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1.

Güneş’in Yapısı ve Özellikleri

Test
1.

Güneş, Güneş sistemindeki bazı gezegenlerin aksine gazlardan oluşur. Yapısında bol miktarda bulunan hidrojen atomlarının çok hızlı
bir şekilde çarpışmaları sonucu oluşan heyum atomunun etrafa yaydığı enerjiden dolayı ısı ve ışık kaynağıdır. Hidrojen ve helyum Güneş’in % 99’luk kısmını oluştururken % 1’lik kısmı magnezyum, slikon, demir ve oksijenden oluşur. Dünya’ya yaklaşık uzaklığı 14
milyon km olan Güneş, Dünya’dan 1.300.000 kare daha büyüktür.
Dış yüzeyinin sıcaklığı 6.000 °C iken; iç sıcaklığı 12 milyon °C’dir.
Yukarıda Güneş’in yapısı ve özellikleri ile ilgili verilenlere bakılarak;
I. Güneş’te bulunan hidrojen atomlarının oranı,
II. Güneş’in ısı ve sıcaklığının kaynağı,
III. Dünya ile Güneş arasındaki uzaklığın büyüklüğü
ifadelerinden hangileri ile ilgili fikir edinilebilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

2.
NASA Güneş’e Dokunacak
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) gelecek yıl,
Güneş’in dış çeperine Parker Solar Probe adlı bir uzay
aracı gönderecek. Güneş’in atmosferini inceleyecek
uzay aracı yörüngede 1400 °C sıcaklığa maruz kalacak.
Güneş’in atmosferi olarak da bilinen taç küreyi inceleyecek, nasıl ısındığına dair veriler toplayacak. Güneş’e çapının yaklaşık 5 katı kadar yaklaşacak olan Parker Solar
Probe uydusu bu çalışmasını Dünya’dan 149 milyon km
ötede yapacak.

İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

Yukarıda haberde verilenler ile ilgili,
I. Parker Solar Probe uydusu, Güneş’in yüzeyine inip yapısı hakkında bilgi toplayacak.

III. Parker Solar Probe uydusunun uzaya gönderilme amacı Güneş’in atmosferindeki ısı değişkenlerini
incelemektir.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

Notlarım

5. S

Güneş Dünya’ya en yakın yıldızıdır. Diğer yıldızlar gibi çok sıcak gaz küresidir. Dünya’dan yaklaşık 150 milyon km uzaklıktadır ve yaklaşık
1,4 milyon km genişliğindedir.

ınıf
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1. ÜNİTE: Güneş, Dünya ve Ay

II. Güneş’in atmosferi ile ilgili bilgi toplayacak uzay aracının çalışmasını engelleyecek faktörlerden biri
yüksek sıcaklık olabilir.

1.
Test
3.

Güneş’in Yapısı ve Özellikleri

Öğretmen öğrencilerinden Güneş modeli oluşturmalarını ister. Yiğit ve Kerem aşağıdaki modelleri hazırlarlar.
Yiğit’in Modeli

Kerem’in Modeli
Kerem sınıfa farklı renklerde
oyun hamuru getirir, oyun hamurunu top şeklinde yapar ve
sonra diğer oyun hamuru ile
etrafını kalınca sarar. Sonrasında diğer renk oyun hamuru
ile sarar ve görseldeki gibi bıçakla düzgünce keser.
Hazırladığı modeli Güneş’e benzetir.

Yiğit sınıfa bir şeftali getirir ve şeftaliyi
görseldeki gibi dilimleyerek şeftaliyi
Güneş’e benzetir.

Buna göre öğrencilerin hazırladığı modellerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Her iki model de Güneş’i modellemek için kullanılabilir.
B) Her iki modele bakılarak Güneş’in katmanlı yapıdan oluştuğu söylenebilir.
C) Yiğit’in modelinde şeftalinin çekirdeği, Kerem’in modelinde en içteki oyun hamuru Güneş’in en sıcak
kısmını göstermektedir.
D) Her iki modelde Güneş’in küre şeklinde olduğu ve dönme hareketi yaptığı anlaşılmaktadır.

