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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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DÜNYA’NIN ŞEKLİ - DÜNYA’NIN KATMANLARI
• Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 

• Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar.

ETKİNLİK 1
Eski zamanlarda Dünya’mızın şekli ile ilgili düşünceler ile bunlara ait 
görselleri eşleştirip, şifreyi yazalım.

GEZEGENİMİZİ TANIYALIM 1. ÜNİTE

Eski Yunanlılar, Dünya’nın düz bir 
tepsi biçiminde olduğunu hatta 
denizde giden gemilerin tepsinin 
sonuna geldiğinde aşağı düşe-
ceğini düşünüyorlardı.

❶

Dünya’nın öküzün boynuzları 
üzerinde durduğunu ve öküzün 
boynuzlarını salladıkça deprem 
olduğunu düşünüyorlardı.

❷

Dünya’nın fillerin hortumları 
üzerinde duran daire şeklinde 
olduğunu düşünüyorlardı.

❸

Eski Mısırlılar, Dünya’nın uzun-
ca bir sandık, gökyüzünün de o 
sandığın kapağı olduğunu düşü-
nüyorlardı.

❹
Ü

K

E

R

ŞİFRE :
❹❸❷❶
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ETKİNLİK 2
Dünya’mızın yuvarlak olduğunu kanıtlayan ifadelerin bulunduğu kutu-
lara “4” işareti koyalım.

Evin bacasından çıkan
dumanın gökyüzüne doğru
yükselmesi

Kıyıya doğru yaklaşan
yelkenlinin görüntüsünün
gözlemlenmesi

Depremlerin meydana
 gelmesi

Dünya’nın uzaydan
çekilmiş fotoğrafları

Araçların kıvrımlı yolda
hareket etmesi

Paraşüt ile atlayan
kişilerin yeryüzüne inmesi

Duvara çarpan topun
tekrar geri dönmesi

Newton’un ağaç altında
otururken başına elma
düşmesi

Ankara’dan kalkan uçağın
hep aynı yönde giderek
tekrar Ankara’ya dönmesi
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ETKİNLİK 3
Kıyıdan ayrılan bir geminin görüntüsüne ait görselleri Dünya’mızın yu-
varlak olduğunu ifade edecek şekilde sıralayalım.

ETKİNLİK 4
Verilen sözcükleri kullanarak boşlukları tamamlayalım.

Çok eski zamanlarda insanlar, Dünya’mızın bir ….................. boynuzları veya 
….................. hortumları üzerinde durduğunu düşünmüşler.

Ancak Pisagor, …....................., …................ gibi bilim insanları ….................. ve araştırma-
larına dayanarak ….............................. şeklinin …............... benzediğini savunmuşlardır.

• Macellan • gözlem • fillerin • küreye
• Birûnî • Dünya’mızın • öküzünwww.sb
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ETKİNLİK 5

ETKİNLİK 6

Dünya’mızın şekline benzeyen varlıkları işaretleyelim.

Dünya modelini inceleyerek verilen sözcüklerden uygun olanlarla 
cümleyi tamamlayalım.

Dünya’mız, alttan ve üstten …......................, yanlardan …......................... iç içe geçmiş 
…........................................... oluşan ….................. benzemektedir.

✓ silindire
✓ şişkin
✓ koniye
✓ katmanlardan

✓ küreye
✓ ezik
✓ basık
✓ sıvılardanwww.sb
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yin

lar
i.c

om
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ETKİNLİK 7
Dünya’mıza ait katmanların adlarını Dünya modeli ve ilgili açıklamala-
rın üzerine yazalım.

Taş küre 
(Yer kabuğu)

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

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

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

.....................................................
Dünya’mızın en iç kısmında mer-
kezinde yer alır. Gezegenimizin 
en ağır ve en sıcak bölümüdür. 
Çekirdek ve onu saran yarı sıvı 
dış çekirdekten oluşur.

1

.....................................................
Yer kabuğunun altında bulunur. 
Yüksek sıcaklık nedeniyle mag-
ma adı verilen erimiş kayalardan 
oluşur. Yanardağlardan yeryü-
züne çıkan magmaya lav denir.

