GÜNEŞ'İN YAPISI VE ÖZELLIKLERI
- Güneş’in özelliklerini açıklayabileceksiniz.
- Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlayabileceksiniz.

● Anahtar kelimeleri kullanarak boş bırakılan yerleri doldurunuz.
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Güneş uzayda bulunan milyonlarca yıldızdan biridir. Güneş, evrendeki yıldızların içerisinde ………………. büyüklükte bir yıldızdır. Dünya’ya en yakın yıldız olan
………………., aynı zamanda Dünya’nın yaşam kaynağıdır. Dünya Güneş’e en yakın
konumdayken yaklaşık olarak 147 milyon km, en uzak konumdayken ise 152 milyon
km uzaklıktadır. Güneş’in yapısı da Dünya’ya çok benzemektedir. Güneş de Dünya gibi
………………. şeklinde ve ………………. oluşmaktadır. Güneş’in katmanları içten dışa
doğru ………….……., ışık küre, …………….…. ve taç küredir. Güneş’e çıplak gözle
bakmak çok ……………….. ve zararlıdır. Güneş'in sıcaklığı yüzeyinde yaklaşık olarak
6 bin °C iken merkezinde 15 milyon ˚C’a kadar yükselmektedir. Güneş’i büyüklüğü
açısından bir ………………. topuna benzetecek olursak Dünya ………………. tanesi büyüklüğünde olurdu. Güneş’i incelediğimizde bazı yerler çok parlak görünürken
bazı yerler ise daha az parlak görünür. Güneş’teki parlaklığı daha az olan bu yerlere
………………. adı verilmektedir. Bilim adamları bu lekelerin hep aynı yöne hareket ettiğini tespit etmişlerdir. Bunun sonucunda ise Güneş’in kendi etrafında ……………….
hareketi yaptığını keşfetmişlerdir.
● Açıkta kalan anahtar kelimeyi bir cümlede kullanınız.
…............…….....…............…….....…............……..........
…............…….....…............…….....…............…….....…..
…............…….....…............…….....…............…….....…..
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Aşağıdaki ifadelerin doğru mu, yanlış mı olduğuna karar veriniz.
Doğru

1)

Güneş sadece metalden meydana gelmiştir.

2)

Güneş yaklaşık olarak 5 milyar yaşındadır.

3)

Güneş’in yüzey sıcaklığı yaklaşık 6000 derecedir.

4)

Güneş kendi ekseni etrafında dolanma hareketi yapar.

5)

Güneş ışınları sarı renklidir.

6)

Güneş, Güneş sistemindeki en büyük gök cismidir.

7)

Dünya’nın çapı, Güneş’in çapının 109 katıdır.

8)

Güneş üzerindeki sıcaklığı daha az olan kısımlara Güneş benekleri denir.

9)

Güneş ve Dünya'nın kendi eksenleri etrafındaki bir turu için geçen süreler birbirine eşittir.

10) Güneş de tıpkı Dünya gibi katmanlardan meydana gelmiştir.
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Güneş'in Yapısı ve Özellikleri / Güneş, Dünya ve Ay / FEN BİLİMLERİ
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Aşağıda bulunan küre şeklindeki cisimlerin büyüklük oranlarını karşılaştırınız.
Hangi cismin Güneş’i, hangi cismin Dünya’yı temsil edebileceğini bulup eşleştiriniz.
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Numaralandırılmış ifadeleri uygun kavramlar ile tamamlayınız. Bu kavramları
bulmacadaki ilgili yerlere yerleştiriniz.
1- Dünya’nın …………........... kaynağı Güneş’tir.
2- Güneş orta büyüklükte milyarlarca …………........... biridir.
3- Güneş de Dünya gibi …………........... benzer.
4- Yeryüzündeki canlıların …………........... kaynağı Güneş’tir.
5- Güneş Dünya’dan kütle ve çap olarak çok …………........... .
6- Güneş de Dünya gibi kendi etrafında …………........... hareketi yapar.
7- Güneş’te bulunan çok parlak olmayan bölgelere …………........... denir.
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Güneş'in Yapısı ve Özellikleri / Güneş, Dünya ve Ay / FEN BİLİMLERİ