Güneş’in merkezinde enerjinin üretildiği çok
sıcak bir çekirdek bulunur. Bu enerji ışınımla dışarıya doğru hareket eder ve ışı taşınım
bölgesi (konveksiyon) denilen dış katmana
ulaşır. Sıcak gaz akımlarının yüzeye taşıdığı
enerji buradan ısı ve ışık olarak, hızla uzaya
kaçar. Yüzeyin sıcaklığı 5500°C’tur. Güneş
lekeleri, Güneş’in yüzeyindeki koyu tonlu bölgelerdir. Bunlar 1000°C daha soğuktur. Bazı
Güneş lekeleri Dünya’dan daha büyük olabilir.
Verilen metinden hareketle,

1. ÜNİTE: Güneş, Dünya ve Ay

▲. Güneş lekeleri Güneş’in ortalama sıcaklığından daha soğuktur.
■. Güneş, Dünya’dan çok büyüktür.
●. Güneş katmanlardan oluşur.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
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A) ▲ ve ■

B) ▲ ve ●

C) ■ ve ●

D) ▲, ■ ve ●

5. S

5.     •
•• 
•• 
•• 

Güneş, Dünya’mızdan 384.000 km uzaklıktadır.
Güneş’in yapısında helyum, hidrojen gibi
gazlar bulunur.
Büyüklüğü Ay ile aynıdır.
Güneş’in şekli küreye benzer.

Güneş ile ilgili olarak verilen bilgilerden
kaç tanesi doğrudur?
İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

4.

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ınıf

2.

Güneş’in Yapısı ve Özellikleri

Test
1.

NASA, Güneş’i incelemek amacıyla 2018 yılında Parker Solar Probe adlı uzay aracını uzaya gönderdi.
Uzay aracı korana olarak adlandırılan Güneş’in atmosferine girerek 7 yıl boyunca Güneş’in etrafında 24 tur
atacak. Uzay aracının görevini yerine getirebilmesi için
aşırı yüksek sıcaklıklarla baş etmesi gerekecek. Uzay
aracının içende dolaşacağı atmosfer yüzbinlerce derecenin üzerinde ve maruz kalacağı bu aşırı sıcaklıklara
dayanabilmesi için üzerinde özel tasarlanmış bir sıcaklık kalkanı koruyacak. Uzay aracı üzerindeki kablo ve sensörler de buna uygun olarak üretilmiş.
Güneş’in yapısı ile ilgili daha ayrıntılı çalışma yapacak Parker Solar Probe uzay aracının çalışmasını zorlaştıran etkenlerden;
I. Güneş’in kütlesinin büyük olmasından dolayı çok fazla kütle çekim kuvvetinin olması
II. Güneş’in atmosferindeki sıcaklığın çok yüksek olması
III. Güneş’in Dünya’ya çok uzak olması
yukarıda verilenlerden hangileri bahsedilmemiştir?

Yukarıda Güneş ile ilgili verilen bilgilerden
hareketle,
I. Güneş’te meydana gelen bazı olaylar
Dünya’da farklı etkilere neden olur.
II. Güneş’in sıcaklığı çok yüksektir.
III. Güneş, Dünya’nın etrafında dönme hareketi yapar.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

3.

D) II ve III.

Yıldızlar etraflarına ışık yayan ve bu ışığı kendi yapısından üreten gök cisimleridir. Dolayısıyla yıldızlar doğal ışık kaynağıdır.
Güneş’in de bir yıldız olduğu bilindiğine
göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Güneş de etrafına ısı ve ışık yayar.
B) Güneş’in enerjisinin hepsi Dünya’ya ulaşır.
C) Güneş’in enerjisi Dünya’da yaşamın oluşmasını sağlar.
D) Dünya üzerindeki enerjilerin kaynağı Güneş’tir.