.....................................................
En dıştaki ince ve kayalık kat-
mandır. Deniz tabanı dahil tüm 
gezegeni kaplayan üzerinde ya-
şadığımız yerdir.

2 3

Ateş küre 
(Magma/Manto)

Ağır küre 
(Çekirdek)
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ETKİNLİK 8

ETKİNLİK 9

Dünya’mızın oluşumu ile ilgili bilgileri oluş sırasına göre sıralayalım.

Aşağıda verilen haşlanmış yumurtayı Dünya’mızın modeli olarak dü-
şünelim. Numaralarla belirtilen yerlere karşılık gelen katman isimle-
rini yazalım.

❶

❸

❷
....................................................

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

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

Toz ve gaz bulutu zaman-
la küçülmeye başlamış. 
Yarı sıvı durumda çok sı-
cak kayalardan oluşan kü-
re şekline dönüşmüş.

Atmosfer ve bulutlar or-
taya çıkmış. Sert kabuk 
yüzeyinde yağmur sula-
rının birikmesiyle deniz-
ler oluşmuş.

Dıştan içe doğru soğuyup 
katılaşmış. Dış sert kabuk-
la örtülmüş, iç içe farklı sı-
caklıktaki katmanlar oluş-
muş.

Kendi etrafında fırıldak 
gibi dönen gaz ve toz bu-
lutuymuş.
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ETKİNLİK 10

ETKİNLİK 11

Oyun hamuru ile oluşturulan Dünya modeline ait görseli “4” işareti ile 
belirtelim.

Aşağıdaki cümleleri tamamlayalım.

• Dünya’mızın merkezinde yer alan …………………………………......... gezegenimizin en 

ağır ve en sıcak bölümüdür.

• Deniz tabanları dahil tüm gezegeni kaplayan …...............………………………… kat-

manı, en dıştaki ince ve kayalık katmandır.

• Yanardağlardan yeryüzüne çıkan magmaya ………………… adı verilir.

• Yer kabuğunun hemen altında bulunan ………………………………...… katmanı, yük-

sek sıcaklıktan dolayı erimiş akışkan kayalardan oluşur. Manto olarak da 

bilinir.

• Denizler, …………………......................……………… yeryüzünde birikmesiyle oluşmuştur.

• Dünya’mız, birbirini saran farklı …………........… ana katmandan oluşur.

• lav • ateş küre (magma) • taş küre (yer kabuğu)

• ağır küre (çekirdek) • üç • yağmur sularının
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ETKİNLİK 12
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazalım.

1.  Üzerinde yaşadığımız gezegene Dünya adı verilmiştir.

2.   Sürekli aynı yöne giden uçağın başlangıç noktasına dönmesinin se-
bebi Dünya’nın düz olmasıdır.

3.   Dünya’nın oluşumundan günümüze kadar tüm insanlar, Dünya’mı-
zın yuvarlak olduğunu düşünmüştür.

4.   Çekirdek, Dünya’mızın merkezinde bulunan en ağır ve en sıcak kat-
mandır.

5.   Çekirdek ile yer kabuğu arasında ateş küre (magma) katmanı bu-
lunmaktadır.

6.   Ateş küre (magma) katmanı, yer kabuğunu dıştan saran en soğuk 
katmandır.

7.   Yer kabuğu katmanı deniz tabanları dahil tüm gezegeni kaplar.

8.   Yer kabuğu Dünya’mızın dış kısmını; çekirdek ve ateş küre iç kısmını 
oluşturur.

9.   Oyun hamuru ile Dünya’nın katmanları gösterilirken üç farklı renk 
kullanılır.

10.   Çekirdek katmanı; üç bölümden oluşmuştur.

11.   Canlıların yaşadığı yere en uzak olan katman çekirdek katmanıdır.
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1  Aşağıdakilerden hangisi geze-
genimizin adı değildir?

