Konu Testleri
1-) Aşağıdakilerden hangisi dünyamızın çıplak gözle görülebilen
katmanlarındandır?
A) Ateş küre
B) Su küre
C) Ağır küre

Gezegenimizi Tanıyalım
6-) Dünya’mızın şekli hangi geometrik cisme benzemektedir?
A) Silindir
B) Küre
C) Koni
7-) Fen bilimleri dersinde Dünya’mızı modelleyerek tanıtacak olan Burç,
hangisini dünya modeli olarak kullanabilir?
A) Futbol topu
B) Hediye kutusu
C) Şapka

2-) Aşağıdakilerden hangisi “Su küre” ile ilgili söylenmiş yanlış bir bilgidir?
A) Dünya’nın dörtte üçlük bir bölümünü kaplamaktadır.
B) Bazı canlıların beslenme, barınma ortamıdır.
C) Tarıma elverişli yerlerdir.

4-) İnsanlar üzerinde yaşadığı, barınmak ve varlıklarını devam ettirmek için
üzerinde evler, apartmanlar ve iş yerleri kurdukları katmanın adına
………….. denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A) Taş küre
B) Su küre
C) Hava küre
5-) I. Toprak
II. Yağmur
III. Kar
IV. Bulut
Yukarıda sıralanan elemanlardan hangileri hava kürede görülür?
A) I – II – IV
B) II – III – IV
C) I – II – III – IV
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3-) Aşağıdakilerden hangisi dünyamızın şekline benzemektedir?
A) Voleybol topu
B) Kare prizma
C) Kibrit kutusu

8-) “Dünya yüzeyinin büyük kısmını ………… kaplamaktadır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi sözcük yazılmalıdır?
A) sular
B) karalar
C) taşlar
9-) Dünya’mızın yüzeyindeki taş, toprak ve kayalardan oluşan bölümü
aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A) Hava tabakası
B) Yer kabuğu
C) Madenler
10-) Sahile doğru yaklaşan bir gemiye baktığımızda önce geminin direkleri
görülür. Daha sonra gövdesini görürüz.
Yukarıdaki bilgiye bakarak; bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A) Denizlerin tuzlu olduğunu
B) Gemilerin çok hızlı hareket ettiğini
C) Dünya’nın yuvarlak olduğunun
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11-) Aşağıdakilerden hangisi, geçmişte Dünya’nın şekli ile ilgili öne sürülen
görüşlerdendir?
A) Dünya, düz bir tepsi şeklindedir.
B) Dünya’nın şekli üçgene benzemektedir.
C) Dünya, bir boru gibi silindir şeklindedir.

16-) Aşağıdaki öğrencilerden hangi gezegenimizin adını yanlış söylemiştir?
A) İrem: Yerküre
B) Yunus: Uzay
C) Muhammet: Dünya
17-) Ankara’dan havalanan bir uçak sürekli batıya doğru giderse bir süre
sonra tekrar Ankara’ya gelir. Bu durum Dünya ile ilgili aşağıdaki hangi
konu hakkında bilgilenmemizi sağlar?
A) Şekli
B) İklimi
C) Denizleri

12-) Gökyüzüne baktığımızda masmavi bir tabaka görmekteyiz. Dünya’yı
çevreleyen bu tabakaya …………… denilir. Cümlesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) su küre
B) atmosfer
C) kara tabakası

14-) Dünya üzerindeki suların yaklaşık yüzde üçlük bir kısmı tatlı suları
oluşturmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi tatlı su kaynaklarından biridir?
A) Deniz
B) Nehir
C) Okyanus
15-) Aşağıdakilerden hangisi dünya modelinden çıkarılabilecek doğru bir
ifade değildir?
A) Dünya’da denizler karalardan daha büyük bir alan kaplamaktadır.
B) Dünya üzerinde birbirinden denizlere ayrılmış birçok kıta bulunmaktadır.
C) Dünya üzerindeki bütün devletlerin birbiriyle kara bağlantısı vardır.
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13-) Güneş’in yavaş yavaş kaybolması ve en sonunda gözden kaybolması
neyin varlığını ispatlamaktadır?
A) Yıldızların var olduğunu
B) Dünya’nın Güneş etrafında döndüğünü
C) Dünya’nın kendi etrafında döndüğünü

18-) ……?……: Benim adım Macellan. Dünya’nın çevresini dolaşan ilk
denizciyim. Ben, gemilerimle sürekli batıya doğru gidersem başlangıç
noktama geri dönebileceğimi düşünerek bu seyahati gerçekleştirdim.
Macellan’nın bu şekilde düşünmesinin nedeni ne olabilir?
A) Gemilerin çok sağlam olması
B) Dünya’nın şeklinin yuvarlak olması
C) Oldukça deneyimli bir kaptan olması
19-) Ülkemizde özellikle son yıllarda ısınmada doğalgaz kullanımı artmıştır.
Doğalgaz kullanımının artmasının öncelikle aşağıdakilerden hangisinin
kirlenmesini azaltır?
A) Suların
B) Toprağın
C) Havanın
20-) Aşağıdakilerden hangisi taş küre ile ilgili doğru bir bilgidir?
A) Taş küre, büyük kayaçlar ve toprak parçalarından oluşur.
B) Taş küre üzerinde yer alan göller, taş kürenin bir parçasıdır.
C) Taş kürenin büyüklüğü su kürenin yaklaşık üç katı kadardır.
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