Notlarım
Güneş, Dünya gibi katmanlardan oluşur. Güneş’in katmanları iç katmanlar ve Güneş atmosferi olarak gruplandırılabilir. Güneş atmosferi denilen dış katmanlarda zaman zaman meydana gelen patlamaların etkileri Dünya’ya kadar
ulaşır.

ınıf
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1. ÜNİTE: Güneş, Dünya ve Ay

Güneş’in yüzeyi tıpkı fırtınalı bir deniz gibi
sürekli hareket hâlinde olan, fokurdayan ve
kaynayan çok sıcak bir gaz kütlesidir. Arada
sırada gaz alevleri, fıskiyeler gibi binlerce kilometre yüksekliğe fışkırabilirler. Bunlara Güneş
fışkırması denir. Sonunda bunlar kıvrılarak
geri düşerler. Ayrıca sık sık Güneş patlaması
denilen şiddetli patlamalar da olur. Bu patlamalar uzaya parçacıklar saçar, bu parçacıklar
ise Dünya’da manyetik fırtınalara neden olur.

C) I ve III.

5. S

2.

B) I ve II.

İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

A) Yalnız I.

2.

Güneş’in Yapısı ve Özellikleri

Test
4.

6.

Güneş, devasa bir ateş topudur. Katmanlardan oluşan Güneş’in iç kısmında hidrojen
atomları birbirine hızlı bir şekilde çarpıştığında
açığa çıkan enerji ısı ve ışık olarak yüzeyinden yayılır. Merkezindeki sıcaklık, yüzeyindeki
sıcaklıktan oldukça fazladır. Yüzey sıcaklığı 6
000 °C iken yüzeyindeki kara lekelerin sıcaklığı 1 000 °C daha azdır. Bazı kara lekelerin
büyüklüğü Dünya’dan çok daha büyüktür.

Yukarıdaki görselde Güneş ve Dünya’nın büyüklüklerini yaklaşık olarak gösteren bir görsel verilmiştir.
Buna göre Güneş ve Dünya ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Güneş, uzaydaki en büyük gök cismidir.
B) Güneş’in içine birçok Dünya sığabilir.
C) Güneş ve Dünya yaklaşık aynı boyuttadır.

Verilenlere bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

D) Dünya ısı ve ışık kaynağıdır.

A) Güneş’in etrafına yaydığı enerji kaynağı
hidrojen atomlarıdır.
B) Güneş’in merkezinden yüzeyine doğru sıcaklık değeri azalır.
Berna, Güneş ve Dünya’yı temsil eden aşağıdaki şekilleri defterine çiziyor.

Güneş

Dünya

Buna göre Berna’nın çizdiği modellerden
hareketle,
1. ÜNİTE: Güneş, Dünya ve Ay

I. Güneş ve Dünya’nın şekli
II. Güneş ve Dünya’nın büyüklükleri
III. Güneş ve Dünya’nın hareketleri
kavramlarından hangilerini kesinlikle bilmediği söylenebilir?
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A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

5. S

D) Güneş’in büyüklüğü, Dünya’nın büyüklüğünden daha fazladır.

İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

5.

C) Güneş’in bir günü, Dünya’nın bir gününden
daha uzundur.

ınıf

3.

Ay’ın Yapısı ve Özellikleri

Test
1.

Uzay araştırmalarına verdiği önemle son zamanlarda dikkat çeken Hindistan, Ay’a uzay
aracı göndermeye hazırlanıyor. Uzay araçlarından biri Mart ayında Ay’a iniş yapmış olacak.
Bu görev için geliştirilmiş 3 faklı uzay aracı Ay’a
fırlatılacak. Bu araçlar bir yörünge aracı, bir iniş
aracı ve son olarak da görevin en önemli kısmı
olan gözlem aracı olacak. Yörünge aracı yüksek bir konumda Ay’ın üç boyutlu detaylı haritasını çıkarmaya çalışırken gözlem aracı ise
yumuşak bir inişin ardından iniş aracından ayrılıp Ay’ı keşfetmeye başlayacak.
Yukarıdaki habere konu olan Ay’ı inceleme amacı ile uzaya gönderilen araçlar,
I. Çok kalın bir atmosfer tabakası,
II. Yüzeyindeki toprak ve su,
III. Gece-gündüz arasındaki fazla sıcaklık farkı
ifadelerinden hangileri ile karşılaşabilir?
A) Yalnız III.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve II.