A) Ay B) Dünya
C) Yerküre

2  Dünya’mızın şekli hangi geomet-
rik cisme benzemektedir?
A) B)

C)

3  Aşağıdakilerden hangisi Dün-
ya’nın şekli  ile ilgili olarak eski-
den inanılan görüşlerden değil-
dir?

A) Dünya düz bir tepsidir ve ke-
narına gelince boşluğa düşe-
riz.

B) Dünya bir öküzün boynuzları 
üzerindedir.

C) Dünya alttan ve üstten basık 
yanlardan şişik küreye ben-
zemektedir.

4  ❶

❷

❸

❹

 Dünya’mızın yuvarlak olduğunu 
ispatlamak isteyen biri yukarı-
daki resimleri nasıl sıralamalıdır?

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

5  Ufuk çizgisine baktığımızda kıyı-
ya doğru gelen yelkenlinin önce 
direği ardından gövdesini görü-
rüz.

 Bu durumun sebebi aşağıdaki-
lerden hangisi ile açıklanır?

A) Dünya’nın  geniş olması
B) Dünya’nın küre şeklinde ol-

ması
C) Dünya’nın büyük olması

KONU  DEĞERLENDİRME - 1
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6  

3

2

1

 Yukarıda Dünya modeli üzerinde 
numaralarla belirtilen katmanlar 
hangisinde verilmiştir?

Çekirdek Magma Yer
Kabuğu

A) 3 2 1

B) 2 3 1

C) 3 1 2

7  Seçeneklerden hangisi Dün-
ya’mızın oluşumu ile ilgili teori-
lerdendir?

A) Kendi etrafında çok hızlı dö-
nen çok büyük bir gaz ve toz 
bulutuydu.

B) Hızla dönen büyük bir su küt-
lesiydi.

C) Kendi etrafında çok yavaş 
dönen çok büyük bir kaya 
kütlesiydi.

8  Dünya’mızın düz gibi görünmesi-
nin sebebi hangisidir?

A) Dünya’mızın düz olması.
B) Dünya’mızın küre şeklinde ol-

ması.
C) Büyük olan Dünya’mızın çok 

küçük bir parçasını görmemiz.

9  Canlıların üzerinde yaşadı-
ğı deniz tabanları dahil tüm 
gezegeni kaplayan katman

Dünya’mızın iç kısmında bu-
lunan ve yüksek sıcaklık se-
bebiyle erimiş kayalardan 
oluşan katman

Dünya’mızın merkezinde 
bulunan en ağır ve en sıcak 
katman

▲

★

●

 

 Yukarıda özellikleri verilen kat-
manlar hangisinde doğru veril-
miştir?

Yer
Kabuğu Magma Çekirdek

A) ★ ▲ ●

B) ▲ ● ★

C) ▲ ★ ●

10  ▲ Pisagor
 ● Birûnî
 ◆ Louis Pasteur
 ★ Macellan
 ■ Aziz Sancar
 Yukarıdaki bilim insanlarından 

hangileri gözlem ve araştırmala-
rına dayanarak Dünya’mızın kü-
reye benzediğini savunmuştur?

A) Yalnız ◆ B) ◆ ve ■
C) ▲, ● ve ★
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DÜNYA’NIN YAPISI
• Dünya’nın yüzeyinde karaların ve suların yer aldığını kavrar.    

• Dünya’da etrafımızı saran bir hava katmanının bulunduğunu açıklar.   
 • Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır.

ETKİNLİK 14
Dünya modeli üzerinde ok işareti ile gösterilen katmanların isimleri-
ni yazalım.

ETKİNLİK 13
Açıklamalar ile katmanların adını eşleştirelim.

Okyanuslar, buzullar 
denizler, göller, akar 

sular ve yer altı 
sularından oluşur.

Dünya’nın çevresini 
sarar ve çeşitli 

gazlardan oluşur.

Dünya’nın katı 
yüzeyidir. Dağlar, 
tepeler, ovalardan 

oluşur.

