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Okulda 
uygulanacak 

yazılı sınavlar ile 
aynı konuları

kapsayan bu bölüm
okuldaki başarınızı 

artıracaktır.
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tarihe kadar işlenen

konulardan oluşan 

bir deneme sınavıdır.
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“dijitalim” uygulamasıyla testlerin altında 
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tüm öğrencilerinin sonucuna ulaşabilir.
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6.1.1.1. Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır.

6.1.1.2. Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş’e yakınlıklarına göre sıralayarak bir 

model oluşturur.

6.1.2.1.Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder.

6.1.2.2. Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder.

6.1.2.3. Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur.
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 ➥ Güneş sisteminde 8 tane gezegen vardır. Bunlar Güneş’e yakınlık sırasına göre Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jü-
piter, Satürn, Uranüs ve Neptün’dür. Bu gezegenler Güneş etrafında belirli bir yörüngede dolanırlar. Küresel yapıda 
olup, kendilerine ait kütle çekim kuvvetleri vardır. Bu gezegenlerin özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Karasal Gezegenler (İç Gezegenler) Gazsal Gezegenler (Dış  Gezegenler)

Merkür

Güneşe en yakın olan ve Güneş sisteminin 
en küçük gezegenidir. Atmosferi yoktur. Yü-
zeyinde krater havzaları bulunur. Çok sıcak-
tır. 

Jüpiter
Güneş sisteminin en büyük gezegenidir. 
63 uyduya sahiptir. 

Venüs

Dünya yörüngesine en yakın gezegendir. 
Yeryüzünden gözüken en parlak gezegen-
dir. Gün doğumunda ve gün batımında çıp-
lak gözle görülebilir. Halk tarafından çoban 
yıldızı olarak bilinir.

Satürn

Halkasıyla bilinir. Jüpiter’den sonra en 
büyük ikinci gezegendir. 56 adet uydusu 
vardır. Atmosferinin çoğu sıkılaşmış basit 
hidrojen molekülünden oluşur. Dünya’dan 
teleskopla gözlemlenebilir.

Dünya

Güneş sisteminde yaşam olan tek gezegen-
dir. Atmosferi vardır ve gece gündüz arasın-
da sıcaklık farkı fazla değildir. Ay, tek uydu-
sudur. İç gezegenlerin en büyüğüdür.

Uranüs
Güneş sisteminin 3. büyük gezegenidir. 
Dönme ekseni 90°C’ye yakın eğikliktedir.

Mars

Dünya yörüngesine en yakın ikinci gezegen-
dir. Mars’ta gök taşı çarpmasından dolayı 
kraterler oluşmuştur. Mars’ın yüzeyi demir 
elementinden dolayı kırmızı görünüme sa-
hiptir. Bundan dolayı kızıl gezegen olarak 
bilinir.

Neptün

Büyüklük bakımından 4. sıradadır. Gü-
neş’e en uzak gezegendir. Teleskopla gö-
rülmeden önce matematiksel hesaplama-
lar sonucunda varlığı hesaplanmıştır.

Güneş

Merkür

Venüs

Dünya

Mars

Jupiter

Satürn

Uranüs

Neptün

Dünya Venüs

MerkürMars

 ➥ Güneş sisteminde gezegenler dışında meteorlar, as-
teroidler ve gök taşları bulunur. Meteorlar, gezegenler 
arasında bulunan ve her yöne hareket edebilen gök ci-
simleridir .

 ➥ Meteorlar uzayda hareket ederken bazen Dünya’nın 
çekim alanına girip atmosferde sürtünerek yanarlar. 
Çok sayıda meteor tamamen yanmadan yeryüzüne 
ulaşır bunlara meteor taşı ya da gök taşı adı verilir.
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A. Aşağıda Güneş sisteminde yer alan gezegenlerin isimleriyle bu gezegenlere ait bazı özellikler aşa-
ğıda verilmiştir. Kutu içerisindeki özelliklerin, isimleri verilen gezegenlerden hangisine ait olduğu-
nu belirleyiniz. Kutuların üzerlerindeki numaraları, ait oldukları gezegen isimlerinin altlarına yazınız.

Merkür Uranüs Satürn Venüs
Dünya Neptün Jüpiter Mars

2
En büyük gezegendir. 

Diğer gezegenlerin toplam 
kütlelerinden iki kat daha bü-

yüktür. En önemli özelliği kırmı-
zı büyük lekelerinin olmasıdır.

5

Küçük, sıcak ve 
oldukça rüzgarlı bir gezegendir.

Güneş’e yakınlığına göre
ikinci sıradadır.

