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İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif ERSOY
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• Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.

YER KABUĞUNUN YAPISI

Yer kabuğu üzerinde gösterilen katman-
ların isimlerini yazalım.

Aşağıda verilen bilgilerden taş küreye 
(yer kabuğu) ait olan bilgilerin kutularını 
işaretleyelim.

• Ateş küreyi çepeçevre saran ………… 

………………, katı kürenin en dış kat-

manıdır.

• Yer kabuğu deniz ve okyanus tabanla-

rında …………, karalarda …………….. .

• Yer kabuğunun kara tabakası ………… 

………… oluşur.

• Kayaçlar, içerdiği ………………… göre 

farklı özellikler gösterir.

• Kayaçların dış etmenlerle parçalanıp 

ufalanmasıyla ……………… oluşur.

• Yer kabuğu bütün hâlinde değildir. Çe-

şitli ……………………… oluşur.

• Yer kabuğunu oluşturan katı ve kırılgan 

kabuk parçaları olan …………………… 

hareketlidir. 

• Levhaların hareketi nedeniyle yer kabu-

ğunun şekli sürekli ……………… .

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yer-
leri uygun sözcüklerle tamamlayalım.

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

ETKİNLİK 3

YER KABUĞU VE DÜNYA’MIZIN HAREKETLERİ 1. ÜNİTE

  Yer kabuğu, kayaçlardan ve kayaçların 

dağılmasıyla meydana gelen toprak-

tan ve sudan oluşur.

  Sıcaklığı yüksek olduğundan madde-

lerin çoğu sıvı ve gaz hâldedir.

  Yapısındaki kayaçlarda çeşitli mineral-

ler bulunur.

  Yer kabuğunu oluşturan kayaçlar su, 

rüzgâr, sıcaklık farklılıkları gibi neden-

lerle sürekli parçalanır.

  Yer kabuğunu oluşturan levhalar hare-

ketsizdir ve kırılgan değildir.

kayaçlardan levhalar

yer kabuğu değişir

minerallere

katmanlardan

kum tanecikleri

ince - kalındır
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Tablodaki bilgilerin doğru-yanlış durum-
larını belirleyelim.

Yukarıda verilen kavramları, birbirleri-
ni kapsayacak şekilde dıştan içe sırala-
yalım.

Doğru Yanlış

Ekonomik değeri olan 
taş ve minerallere ma-
den denir.

Kayaçlar tek çeşit mine-
rallerden oluşur.

Canlılar dışında, yer ka-
buğunu oluşturan bütün 
kimyasal maddelere mi-
neral denir.

Çeşitli mineraller farklı 
oranlarda birleşerek ka-
yaçları oluşturur.

Madenler; bir ya da bir-
kaç mineral içeren ka-
yaç türünde olabilir.

Sanayinin ham mad-
de ihtiyacı kayaçlardan 
sağlanamaz.

Ekonomik değere sahip olan minerallere 
maden diyoruz. Buna göre aşağıda veri-
len minerallerden hangileri değerli ma-
dendir? İşaretleyelim.

ETKİNLİK 4

ETKİNLİK 5

ETKİNLİK 6

Mineral Kayaç Maden

• Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.

Demir

Taş kömürü

Elmas

Sodyum

Alçı taşı

Kalsiyum

Bakır

Linyit

Karbon

Kireç taşı

Bor

Mermer

Altın

Gümüş

Tuz

Kobalt

……………………

……………………

……………………
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Ülkemizde çıkarılan madenlerle çıktıkları 
yerleri eşleştirelim.

Madenlerle ilgili ifadelerden doğru olan-
ları işaretleyelim.

  Ülkemiz madenler açısından fakirdir.

  Madenler fabrikalarda işlenerek çeşitli 

araç-gereç yapımında kullanılırlar.

  Madenler topraktan çıkarıldığı gibi kul-

lanılır.

  Cevher hâlindeki madenler fabrikalar-

da daha az değerli maddelerden arın-

dırılırlar.

