GÜNEŞ SISTEMI
- Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırabileceksiniz.
- Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş’e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturabileceksiniz.

Aşağıda verilen ifadeleri “Doğru” ya da “Yanlış” olarak değerlendiriniz. İfadeye ait göstergenin ibresini
uygun yönde çiziniz.
1

Gezegenler Güneş etrafında dolanırken aynı zamanda kendi eksenleri
etrafında da dönerler.

2

Bütün gezegenlerin uyduları vardır.

3

Güneş etrafında dolanan sekiz adet gezegen vardır.

4

Güneş sisteminde Dünya en büyük karasal gezegendir.

5

Merkür ve Venüs dış gezegenlerdir.

6

Güneş’e en yakın gezegen Merkür, en uzak olan gezegen ise Neptün’dür.

7

En büyük dış gezegen Satürn’dür.

8

Mars gezegeni “Çoban Yıldızı” adıyla bilinir.

9

Her gezegenin Güneş etrafındaki dolanma süresi farklıdır.
Güneş sisteminde en büyük gezegen Jüpiter, en küçük gezegen Nep-

10 tün’dür.

11 Jüpiter bir gaz devidir, yani gazsal gezegendir.
12 Karasal gezegenlerin yapısı çoğunlukla gaz ve toz bulutlarından oluşur.
13 Güneş sistemindeki her gezegenin bir yörüngesi vardır.
14 Dünya ve Mars karasal gezegenlerdendir.
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1. Aşağıda boş bırakılan yerlere, verilen sözcüklerden uygun olanları yazınız.
asteroit

uydu

sekiz

Jüpiter

Uranüs

meteor

gezegen

Merkür

Güneş sistemi

iç gezegenler

dokuz

1- Güneş etrafında dolanan gezegenler, bu gezegenlerin uyduları, kuyruklu yıldızlar
ve diğer gök cisimlerinden oluşan topluluğa ……………………. denir.
2- Hem kendi etrafında dönen hem de bağlı olduğu yıldızın çevresinde dolanan belirli büyüklükteki gök cisimlerine ……………………. denir.
3- Güneş sisteminde ……………………. tane gezegen vardır.
4- En büyük üçüncü gezegendir. Güneş çevresinde yuvarlanan bir varil gibi hareket
eden gök cismi ……………………. gezegenidir.
5- Güneş’e yakın olan gezegenlerden biri olup uydusu ve halkası olmayan gök cismi
……………………. gezegenidir.
6- Yapısında metaller olup yüzeyleri katı hâlde olan gezegenlere …………………….
denir.
7- Gezegenlerin etrafında belirli yörüngelerde dolanan, etrafında dolandıkları gezegenden daha küçük gök cisimlerine ……………………. denir.
8- Güneş sisteminde kütlece en büyük olan gök cismi ……………………. gezegenidir.
9- Uzayda serbest hâlde dolaşan, yapılarında demir, nikel gibi çeşitli maddeler bulunan gök cisimlerine ……………………. adı verilir.
10- Güneş etrafında dolanırken kendi ekseni etrafında da dönebilen, sayıları çok fazla olan, gezegenden küçük kaya parçalarına ……………………. denir.
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Kerem, robotik kodlama dersinde oyun tasarlamayı öğrenmiştir. Bunun üzerine Güneş sistemi ile ilgili bir oyun yapmaya karar verir. Tasarladığı oyunda göreve çıkan
uzay gemileri vardır. Bu uzay gemileri doğru gezegenlere iniş yaptığında görev başarıyla tamamlanıp oyunun ilk bölümü bitmektedir. Uzay gemilerinin üzerinde ise iniş
yapacakları gezegenin ismi yazmaktadır.
Uzay gemilerini, Güneş’e yakınlıklarına göre doğru gezegenlere indiriniz.