4

Güneş’e en yakın gezegendir. 
Taşlı bir yüzeye sahiptir ve 

Güneş sistemindeki en küçük 
gezegendir.

3

Bu gezegene 1986 yılında Voyager 
isimli uzay aracı gönderilmiştir.  

Mavi - yeşil bir renge sahiptir ve etra-
fında halkalar vardır. Yan yatmış varil 

gibi yuvarlanarak hareket eder.

6
Güneş’e olan yakınlığına göre se-
kizinci gezegendir. On üç uyduya 
ve dev bir gaz kütlesine sahiptir. 
Uydularından yedisi küçüktür. En 
büyük uydusunun adı “Triton” dur.

8

En büyük ikinci gezegendir. 
Buzdan oluşan halkalara sa-

hiptir.

1

Yaşamın olduğu tek gezegen-
dir. Bir tane uydusu vardır.

7

Güneş’e olan yakınlığına göre 
dördüncü gezegendir. “Kızıl 
Gezegen” olarak adlandırılır.
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1. Güneş etrafında dolanan kendi enerjisini üretmeyen farklı büyüklükteki gök cisimlerine gezegen denir. Gezegenler; Gü-
neş’e faklı uzaklıkta, elips şeklindeki yörüngelerinde aynı yönde dolanırken kendi eksenleri etrafında da dönme hareketi 
yaparlar.

Bir araştırmacı K, L ve M gezegenleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilere ulaşıyor.

  • K gezegeni uydusu ve halkası olmayan bir gezegendir.

  • L gezegeni Güneş’e en uzak iç gezegendir.

  • M gezegeni sistemin ikinci büyük gezegenidir.

Buna göre K, L ve M gezegenlerinin Güneş’e olan uzaklıklarını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)

Gezegen

Güneş’e
olan uzaklık

K L M

B)

Gezegen

Güneş’e
olan uzaklık

K L M

C)

Gezegen

Güneş’e
olan uzaklık

K L M

D)

Gezegen

Güneş’e
olan uzaklık

K L M

2. Merve, gezegenleri karasal, gazsal, iç gezegen 
ve dış gezegen olmalarına göre sınıflandırarak 
bir tablo hazırlıyor.

G
E

ZE
G

E
N

LE
R Karasal İç Gezegen Gazsal Dış Gezegen

K ✓ ✓

L ✓ ✓

M ✓ ✓

N ✓ ✓

Merve’nin hazırladığı tabloyla ilgili arkadaş-
larının yaptığı açıklamalardan hangisi yan-
lıştır?

A) Selim: K gezegeni Güneş’e en yakın iki ge-
zegenden biri olabilir.

B) Emine: L gezegeni Satürn olabilir.

C) Hamit: M gezegeni Uranüs olabilir.

D) Hülya: N gezegeni bilinen en büyük geze-
gen olabilir.

3. Güneş sistemindeki bir gezegenle ilgili bilgiler 
aşağıda verilmiştir.

  • Teleskopla Dünya’dan bakıldığında yüzey 
şekilleri gözlenebilir.

  • İki uydusu vardır. Halkası yoktur.

  • Yüzeyi kırmızı renkte toz veya kaya ile kaplı 
olduğu için “Kızıl Gezegen” olarak bilinir.

Buna göre, bu gezegenle ilgili olarak;

 I. Jüpiter gezegeni ile arasında asteroit kuşa-
ğı bulunur.

 II. Güneş’e yakınlık bakımından dördüncü sı-
rada yer alır.

 III. Dünya bu gezegenden yaklaşık 2 kat kü-
çüktür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) I ve II.

C) I ve III. D) I, II ve III.

1

İPUCU

››	 Güneş’e en uzak 

gezegen Neptündür. 

Neptün bir dış geze-

gendir.
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4. • Gezegenler Güneş’e farklı uzaklıkta, elips şeklindeki yörüngelerinde aynı yönde dolanırlar.

Gezegen

Güneş’e olan uzaklık

K L M

  • Güneş sistemindeki bazı gezegenler kendi etrafında saat yönünün tersinde 
dönerken, bazıları saat yönünde dönerler.

Bir araştırmacı K, L ve M gezegenleri ile ilgili olarak yaptığı araştırmalar sonu-
cunda aşağıdaki bilgilere ulaşıyor.

  • K gezegeni kendi etrafında saat yönünde dönen bir karasal gezegendir.

  • L ve M gezegenleri ise gazsal gezegenlerdir.

K, L ve M gezegenlerinin Güneş’e olan uzaklıkları grafikteki gibidir.