  Madenler ülke ekonomisi için çok 

önemlidir.

Eşyalar ile yapımında kullanılan ham 
maddeleri eşleştirelim.

ETKİNLİK 7

ETKİNLİK 8

ETKİNLİK 9

Demir
Artvin - Murgul,

Kastamonu - Küre

Bakır
Elazığ - Guleman,
Fethiye - Köyceğiz

Bor Afyon, Kütahya

Mermer
Sivas - Divriği,

Diyarbakır - Ergani

Taş kömürü
Eskişehir, Balıkesir, 

Kütahya

Krom Zonguldak - Ereğli

Altın

Bakır

Demir

Kurşun

Cıva

Gümüş
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1  Yer kabuğunun yapısı ile ilgili araştırma 
yapan bir öğrenci hangi bilgiye ulaşa-
maz?

A) Kayaçlardan oluştuğuna

B) Dünya’nın en kalın ve en sıcak kat-
manı olduğuna

C) Deniz ve okyanus tabanlarında ince, 
karalarda daha kalın olduğuna

D) Yapısındaki kayaçların mineraller-
den oluştuğuna

2  
Canlıların Dünya üzerinde yaşadığı 

tabakaya yer kabuğu denir.

Değerli ve az 
değerli farklı 

özellikteki 
mineraller 

fabrikalarda 
birbirlerinden 

ayrılırlar.

D Y

Kara tabakası 
kayaçlardan, 
kayaçlar ise 

minerallerden 
oluşmuştur.

D Y D Y

I II III IV
 Yukarıdaki şemanın doğru çıkışı hangi-

sidir?

A) I B) II C) III D) IV

3  Ülkemizdeki ............... yatakları Dün-

ya rezervlerinin yaklaşık %70’idir.

 Yukarıda bahsedilen maden aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Demir B) Altın

C) Taş kömürü D) Bor

4  Kayaçların parçalanıp, ufalanıp kum ta-
neciklerine dönüşmesini sağlayan dış 
etmenler hangi seçenekte birlikte veril-
miştir?

A) Buzullar - sel suları - kimyasal atıklar

B) Deprem - yangın - sıcaklık farklılıkla-
rı

C) Sel suları - sıcaklık farklılıkları - 
rüzgâr

D) Rüzgâr - canlı kalıntıları - çevre kirli-
liği

5  
Maden

Kayaç

Mineral

Kayaçları oluşturan 
ana maddedir.

Yer kabuğu ondan 
oluşur.

Ekonomik değeri 
olan minerallerdir.

 Yukarıdaki kavramlar ile özelliklerinin 
doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A)  B) 

C)  D) 

6  Elektrik ile çalışan aletlerin yapımında 
hangi maden çifti birlikte kullanılır?

A) Altın - gümüş

B) Taş kömürü - bakır

C) Demir - bakır

D) Krom - cıva

KONU  DEĞERLENDİRME - 1
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Verilen görsellerden fosil olarak bulun-
ma olasılığı olanları işaretleyelim.

Aşağıda karışık olarak verilen bilgileri, 
fosilin oluşum aşamalarını dikkate ala-
rak sıralayalım.

Fosil bilimi ile ilgili araştırma yapan öğ-
rencinin notlarında eksik bırakılan alan-
ları dolduralım.

ETKİNLİK 10 ETKİNLİK 11

ETKİNLİK 12

s	  Canlılar öldükten sonra yumuşak doku-

ları bakteriler tarafından parçalanarak 

toprağa karışır.

l	  Kayaçlardan sızan mineraller canlıya 

ait sert kısımları iyice sertleştirir.

n	  Taşlaşmış bu canlı artıklarına fosil de-

nir.

H	  Kemik, diş, boynuz gibi sert kısımların 

üzeri suyun dibine çöken tortularla kap-

lanır.

Fosilin Oluşum Aşamaları

……………………………………………………..