Taş Küre
(Kara Katmanı)

Su Küre
(Su Katmanı)

Hava Küre
(Hava Katmanı)

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

...............................
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ETKİNLİK 15
Verilen kavramların Dünya üzerinde hangi katmana ait olduğunu ya-
zarak belirtelim.

Dağ
1

Göl
6

Yayla
11

Okyanus
2

Deniz
7

Krater
12

Tepe
3

Nehir
8

Karbondioksit
13

Oksijen
4

Azot
9

Dere
14

Ova
5

Çay
10

Vadi
15

Kara Katmanı Su Katmanı Hava Katmanı

ETKİNLİK 16
Cümlelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayalım.

 Dünya haritasında yeşil ve kahverengi renkler ................................. temsil eder.

  Dünya haritasında .......................... renk tonları okyanusları, denizleri ve gölle-

ri temsil eder.
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ETKİNLİK 17

Verilen doğa olaylarının hangi katmanda gerçekleştiğini  boyayarak 
gösterelim .

Hava
Katmanı

Su
Katmanı

Kara
Katmanı

Heyelan Fırtına Girdap

Yağmur Çığ Rüzgâr

Sel Tsunami Deprem
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ETKİNLİK 18
Varlıkların hareketlerinin gerçekleştiği katmanları uygun renklere 
boyayarak belirtelim.

Leyleklerin sıcak ülkelere göçlerde 
kullandığı katman

Beyaz balinanın yavruları ile do-
laştığı katman

Çocukların kardan adam yapıp 
kar topu oynadıkları katman

Paraşütçülerin helikopterden atla-
dıkları katman

Boğazı yüzerek geçen yüzücülerin 
bulunduğu katman

Kayak yapan gençlerin bulunduğu 
katman

Gökyüzünde uçan uçurtmanın bu-
lunduğu katman

Tarlasını süren çiftçinin bulunduğu 
katman

Su
Katmanı

Kara
Katmanı

Hava
Katmanı
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ETKİNLİK 19
Canlıların yaşam alanlarını işaretleyip sırası ile heceleri kullanarak 
şifreyi yazalım.

Canlılar Karada
Yaşar

Suda
Yaşar

1. Midye

2. Uskumru

3. Karınca

4. Karides

5. Balina

6. Yengeç

7. Gül

Canlılar Karada
Yaşar

Suda
Yaşar

8. Ahtapot

9. Köpek Balığı

10. Nilüfer

11. Akrep

12. Yunus Balığı

13. Sünger

14. Maymun

HAV

MI

TA

KIR

BAY

Kİ

Ü

DÜN

KA

YA

ZIN

DÖRT

TE

LE

DE

MO

DEL

LA

BAŞ

SU

DIR

ÇÜ

SU

LAR

SU

KAP

LI

DUR

Şifre:  .......................................        ..........................        .......................        ..............................        .............................. .

ETKİNLİK 20
Aşağıdaki sözcükleri  uygun cümlelere yazalım.

a. ……....................… yüzeyinin büyük bölümü su tabakasıdır.
b.  Kara tabakasının ……...................… olduğu yerler okyanus ve deniz tabanlarıdır.
c.  Hava, su ve kara tabakası birbiriyle ……....................…  hâlindedir.
ç. Hava  tabakası yağmur, kar, dolu rüzgâr gibi ……....................…  olaylarının ger-

çekleştiği  tabakadır.
d. Dünya uzaydan ……....................… renkte görünmektedir.
e. ……..................................… bizi Güneş’in zararlı ışınlarından korur.
f.  Dünya’daki suların büyük bir kısmı ……....................…  sudur.
g.  Derin bir nefes aldığımızda akciğerlerimize havanın dolduğunu  ……............... . 
h.  Hava tabakasında birçok canlının solunum yapmasını sağlayan …….............…  

bulunmaktadır.

temas en incemavi atmosfergazlar tuzlu

Dünya hissederiz hava
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ETKİNLİK 21
Dünya haritası üzerindeki okyanus ve kıta isimlerini tamamlayalım ve 
uygun renklerle boyayalım.