2.

İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

Dünyanın da içinde bulunduğu Güneş sisteminde çok
sayı-da gök taşı bulunur. Bu gök taşları, Dünya’nın uydusu Ay’a çarptığında izleri kalır. Bu izlere krater denir. Bu kraterlerin en büyükleri kilometrelerce çapta bile
alanları vardır. Ay’ın yüzeyi pudra gibi yumuşak hâldedir. Kalın toz tabakası olan Ay’ın yüzeyine küçük bir gök
taşı bile düşse izi kalır. Ay’ın yüzeyine Dünya’dan dürbünle bile bakıldığında belirgin olan karanlık kısımlar,
kraterlerin çukur bölgeleridir. Bu kraterlerin çukurlarının çok büyük olanları “Ay denizleri” olarak
isimlendirilmiştir.

A) Ay’ın Dünya’nın atmosferinden daha ince atmosfer tabakası vardır.
B) Ay denizleri olarak bilinen Ay’ın bölgelerine bol miktarda su bulunur.
C) Ay’ın üst yüzeyindeki toz tabakası, üstüne düşen cisimlerin izlerinin oluşmasına sebep olur.
D) Ay’ın Dünya’dan görülemeyen kısımlarındaki kraterler, görülebilir kısımdakilere göre daha büyüktür.

Notlarım

5. S

Ay; Dünya’dan küçük, küre şeklindeki bir gök cismidir. Ay’ın Dünya’dan küçük olması çekim kuvvetini etkiler. Ay’ın çekim etkisi, Dünya’nın
yaklaşık altıda biri kadardır.
ınıf
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1. ÜNİTE: Güneş, Dünya ve Ay

Ay’ın özellikleri ile ilgili verilenlere bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

3.
Test

Ay’ın Yapısı ve Özellikleri
5.

3.

Fen bilimleri öğretmeni, Ay’ın yapısı ve özellikleri ile ilgili olarak öğrencilerinden neler bildiklerini söylemelerini ister.
Öğrencilerin ifadeleri aşağıdaki gibidir.
Dünya’nın atmosferine göre oldukça ince atmosfer tabakası vardır.
Tuana

Ay’a meteorların çarpması sonucu oluşan derin çukurlara krater adı verilir. İrili ufaklı birçok
kraterin bulunduğu Ay’daki bu kraterlere farklı
isimler de verilmiştir. Ay’daki bilinen bu kraterler üzerine yeni bir meteor düşmedikten sonra
şekli değişmemektedir.

Hem kendi ekseni etrafında hem
de Dünya’nın etrafında hareket
eder.
Reyhan

Buna göre Ay’da Dünya’ya göre çok daha
fazla sayıda kraterin bulunmasının temel
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Buse

Gökyüzüne gün gün bakıldığında
görünümünde değişim olur.

Atmosferindeki gazlardan dolayı
hava olayları gerçekleşir.

A) Ay’da hava olaylarının sıklıkla gerçekleşmesi

Tarık
Buna göre hangi öğrenci Ay ile ilgili yanlış
bilgi vermiştir?

B) Ay’ın yüzeyinde denizlerin bulunması
C) Ay’ın Dünya’nın sahip olduğu kadar kalın
bir atmosferinin bulunmaması

4.

Gezegenlerin etrafında dolanan gök cisimlerine uydu denir. Geceleri gökyüzünde görülen
Ay, Dünya’nın tek doğal uydusudur. Ay bir ışık
kaynağı değildir. Görülebilmesinin nedeni Güneş’ten aldığı ışığı yansıtmasıdır.

