
 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın dönme hareketine 

örnek gösterilemez? 

A) Topacın hareketi 

B) Dönme dolap 

C) Düz yolda ilerleyen otomobil 

D) Bisiklet tekerleği 

2. Gece-gündüz oluşumuna neden olan doğa olayı 

hangisidir? 

A) Ay’ın kendi çevresinde dönmesi. 

B) Dünya’nın kendi çevresinde dönmesi. 

C) Dünya’nın Güneş’in çevresinde dolanması.

D) Güneş’in Dünya’nın çevresinde dönmesi.

3. Dünya’nın kendi çevresinde dönmesi sonucu 

aşağıdakilerden hangisi oluşmaz? 

A) Gece-gündüz 

B) Mevsimler 

C) Bir gün 

D) 24 saat 

4. Dünya kendi çevresinde dönüşünü ne kadar zamanda 

tamamlar? 

A) 12 ay 

B) 24 gün 

C) 365 gün 6 saat 

D) 24 saat 

5. Dünya’nın dönüş yönü hangi seçenekte doğru 

verilmiştir? 

A) Dünya batıdan doğuya doğru döner. 

B) Dünya doğudan batıya doğru döner. 

C) Dünya güneyden kuzeye doğru döner. 

D) Dünya kuzeyden güneye doğru döner. 

6. Havanın açık olduğu günlerde Güneş’in doğuşunu, 

Güneş’in gökyüzündeki yolculuğunu ve sonunda batışını 

izleyebiliriz. Güneş’in doğuşu ve batışı ile ilgili 

verilenlerden hangisi doğru değildir? 

A) Güneş doğudan doğar batıdan batar. 

B) Güneşin doğduğu yere doğu, battığı yere batı denir.

C) Dünya’nın günlük hareketi doğudan batıya doğru 

dönmesidir. 

D) Dünya’nın Güneşe dönük yüzünde gündüz yaşanırken 

diğer yüzünde gece yaşanır. 

7. Dünya’nın kendi çevresinde dönmesi ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğru değildir? 

A) Dönüş sırasında Dünya’nın Güneş’e dönük olan tarafı 

aydınlıktır 

B) Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için güneş 

doğudan doğar batıdan batar. 

C) Dünya’nın Güneş’e dönük olmayan tarafı

yaşanır. 

D) Güneş’in hareketleri sonucu gece ve gündüz 

oluşmaktadır. 
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8. Dünya’nın bizim yaşadığımız tarafı Güneş’e doğru 

dönünce bizim için gün başlar.

zamana ne ad verilir? 

A) Gündüz 

B) Sabah 

C) Gece 

D) Akşam 

 

9. Dünya’mızın kendi etrafında dönmesiyle gece ve 

gündüz oluşur. Neden gece ve gündüz

eder? 

A) Dünya kendi çevresinde sürekli döndüğü için.

B) Dünya Güneş’in çevresinde dolandığı için.

C) Güneş Dünya’nın çevresinde döndüğü için.

D) Ay Dünya’nın çevresinde döndüğü için.

 

10. Dünya’nın kendi etrafında dönüşü ile gün

içinde, gölge oluşumları ger

ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sabah gölgenin yönü batıya doğrudur.

B) Gölge boyu öğle vakti en kısadır.

C) Gün içerisinde gölgenin yönü hep güneye doğrudur

D) Gölge boyu öğleden sonra uzamaya başlar.

 

11. Gölge uzunluklarının 

nedir? 

A) Güneş’in konumunun gün içinde 

B) Dünya’nın Güneş’in çevresinde dolanması.

C) Dünya’nın kendi ekseninde dönmesi.

D) Ay’ın Dünya’nın etrafında dolanması.

 

12.  

aşağıdakilerden hagnisi doğru değildir?

A) C noktası doğu yönündedir.

B) B noktasında akşam olmaktadır.

C) A noktasında gece yaşanmaktadır.

D) Dünya batıdan doğuya doğru dönmektedir
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