FOSİLLER

Taşlaşmış canlı atıklarına ................... 

denir. Fosilleri inceleyen bilim dalına 

................... ................... (paleontoloji) 

denir. Fosillerle ilgili çalışmalar ya-

pan bilim insanlarına da fosil bilimci 

(...................................) adı verilir.
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Yer kabuğunda fosillerle karşılaşabile-
ceğimiz alanları işaretleyelim.

Fosillerin oluşumu ile ilgili hazırlanan me-
tinde boş bırakılan alanları uygun söz-
cüklerle tamamlayalım.

ETKİNLİK 13 ETKİNLİK 14

Fosil Bilimi Ders Notlarım

◆ Yer kabuğundaki değişmeler sonucu 

bir zamanlar deniz olan yerler kara 

parçası hâline gelebilir. O zaman fo-

sil kalıntılarına …………………… da 

rastlarız.

◆ Buzullar, canlıların her türlü kalıntı ve 

izlerinden …………………… oluşabi-

leceği doğal ortamlardır.

◆ Milyonlarca yıl önce yaşayan dev 

ağaçlar yerin derinliklerinde kala-

rak kömürleşir. Oluşan kömürler 

üzerinde oluşan yaprak izleri de 

…………………… .

◆ …………………… içinde biriken bitki 

yaprakları, üzerinde bulunan çamur 

tabakasının taşlaşmasıyla fosilleşir-

ler.

◆ Bir çam türünün ……………………, 

içinde kalan böceğin fosilini taşır.

◆ Milyonlarca yıl önce yaşamış olan 

dev sürüngenlerin yer katmanları 

arasında bulunan …………………… 

de fosildir.

fosildir

iskeletleri

bataklık

karalarda

reçinesi

fosillerin

Bataklık Dağlar

Deniz tabanı Ovalar

Yanardağ ağzı Kömür yatakları

Çam reçinesi Buzullar
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1  Fosillerle ilgili olarak hangi öğrencinin 
yaptığı yorum yanlıştır?

A) Deniz canlılarının fosille-
ri sadece deniz tabanın-
da bulunabilmektedir.

B) Ölen canlının önce yumu-
şak dokuları toprağa ka-
rışmıştır.

C) Ölen canlının sert kısım-
ları tortularla kaplan-
mıştır.

D) 
Bataklıklar fosil oluşma-
sı için uygun yerlerdir.

2  F
B O Y N U Z

S
İ

B A T A K L I K
 Şekilde verilen bulmacada aşağıdaki 

sorulardan hangisinin yanıtı yoktur?

A) Hayvanların fosilleşen sert kısımla-
rından biridir.

B) Çok uzun yıllar boyunca kayaçlar 
arasında kalmış canlı kalıntısı ve izi-
ne denir.

C) Fosil bilimi ile ilgilenen bilim insanına 
denir.

D) Fosillerin oluşabileceği doğal ortam-
lardan biridir.

3  Doğru Yanlış

I. Fosillere sadece Dün-

ya’nın yer kabuğu kat-

manında rastlanır.
✔

II. Kayaçlardan sızan 

mineraller fosilin 

iyice sertleşmesini 

sağlar.

✔

III. Fosilleşme ile kömür, 

petrol ve doğalgaz 

gibi yakıtlar oluşur.
✔

IV. Çam reçinelerinde 

böcek fosillerine rast-

lanabilir.
✔

 Tabloda verilen bilgilerden hangi ikisinin 
doğru - yanlış durumlarında hata yapıl-
mıştır?

A) I ve II B) II ve IV

C) I ve III D) III ve IV

4  Fosilleşme aşağıdakilerin hangsinde 
gerçekleşmez?

A) Magma içerisinde

B) Buzullar arasında

C) Bataklıklarda

D) Kayaçlar arasında

KONU  DEĞERLENDİRME - 2
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5  Dağların zirvelerinde deniz canlılarına 
ait fosiller bulunması nasıl açıklanır?

