
 

1. “Güneşin doğduğu yöne sağ 

kolumuzu güneşin doğduğu yere uzatırsak 

……….., sol kolumuz …………, önümüz 

…………, arkamız ………….. gösterir. Bunlara 

ana yönler denir.” Yukarıdaki anlatımda boş 

bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi 

yazılmalıdır? 

A) batıyı, doğuyu, kuzeyi, güneyi 

B) doğuyu, batıyı, güneyi, kuzeyi 

C) kuzeyi, güneyi, doğuyu, batıyı 

D) doğuyu, batıyı, kuzeyi, güneyi 

 

2. Güneşli bir günde, kol saatimizin akrebini 

Güneş’i gösterecek şekilde tutarsak akrep ile 12 

arasındaki açının tam ortası hangi yönü gösterir?

A) Kuzey  B) Batı 

C) Güney  D) Doğu 

 

3. Yönler neye göre belirlenmiştir? 

A) Ay’a  B) Yıldızlara 

C) Dünya’ya  D) Güneş’e 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi ana yönlerimizden 

birisidir? 

A) Güney batı  B) Kuzeybatı

C) Güney   D) Kuzeydoğu

 

5. Pusulanın ibresinin renkli ucu hangi yönü 

gösterir? 

A) Güney   B) Batı 

C) Doğu   D) Kuzey

 

6. “Karıncalar, yuvalarının ağzını hep 

doğru yaparlar. Karıncalar, yuvalarından 

çıkardıkları toprakları da ……………

Yukarıdaki anlatımda boş bırakılan yerlere 

sırasıyla hangisi yazılmalıdır? 

A) Doğu’ya, Batı’ya 

B) Batı’ya, Güney’e 

C) Doğu’ya, Kuzey’e 

D) Güney’e, Kuzey’e 
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“Güneşin doğduğu yöne sağ 

kolumuzu güneşin doğduğu yere uzatırsak 

, önümüz 

.. gösterir. Bunlara 

Yukarıdaki anlatımda boş 

bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi 

2. Güneşli bir günde, kol saatimizin akrebini 

Güneş’i gösterecek şekilde tutarsak akrep ile 12 

gi yönü gösterir? 

4. Aşağıdakilerden hangisi ana yönlerimizden 

B) Kuzeybatı 

D) Kuzeydoğu 

Pusulanın ibresinin renkli ucu hangi yönü 

D) Kuzey 

“Karıncalar, yuvalarının ağzını hep ………… 

doğru yaparlar. Karıncalar, yuvalarından 

…………… yığarlar.” 

yerlere 

7. Gökyüzünün bulutsuz ve açık olduğu 

bir gecede kutup yıldızı hangi yönü gösterir?

A) Batı 

B) Güney 

C) Doğu 

D) Kuzey 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi en güvenilir yön bulma 

aracıdır? 

A) teleskop 

B) dürbün 

C) stetoskop 

D) pusula 

 

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ara yönler isimlerini ana yönlerden almıştır.

B) Yönlerimizi bulurken güneşten faydalanırız.

C) Kuzeydoğu ana yönlerimizden biridir.

D) Dört tane ana yön vardır.

 

10. Aşağıdaki mesleklerden hangisi yönleri etkin 

bir şekilde kullanır? 

A) Hakimler 

B) Pilotlar 

C) Doktorlar 

D) Öğretmenler 

 

11. Güneş öğle vakti tam tepedeyken çubuğun 

gölgesinin en kısa olduğu zamandır

yönü her zaman hangi yönü gösterir?

A) Güney  B) Doğu

C) Kuzey  D) Batı

 

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Coğrafi yönlerin belirlenmesinde güneşin 

doğuşu ve batışı esas alınmıştır.

B) Yönümüzü belirtirken sadece ana yönleri 

kullanmak 

C) Ana yönlerin arasında kalan yönlere ara 

yönler denir 

D) Yönler günlük hayatta özellikle uçaklarda ve 

gemilerde kullanılır. 

Yönlerimiz Testi 

Gökyüzünün bulutsuz ve açık olduğu 

bir gecede kutup yıldızı hangi yönü gösterir? 

erden hangisi en güvenilir yön bulma 

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Ara yönler isimlerini ana yönlerden almıştır. 

B) Yönlerimizi bulurken güneşten faydalanırız. 

yönlerimizden biridir. 

D) Dört tane ana yön vardır. 

10. Aşağıdaki mesleklerden hangisi yönleri etkin 

11. Güneş öğle vakti tam tepedeyken çubuğun 

gölgesinin en kısa olduğu zamandır ve çubuğun 

yönü her zaman hangi yönü gösterir? 

B) Doğu 

D) Batı 

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Coğrafi yönlerin belirlenmesinde güneşin 

doğuşu ve batışı esas alınmıştır. 

B) Yönümüzü belirtirken sadece ana yönleri 

C) Ana yönlerin arasında kalan yönlere ara 

D) Yönler günlük hayatta özellikle uçaklarda ve 