1. ÜNİTE: Güneş, Dünya ve Ay

Buna göre Ay ile ilgili,
▲ Dünya’nın etrafında dolanma hareketi yapar.
■ Büyüklüğü Dünya’dan fazladır.
● Bütün gök cisimleri gibi parlaktır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
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A) Yalnız ▲

B) ▲ ve ●

C) ■ ve ●

D) ▲, ■ ve ●

5. S

İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

D) Ay’ın kütlesinin Dünya’ya göre çok daha
küçük olması

A) Tuana

B) Reyhan

C) Buse

D) Tarık

ınıf

4.

Ay’ın Hareketleri ve Evreleri

Test
1.

Dünya’ya uzaklığı 385.000 km mesafede bulunan Ay Dünya’nın çevresindeki turunu 29,5 günde tamamlar. Turu boyunca Güneş’in Ay’ın üzerinde belli bir bölgeyi aydınlatmasından
dolayı çeşitli şekiller alır. Ay’ın bu farklı görünümleri, Ay’ın evreleri olarak tanımlanır. Bu evreler Ay’ın dünya çevresindeki
turunu tamamlamasıyla tekrar başa döner.
29,5 gün içinde; Yeniay, ilk dördün dolunay ve son dördün olmak üzere 4 ana evre oluşurken hilal ve şişkinay olmak üzere
2 ara evresi oluşur.
Buna göre Ay’ın evreleri ile ilgili aşağıda yapılan hangi yorum doğru değildir?
A) Gökyüzünde Ay’ı dolunay şeklinde gören bir kişi, yaklaşık 4
hafta sonra tekrar dolunay şeklinde görebilir.
B) Bir aylık süre içinde Ay’ın farklı şekillerde görünmesi Ay’ın kendi ekseni etrafında dönmesinden
kaynaklanır.
C) Yeni ay evresini bir aylık süre içinde tekrar gözlemleyen bir kişi bu süre içinde Ay’ı hilal şeklinde
görebilir.
D) Ay’ın ana evrelerinin oluşum süresi yaklaşık bir haftadır.

Merve 15 gün boyunca evlerinin bahçelerinden Ay’ı gözlemlemiştir. Gözlem süresince Ay’ın görülen
şekillerini aşağıdaki gibi çizmiştir.

1. Gün

7. Gün

İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

10. Gün

15. Gün

A) 1. gün Ay, hilal evresindedir.
B) 7. gün Ay, son dördün evresindedir.

C) Merve 15 günde bir kez Ay’ın ana evresini gözlemlemiştir.
D) 10. gün Ay ara evresindedir.

Notlarım
Ay kendi ekseni etrafında dönme hareketi yaparken Dünya etrafında dolanma hareketi yapmaktadır. Ay’ın kendi ekseni etrafındaki bir tam
turu için geçen süre ile Dünya etrafındaki bir tam turu için geçen süre aynıdır.

ınıf
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1. ÜNİTE: Güneş, Dünya ve Ay

Buna göre Merve’nin gözlemlediği Ay’ın evreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

5. S

2.

4.

Ay’ın Hareketleri ve Evreleri

Test
3.

Ay, Dünya etrafında dolanma hareketi yaparken Ay’ın,
Dünya ve Güneş’e göre konumu sürekli değişir. Bu değişiklikler nedeniyle Ay’ın, Güneş ışığı alan kısımları
sürekli değişir ve Dünya’dan Ay’a bakan biri Ay’ı farklı
şekillerde görür.

2

Güneş

Aşağıda Ay’ın Dünya’ya göre farklı zamanlardaki konumları numaralandırılarak gösterilmiştir.