1.
Gezegen

3.
Gezegen

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

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

5.
Gezegen

7.
Gezegen

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

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

2.
Gezegen

4.
Gezegen

6.
Gezegen

8.
Gezegen

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

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

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

..................
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Numaralandırılmış ifadeleri karşılayan kavramları bulup bulmacadaki ilgili yerlere yazınız.
1

2

4

3
6
5

7

8

9

1. Güneş sisteminin oluşumundan arta kalan,
Mars ile Jüpiter arasında bulunan kaya ve metal
parçalarına denir.
2. Bazı gezegenlerin etrafında dolanan, gezegenden küçük gök cisimleridir.
3. Güneş sisteminde yaşam olduğu bilinen tek gezegendir.
4. Atmosfere giren ve yeryüzüne düşerken yanarak arkasında ışık çizgisi bırakan gök taşlarının halk
arasındaki ismidir.
5. Güneş'e yakınlık sıralamasında altıncı sırada
yer alan gezegendir.
6. “Kızıl Gezegen” olarak bilinen gezegendir.
7. Satürn'e komşu gezegenlerden biridir.
8. Mars ile Jüpiter arasında kalan alandır.
9. Gazsal gezegenlerin sayısıdır.
10. Güneş'e yakınlık sıralamasında Merkür'den
sonra gelen gezegendir.
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Görselleri verilen gezegenlerin isimlerini şemadaki ait oldukları yerlere yazınız.
Yapıları
Bakımından
Gezegenler
Karasal Gezegenler

Gazsal Gezegenler

(...............................)

(...............................)

Bu gezegenleri büyüklüklerine göre sıralayınız.
1- ......................................

5- ......................................

2- ......................................

6- ......................................

3- ......................................

7- ......................................

4- ......................................

8- .....................................
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Aşağıda gezegenlere ait bazı ifadeler verilmiştir. Buna göre verilen ifadenin hangi
gezegen veya gezegenlere ait olduğunu belirleyip “X” işareti koyunuz.
Merkür

Venüs

Dünya

Mars

Jüpiter

Satürn

Uranüs Neptün

Gazsal gezegen
En büyük dört
gezegen
En küçük gezegen
Uydusu olan
gezegen
“Dünya’nın ikizi” olarak bilinen gezegen
Halkası olan
gezegen

Aşağıda verilen ifadelerin ait olduğu gök cismini belirleyerek "X" işareti koyunuz.

Meteor

1- Gezegen değildir.
2-

Dünya yüzeyine çarpmadan atmosferde buharlaşan asteroit parçasıdır.

3- Uzaydan yeryüzüne ulaşan kaya parçasıdır.
4- Yapısında demir, nikel gibi çeşitli madenler vardır.
5- Halk dilinde “kayan yıldız” olarak bilinir.
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Gök Taşı

Jüpiter

Mars
Asteroit
Kuşağı

Asteroit kuşağının Mars ve Jüpiter arasında
olduğunu öğrenen öğrenci, Güneş sistemindeki
diğer gezegenlerin de Güneş’e yakınlık sıralamasını yapmıştır. Bu sıralamaya göre birer gezegen ismi yazmıştır. Sonrasında da arkadaşlarına
bu gezegenlerin komşularının ne olduğunu sormuştur.

Yukarıdaki metne göre aşağıdaki boş bırakılan yerleri doldurunuz.
Satürn
..................

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

Dünya
..................

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

Mars
..................

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

Venüs
..................

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

Uranüs
..................

..................
Jüpiter

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

..................
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Kerem ve Ece aileleri ile birlikte konaklamak üzere bir otele giderler. Otelde biri tek katlara, diğeri
çift katlara çıkan iki adet asansör bulunmaktadır.
Toplam sekiz kat bulunan otelde her kata bir gezegen ismi verilmiştir. Otelde tek katlara (ilk kattan
son kata doğru) iç gezegenlerin isimleri küçükten
büyüğe sıralanarak verilmiştir. Ayrıca çift katlara
da (ilk kattan son kata doğru) dış gezegenlerin
isimleri küçükten büyüğe sıralanarak verilmiştir.
Bu bilgileri resepsiyon görevlisinden öğrenen Kerem ve Ece odalarının hangi katta olduğunu sorarlar. Resepsiyon görevlisi Kerem’e “Sizin odanız en
büyük iç gezegenin adını taşıyan katta bulunmaktadır.” der. Ece'nin odasını ise “En büyük dış gezegenin adını taşıyan kattadır.” diyerek tarif eder.
Buna göre Kerem ve Ece’nin odalarının kaçıncı katta olduğunu ve bu katın hangi gezegenin ismini taşıdığını tabloya yazınız.
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GÜNEŞ VE AY TUTULMALARI
- Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin edebileceksiniz.
- Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin edebileceksiniz.
- Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturabileceksiniz.