Buna göre K, L ve M gezegenleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez?

A) L gezegeni Jüpiter, M gezegeni Uranüs olabilir.

B) K gezegeninin yörüngesinde dolanan uydusu yoktur.

C) K, L ve M gezegenlerinin çevresinde halkası vardır.

D) M gezegeninin uydu sayısı, L gezegeninin uydu sayısından az olabilir.

5. • Bir gezegen çevresinde belirli bir yörünge-
de dolanan gezegenden küçük gök cisimle-
rine uydu denir.

  • Gezegenlerin hiç uydusu olmayacağı gibi 
birden fazla uydusu da olabilir.

K, L ve M ile gösterilen gezegenlere ait uydu 
sayılarını gösteren grafik şekildeki gibidir.

Gezegen

Uydu Sayısı

67

2

K L M

1

Grafiğe göre K, L ve M gezegenleri ile ilgili 
olarak,

 I. L gezegeni Venüs ve Mars gezegenlerinin 
arasında bulunur.

 II. M gezegeni Güneş sisteminin en büyük ge-
zegenidir.

 III. K ve L gezegenleri karasal, M gezegeni 
gazsal gezegendir.

ifadelerinden hangileri doğru olabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

C) II ve III. D) I, II ve III.

6. Bulutsuz bir gecede Dünya’ya yaklaşan mete-
orların parlak ışık saçtıkları gözlenebilir.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangi-
siyle açıklanabilir?

A) Kendilerinin ışık kaynağı olmaları

B) Güneş ışığını yansıtmaları

C) Sürtünme sonucu atmosferde akkor hâline 
gelmeleri

D) Yapılarında karanlıkta parlayan fosfor bu-
lundurmaları

İPUCU

››	 Dış gezegenlerin 

hepsinin çevresinde 

halkaları vardır.
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2
1. Fen bilimleri öğretmeni Barış Bey, öğrencilerinden uzay hakkındaki son gelişmeleri gazete ve dergilerden araştırmalarını, 

ilgi çekici haberleri sınıfta paylaşmalarını istemiştir.

Velihan, sınıfa getirdiği Bilim Teknik dergisindeki yazıyı arkadaşları ile paylaşmıştır.

Dünya nüfusunun hızlı artması ve doğal kaynakların hızla tükenmesi nedeniyle yeni kaynakların aranması zorunlu hâle 
gelmiştir. Dünyadaki doğal kaynaklar, artan ihtiyaçlara yetmediği için uzay madenciliği gündeme gelmiştir. Uzaydaki 
gök cisimlerinden maden elde etmeye dayalı madencilik çalışmaları, uzay madenciliği olarak adlandırılır.
Günümüzde endüstride en çok kullanılan ve ekonomik değeri yüksek olan bakır, kalay, çinko, gümüş, kurşun ve altın 
gibi maden rezervlerinin önümüzdeki yüzyıl içerisinde tükeneceği tahmin edilmektedir. Üretimi giderek azalan platin-
yum ve kobalt gibi değerli elementlerin gök cisimlerinden çıkartılıp Dünya’ya getirilmesi uzmanlar tarafından düşünül-
mektedir.
Araştırmacılara göre en yakındaki 500 tonluk gök cismine uzay aracını gönderip ihtiyaç duyulan madenleri Dünya’ya 
getirme işlemi 6 ile 10 yıllık bir süre içinde gerçekleşebilir.

Velihan’ın okuduğu haberden sonra Barış Öğretmen madenciliğin yapılacağı gök cisimlerinin farklı boyutlarda kaya parça-
ları olduğunu, Güneş etrafında bolca bulunan cisimler olduğunu söylüyor.

Bu durumda madencilik yapılacak gök cismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yıldız B) Gezegen C) Asteroit D) Gök taşı

2. • İç gezegenler büyüklük ve yapı olarak birbi-
rine benzer ve kayalık yapıdadır.

  • Dış gezegenler, gaz yapıdadır ve her biri 
kalın bir atmosfere sahiptir.

Şekildeki görselde iç ve dış gezegenler göste-
rilmektedir.

Buna göre iç ve dış gezegenlerle ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hanisi söylenemez?

A) Dış gezegenlerin büyüklükleri iç gezegenle-
rin büyüklüklerinden çok daha fazladır.

B) Dış gezegenlerin hepsinin halkası ve uydu-
su vardır.

C) İç gezegenlerin bazılarının uydusu varken 
hiçbirinin halkası yoktur.

D) İç gezegenlerin en büyüğü Venüs, dış geze-
genlerin en büyüğü Jüpiter gezegenidir.