A) Deniz canlılarının zaman zaman ka-
raların yüksek kısımlarında da yaşa-
yabilmesi ile

B) Başka canlılar tarafından yakalanıp 
taşınması ile

C) Bulunan fosillerin insanlar tarafından 
dağlara taşınması ile

D) Yer kabuğunda milyonlarca yıl süren 
hareket ve değişim ile

6  Fosilleri inceleyen bilim insanına ne ad 
verilir?

A) Sosyolog B) Psikolog

C) Arkeolog D) Paleontolog

7  Fosiller ile ilgili ifadelerden hangisi yan-
lıştır?

A) Bataklıklar fosil oluşumu için uygun-
dur.

B) Sadece hayvan kalıntılarından olu-
şur.

C) Ait olduğu canlı hakkında bilgi verir.

D) Geçmiş dönemler hakkında bilgi ve-
rir.

8  Aşağıdakilerden hangisi fosilleşme so-
nucu oluşan yakıtlardan değildir?

A) Kömür B) Meşe kömürü

C) Petrol D) Doğalgaz

9  Fosiller hangi konular hakkında bilgi 
vermez?

A) Nesli tükenen hayvanlar

B) Gelecekteki iklim değişiklikleri

C) Canlı çeşitliliği ve miktarı

D) Yer kabuğundaki değişiklikler

10  Aşağıdakilerden hangisi fosil olarak ka-
bul edilemez?

A) Bazı çam reçinelerindeki kertenkele-
ler.

B) Taş üzerindeki yaprak izi

C) Yaşlı ağaç

D) Dinozor iskeleti

11  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Fosil oluşumu kısa sürede meydana 
gelebilir.

B) Fosilleşmeye her canlıda rastlana-
maz.

C) Her ortamda fosil oluşumu gerçekle-
şebilir.

D) Fosiller, yer kabuğu ve geçmişte ya-
şayan canlılar hakkında bilgi verir.
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A. Kavram haritasını verilen kavramlara 
göre tamamlayalım.

A. Aşağıdaki görsellerdeki hareketlerin 
adlarını altlarına yazalım.

B. Aşağıda verilen bilgilerin numarala-
rını ait oldukları hareketin kutusuna 
yazalım.

 1. Sonucunda gece gündüz oluşur.

 2. Sonucunda mevsimler oluşur.

 3. Dünya bu hareketini 365 gün 6 saatte 
tamamlar.

 4. Dünya’nın bu hareketi 24 saat sürer.

 5. Dünya’nın bu hareketiyle 1 gün oluşur.

 6. Dünya’nın bu hareketini tamamlama-
sında geçen süreye 1 yıl denir.

 7. Sonucunda gece ve gündüz uzunluk-
ları değişir.

 8. Sonucunda cisimlerin gün içindeki 
gölge boyları değişir.

ETKİNLİK 16ETKİNLİK 15
Güneş 1 yıl

24 saat

Kendi

Gece gündüz

Dünya’mızın Hareketleri

................ etrafında 
döner.

................etrafında 
dolanır.

................ 365 gün 6 saat

Bir gün ................

................ Mevsimler

sürer

denir

oluşur

sürer

denir

oluşur

B. Karışık olarak verilen harflerde sak-
lı olan sözcükleri bulalım.

YÜDAN

................... ...................

ÜNÖGYRE1 2

................... ...................

ŞENÜGSEPLİ3 4

................... ...................

ZÜÜNDGÖLEGG5 6

DÜNYA’MIZIN HAREKETLERİ

Dönme Hareketi

…………………………

…………………………

Dolanma Hareketi

…………………………

…………………………

• Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar.
• Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar.

……………… ……………………
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Sinem, el feneri ve portakal ile bir deney 
düzeneği hazırlamıştır. Sinem’in deneyi 
ile ilgili eksik bilgileri yukarıdaki sözcük-
lerle tamamlayalım.

ETKİNLİK 17

A. Aşağıdaki görselleri inceleyip kutu-
cuklara günün hangi vakti olduğunu 
yazalım.

B. Aşağıdaki görsellerden Dünya’nın 
dönüş yönünü göstereni işaretle-
yelim.

ETKİNLİK 18

Gün içerisinde Güneş’i farklı ko-
numlarda görüyoruz. Bu durum 

Dünya’nın hareketinden kaynak-
lanmaktadır.

