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Ad Soy Ad :CEVAP ANAHTARI 

FEN BİLİMLERİ 1.ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI 
 

1. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (40 puan) 

 

 Su katmanında okyanuslar, denizler, göller bulunur 
 

 Toprak ve kayalardan oluşan katmanın adı Taş küre dir. 
 

 Yanardağ patlamaları sayesinde lavlar yer yüzüne çıkar. 
 

 Dünya’nın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk bilim insanı Pisagor dur. 
 

 Denizden bize yaklaşan geminin önce dumanı görürüz. 
 

 Kristof Kolomb gemisi ile hep batıya gittiği sırada hiç kimsenin bilmediği  

     Amerika Kıtası’nı keşfetmiştir. 

 Dünya’nın en merkezindeki katmanın adı Çekirdek dir. 
 

 Hava kürenin diğer adı atmosfer dir. 
 

 Dünya’yı çevreleyen ve çeşitli gazlardan oluşan tabakaya hava tabakası denir. 
 

 Dünya haritasında karaları yeşil renkle gösteririz. 

 

2. Aşağıdaki bilgiler numaraları ile eşleştiriniz. (16 puan) 

 

 

 

 

 

 

lavlar hava tabakası Taş küre Çekirdek atmosfer 

Pisagor dumanı yeşil Amerika göller 

Dünya’nın etrafını gemisi ile 

dolaşan Portekizli denizcidir. 

  Macellan 1   Mavi Gezegen 2 

Uzaydan bakıldığında Dünya’nın 

renginden dolayı o ismi almıştır. 

Yer kabuğunun altındaki katmandır. 

Kayalar lav halinde bulunur. 

  Mağma 3   Düz bir tepsi 4 

Eski insanlar Dünya’nın şeklini öyle 

sanırlarmış. 
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3. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına “D” , yanlış olanların başına “Y” 

yazınız.( 30 puan) 

 

(…D…) Kara katmanı ile su katmanı iç içedir. 

(…D…) Dünya’yı üç parçaya böldüğümüzde, karalar bir parçası kadar, sularda      

iki parçası kadar alan kaplar. 

(…Y…) Uzaktan yaklaşan geminin önce gövdesini görürüz. 

(…Y…) Kara katmanının kalınlığı Dünya’nın her yerinde aynıdır. 

(…Y…) Hava olayları su katmanının içinde meydana gelir. 

(…D…) Dünya kutuplardan biraz basık, ortasından şiş bir küreye 

benzemektedir. 

(…D…) Okyanus, deniz ve akarsu tabanı kara katmanından oluşur. 

(…D…) Hava kürenin diğer adı atmosferdir. 

(…D…) Amerika’yı Cristopher Colomb keşfetmiştir. 
 

(…Y…) Canlılar sadece taş kürede yaşarlar. 

 

4.  

 

 

(14puan) 

Yukarıdaki görsele göre Dünya’nın küreye benzediğini nasıl açıklarsınız?  

Sahilden denize doğru bakarken bize doğru yaklaşan geminin önce 

dumanını, sonra bacasını, sonra gövdesinin bir kısmını en son geminin 

tamamını görürüz. 