3. Güneş etrafında dolanan, ışık kaynağı olma-
yan farklı büyüklükteki gök cisimlerine geze-
gen denir. Güneş sisteminde 8 gezegen bulun-
maktadır.

Fen bilimleri dersinde gezegenlerin özelliklerini 
pekiştirmek isteyen öğretmen, öğrencilerinden 
gezegenlerin özelliklerini içeren birer kart ha-
zırlamalarını istemiştir. Öğrencilerin kartlarında 
aşağıdaki bilgiler yazmaktadır.

Merve :  Gezegenlerin en büyüğü olduğu için 
dev gezegen olarak da bilinir.

Burak :  Uydusu ve halkası yoktur.

Aylin :  İç gezegen olup, kendi etrafında saat 
yönünde döner.

Kaan :  Bilimsel çalışmalara göre zehirli gaz-
larla oluşmuş bir atmosfere sahip 
olduğu için canlı yaşamına elverişli 
değildir.

Buna göre hangi öğrencilerin kartındaki 
bilgiden, bahsedilen gezegene kesin olarak 
ulaşılamaz?

A) Merve ve Burak B) Burak ve Kaan

C) Merve ve Aylin D) Aylin ve Kaan

İPUCU

››	 Güneş sisteminin 

beş milyar yıl önceki 

oluşumu sırasında 

ortaya çıkan aşınmış 

kaya ve metal parça-

larına asteroit denir.
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4. • Güneş etrafında dolanan, kendi enerjisini üretemeyen 
farklı büyüklükteki gök cisimlerine gezegen denir.

  • Güneş sisteminde Güneş’e farklı uzaklıklarda bulunan 
sekiz gezegen bulunur.

  • Gezegenler; Güneş etrafında dolanma ve kendi etrafın-
da dönme hareketi yaparlar.

Güneş sisteminde yer alan X ve Y gezegenleri şekilde gös-
terilmiştir.

X ve Y gezegenleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) X gezegeni iç (karasal) gezegen, Y gezegeni dış (gazsal) gezegendir.

B) Y gezegeni Güneş sisteminin 3. büyük gezegeni, X gezegeni Güneş sisteminin 7. büyük gezegenidir.

C) Y gezegeni Jüpiter’e, X gezegeninden daha yakındır.

D) X ve Y gezegenleri Güneş etrafında Dünya ile aynı yönde dolanırlar.

5. 
Bu gezegenin Güneş’e olan uzaklığı 
227.936.637 km’dir. Gezegenin ismi Yu-
nan mitolojisinde Savaş Tanrısı’dır. Bu ge-
zegende Güneş sisteminin en büyük dağı 
olan Olimpos bulunur. Bu dağ Dünya’nın 
en büyük dağı olan Everest’ten 3 kat daha 
büyüktür. Yüzey sıcaklığı –140°C ile 20°C 
arasındadır. Büyük oranda karbondioksit 
içeren ince bir atmosferi vardır.
Bu gezegen Güneş sisteminde Dünya dı-
şında yaşam içermesi en muhtemel geze-
gen olarak düşünülmektedir. Bu gezegene 
birçok ülkeden düzinelerce uzay aracı gön-
derilmiştir.

Makalede bahsedilen gezegenle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Güneş’e yakınlık bakımından dördüncü sı-
rada yer alır.

B) Yüzeyi kırmızı renkte toz ve kaya ile kaplı 
olduğu için “Kızıl Gezegen” olarak bilinir.

C) Güneş sisteminin yedinci büyük gezegenidir 
ve Dünya’dan yaklaşık 2 kat küçüktür.

D) Kendi ekseni etrafında yatay olarak dönen 
tek gezegendir.

6. Öğretmenin sorduğu soruya Satürn cevabı-
nı veren öğrenciye öğretmen aşağıdaki so-
rulardan hangisini yöneltmiş olamaz?

A) En büyük 2. gezegenimiz hangisidir?

B) Halkası olan gezegenlerden birisi hangisi-
dir?

C) Jüpiter-Uranüs gezegeni arasında bulunan 
gezegen hangisidir?

D) Dönme yönü diğer gezegenlerden farklı 
olan gezegen hangisidir?

İPUCU
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1. 

• Atmosferindeki yoğun karbondioksitten dolayı sera 
etkisinin yaşandığı bir gezegendir.

• Güneş’e yakınlık bakımından ikinci sıradadır.

VENÜS GEZEGENİ

• Dünya’nın yaklaşık 10 katı büyüklüğündedir.