1

3

4

Yiğit numaralandırılmış konumlarda Dünya’dan gözlemlenen Ay’ın şekillerini aşağıdaki gibi karışık olarak
diziyor.
K

L

M

N

Buna göre Yiğit’in çizdiği şekiller ve numaralandırılmış konumlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) K şekli Ay’ın 1 numaralı dolunay evresine aittir.
B) L şekli Ay’ın 4 numaralı son dördün evresine aittir.
C) M şekli Ay’ın 3 numaralı ilk dördün evresine aittir.
D) N şekli Ay’ın 2 numaralı yeni ay evresine aittir.

Ay’ın evreleri, Ay’ın Dünya etrafında dolanması sonucu oluşur. Yaklaşık 29 günde Ay’ın
tüm evreleri gökyüzünde gözlenebilir.

1. ÜNİTE: Güneş, Dünya ve Ay

Oktay 02.10.2019 tarihinde Ay’ı gökyüzünde
gözlemleyememiştir. Ay’ın yeni ay evresinde
olduğunu bilen Oktay’ın ileriki günlerde gözlemlediği Ay evreleri aşağıda karışık olarak
verilmiştir.

K

L

M

Buna göre Oktay’ın, Ay’ın evrelerini gözlemleme sırası aşağıdakilerden hangisi
gibidir?
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A) K - L - M

B) K - M - L

C) M - L - K

D) L - M - K

5. S

İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

4.

ınıf

5.

Ay’ın Hareketleri ve Evreleri

Test
1.

Esma, babasının gökyüzünü gözlemlemek için aldığı teleskop ile akşam saatlerinde Ay’ın ana evreleri
gözlemleyerek evre şekillerini aşağıdaki gibi not eder.
: (1 Haziran) - Ay’ın tamamı parlak bir tepsi gibi görünür.
Dolunay

Yeniay

İlkdördün

Sondördün

: (8 Haziran) - Yarısı aydınlık, yarısı karanlıktır. Ters D şeklindedir.

lkdördün

Sondördün

: (15 Haziran) - Ay’ın tamamı karanlık olarak gözlenir.
Dolunay

Yeniay

İlkdördün

Sondördün

: (21 Haziran) - Ay’ın sağ tarafı aydınlık, sol tarafı ise az karanlıktır.
Yeniay

İlkdördün

Buna göre;

Sondördün

I. Dolunay evresi ile yeni ay evresi arasındaki süre 1 haftadır.
II. Esma, gözlemi sürecinde Ay’ın 1/2’lik kısmını 2 defa karanlık olarak gözlemler.
III. Yeni ay evresinde Ay’ın üzerine hiç Güneş ışığı düşmez.
IV. Esma gözleminin 3. haftasında Ay’ı “D” şeklinde görür.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II.

C) III ve IV.

D) II, III ve IV.

Ay Neden Şekil Değiştirir?
Dünya’dan bakıldığında Ay’ın Güneş tarafından aydınlatılan yerlerini gördüğümüz için Ay’ın şekli
değişiyormuş gibi görünür.
İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

A) Ay’ın kendi etrafında dönmesi
B) Güneş’in kendi etrafında dönmesi
C) Ay’ın Güneş’in etrafında dolanması

D) Ay’ın Dünya ile birlikte Güneş etrafında dolanması

Notlarım
Güneş her zaman Ay’ın yarısını aydınlatır ancak Ay, Dünya etrafında her gün farklı bir konumda bulunduğu için Ay farklı şekillerde görülür.

ınıf
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1. ÜNİTE: Güneş, Dünya ve Ay

Ay’ın Güneş tarafından farklı yerlerinin aydınlatılması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

5. S

2.

B) II ve IV.

5.

Ay’ın Hareketleri ve Evreleri

Test
3.

