
  

 

***Dünyamızın Yapısı 2*** 

                                                                                  

 

 

  

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Test*** 

1. Aşağıdakilerden hangisi dünyamızın çıplak 
gözle görülebilen katmanlarındandır?  
A. Hava küre 
B. Su küre       
C. Atmosfer 

 
2. Aşağıdakilerden hangisi “Su küre” ile ilgili 

söylenmiş yanlış bir bilgidir?      
A. Dünya’nın dörtte üçlük bir bölümünü 

kaplamaktadır.               
B. Bazı canlıların beslenme, barınma 

ortamıdır.    
C. Tarıma elverişli yerlerdir.  

                
3. İnsanlar üzerinde yaşadığı, barınmak ve 

varlıklarını devam ettirmek için üzerinde 
evler, apartmanlar ve iş yerleri kurdukları  
katmanın adına ………….. denir.  
 Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?   
A. Taş küre                 
B. Su küre       
C. Hava küre   

 

       I. Toprak                    II. Yağmur   

        III. Kar                        IV. Bulut 

4. Yukarıda sıralanan elemanlardan hangileri 
hava kürede görülür?  
A. I – II – IV                 
B. II – III – IV               
C. I – II – III – IV     

 
5. “Dünya yüzeyinin büyük kısmını ………… 

kaplamaktadır.”  

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi 
sözcük yazılmalıdır?  

A. sular                 C.  taşlar 
B. karalar         

        
6. Dünya’mızın yüzeyindeki taş, toprak ve 

kayalardan oluşan bölümü aşağıdakilerden 

hangisiyle adlandırılır?  

A. Hava tabakası    

B. Yer kabuğu   

C. Madenler     

 

***Boşlukları Tamamlayalım*** 

Taş küre su Su küre hissedebildiğimiz 

havayı hava atmosfer yer kabuğu 

1. Dünya’mızı güneşin zararlı ışınlarından…………..küre 

korur. 

2. Dünya’mızdaki denizlerin, göllerin, okyanusların 

oluşturduğu katmana ………………denir. 

3. Taş kürenin diğer adına ……………………………..denir. 

4. Hava küre göremediğimiz ama 

……………………………katmandır. 

5. Dünya’mızın yaklaşık dörtte biri….…………ile kaplıdır. 

6. Hava kürenin diğer adına …………………………denir. 

7. Farklı çeşitte taşlardan, kayaçlardan ve topraktan 

oluşan katmana ………………………… denir. 

8. Tüm canlılar solunum yaparken ………………..kullanır. 

***Doğru mu? Yanlış mı?*** 

(     ) Dünyamızı dıştan saran hava tabakasına hava küre 
veya atmosfer denir.  

(     ) Hava sadece atmosferde vardır.  

(     ) Taş kürenin diğer adı yer kabuğudur. 

 (     ) Üzerinde yaşadığımız yeryüzü kısmına su küre 
denir. 

(     ) Yeryüzü çeşitli taşların oluşturduğu kayalar ve 
topraklardan oluşmuştur. 

(     ) Taş kürenin çukur olan yerleri sularla dolarak göl 
ve denizleri, yüksek yerleri de dağları oluşturur.  

(     ) Dünya üzerindeki büyük kara parçalarına kıta 
denir. 

(     ) Yer küre üzerinde bulunan okyanuslar, denizler, 
göller, akarsular, yer altı suları, buzullar su küreyi 
oluşturur. 

(     ) Dünyamızın dörtte biri su, dörtte üçü ise toprak 

parçasıdır. 

 

 

 

 