• Güneş’e yakınlık bakımından altıncı sıradadır.

SATÜRN GEZEGENİ

  • Bir araştırmacının yukarıda özellikleri verilen gezegenlerle ilgili araştırmalar yapıp, teleskoplarla gezegenleri incelemiş-
tir.

Buna göre araştırmacının yaptığı incelemelerle ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşması beklen-
mez?

A) Venüs gezegeninin yüzey sıcaklığı, Satürn gezegeninin yüzey sıcaklığından çok fazladır.

B) Venüs gezegeninin çevresinde belirli yörüngede dolanan küçük gök cisimleri yokken, Satürn gezegeninin çevresinde 
belirli yörüngelerde dolaşan çok sayıda küçük gök cismi vardır.

C) Venüs gezegeni Satürn gezegenine göre Dünya’ya daha yakındır. 

D) Venüs ve Satürn gezegenlerinin çevrelerinde toz, buz ve kaya parçacıklarından oluşan halkalar bulunur.

2. Güneş sistemindeki gezegenler Güneş çevre-
sinde farklı uzaklıklarda belirli yörüngelerde sı-
ralanırlar ve Güneş sistemindeki gezegenlerin 
büyüklükleri birbirinden farklıdır.

Şekilde K, Dünya ve L gezegenleri görülmek-
tedir.

K LDünya

K gezegeni Güneş’e Dünya’dan daha yakın bir 
gezegeni; L gezegeni ise Güneş’e Dünya’dan 
daha uzak bir gezegeni temsil etmektedir.

Buna göre K ve L gezegenleri ile ilgili olarak,

 I. K gezegeninin uydusu ve halkası yoktur.

 II. L gezegeni dış gezegendir.

 III. L gezegeninin uydu sayısı K gezegeninin 
uydu sayısından fazladır.

ifadelerinden hangileri kesinlikle söylenebi-
lir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.

C) I ve III. D) I, II ve III.

3.  

VenüsDünyaJüpiter

MarsNeptünSatürn

Hasan ve Liva gezegenler ile ilgili kart oyunu 
oynuyorlar. Oyunun amacı ise rakibinin elinde-
ki kartı tahmin etmektir. Liva kart destesinden 
yukarıdaki kartlardan Jüpiter kartını seçiyor.

Hasan’ın seçilen kartı bulmak için tek bir 
soru sorma hakkı olduğuna göre,

 I. Güneş sistemindeki en büyük gezegen mi?

 II. Yuvarlanan varil gibi mi hareket eder?

 III. Dış gezegenlerden biri mi?

 IV. En fazla uyduya sahip olan gezegen mi?

sorularından hangisi Hasan’ı sadece doğru 
cevaba götürür?

A) I ve II. B) I ve III.

C) I ve IV. D) I, III ve IV.

İPUCU

››	 Güneş sisteminde en 

fazla uyduya Jüpiter 

ve Satürn gezegen-

leri sahiptir.
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4. Güneş sisteminde bulunan gezegenler Gü-
neş’e yakından uzağa doğru; Merkür, Venüs, 
Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Nep-
tün şeklinde sıralanır. Dünya ile Güneş ara-
sındaki mesafe 149.517.871 km’dir. Bu me-
safe 1 astronomik birim olarak kabul edilir. Bu 
ölçü birimi sayesinde gök bilimciler Dünya’nın 
Güneş’e olan uzaklığından yola çıkarak diğer 
gezegenlerin Güneş ile mesafesini astronomik 
birim cinsinden belirler.

Mars gezegeninin Güneş’e olan uzaklığı aşa-
ğıda astronomik birim cinsinden verilmiştir.

MARS: 1.52 AU

Buna göre Merkür ve Jüpiter gezegenlerinin 
Güneş’e olan uzaklığının astronomik birim 
cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi 
olabilir?

MERKÜR JÜPİTER

A) 1,2 9,58

B) 0,387 5,20

C) 9,58 19,2

D) 5,20 9,58

5. Gökçe K, L ve M gezegenleri ile ilgili yaptığı 
araştırmalar sonucu aşağıdaki sonuçlara ulaş-
mıştır.

  • K gezegeni; L ve M gezegenlerine göre Gü-
neş’e olan uzaklığı daha fazladır.

  • L gezegeninin hem uydusu hem de halkası 
vardır.

  • M gezegeninin uydusu ve halkası yoktur.

Buna göre K, L ve M gezegenleri aşağıdaki 
seçeneklerden hangisi gibi olamaz?