Aşağıda yer alan kutucuklardaki ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yönünde ilerlenerek
çıkışlardan birine ulaşılacaktır.

Ay tutulması sırasında Ay, Güneş’e
Dünya’dan daha
yakındır.

Güneş
tutulması, Ay’ın
yeni ay evresinde gerçekleşir.

1. Çıkış

2. Çıkış

Bir
gök cisminin,
araya başka bir
gök cismi girmesiyle
tümünün ya da bir
parçasının görünmez olması olayına
tutulma denir.

Güneş
tutulması Dünya’nın karanlık
tarafından gözlemlenebilir.

3. Çıkış

4. Çıkış

Ay tutulması, Ay’ın
dolunay evresinde
gerçekleşir.

Güneş
tutulması
sırasında Dünya,
Güneş ile Ay
arasındadır.

5. Çıkış

6. Çıkış

Güneş ve Ay
tutulması her ay
gerçekleşir.

7. Çıkış

8. Çıkış

Buna göre doğru olan çıkış hangisidir?
Aşağıda verilen ifadelerin sonundaki uygun olmayan sözcüğün üzerini çiziniz.
- Birinci çıkışa ulaşan bir öğrenci Güneş tutulmasının Ay’ın hangi evresinde gerçekleştiğini bilmektedir/bilmemektedir.
- İkinci çıkışa ulaşan bir öğrenci Ay tutulması sırasında Ay, Dünya ve Güneş’in birbirlerine göre konumlarını bilmektedir /bilmemektedir.
- Üçüncü çıkışa ulaşan bir öğrenci Güneş tutulmasının gözlemlendiği konumda gece mi
yoksa gündüz mü yaşandığını bilmektedir/bilmemektedir.
- Dördüncü çıkışa ulaşan bir öğrenci tutulmanın tanımını bilmektedir/bilmemektedir.
- Beşinci çıkışa ulaşan bir öğrenci Güneş tutulması sırasında Ay, Dünya ve Güneş’in
birbirlerine göre konumlarını bilmektedir/bilmemektedir.
- Altıncı çıkışa ulaşan bir öğrenci Ay tutulmasının Ay’ın hangi evresinde gerçekleştiğini
bilmektedir/bilmemektedir.
- Yedinci çıkışa ulaşan bir öğrenci Güneş ve Ay tutulmasının ne sıklıkta gerçekleştiğini
bilmektedir/bilmemektedir.
- Sekizinci çıkışa ulaşan bir öğrenci Ay tutulmasının Ay’ın hangi evresinde gerçekleştiğini bilmektedir/bilmemektedir.
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Aşağıda Güneş ve Ay tutulmasına ait bazı özellikler verilmiştir:
1. Ay, karanlıkta kaldığı için Dünya üzerinden gözlenemez.
2. Ay, Güneş ışığının bir kısmını veya tamamını engeller.
3. Dünya, Güneş ışınlarının Ay'a ulaşmasını engeller.
4. Ay, Güneş’e Dünya’dan daha yakındır.
5. Her ay gerçekleşmez.
6. Güneş, Dünya üzerinde belirli bir bölgede gözlenemez.
7. Daha sık gerçekleşir.
8. Tutulma kısa süre gözlenir.
9. Dünya üzerinde daha geniş bir alanda
gözlenir.
10. Ay'ın yeni ay evresinde gözlemlenir.
11. Gerçekleşebilmesi için Ay, Güneş ve
Dünya’nın aynı doğrultuda olması gerekir.

12. Tutulma uzun süre gözlenir.
13. Filtreli gözlükle izlenmelidir.
14. Çıplak gözle izlenebilir.
15. Dünya üzerinde dar bir alanda gözlenir.
16. Dünya, Güneş ile Ay arasındadır.
17. Daha seyrek gerçekleşir.
18. Dünya, Güneş’e Ay’dan daha yakındır.
19. Ay, Dünya ile Güneş arasındadır.
20. Işığın doğrusal yolla yayıldığını kanıtlar.
21. Gündüz gözlenebilir.
22. Gece gözlenebilir.
23. Ay’ın dolunay evresinde gözlenir.

