
 
 

1) Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri ekleyiniz. 
 

a) Dünya Mavi Gezegen olarak adlandırılır. 
b) Dünya’nın dörtte üç’ü suyla kaplıdır. 
c) Dünya’da canlılık için çok önemli bir yere sahip 

olan su molekülü vardır. 
 
      

2) Su hangi atomlardan oluşur? 
      Oksijen ve Hidrojen 
 
3) Yandaki su molekülündeki atomları 

isimlendiriniz.  
 

4) Canlılar hayatta kalmak için 
su’ya ihtiyaç duyarlar. 

 
5) Suyun halleri nelerdir? 

Katı, Sıvı, Gaz 
 

6) Dünyada 100 bardak su varsa, bunların kaç tanesi 
tuzlu su, kaç tanesi tatlı sudur? 
97 bardak tuzlu su 
3  bardak tatlı su 

 
7) Sizce su neden çok önemlidir? Kısaca açıklayınız. 

Su önemlidir çünkü tüm canlılığın yaşamı için 
Gereklidir. Öncelikle tatlı su dediğimiz 
Sular içme ve yıkanma gibi günlük ihtiyaçlarımız 
Đçin kullanılır. Tuzlu sular ise çok çeşitli amaçlarda 
Kullanılabilir. Taşımacılık gibi. Su hayatın bir 
Unsurudur. Canlılık için çok önemlidir. Bir insan aç 
Kalabilir ama susuz kalırsa o insan ölebilir. 

 
8) Eğer su olmasaydı dünyamız nasıl bir halde olurdu? 

Eğer su olmasaydı dünyamız yaşanmaz bir hale 
Gelirdi. Canlılar yaşayamazdı. Bitkiler, hayvanlar, 
Đnsanlar hatta bakteriler bile yaşayamazdı. Dünyanın 
Tüm dengesi alt üst olurdu. Vücudumuz işlevlerini 
Yitirirdi.  
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9) Su döngüsünü kısaca açıklayınız. 
Su önce buharlaşır. Sonra yağmur veya kar olarak yağar. 
Denizlere ve göllere dolar ardından yeniden buharlaşır. 
Bu döngü sürekli olarak devam eder ve canlılar için çok büyük önemi vardır. 

 
     10) Aşağıdaki kavramları şeklin üzerinde 
           doğru yerlere yazınız. 
 
           Su buharı transferi 
           Terleme 
           Buharlaşma (2 adet) 
           Süzülme 
           Su kaynağı 
           Yağış 
           Yüzey akış 
 

11)Yerüstü sularına örnek veriniz. 
Okyanus 
Deniz 
Göl 
Akarsu 

 
    12) Yer altı suları nasıl oluşur? Kısaca Açıklayınız. 
           Yer altı suları hayata yerin üstünde başlar. Su yeryüzüne yağmur olarak 
           Düşer. Bu sulardan bir kısmı doğrudan, bir kısmı da akarsu, göl 
           Ve baraj gibi suların tabakalarındaki boşluklardan yeraltına geçer.  
           Yeraltındaki suların süzülerek toplandığı bir bölge oluşur.  
 
  13) Suyun kullanım alanları nelerdir? Aşağıdaki şekillerden yaralanarak açıklayınız. 
 

1) Deniz trafiği 
2) Su sporları 
3) Petrol çıkarma 
4) Đçme suyu 
5) Kargo-yük taşımacılığı 
6) Yelken 
7) Plaj, eğlence 
8) Baraj, elektrik üretimi 

 


