Adı Soyadı : ……………………………….
Numarası : ……………………………….
Konu: 6.ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ
1-Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D,yanlış olanların başına Y yazınız.
(

) Dünya’nın şekli küreye benzer.

(

) Dünya’mız sağdan ve soldan basık, üstten şişkindir.

(

) Doğadan yararlanarak yönlerimizi bulabiliriz.

(

) Güneş her zaman batıdan doğar.

(

) Dolaplar ve kitaplıklar duvara sabitlenirse devrilebilir.

(

) Dere yatakları doldurulmalı ve daraltılmalıdır.

(

) Damlalar halinde yeryüzüne ulaşan yağış türüne“rüzgar” denir.

(

) Hızla düşen türlü irilikteki buz parçalarının oluşturduğu yağış türüne ise “dolu” denir.

(

) Bazı atıklar işlenerek yeniden değerlendirilebilir.

(

) Geri dönüşüm sayesinde doğa kirlenir.

(

) Yer şekilleri, toprak yapısı, iklim koşulları çevrenin doğal unsurlarıdır.

(

) Doğal unsurların, insanların yaşamları üzerinde etkisi yoktur.

(

) Eşyalarımızı yapmak için, meyvelerini yemek için de ağaçlara ihtiyacımız vardır.

(

) Kestiğimiz ağaçların yerine yenilerini dikmemiz gerekir.

(

) Hayvanların, yaşamaları için kendilerine uygun besinlerle beslenmeleri gerekir

(

) Tüm hayvanlar ot yiyerek beslenirler.

2- Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle tamamlayınız.
batıdan -gündüz -canlılar -ihtiyacı - kaldırımlar -kaynakları-kaynakların -yollar-sağlamdoğudan- -gece
 Canlıların en önemli ……………..havadır.
 Güneş ışığı ………………..için çok önemlidir.
 Yerleşim birimleri genelde su ……………..…yakınına kurulur.
 Geri dönüşüm sayesinde doğadaki ……………………..tüketimi azalır.
 Yağışlı havalarda ………………..ve ………………..kaygan olur.
 Binaların inşasında …………………malzemeler kullanılmalıdır.
 Güneş ………………doğar ve ………………batar.
 Dünya’nın Güneş gören yüzünde………………., diğer yüzünde …………..yaşanır.
bekirbulut

3- Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvan yetiştirmenin yararlarından değildir?
A-Sorumluluk almayı ve üretmeyi öğreniriz.
B-Bitki ve hayvanlar hakkında daha fazla bilgi sahibi oluruz.
C-Oyuncağa ve arkadaşa ihtiyaç duymayız.
4- Aşağıdakilerden hangisi bitki yetiştirmek için gerekli değildir?
A-Tohum

B-Toprak

C- Saksı

5- Bitkisel üretim için en verimli toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?
A-Kireçli toprak

B-Killi toprak

C-Humuslu toprak

6- Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün yararlarından birisi değildir?
A-Doğadaki kaynaklar korunur.
B-Çevre kirliliği azalır.
C-Doğadaki kaynaklar azalır.
7- Yağışlar hangi olay sonucunda gerçekleşir?
A- Bulutların sıcak hava tabakasıyla karşılaşması sonucu
B- Bulutların ılık hava tabakasıyla karşılaşması sonucu
C- Bulutların soğuk hava tabakasıyla karşılaşması sonucu

8- Aşağıdakilerden hangisi deprem sonrasında yapmamız gereken bir davranış değildir?
A-Yakınlarımızla iletişim kurmak
B-Acil durum çantası hazırlamak
C-Dayanıklı ve sağlam evler yapmak
9- Aşağıdaki yön bulma yöntemlerinden hangisi güneyi gösterir?
A-Kutup Yıldızı

B- Ağaçların yosunlu tarafı

C-Karınca yuvalarının ağzı

10- Mevsimlerin oluşmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A-Dünya’nın Güneş’in etrafında dönmesi
B-Güneş’in Dünya’nın etrafında dönmesi
C-Havaların bazen sıcak bazen soğuk olması
11- Bir gece ve bir gündüzden oluşan toplam süre aşağıdakilerden hangisidir?
A-24 saat

B-48 saat

C-12 saat
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