Şemaya ilişkin yönergeler:
• A bölümüne sadece Ay tutulmasına ait olan özellikler,
• B bölümüne hem Güneş tutulmasına hem de Ay tutulmasına ait olan özellikler,
• C bölümüne sadece Güneş tutulmasına ait olan özellikler yazılacaktır.
Verilen özelliklerin numaralarını belirtilen yönergelere uygun olarak şemaya yerleştiriniz.

12 Güneş ve Ay Tutulmaları / Güneş Sistemi ve Tutulmalar / FEN BİLİMLERİ

Fen bilimleri dersinde Güneş ve Ay tutulmalarının modelleri yapılacaktır. Öğretmen
her öğrenciden ikişer tane kare, üçgen ve dikdörtgen şeklinde kâğıt kesmesini ister.
Bu kâğıtlardan kare olanların Dünya’yı, üçgen olanların Ay’ı ve dikdörtgen olanların ise
Güneş’i temsil ettiğini belirtir. Öğrencilerden bu şekilleri kullanarak Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden modeller hazırlamalarını ister.
Buna göre hangi öğrencilerin oluşturduğu modellerin doğru olduğunu bulunuz.
Yanlış oluşturulan modellerin altına nerede hata yapıldığını ve bu hatanın nasıl
düzeltilebileceğini yazınız.
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Mesut, Fahrettin, Osman ve Burcu Güneş ve Ay tutulmalarını modelleyerek bu tutulmalar sırasında Güneş, Dünya ve Ay’ın konumları ile ilgili bir etkinlik tasarlıyorlar. Etkinlik
için okul bahçesinde bulunan voleybol sahasının filesine görseldeki gibi üç sepet asarlar. Büyüklüklerine göre sırayla Güneş, Dünya ve Ay’ı temsil eden basketbol, voleybol
ve tenis topları edinirler. Bu sepetlere topları farklı sıralamalarla yerleştirir ve oluşan
sıralamanın hangi tutulmayı temsil ettiğini sorarlar.
Bu senaryoya göre hazırlanan görselleri inceleyiniz, hangi sıralamanın hangi
tutulmayı temsil ettiğini yazınız.
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Aşağıdaki görselde Dünya 1, Güneş 2 ve Ay 3 rakamı ile kodlanmıştır. Bu rakamlardan
oluşan üç basamaklı sayılar ile Güneş ve Ay tutulmaları şifrelenmelidir.

Buna göre tablodaki şifreler hangi sayılardan oluşabilir? Yazınız.
GÜNEŞ TUTULMASI

AY TUTULMASI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aşağıdaki görselde Güneş tutulması modeli verilmiştir.

Bu modeli inceleyen öğrenci Güneş tutulması ile ilgili hangisine ulaşabilir?
A) Dünya’nın her yerinden gözlemlenebilir.
B) Işığın doğrusal yayıldığını gösterir.
C) Her ay gerçekleşmez.
D) Dünya’nın gece yaşanan bölgelerinden gözlemlenebilir.
FEN BİLİMLERİ / Güneş Sistemi ve Tutulmalar / Güneş ve Ay Tutulmaları

15

Bir gök cisminin, araya başka bir gök cismi girmesiyle bütününün veya bir bölümünün karanlıkta kalması olayına tutulma denir. Tutulmalar Güneş ve Ay tutulması olarak
ikiye ayrılır. Güneş ve Ay tutulmaları birer tam gölge olayıdır. Bu yüzden ışığın doğrusal
olarak yayıldığını kanıtlayan örnekler olarak verilebilir. Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultuda olduklarında Dünya üzerinde karanlık bir bölge oluşursa Güneş tutulması gerçekleşir.
Dünya, Ay ile Güneş arasına girdiği zaman Ay Dünya'nın gölgesinde kalır. Bu duruma Ay
tutulması denir. Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngesi, Dünya'nın Güneş çevresindeki yörüngesine göre eğiktir. Bu yüzden Güneş, Dünya ve Ay; her ay aynı doğrultuda olamaz.
Dolayısıyla her ay Güneş ve Ay tutulması gerçekleşemez. Güneş tutulması sırasında Ay,
yeni ay evresindeyken Ay tutulması sırasında dolunay evresindedir. Güneş tutulması Dünya üzerinde gündüz yaşanan bölgelerin sadece Ay’ın gölgesinde kalan kısımlarında gözlemlenebilir. Ay tutulması ise o esnada gece yaşanan tüm bölgelerden gözlemlenebilir.

