduğu bir gecede …………’i gösterir.
- Sabah Güneş doğduğunda, Güneş’e doğru dönüp kollarımızı

3. (…..) Ağaçların yosunlu tarafı güneyi gösterir.

açalım. Önümüz …………, arkamız …………, sağımız güney,

4. (…..) Karınca yuvaları yön bulma araçlarındandır.

solumuz da kuzey olur.

5. (…..) Kuzeybatı, güneybatı ana yönlerdendir.

- Güneş ………… vakti tam tepedeyken yere diktiğimiz çubuğun

6. (…..) Çubuk yönteminde gölge her zaman kuzeyi gösterir.

gölgesinin en kısa olduğu zamandır ve çubuğun ………… her
zaman …………’i gösterir.

7. (…..) Bulunduğumuz noktaya göre bir yerin durumu yöndür.

- Ağaçların ve taşların ………… kısımları Kuzey yönünü gösterir.

8. (…..) Güney ile batı arasında güneydoğu yönü vardır.

- Karıncalar, yuvalarının ağzını hep …………’e doğru yaparlar.
Karıncalar, yuvalarından çıkardıkları toprakları da …………’e
yığarlar.

9. (…..) Bulutlu ve yağmurlu günlerde gökyüzüne bakarak yön
bulamayız.
10. (…..) Pusula yağmurlu havalarda yönleri yanlış gösterir

- Camilerde mihrabın karşısındaki giriş kapısı …………’i gösterir.
Minarelerde şerefeye açılan kapılar …………’e bakar.
- Müslüman mezarlarında baş taraf …………’yı, ayaklar Doğu’yu
gösterir. Hıristiyan mezarlarının baş tarafı …………’i gösterir.
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Etkileşimli Eğitim
1. Yönler neye göre belirlenir?
A) Denize göre
B) Yıldızlara göre
C) Güneşe göre
D) Ağaçlara göre

6. Çölde ya da denizde yönümüzü bulmak için aşağıdakilerden
hangisinden faydalanabiliriz?
A) Gölgemizden
B) Karınca yuvalarından
C) Ağaçlardan
D) Rüzgardan

2. Yönümüzü belirlemek için hangi aletten yararlanırız?
A) Saat
B) Stetoskop
C) Dürbün
D) Pusula

7. Önümüzü güneşin battığı yere çevirirsek arkamız doğuyu gösterir. Sağ
kolumuz hangi yönü gösterir?
A) Kuzey
B) Doğu
C) Batı
D) Güney

3. Önümüzü güneşin doğduğu yöne dönersek sağ kolumuz hangi yönü
gösterir?
A) Güney
B) Kuzey
C) Doğu
D) Batı
4. “ Burç, ormanda gezintiye çıkmıştı. Gökyüzü bulutlu olduğu için Güneş’i
göremiyordu. Bir süre sonra yolunu kaybetti. Geri dönmek için yönünü
bulması gerekiyordu.” Burç, yönünü bulmak için aşağıdakilerden
hangisinden faydalanamaz?
A) Ağaç ve taşların yosunlu yüzlerinden,
B) Karınca yuvalarından,
C) Yere dikeceği çubuğun gölgesinden,
D) Pusuladan,
5. “Güneşli bir günde öğle vakti gölgemiz en kısa olur. “ Bu ifadeye göre
gölgemiz hangi yönü gösterir?
A) Doğu
B) Batı
C) Kuzey
D) Güney

8. “Pusulanın renkli ucu ……………… gösterir.”
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) batı
B) güney
C) kuzey
D) Doğu
9. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Çubuk yönetiminde gölge kuzey yönü gösterir
B) Karınca yuvalarının ağzı kuzey yönü gösterir
C) Kutup yıldızı her zaman kuzey yönündedir
D) Taşların yosunlu kısmı kuzey yönü gösterir
10. Türkiye haritasına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Van Gölü Doğu yönündedir.
B) İzmir ili ülkemizin Batısında yer alır.
C) Karadeniz ülkemizin kuzeyinde yer alır.
D) Samsun ili ülkemizin Güneyinde yer alır.
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