K L M
A) Uranüs Satürn Mars

B) Satürn Jüpiter Merkür

C) Neptün Uranüs Venüs

D) Neptün Satürn Merkür

6. • Güneş sisteminin milyarlarca yıl önceki olu-
şumu sırasında ortaya çıkan aşınmış boya 
ve metal parçalarına asteroit denir.

  • Asteroitler Güneş’in çevresinde farklı ko-
numlarda bulunabilirler.

Aşağıdaki görselde Güneş sisteminde bulunan 
asteroitlerin oluşturduğu Asteroit kuşağı göste-
rilmektedir.

Şekilde gösterilen asteroit kuşağı ile ilgili 
olarak,

 I. İç gezegenlerle, dış gezegenleri birbirinden 
ayırır.

 II. Asteroit kuşağına komşu olan gezegenlerin 
uydu sayıları birbirinden farklıdır.

 III. Jüpiter ile Mars gezegenleri arasında bulu-
nur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) Yalnız III.

C) I ve II. D) I, II ve III.

İPUCU

››	 Uydusu olmayan 

gezegenler Merkür 

ve Venüs’tür.
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Ay Tutulması

Güneş ile Ay’ın arasına Dünya’nın girme-
si sonucunda oluşur. Dünya’nın gölgesi 
Ay’ın üzerine düşer. Tutulma anında Ay, 
Dünya’dan kısa süre de olsa gözlenemez. 
Her ay gerçekleşmez. Ay tutulması olayın-
da Ay, dolunay evresindedir.

Güneş Tutulması

Ay’ın, Dünya ile Güneş’in arasına girmesi sonucunda meydana 
gelir. Tutulmanın gerçekleşmesi için Ay, yeni ay evresinde olma-
lıdır. Tutulma anında Ay, Dünya’ya yeteri kadar yakınsa Ay’ın 
görünen çapı Güneş’in çapından büyük olur. Güneş’in tamamını 
kaplar, buna tam Güneş Tutulması denir. Her yer sanki gece ol-
muş gibi kararır. 

Ay bazen konumundan dolayı Güneş’in bir parçasını örter. Buna 
parçalı Güneş Tutulması denir. Her ay gerçekleşmez. Dünya’nın 
her tarafından gözlenmesi mümkün değildir.

 ➥ Güneş ve Ay Tutulmasının Ortak Yanları

 � Tutulma gerçekleşmesi için Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultuda olmalıdır.

 � Tutulmalar ışığın doğrusal yayılmasının sonucunda oluşan gölge ve yarı gölge olaylarıdır.

Bilgi Hazinesi

2.Güneş ve Ay Tutulmaları

,DÜSün, 
analiz et

A. Yandaki modeli sınıfa getiren Hakan, Güneş ve Ay tutulmasını arkadaşlarına anlatacaktır. Bu mo-
dele bakarak hangi sonuçları çıkartabiliriz.

 ..................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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DÜSün, 
karar ver

,
B. Aşağıda ifadelerin doğru “D” ya da yanlış “Y” olduğuna karar vererek ilgili ok yönünde ilerleyiniz ve 

doğru çıkıştaki gezegenin özelliğini boş bırakılan yere yazınız.

Güneş tutulması Dünya üzerin-
de her yerden gözükür.

Güneş tutulmasında Ay, dolunay 
evresindedir.

Ay tutulması her ay 
gerçekleşir.

Ay’ın Dünya’ya olan 
konumuna göre Gü-
neş tutulması parçalı 
ve tam tutulma şeklin-

de gözükür.

Ay tutulması olayında 
Dünya’nın gölgesi 

Ay’a düşer.

Tutulma olayları tam 
gölge ve yarı gölge 
olaylarına örnektir.

Ay’ın Dünya ile Güneş arasına girme-
siyle Ay tutulması oluşur.

Merkür JüpiterDünya NeptünVenüs UranüsMars Satürn

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
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1. Ayfer Öğretmen:  Güneş tutulması, Dünya’nın 
her yerinden aynı anda göz-
lenebilir mi?

Didem: Evet

Ayhan: Evet

Mete: Hayır

Ayfer Öğretmen:  Güneş tutulmasını çıplak 
gözle gözlemlemek doğru 
mudur?

Didem: Evet

Ayhan: Hayır

Mete: Hayır

Yukarıda Ayfer Öğretmen ve öğrencileri ara-
sında geçen diyaloglar verilmiştir.

Buna göre öğrencilerin verdikleri doğru ya-
nıt sayıları aşağıdakilerden hangisinde ve-
rilmiştir?