Metin ve görsellerden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1) Güneş tutulması olayında Güneş,
Dünya ve Ay’ın dizilimi nasıldır?
..............................................................
2) Ay tutulması olayında Güneş, Dünya
ve Ay’ın dizilimi nasıldır?
..............................................................
3) Ay tutulması neden her ay gerçekleşmez?
..............................................................
..............................................................
4) Güneş tutulması sırasında Güneş ışığını hangi cisim engellemektedir?
..............................................................
5) Güneş tutulması Dünya'nın her yerinde aynı anda gözlemlenebilir mi?
..............................................................
6) Güneş tutulması gece mi, gündüz
mü görülür?
..............................................................

7) Ay tutulması sırasında hangi cismin
gölgesi oluşmaktadır?
..............................................................
8) Ay tutulması gece mi, gündüz mü görülür?
..............................................................
9) Ay tutulması Dünya'nın her yerinde
aynı anda gözlemlenebilir mi?
..............................................................
10) Güneş tutulması sırasında hangi gök
cisminin gölgesi Dünya üzerine düşer?
..............................................................
11) Güneş tutulması, Ay hangi evredeyken meydana gelir?
..............................................................
12) Ay tutulması, Ay hangi evredeyken
meydana gelir?
..............................................................
13) Güneş ve Ay tutulmaları ışığın hangi
yolla yayıldığını ispatlar?
..............................................................
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Numaralandırılmış soruların cevaplarını bulmacadaki ilgili yerlere yazınız.

1) Gözlenebilme alanı ve tutulma süresi kısa olan tutulma hangisidir?
2) Güneş tutulması sırasında Güneş’e Dünya’dan daha yakın olan gök cismi hangisidir?
3) Bir gök cisminin, araya başka bir gök cismi girmesiyle bütününün veya bir bölümünün karanlıkta kalması olayına ne denir?
4) Ay tutulması sırasında hangi cisim gölge oluşturmaktadır?
5) Ay tutulmasının gözlenebildiği yarım kürede o sırada gece mi, gündüz mü yaşanmaktadır?
6) Güneş tutulması sırasında Ay hangi evrededir?
7) Tutulmaların her ikisinde de ışık kaynağı nedir?
8) Güneş tutulmasının gözlenebildiği yarım kürede o sırada gece mi, gündüz mü
yaşanmaktadır?
9) Gözlenebilme alanı ve tutulma süresi uzun olan tutulma hangisidir?
10) Tutulma olayları ışığın nasıl yayıldığının kanıtıdır?
11) Ay tutulmasında Ay hangi evrededir?
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Fen bilimleri dersi proje ödevi olarak tutulma modellerini hazırlamaları istenen öğrenciler, ikişerli gruplar oluşturur. Gruplardan birisi bu etkinlik için altı adet oyuncak
kamyon kullanmaya karar verir. Oyuncak kamyonları ile birlikte evde küre şekline
getirdikleri sarı, mavi, beyaz ve siyah oyun hamurlarını da sınıfa getirirler. En büyük
iki küre sarı renkte, orta büyüklükteki iki küre mavi renkte ve küçük iki küre beyaz
renktedir. Bu küreler Güneş, Dünya ve Ay’ı temsil etmektedir.

Küreleri oyuncak kamyonlarının kasasına yükleyen bu iki arkadaş nasıl bir
model oluşturmuştur? Aşağıdaki kamyonların kasalarına belirtilen renkler ve
büyüklüklerde oyun hamurlarını yerleştiriniz. Modeller ile ilgili sorulara cevap
veriniz.
Gündüzleri Gözlenebilen Tutulma

1) Bu olayda hangi gök cisminin gölgesi oluşur?

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

2) Ay’ın konumu Dünya’ya göre nerededir?

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

3) Bu olayda Ay hangi evrededir?

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

Geceleri Gözlenebilen Tutulma

1) Bu olayda hangi gök cisminin gölgesi oluşur?

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

2) Ay’ın konumu Dünya’ya göre nerededir?

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

3) Bu olayda Ay hangi evrededir?

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