B A

ekseni

gündüz

gece

Güneş

Dünya’nın

24

Yukarıdaki deneyde el feneri ......................, 

portakal ise .................... modeli olarak kul-

lanılmıştır. Portakalın ışık alan bölümü B 

..................., ışık almayan karanlık bölü-

mü  A ise ................... kavramını anlatmak 

için verilmiştir. Sinem bu deneyde por-

takalı 360° döndürerek Dünya’nın kendi 

...................... etrafında döndüğünü ve bu 

bir tam dönüşü ........................ saatte ta-

mamladığını söylüyor.

K
DB

G

K
DB

G

K
DB

G
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ETKİNLİK 19
Aşağıdaki ifadelerde doğru olanlara “D” 
yanlış olanlara “Y” harfi yazalım. Doğ-
ru ifadelerdeki harfleri kullanarak şifre-
yi çözelim.

Dünya kendi etrafındaki dö-
nüşünü 24 günde tamamlar.

S

*  Denizden karaya doğru yaklaşan bir gemi-

nin ilk önce ....................... görünür. Daha 

sonra ....................... görünür. En sonunda 

da bütün ....................... görünür. 

*  Her gün güneşin doğuşunu izleriz. 

Güneş’in ilk ışıklarını ....................... gör-

meye başlarız, Güneş’in ışınlarının dik 

geldiği zaman ....................... vaktidir. Gü-

neş batmaya başlayınca hava kararır ve 

....................... olduğunu anlarız. 

Görsellere göre, cümleleri verilen söz-
cüklerle tamamlayalım.

ETKİNLİK 20

dumanı

akşam

gövdesi

sabah

bacası

öğle

Dünya’nın Güneş’in etra-
fında dönüşüyle mevsimler 

oluşur. K

Dünya, dönme ve dolanma 
olmak üzere iki farklı hare-

ket yapar. Ü

Yıl içinde gece, gündüz sü-
resi her zaman aynıdır.

P

Dünya, Güneş çevresin-
de batıdan doğuya doğru 

döner. R

Güneş’in gökyüzünde hare-
ket ediyormuş gibi görünme-
si, Güneş’in Dünya etrafında 

dönmesinden dolayıdır.
Ğ

Dünya hem kendi etrafında 
hem de Güneş’in etrafında 

hareket eder. E
Şifre:
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Aşağıdaki ifadeleri verilen tanımlarla eş-
leştirelim.

Dünya üzerinde işaretlenen konumlar-
da yaşanan mevsimleri “yaz”, “kış” şek-
linde; günün hangi evresinin yaşandığını 
“gündüz”, “gece” şeklinde örnekteki gibi 
yazalım.

ETKİNLİK 21 ETKİNLİK 22

Dünya’nın kendi ekseni 

etrafında bir tam dönüşü

Dünya’nın Güneş etrafın-

daki hareketinin adı

Dünya’nın karanlık bölü-

münde yaşanan zaman

Dünya’nın Güneş’in etra-

fında dolanımı sırasında 

oluşan yörüngenin adı

Güneş’in battığı yön

A

gece

B

elips

C

batı

D

dolanım

E

gün

1

2

3

4

5

Mevsim : ……………

Gün Evresi : ……………

✗

Mevsim : ……………

Gün Evresi : ……………

✗

Mevsim : ……………

Gün Evresi : ……………

✗

Mevsim : ……………

Gün Evresi : ……………

✗
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1  I. Limana yaklaşan geminin ilk önce 
bacasının görünmesi

 II. Aynı yönde giden bir uçağın başla-
dığı yere tekrar geri gelmesi

 III. Mevsimlerin oluşması

 IV. Gece gündüz oluşumu

 Yukarıdakilerden hangileri Dünya’nın 
kendi etrafında dönmesinden kaynakla-
nır?