Fen bilimleri dersi öğretmeni Seda Hanım öğrencilerinden 1 ay boyunca, dörder gün arayla, Ay’ın evrelerini gözlemleyip, gördükleri evreleri tarih belirterek çizmelerini istiyor. 5. sınıf öğrencilerinden Arif
ödevi çok beğeniyor ve hemen o akşamdan başlayarak çizimlerini bir kâğıda not ediyor. 16 gün süreyle
4 çizimini tamamlayan Arif son 3 çizimi için gözlem yapmayı unutuyor. Ay’ın evreleri konusunu yeni
öğrenmiş olan Arif geri kalan çizimleri zihninden tamamlamak istiyor.
Arif’in çizimi

1

2

3

4

Yukarıda 4 çizimi verilmiş evreleri takiben çizebilecek 3 farklı evre çizimi aşağıdaki verilenlerde
hangisi gibi olamaz? (Koyu kısımlar Dünya’dan bakıldığında karanlık olan bölgelerdir.)
A)

C)

Samet’in, teleskobu ile farklı günlerde yapmış
olduğu gözlemdeki Ay’ın iki farklı görüntüsü
aşağıda verilmiştir.

1. Gözlem

2. Gözlem

Buna göre Samet’in elde ettiği iki görüntü
arasındaki süre aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
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A) 365 gün

B) 30 gün

C) 14 gün

D) 7 gün

5. S

İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

1. ÜNİTE: Güneş, Dünya ve Ay

4.

B)

D)

ınıf

6.

Güneş, Dünya ve Ay

Test
1.

Bilgi: Ay, Dünya gibi kendi etrafında dönerken aynı zamanda Dünya ile birlikte Güneş’in etrafında da
dolanmaktadır. Dünya da hem kendi etrafında dönmekte hem de Güneş etrafında dolanmaktadır.
Esma, Ezgi ve Ayşe, Güneş, Dünya ve Ay’ın hareketlerini temsili olarak göstermek için kendi aralarında aşağıdaki olayı canlandırırlar.

Ayşe

Esma

Ezgi

Buna göre Esma, Ezgi ve Ayşe’nin canlandırdığı olay ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi
doğrudur?
A) Ezgi’nin yaptığı hareket sadece Ayşe’nin etrafında dolanma hareketidir.
B) Esma, hem kendi çevresinde hem de Ezginin çevresinde hareket etmiştir.
C) Ayşe, Güneş’i; Ezgi Ay’ı; Esma ise Dünya’yı temsil eden hareket yapmaktadır.
D) Ezgi’nin dönme hareketinin yönü ile dolanma hareketinin yönü aynı değildir.

Fen bilimleri öğretmeni Aslı, 5/B sınıfı öğrencilerinden
Olcay’a 1. dönem proje konusu olarak Güneş, Dünya
ve Ay’ın birbirlerine göre hareketini temsil eden bir model hazırlamasını söylemiştir. Olcay, yaptığı araştırmalar sonucunda yandaki modeli oluşturmuştur.

Güneş
Ay

Dünya

Aslı Öğretmen, proje modelini inceledikten sonra Olcay’a modelinde bazı hatalarının olduğunu söylemiştir.
İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

Buna göre Olcay,

I. Ay’ın yörüngesini yanlış çizmiştir. Ay, Dünya’nın ve Dünya ile birlikte Güneş’in etrafında dolanmalıdır.
III. Güneş’in konumunu yanlış vermiştir. Güneş hem Ay’ın hem de Dünya’nın etrafında dolanmalıdır.
ifadelerinden hangisini yaparsa hatasını düzeltmiş olur?
A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve II.

D) I ve III.

Notlarım
Ay’ın Dünya etrafındaki dönüş yönü, Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüş yönü ile aynıdır. Bu nedenle yeni ay evresinden
sonra ilk dördün evresi oluşurken Ay’ın sağ tarafındaki bölgenin aydınlık alanı artmaktadır.
ınıf
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1. ÜNİTE: Güneş, Dünya ve Ay

II. Dünya’nın yörüngesini yanlış çizmiştir. Dünya, Ay’ın etrafında dolanmalıdır.

5. S

2.

6.

Güneş, Dünya ve Ay

Test
3.

4.

M

L

K

1 yönü

Yukarıda verilen modelde K, L ve M harfleri
Güneş, Dünya ve Ay’ı temsil etmektedir.

