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1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Dünya’nın yüzeyi hava ve bulutlar ile 

kaplıdır. 

B) Hava katmanına atmosfer de denir. 

C) Kara katmanı dağlar, ovalar, çöller ve 

deniz diplerinden oluşur. 

 

2. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Hava katmanı, Dünya’nın etrafını sarar. 

B) Hava, sadece hava katmanında bulunur. 

C) Okyanuslar, denizler, göller, buzullar, 

yer altı suları ve akarsular su katmanını 

oluşturur. 

 

3. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Hava görülmez ama havanın etkisi 

hissedilir. 

B) Dünya yüzeyinde sular karalardan daha 

fazla yer kaplar. 

C) Uzaydan bakıldığında Dünya kahverengi 

bir küreye benzer. 

 

4. Dünyanın şeklini aşağıdaki nesnelerden 

hangisine benzetemeyiz? 

A) Elma 

B) Top 

C) Kavanoz 

 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde 

canlıların yaşadığı katmandır? 

A) Hava katmanı 

B) Kara katmanı 

C) Manto 

 

6. Yer kabuğunun hemen altında hangi 

katman vardır? 

A) Manto 

B) İç çekirdek 

C) Hava katmanı 

 

 

7. Dünya yüzeyinin büyük bölümünü 

kaplayan katman hangisidir? 

A) Su katmanı 

B) Kara katmanı 

C) Hava katmanı 

 

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın 

yuvarlak olduğunu ispatlamıştır? 

A) Kepler 

B) Magellan 

C) Biruni 

 

 

 

9. Dünya’nın uzaydan çekilmiş 

fotoğraflarında mavi görünen katman 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Su katmanı  

B) Kara katmanı 

C) Hava katmanı  

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın iç 

katmanlarından birisi değildir? 

A) İç çekirdek 

B) Manto 

C) Yer kabuğu 
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11. İstanbul’dan kalkan bir uçağın bir süre 

sonra hep aynı yöne giderek İstanbul

gelmesinin nedeni nedir? 

A) Dünya’nın kendi etrafında dönmesi.

B) Dünya’nın yuvarlak olması. 

C) Dünya’nın dışında hava katmanı olması.

 

 

12. Aşağıdaki unsurlardan hangisi kara 

katmanında yer alır? 

A) Dağ 

B) Deniz 

C) Gökyüzü 

 

 

13. Yandaki görselde 

aşağıdakilerden hangisi gösterilmektedir?

A) Dünya’nın şekli 

B) Dünyanın katmanları 

C) Dünya’nın hareketleri 

 

 

14. Dünya’nın merkezinden yüzeyine doğru 

katmanlarının sıralanışı hangi seçenekte 

doğru verilmiştir? 

A) Yer kabuğu --- İç çekirdek --- Dış çekirdek 

--- Manto 

B) Manto --- Dış çekirdek --- Yer kabuğu 

çekirdek 

C) İç çekirdek--- Dış çekirdek --- Manto

kabuğu 

 

15. Balıklar Dünya’nın hangi katmanında 

yaşar? 

A) Hava katmanı 

B) Kara katmanı 

C) Su katmanı 
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16. Kara ve su katmanı ile temas hâlinde

olan, gözümüzle göreme

hissettiğimiz katman hangisidir?

A) Manto 

B) Hava katmanı 

C) Dış çekirdek 

 

 

17. Aşağıdaki katmanlardan hangisinin 

canlıların yaşamına bir etkisi yoktur?

A) Dış çekirdek 

B) Yer kabuğu 

C) Su katmanı 

 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi eski insanların 

Dünya’nın şekli ile ilgili ortaya attığı 

görüşlerden birisi değildir?

A) Tepsi gibi düz olması

B) Küre şeklinde yuvarlak olması

C) Bir öküzün boynuzlarında olması.

 

 

19. Deniz kenarında bize doğru gelen bir 

geminin yavaş yavaş görünür olması bize 

neyi gösterir? 

A) Dünya’nın katmanlarını

B) Dünya’nın büyüklüğünü

C) Dünya’nın yuvarlak olduğunu

 

 

20. Aşağıdaki katmanlardan hangisi 

çekirdek ile yer kabuğu a

ve yapısında erimiş kayaların oluşturduğu 

magma bulunur? 

A) İç küre 

B) Su küre 

C) Manto 
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