Didem Ayhan Mete
A) 1 2 1

B) 0 1 2

C) 1 1 2

D) 0 2 1

2. Güneş tutulması Ay, Güneş’in ve Dünya’nın 
arasında kaldığında gerçekleşir.

Aşağıdaki görselde Güneş tutulması gösteril-
miştir.

Buna göre Güneş tutulması ile ilgili olarak;

 I. Ay, Dünya üzerine gelen Güneş ışığının bir 
kısmını veya tamamını engeller.

 II. Dünya üzerinde gündüz olan her bölgede 
gerçekleşir.

 III. Güneş tutulmasında Ay dolunay evresinde-
dir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.
C) I ve II. D) I, II ve III.

4

İPUCU

››	 Güneş tutulmasında 

Ay’ın gölgesinin 

düştüğü bölgelerde 

Güneş görülmemek-

tedir.

3. Aşağıdaki görsellerde Ay ve Güneş tutulmaları gösterilmiştir.

Güneş tutulması Ay tutulması

Bu görselleri inceleyen bir öğrenci Güneş tutulmasının, Dünya’nın Güneş’e bakan her yerinde gözlenemediğini, Ay tutul-
masının ise Dünya’nın Güneş’e bakmayan her yerinde gözlenebildiğini farketmiştir.

Buna göre öğrencinin farkettiği bu durum aşağıdakilerden hangisi ile en iyi açıklanabilir?

A) Her durumda Ay’ın Dünya’ya Güneş’ten daha yakın olması

B) Güneş’in Ay ve Dünya’ya göre çok büyük olması

C) Ay’ın Dünya’dan daha küçük olması

D) Ay’ın kendi etrafında ve Dünya’nın etrafında aynı hızla dönmesi
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4.  

Yukarıda şekli verilen tutulmayla ilgili olarak,

 I. Güneş tutulmasıdır.

 II. Ay, yeni ay evresindedir.

 III. Her ay gerçekleşir.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) I ve II. B) Yalnız II.

C) Yalnız III. D) I, II ve III.

5. Güneş ve Ay tutulmaları ile ilgili bir makalede 
aşağıdaki bilgilere yer verilmiştir.

Ay ve Güneş tutulmaları; Ay’ın, Dünya’nın 
etrafındaki yörünge hareketi sırasında bu-
lunduğu konuma bağlı olarak gerçekleşir. 
Ay’ın gölgesi, Dünya’nın üzerine düştü-
ğünde Güneş tutulması gerçekleşirken, Ay 
Dünya’nın gölgesine girdiğinde Ay tutul-
ması görülür. Güneş tutulmasında Ay yeni 
ay evresinde, Ay tutulmasında Ay dolunay 
evresindedir. Ay her ay dolunay ve yeni ay 
evresinde olmasına rağmen her ay Güneş 
ve Ay tutulmaları gerçekleşmez.

Bir yıl içerisinde en az iki tutulma (her ikisi 
de Güneş tutulmasıdır.), en fazla ise yedi 
tutulma gerçekleşebilir. (Dört Güneş, üç ay 
ya da beş Güneş, iki ay tutulması)

Buna göre her ay Güneş ve Ay tutulmasının 
görülmemesinin sebebi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Ay’ın kendi etrafında dönme yönü ile Dünya 
etrafındaki dolanma yönünün aynı olması

B) Ay’ın Dünya çevresindeki yörüngesinin, 
Dünya’nın Güneş çevresindeki yörüngesine 
göre eğik olması

C) Dünya’nın Ay’dan büyük, Güneş’ten küçük 
olması

D) Ay’ın, Dünya’ya Güneş’ten daha yakın olması

6. Ay, Güneş ile Dünya arasına girdiği zaman 
Ay’ın gölgesi Dünya’nın üzerine düşer. Bu du-
rumda Güneş tutulması yaşanır. Güneş tutul-
ma sırasında Güneş, Dünya’dan geçici bir sü-
reliğine görülemez.

Bir öğrenci Güneş tutulmasını modellemek için 
gök cisimlerinin büyüklüklerini göz önüne alıp 
aşağıdaki cisimleri seçiyor ve aynı doğrultuda 
büyükten küçüğe yan yana diziyor.

Basketbol topu Hentbol topu Pinpon topu

Öğrencinin modelinin doğru olabilmesi için 
aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılma-
lıdır?

A) Basketbol topu ile pinpon topu yer değiştir-
melidir.

B) Hentbol topu ile basketbol topu yer değiş-
tirmelidir.

C) Pinpon topu, hentbol topuna biraz daha 
yaklaştırılmalıdır.