A) Yalnız III B) Yalnız IV

C) I ve II D) I, II ve IV

2  1

3

4
2

 Gece ve gündüz oluşumunu anlatan 
Ahmet Öğretmen, güneş modelini kaç 
numaralı dairenin olduğu yere yerleştir-
melidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

3  
1 gün  – Gündüz – Gece – 24 saat

 Yukarıdaki kavramlar Dünya’nın hangi 
hareketi sonucunda oluşur?

A) Kendi etrafında dönmesi

B) Güneş etrafında dolanması

C) Güneş sistemi içinde dönmesi

D) Ay’ın Dünya etrafında dolanması

KONU  DEĞERLENDİRME - 3
Aşağıdaki bulmacayı soruları cevaplayarak 
çözelim.

1.  Yaşadığımız gezegenin adı.

2.  Dünya’nın kendi ekseni etrafında yaptığı  
 hareketin adı.

3.  Bir cismin durumu ve yerini değiştirmesi.

4.  Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketinin  
 adı.

5.  Dünya’nın Güneş etrafında dönüşü   
 sonucu oluşur.

6.  Dünya’nın Güneş’in etrafında dolanımı   
 sırasında oluşan yörüngenin adı.

7.  Dünya’nın kendi etrafında dönüşünü   
 tamamladığı saat sayısı.

8.  Belli bir noktaya göre olan yer, taraf.

9.  Dünya’nın Güneş etrafında dolanırken   
 çizdiği yolun adı.

10. Dünya’nın etrafında dolandığı gök cismi.

ETKİNLİK 23

4

6

9 10

7

5

8

2

3

1

I

E

H

S
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4  D/Y

Dünya kendi etrafında dönme, 
Güneş etrafında dolanma hare-
keti yapar.

Dünya, Güneş’in etrafında bir 
tam dolanımını 24 saatte ta-
mamlar.

Dünya’nın Güneş’in etrafında 
dolanma hareketi sonucunda bir 
gün oluşur.

Dünya’nın kendi etrafında dön-
mesiyle gece ve gündüz oluşur.

 Yukarıdaki ifadelerin “Doğru - Yanlış” du-
rumu hangisidir?

A) 
D

Y

Y

D

       B) 
Y

D

D

Y

      C) 
Y

D

Y

D

     D) D

Y

D

Y

5  
1 gün 

oluşur.

365 gün 6 

saat oluşur.

Gece ve 

gündüz 

oluşur.

12 ay 

oluşur.

24 saat 

oluşur.

4 mevsim 

oluşur.

 Dünya’nın kendi etrafındaki dönüşü ile 
oluşan durumlar tutulursa hangisi olu-
şur?

A)  B) 

C)  D) 

6  

IVII IIII

Gölge boyu

Zaman

 Güneşli bir günde bahçeye dikilen bir 
çubuğun gölge boyları verilmiştir. Buna 
göre, öğle vaktine ait gölge boyu hangi-
sidir?

A) I B) II C) III  D) IV

7  Ayşe sabah bahçeye çıkıp arkadaşları 
ile oyuna dalıyor. Sonra annesi yanına 
gelip “Haydi artık eve, öğleden sonra 
oldu.” diyor. Ayşe gökyüzüne bakınca 
Güneş’in sabah gördüğü yerde olmadı-
ğını görüyor.

 Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Dünya’nın Güneş’in etrafında dolan-
ması

B) Güneş’in hareketli olması

C) Güneş’in Dünya etrafında dönmesi

D) Dünya’nın kendi etrafında dönmesi

8  II

I

 Dünya I ve II yönündeki hareketini ne 
kadar zamanda tamamlar?

           I                               II           

A) 24 saat 365 gün 6 saat

B) 365 gün 6 saat 24 saat

C) 30 gün 365 gün 6 saat

D) 24 saat 30 gün
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1  Minerallerin bir araya gelmesi ile 
kayaçlar oluşur.

Yer kabuğunun kara tabakası ka-
yaçlardan oluşur.

