
  

 

***Dünyamızın Şekli*** 

                                                                                  

 

  

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Boşlukları Tamamlayalım*** 

şeklini şişkin gezegenden top 

direğini Dünya basık küre 

1. Üzerinde yaşadığımız gezegene ………….. adı 

verilir. 

2. Dünya, Güneş sistemindeki 9 ………………biridir. 

3. Dünya, ……… veya portakala benzer. 

4. Dünya'mız alttan ve üstten …………, ortası 

biraz …………… olan bir ……….dir.  

5. Eskiden beri insanlar yaşadığımız Dünya'nın 

………………… merak etmişlerdir. 

6. Karaya doğru yaklaşan geminin önce 

…………….. görürüz. 

***Doğru mu? Yanlış mı?*** 

(     ) Dünya'nın bir tepsi gibi düz olduğunu 

düşünenler vardı.  

(     ) Bazı insanlar Dünya'nın kocaman bir öküzün 

boynuzları üzerinde duran bir yer olduğunu 

sanıyorlardı.  

(     ) Uzaydan çekilen fotoğraflar Dünya’nın 

küreye benzediğini ispatlamıştır. 

 (     ) Dünya yuvarlak olduğu için hep aynı yönde 

giden gemi başladığı noktaya ulaşabilmiştir. 

(     ) Aynı yönde ilerleyen uçak başladığı noktaya 

geri dönemez. 

(     ) Uzaktan gelen geminin önce direği görünür. 

(     ) Eski zamanlarda bir grup insan Dünya’nın bir 

öküzün boynuzları üzerinde durduğunu, öküzün 

boynuzlarını sallamasıyla deprem olduğunu 

düşünüyorlardı. 

(     ) Bir uçak sürekli aynı yönde uçarsa uzayda 

kaybolur. 

 

 

 

***Test*** 

1. Sahile doğru yaklaşan bir gemiye baktığımızda 
önce geminin direkleri görülür. Daha sonra 
gövdesini görürüz.  

Yukarıdaki bilgiye bakarak; bu durum 
aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?     

A. Denizlerin tuzlu olduğunu                 
B. Gemilerin çok hızlı hareket ettiğini                       
C. Dünya’nın yuvarlak olduğunun    

      
2. Aşağıdakilerden hangisi, geçmişte Dünya’nın 

şekli ile ilgili öne sürülen görüşlerdendir?     
A. Dünya, düz bir tepsi şeklindedir.                     
B. Dünya’nın şekli üçgene benzemektedir.                     
C. Dünya, bir boru gibi silindir şeklindedir.  

                
3. Ankara’dan havalanan bir uçak sürekli batıya 

doğru giderse bir süre sonra tekrar Ankara’ya 
gelir.  
Bu durum Dünya ile ilgili aşağıdaki hangi 
konu hakkında bilgilenmemizi sağlar?  
A. Şekli                      C.  İklimi                       
B. Denizleri    

 
4. Dünya’mızın şekli aşağıdakilerden daha çok 

hangisine benzemektedir?     
A. Balon  
B. Armut                                     
C. Pinpon topu  

 
5. Dünya’mızın ……………….benzeyen bir şekli 

vardır.  
Noktalı yere hangi ifade gelmelidir? 
A. Küreye                 C.   Cembere  
B. Silindire  

 

6. Dünya’mızın şeklini doğru şekilde açıklayan 

ifade hangisidir?  

A. Dünya’mız alttan ve üstten basık, 

yanlardan şişkincedir. 

B. Dünya’mız alttan düz ve üsten düz, 

yanlardan şişkincedir. 

C. Dünya’mız yanlardan şişkince, alttan ve 

üstten tümsektir. 

 

 

 


