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Dünyamız bir gezegendir. Milyonlarca yıl önce toz ve gaz bulutlarından oluşuyordu. 

Dünya, diğer gezegenlerle birlikte güneşin etrafında döner. Güneş etrafındaki  

dönüşünü 365 günde tamamlar. Uzaydan dünya beyaz çizgileri olan mavi bir miskete 

benzer. Dünyanın üçte ikisi sularla kaplı olduğu için mavi görünür. Beyaz görünenler ise 

bulutlardır.  

Gezegenimizin etrafı havaküreyle (atmosfer) 

çevrilidir. Bunun sayesinde bitkiler, hayvanlar ve 

insanlar yaşayabilmek için hava alırlar. 

Atmosferin alt kısımlarında (katmanlarında) ise 

hava hareketleri oluşur. Bu hava hareketleriyle 

yağmurlar ve su devridaimi (dolaşım) 

meydana gelir. Su olmasaydı yaşam 

olmazdı. 

Dünya güneşten 150 milyon kilometre 

uzaklıktadır. Güneşten çıkan bir ışık ancak 8 

dakika sonra dünyaya varır. Merkür ve Venüs 

gezenleri güneşe çok daha yakındırlar. 

Buralardaki ısı çok yüksektir ve canlıların bu 

sıcaklığa dayanması mümkün değildir. 

Dünyamızdan sonra gelen gezegenler ise güneşten daha uzaktadırlar. Mesela Neptün 
gezegeni 165 yılda ancak güneşin etrafında bir kez dönebilir. Bu yüzden bu 

gezegenlerde ısı çok düşüktür.  

Dünyamız güneşe en ideal (uygun) mesafede bulunduğundan yaşam için gerekli olan 

su, sıvı (içecek suyu) haldedir. Kutuplarda kışın ısı, eksi 70 derece ile çöllerde artı 50 

dereceler arasındadır. Bu da gezegenimizde canlıların yaşamasına olanak sağlar 

(olanak sağlamak). 

 

Bu okuma parçasının Almanca-Türkçe sözcük çalışmaları için aşağıdaki linke git:  

http://quizlet.com/_ghwas 

 

  



 Bu okuma parçasının Almanca-Türkçe sözcük çalışmaları için aşağıdaki linke git: http://quizlet.com/_ghwas 

  Lale Yılmaz 2 

Önceki sayfadaki “Dünyamız” isimli metni okuduktan sonra aşağıdaki soruları cevapla. 

 

1. Milyonlarca yıl önce dünyamız nelerden oluşuyordu? 

_______________________________________________________________ 

 

2. Dünya ve diğer gezegenler  neyin etrafında dönerler? 

_______________________________________________________________ 

 

3. Dünyamız güneşin etrafındaki  dönüşünü kaç günde tamamlar? 

_______________________________________________________________ 

 

4. Dünya uzaydan neye benzer benzer ve niçin böyle görünür? 

_______________________________________________________________ 

 

5. Gezegenimizin etrafı neyle çevrilidir? 

_______________________________________________________________ 

 

6. Hava hareketleri nerede oluşur? 

_______________________________________________________________ 

 

7. Dünyamızda su olmasaydı ne olurdu? 

_______________________________________________________________ 

 

8. Dünya güneşten ne kadar uzaklıktadır? 

_______________________________________________________________ 

 

9. Güneşten çıkan bir ışık ne kadar sürede dünyaya ulaşır? 

_______________________________________________________________ 

 

10. Güneşe dünyadan daha yakın olan hangi gezegenler vardır? 

_______________________________________________________________ 

 

11. Dünya ile karşılaştırılınca Merkür ve Venüs’te ısı nasıldır? 

_______________________________________________________________ 

 

12. Kutuplarda kışın ısı kaç dereceye kadar inebilir? 

_______________________________________________________________ 

 

13. Çöllerde ısı kaç derecedir? 

_______________________________________________________________ 
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BULMACA  

Bulmacayı Türkçelerini yazarak tamamla.  Yukarıdan aşağıya hangi sözcük saklanmış? 

Bu sözcüğü aşağıya yaz! 

 

    1      

    2      

  3        

   4       

    5      

    6      

   7       

   8       

9          

 

1) niedrig   2) Minus   3) flüssig, Flüssigkeit   4) Plus   5) der Mensch 

6) die Erde   7) das Lebewesen, lebendig   8) die Pflanze   9) das Leben 

 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 

 

 

     1 D Ü Ş Ü K 

    2 E K S İ  

  3 S I V I    

   4 A R T I   

    5 İ N S A N 

    6 D Ü N Y A 

   7 C A N L I  

   8 B İ T K İ  

9 Y A Ş A M     

 

 

 