Minerallerin değerli olanlarına 
maden denir.

 Verilen bilgilerin doğru-yanlış durumu 
hangi seçenekte verilmiştir?

A) D

Y

D

 B) Y

D

D

 C) D

D

D

 D) D

D

Y

2  
Kayaç " kum " çakıl " kaya

 Toprağın oluşum aşamalarını anlatan 
yukarıdaki levhadaki hata, hangi ikisinin 
yeri değiştirilerek düzeltilir?

A) kum ve çakıl

B) çakıl ve kayaç

C) kayaç ve kum

D) kum ve kaya

3  • Yer kabuğu .............. oluşmuştur.

• Bir ya da birden fazla ............... 
birleşmesiyle kayaçlar meydana 
gelir.

• Canlı kalıntısı veya izine ............... 
denir.

 Yukarıda boş bırakılan alanlarla seçe-
nekteki kelimeler tamamlandığında han-
gisi açıkta kalır?

A) madenlerden B) fosil

C) kayaçlardan D) mineralin

4  Maden (Ham madde) Eşyalar

1. Demir a. termometre

2. Gümüş b. gümüş yüzük

3. Bakır c. çivi

4. Cıva d. elektrik teli

 Yukarıda verilen madenler ile eşyaların 
eşleştirmesi nasıl olmalıdır?

A) 1 " c 2 " b 3 " a 4 " d

B) 1 " d 2 " a 3 " b 4 " c

C) 1 " c 2 " b 3 " d 4 " a

D) 1 " a 2 " c 3 " b 4 " d

5  Milyonlarca yıl öncesin-
den günümüze ulaşan can-
lı kalıntılarına ...............; bun-
ları inceleyen bilim dalına 
............... denir.

 Yukarıda boş bırakılan alanlara sırasıyla 
hangileri gelir?

A) fosil - doktor

B) fosil - paleontoloji

C) maden - mühendis

D) kayaç - paleontoloji

6  Aşağıdaki bilgilerden hangisi fosil oluşu-
mu ile ilgili yanlış bilgi vermektedir?

A) Fosil oluşumu hızlı gerçekleşir.

B) Canlılar öldükten sonra yumuşak do-
kuları toprağa karışır.

C) Canlıların sert dokuları suyun dibine 
çöken tortularla kaplanır.

D) Kayaçlardan sızan mineraller sert 
dokuları iyice sertleştirir.

ÜNİTE DEĞERLENDİRME - 1 / A

www.sb
mya

yin
lar

i.c
om



1. ÜNİTE / YER KABUĞU VE DÜNYA’MIZIN HAREKETLERİ

18

7  

A B

 Görsele göre aşağıdakilerden hangisine 
ulaşıIabilir?

A) A noktasında gece yaşanıyor.

B) B noktasında gündüz yaşanıyor.

C) A noktasında gündüz yaşanıyor.

D) A noktasında mevsim kıştır.

8  
365 gün

Dünya’nın kendi 
etrafında dönüşü

24 saat
Mevsimlerin 

oluşumu

4 hafta
Bir aydaki hafta 

sayısı

 Yukarıda verilenler eşleştirildiğinde han-
gi şekil oluşur?

A)  B) 

  

C)   D) 

9  Dünya’mız kendi etrafında dönme ve 
Güneş etrafında dolanma hareketi yap-
masaydı hangisi gerçekleşirdi?

A) Yaşadığımız yerde gece soğuk, gün-
düz sıcak olurdu.

B) Dünya’nın her yerinde gece olurdu.

C) Aynı şehirde sıcaklık farkları yaşa-
nırdı.

D) Güneş gören bir şehirde gölge boy-
ları hep aynı olurdu.

10  I. Dünya kendi etrafındaki dönüşünü 
1 günde tamamlar.

 II. Dünya kendi etrafında dönerken 
Güneş’in etrafını da dolanır ve bu 
süre 1 yıldır.

 Verilenlere göre, seçeneklerden hangisi 
söylenebilir?