2 yönü

A

B
C

Buna göre modelin doğru olabilmesi için yapılacak eşleştirme aşağıdakilerden hangisi
gibi olmalıdır?

Boya ile çizilen
yörüngeler

K

Mehmet okul bahçesi zeminine Ay, Dünya ve
Güneş modelleri çizerek hareketlerini de gösteren bir model oluşturacaktır. Daire şeklinde
çizdiği bölümlere gelen öğrencilerin; ok yönünde ve kesik çizgilerle çizilen yörüngelerde
dönme veya dolanma hareketi yapmasını
sağlayarak konunun öğrenciler tarafından
daha iyi anlaşılmasını sağlamak ister.
Buna göre çizilen modelle ilgili;

II. B ile gösterilen bölüme gelen çocuk Dünya’yı temsil eder ve kendi çevresinde 1 yönünde dönerken A ile gösterilen dairenin
etrafında 2 yönünde dolanır.

1. ÜNİTE: Güneş, Dünya ve Ay

III. C ile gösterilen daireye giren çocuk kendi etrafında 1 yönünde dönme hareketi
yaparken B’nin etrafında dolanır ve aynı
zamanda B ile birlikte A’nın etrafında 1 yönünde dolanır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
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A) Yalnız II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

5. S

İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

I. A ile gösterilen daireye giren çocuk güneş
sistemindeki yıldızı temsil eder ve 1 yönünde dönme hareketi yapar.

L

M

A)

Ay

Güneş

Dünya

B)

Güneş

Ay

Dünya

C)

Dünya

Ay

Güneş

D)

Güneş

Dünya

Ay

ınıf

1.

UYGULAMA

Ünite

A. Aşağıda verilen ifadelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeler ile doldurunuz.
hidrojen

büyük
ısı

helyum
kraterler

1. Güneş

ve

aynı

4. Ay

ve

ışık
hava olayları

gibi gazlardan oluşur.

2. Güneş’in çapı, Dünya’nın çapından
3. Güneş

Dünya’nın

tür.
kaynağıdır.

uydusudur.

5. Ay yüzeyinde meteorların çarpması sonucu oluşan
6. Ay’da Dünya’daki gibi

vardır.

görülmez.

7. Dünya’dan Ay’a bakıldığında Ay’ın her zaman

yüzü görülür.

B. Aşağıda verilen şekillerde, Dünya’dan bakan bir gözlemcinin Ay’ın hangi evrede olduğunu altlarındaki kutucuğa yazınız.

1. ÜNİTE: Güneş, Dünya ve Ay

4

5. S

3

2

İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

1

ınıf
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1.
Ünite

UYGULAMA

C. Aşağıdaki verilen ifadelerin doğru olanlar için yanındaki kutucuğa “D”, yanlış olanlar için yanındaki kutucuğa “Y” yazınız.
1.

Ay, sadece Dünya’nın etrafında dolanır.

2.

Ay, Güneş etrafındaki hareketini 365 gün 6 saatte tamamlar.

3.

Dünya, kendi ekseni etrafındaki hareketini saat yönünün tersine yapar.

4.

Güneş, kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapmaz.

5.

Ay’ın kendi ekseni etrafındaki hareketinin yönü saat yönündedir.

6.

Ay, Dünya etrafındaki hareketini 29 günde tamamlar.

D. Aşağıda verilen bulmacayı doldurunuz.

4

1
3

1. ÜNİTE: Güneş, Dünya ve Ay

2

İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

5

1. Yeni ay evresinden hemen sonra oluşan ara evredir.
2. Ay’ın Dünya’ya bakan kısmının karanlık olduğu evredir.
3. İlk dördün evresinden bir hafta sonra gerçekleşen evredir.
4. Dünya’dan Ay’ın sol yarısının aydınlık görüldüğü evredir.
5. Yeni ay evresinden bir hafta sonra gözlemlenen evredir.
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