ETKİNLİK 22
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazalım.
1. (...........) Dünya’mızın yüzeyi su ve karalarla kaplıdır.

2. (...........) Yer kabuğu dağların doruklarında ince, okyanusların diplerinde ka-
lındır.

3. (...........) Dağlar, ormanlar, yaylalar, çöller, ağaçlar kara katmanında yer alır.

4. (...........) Yeryüzü şekillerinden en yükseği ovalardır.

5. (...........) Dünya’nın en uzun sıra dağları Hindistan ve Çin arasındaki 
Himalayalar’dır.

6. (...........) Dünya’mızın en yüksek noktası Everest Dağı’dır.

7. (...........) Dünya’nın üzerinde okyanuslar ve kıtalar vardır.

8. (...........) Okyanusların suyu içilebilir ve kullanılabilir olduğu için Dünya’da tat-
lı su sıkıntısı yoktur.

9. (...........) Toprak ve suda hava vardır.

__NT__RKT__K__

B__ __ __K
OKYANUS

__TL__S
OKYANUSU B__Y__K

OKYANUS

__SY__
A__RU__ __

K__Z__ __
A__ER__K__

A__R__ __A

GÜ__E__
__MER__K__

__ __NT
OKYANUSU

O__YA__ __ __YA
(AVUSTRALYA)
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1  Dünya modelinde ve haritalarda 
................. mavi renk ile gösterilir.

 Yukarıdaki ifade hangisiyle ta-
mamlanamaz?

A) Karalar
B) Denizler
C) Okyanuslar

2  ✓ Dünya’nın katı yüzeyidir.
 ✓ Canlı sayısının en çok olduğu 

katmandır.
 ✓ Kıtalar bu katmandadır.
 Yukarıdaki  bilgiler hangi kat-

man ile ilgilidir?

A) Hava katmanı
B) Su katmanı
C) Kara katmanı

3  Aşağıdakilerden hangisi hava 
katmanını hissetmemizi sağla-
yan bir durumdur?

A) Denize girdiğimizde serinle-
memiz

B) Rüzgârda saçlarımızın uçuş-
ması

C) Güneş’in etkisiyle terlemek

4  a

b

c

 Harflerle gösterilen katmanlar 
sırasıyla hangi seçenekte doğru 
olarak belirtilmiştir?

            a           b              c     

 A)   Hava Su Kara

 B)   Hava Kara Su

 C)  Kara Hava Su

5  Aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Hava katmanı bizi Güneş’in 
zararlı ışınlarından korur.

B) Hava, su ve kara katmanı bir-
birleriyle temas hâlindedir.

C) Taş, toprak, kayadan oluşan 
katman su katmanıdır.

6  

 Dünya modelinde en çok hangi 
rengi görürüz?

A) Yeşil 
B) Kahverengi
C) Mavi
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7  
 

 Hava alanından kalkan uçak 
hangi katmanı kullanmamıştır?
A) Kara B) Hava

C) Su

8  ✓	 Renksiz ve kokusuz olduğu 
için gözle göremeyiz.

 ✓	 Yelpazeyi yüzümüze salla-
dığımızda hissetiğimiz kat-
mandır.

 Yukarıda  özelliği verilen katman 
hangisidir?

A) Su B) Hava
C) Toprak

9  ✓ Uçaklar yolculuk sırasında 
kullanır.

 ✓ Kar, yağmur, rüzgâr gibi ha-
va olayları gerçekleşir.

 Yukarıda belirtilen olayların ger-
çekleştiği katman hangisidir?

A) Kara B) Su
C) Hava

10  Su
Katmanı

Hava
Katmanı

Kara
Katmanı

 Yukarıdaki görseller ile katman-
lar eşleştirildiğinde hangi şekil 
oluşur?

A) B) C)

11  Aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Toprakta ve suda hava olma-
saydı içinde canlılar yaşaya-
mazdı.

B) Dünya’mızın yüzeyinde kara-
lar daha çok yer kaplar.

C) Kara, hava ve su katmanları 
birbiriyle temas hâlindedir.
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