A) Yalnız I doğrudur.

B) Yalnız II doğrudur.

C) Her ikisi de doğrudur.

D) Her ikisi de yanlıştır.

11  1 yıl – 365 gün 6 saat – Mevsimler

 Verilen kavramlarla ilgili yapılan açıkla-
malardan hangisi doğrudur?

A) Güneş’in kendi etrafında dönüşü ile 
oluşur.

B) Dünya’nın Güneş’in etrafında dola-
nımı sonucu oluşur.

C) Ay’ın Dünya’nın etrafında dolanımı 
sonucu oluşur.

D) Dünya’nın kendi etrafında dönüşü 
sonucunda oluşur.

12 
Dünya’nın sade-
ce kendi etrafın-

da dönme hareke-
ti vardır.

Gece ve gündüz 
arasında sıcaklık 

farkı yaşanır.

Gece ve gündüz 
süresi her zaman 
birbirine eşit de-

ğildir.

 Şemadaki ifadelerin “Doğru - Yanlış” du-
rumu hangisidir?

A) 

D D
Y  B) 

Y D
Y  

C) 
Y Y

D  D) 
Y D

D

www.sb
mya

yin
lar

i.c
om



19

1  

 1

2
3

4

 Güneş hangi konumdayken ağacın göl-
gesi en kısa olur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

2  I. 24 saat
 II. Mevsimlerin oluşumu
 III. 1 yıl
 IV. Dünya’nın Güneş etrafında dolanı-

mı

 Yukarıdakilerden hangisi süre olarak di-
ğerlerinden farklıdır?

A) I B) II C) III D) IV

3  

•1

•2

•3

•4

 Dünya’mız tam tersi yönde dönseydi 
hangi ilimizde akşam diğerlerine göre 
daha erken olurdu?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

4  Dünya, Güneş etrafında dolanırken na-
sıl bir yörünge izler?

A) Yamuk şeklinde

B) Elips şeklinde

C) Kare şeklinde

D) Çember şeklinde

5  
Dünya kendi etrafında ...................... 

doğru döner.

 Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere 
seçeneklerden hangisi yazılmalıdır?

A) güneyden kuzeye

B) kuzeyden güneye

C) doğudan batıya

D) batıdan doğuya

6  Aşağıdaki görsellerden hangisi öğle sa-
atine aittir?

A) B)

C) D)

ÜNİTE DEĞERLENDİRME - 1 / B
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7  

Güneş

Dünya

I

IV
V

II

III

 Yukarıdaki görselde Dünya’nın şu anki 
konumu gösterilmiştir.

 Buna göre, 4 ay sonra hangi noktaya 
daha yakın olabilir?

A) II B) III C) IV D) V

8  

09.00 - 19.00

12.00 - 19.00

Gölge boyu

Gölge boyu
Saat

Saat

Saat

Gölge boyu

09.00 - 12.00

 Yukarıdaki grafikler gölge boylarının sa-
ate göre değişimine aittir.

 Buna göre, grafiklerle saat aralıklarının 
doğru eşleştirilişi nasıldır?

A) B)

C) D)

9  

K

G D

B

 Görsele göre aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Park, okulun güneyindedir.

B) Uzay Müzesi, kütüphanenin batısın-
dadır.

C) Sanat Kafe, kütüphanenin kuzeyin-
dedir.

D) Kütüphane okulun doğusundadır.

10  

 İlke hareket eden arabanın penceresin-
den baktığında ağaçları, binaları, köprü-
leri hareket ediyormuş gibi gördü.

 İlke annesine bu durumun sebebini sor-
duğunda aldığı cevap hangisi olabilir?

A) Cisimler yavaş da olsa hareket eder.

B) Dünya hareketli olduğu için o cisim-
ler hareket eder.

C) Araba hareketli olduğu için cisimleri 
hareket ediyormuş gibi görürüz.

D) Araba hareket edince yer az da olsa 
sarsılır bu sebeple etrafımızdaki ci-
simler hareket eder. 
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