
 
 

1. Görselde oyuncak trenin topun 

etrafında yaptığı hareket hangisidir? 

A) Dönme 

B) Dolanma 

C) Sallanma 

D) Yön değiştirme 

 

2. Görselle ilgili aşağıdakilerden 

hangisini söylemek doğru olmaz? 

A) Top, Güneş olarak modellenmiştir. 

B) Tren, Dünya olarak modellenmiştir. 

C) Tren topun etrafında dolanma hareketi yapar.

D) Tren topun çevresinde döner. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi dolanma hareket

A) Evin çevresinde bir tur atmak. 

B) Topacın çevrilmesi. 

C) Kuyruğunu kovalayan kedinin hareketi. 

D) Saatte yelkovanın yaptığı hareket. 

 

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Dünya’nın çevresinde bir tur atan uçak dolanma 

hareketi yapar. 

B) Güneş kendi çevresinde dolanma hareketi yapar.

C) Dünya Güneş’in çevresinde dolanır. 

D) Ay Dünya’nın çevresinde dolanır. 

 

5.  Yanda verilen olayla 

ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir

A) Bu olay Dünya’nın kendi etrafında dönmesidir

B) Bu olay bir yıl sürer. 

C) Bu olayda Dünya, Güneş’in etrafında dolanır.

D) Bu olay sonucunda mevsimler oluşur. 

 

6. Mevsimler nasıl oluşur? 

A) Dünya’nın kendi etrafında dönmesiyle 

B) Güneş’in kendi etrafında dönmesiyle 

C) Güneş’in Dünya’nın çevresinde dolanmasıyla

D) Dünya’nın Güneş’in çevresinde dolanmasıyla
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7. Dünya’nın Güneş etrafında d

aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Geçen süreye 1 yıl denir.

B) 365 gün 6 saatte tamamlanır.

C) Tam bir dönüşte bir mevsim oluşur.

D) Dünya, elips şeklinde bir yörün

etrafında dolanır. 

 

8. Dünya’nın dolanma hareketi sonucu aşağıdakilerden 

hangisi oluşur? 

A) 1 gün 

B) 4 mevsim 

C) 24 saat 

D) Gece-gündüz 

 

9. Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi doğrudur

A) Dünya'nın Güneşi görmeyen kısımlarında gece 

yaşanır. 

B) Ay, Dünya’nın etrafını 365 günde dolanır.

C) Dünya’nın kendi etrafında bir tam tur dönmesiyle 

mevsimler oluşur. 

D) Güneş, Dünya’nın çevresini 24 saatte dolanır.

 

10. Dünyamızın aşağıdaki hareketlerinden hang

mevsimlerin oluşumunda etkilidir?

A) Ay’ın Dünya’yı etkilemesi

B) Dünya’nın Güneş etrafında dolanırken izlediği 

yörüngenin elips şeklinde olması

C) Dünya’nın tam yuvarlak olmaması

D) Dünya’nın kendi etrafında hızlı dönmesi

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Dünya

hareketinin sonuçlarından birisi değildir?

A) Mevsimlerin oluşumu 

B) Ayların oluşumu 

C) Gece-gündüz oluşumu

D) Sıcaklık farklarının oluşumu

 

12. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Dünya kendi çevresinde dönme hareketi yapar.

B) Ay, Dünya ile birlikte Güneş

hareketi yapar. 

C) Ay Dünya’nın çevresinde dolanma hareketi yapar.

D) Güneş, Dünya ile Ay’
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