D) Hentbol topu ile pinpon topu yer değiştiril-
melidir.
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››	 Dünya üzerinde bir 

noktada Güneş tutul-

ması gerçekleştiğin-

de aynı yerde tekrar 

Güneş tutulması 

gözlemlenebilmesi 

için 375 yıl geçmesi 

gerekir.

››	 Güneş tutulması 

Dünya’nın bir kısmın-

da gerçekleşirken Ay 

tutulması Ay’ın tama-

mında gerçekleşir.
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2. Ecem Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini araştırır ve bu konuyu arkadaşlara sunmak için bir modelleme yapmak ister. 
Modellemesinde el feneri, portakal  ve fındık kullanarak aşağıdaki düzeneği hazırlar.

El feneri

Fındık Portakal

Ecem’in Güneş tutulması modellemesi ile ilgili, 

Bu modellemede portakal Dünya’yı, fındık Ay’ı ve el feneri Gü-
neş’i temsil etmektedir.

Selma

Osman

Bu olay anında fındığın gölgesi, portakalın bir kısmını bir süreli-
ğine karanlıkta bırakır, dolayısıyla Dünya’nın tamamı karanlıkta 
kalmaz.

Bu olay sırasında Ay, yeni ay evresindedir yani Dünya’da gece-
yi yaşayanlar Ay’ı gözlemleyemez.

Ertuğrul

öğrencilerinden hangilerinin yorumu doğrudur?

A) Yalnız Selma   B) Selma ve Osman

C) Osman ve Ertuğrul   D) Selma, Osman ve Ertuğrul

5
1.  Kaan, demir bilye ve el feneri arasına boncuk koyarak el 

fenerinden ışık gönderiyor. Bu durumda demir bilyenin el 
fenerine bakan kısmında boncuğun gölgesinin oluştuğunu 
görüyor.

Daha sonra demir bilye ile boncuğun yerini değiştirerek ye-
niden ışık gönderiyor. Bu durumda ise demir bilyenin göl-
gesinin tamamen boncuğun üzerine düştüğünü görüyor.

El
feneri

Boncuk

Demir bilye
Şekil-1

El
feneri Demir bilye Boncuk

Şekil-2

Kaan’ın yaptığı bu işlemlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) El feneri Güneş’i, boncuk Ay’ı ve demir bilye Dünya’yı temsil etmektedir.

B) Şekil-1’in temsil ettiği tutulmada Ay yeni ay evresinde, şekil-2’nin temsil ettiği tutulmada Ay, dolunay evresindedir.

C) Şekil-1’de Güneş tutulması, şekil-2’de Ay tutulması modellenmiştir.

D) Şekil-1’de demir bilyenin, şekil-2’de ise boncuğun tamamı gölgede kalır.
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3.  

Güneş

Ay
Dünya

Ay  yörürge

Güneş tutulması Güneş - Ay - Dünya sıralamasının gerçekleşmesi ile oluşur. Ay, Güneş’in Dünya’dan disk hâlinde görünen 
kısmını tamamıyla kapatır ve bu sırada Güneş’in en dış tabakası çıplak gözle görülebilir hâle gelir. Bilim insanları bu anı 
gözlemlemek için gözlem yapılabilecek yerlerde aylar öncesinden yerlerini ayırtırlar.

Yukarıda Güneş tutulması hakkında bazı bilgiler verilmiştir. 

Buna göre Güneş tutulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Güneş tutulması sırasında Güneş, Dünya ve Ay’ın konumları düşünüldüğünde Ay’ın dolunay evresinde olduğu söyle-
nebilir.

B) Güneş tutulmasının basit teleskoplarla ve çıplak gözle izlenmesinde bir sakınca yoktur.

C) Güneş tutulması sonrası olacak olan doğal afetlere karşı önlemler alınmalıdır.

D) Güneş tutulmasının nerede ve ne zaman olacağı astronomi bilimi sayesinde hesaplanabilir.  

4. Güneş tutulması 
olayında Güneş, 
Dünya ile Ay arası-
na girer.

Dünya’dan bakan 
gözlemci Güneş tu-
tulmasında Güneş’i 
bir süre göremez.

Güneş tutulması 
olayında Ay, yeni ay 
evresindedir.

Güneş tutulma-
sı Dünya’nın her 
yerinde aynı anda 
gözlenir.

Yukarıdaki kutucuklarda Güneş tutulmasıyla 
ilgili bilgiler verilmiştir. 

Yalnış bilgilerin yer aldığı kutucuklar taran-
dığında tablonun görünümü aşağıdakiler-
den hangisi gibi olur?

A) B)

C) D)
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