Mustafa ve Çiler "Ahşap Denge Oyunu"
oynamak isterler. Bu oyunda amaç ahşap
parçalardan oluşan kulenin dengede kalmasıdır. Ancak Mustafa, oyuna yeni kurallar
eklemeyi önerir. Buna göre her oyuncu Güneş’in yapısı ve özellikleri ile ilgili birer cümle
kurmak zorundadır. Doğru bir cümle söyleyen oyuncu ahşap kuleden hiç parça almayıp pas geçecektir. Yanlış cümle kuran ise
kuleden üç parça almak zorundadır. Yanlış
cümle kurulması hâlinde kuleden alınacak
parçalar sırasıyla numaralandırılmıştır. Yanılan ilk oyuncu, 1 numaralı parçaları almak
zorundadır. Bundan sonraki her hatalı cümlede de ahşap parçalar üzerindeki sıra takip
edilecektir. Oyuncuların kurduğu cümleler
sırasıyla şu şekildedir:
Mustafa: Güneş, kendi ekseni etrafında
dönme hareketi yapar.
Çiler: Güneş, etrafına sadece ışık yayar.
Mustafa: Dünya, Güneş’ten çok daha büyüktür.
Çiler: Dünya’ya en yakın yıldız Güneş’tir.
Mustafa: Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır yani Güneş’ten daha büyük ve parlak
yıldızlar vardır.
Çiler: Güneş lekeleri, Güneş’in yüzeyindeki sıcaklığı daha az olan yerlerdir.
Mustafa: Güneş de Dünya gibi katmanlardan oluşmaz.
Çiler: Güneş’e çıplak gözle, dürbünle ya
da kamerayla bakabiliriz.
Buna göre hangi oyuncu hangi parçaları almıştır? Kim, hangi numaralı parçaları
alırken oyunu kaybetmiştir? (Aynı yatay
sırada yan yana iki ahşap parçası alındığında kule yıkılır.)
..................................................................

FEN BİLİMLERİ / Güneş, Dünya ve Ay / Güneş'in Yapısı ve Özellikleri
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Aşağıdaki şema üzerinde Güneş’in
en iç katmanından en dış katmanına
doğru sırasıyla ilerlenecektir. Çekirdekten başlayarak yola çıkan Gül,
Emre ve Sibel 3 farklı çıkışa ulaşmışlardır. Hangisinin izlediği yolun
doğru olduğunu bulunuz. Aynı zamanda katmanları Güneş görseli
üzerine yerleştiriniz.

Güneş’e gözlerimizle doğrudan bakamayız. Baktığımız takdirde gözlerimize kalıcı zarar verecek ışınlara maruz kalabiliriz. Bu yüzden Güneş’e bakmak için bazı özel filtreli
camlardan yararlanmalıyız. Aynı şekilde Güneş’e bakarken kesinlikle kullanmamamız
gereken bazı aletler de vardır. Aşağıdaki görselleri incelleyiniz. Güneş’e bakarken kullanmamamız gereken aletlerin üzerine çarpı işareti koyunuz.
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AY'IN YAPISI VE ÖZELLIKLERI
- Ay’ın özelliklerini açıklayabileceksiniz.
- Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiğiniz fikirleri tartışabileceksiniz.

● Anahtar kelimeleri kullanarak boş bırakılan yerleri doldurunuz.
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Yuri Gagarin

sıcaklık

yağmur

Apollo 11
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Ay, Dünya’mıza en yakın gök cismidir. Bir gezegenin etrafında belirli bir yörüngede
dönen gök cisimlerine uydu denir. ……….……… Dünya'nın tek doğal uydusudur. Ay,
doğal bir ışık kaynağı değildir. Güneş’ten aldığı ışınlar sayesinde Dünya’dan görülebilir.
Dünya, Güneş ve Ay’ı büyüklüklerine göre sıralarsak en büyük ……….………, en küçük ise Ay olur. Ay, Güneş’ten çok daha küçüktür fakat bazen daha büyükmüş gibi görünür. Ay’ı daha ……….……… görmemizin nedeni, Ay’ın Dünya’ya daha yakın olmasıdır.
Ay, ……….……… şeklindedir. Yüzeyinde meteor adı verilen gök cisimlerinin çarpması
sonucu oluşan derin çukurlar vardır. Bu derin çukurlara ……….……… adı verilir. Ayrıca
toz tabakası ile kaplı Ay yüzeyinde dağlar, ……….……… ve vadiler de bulunur.
Ay’ın atmosfer tabakası çok incedir. Bu nedenle rüzgâr, ……….………, kar gibi hava
olayları görülmez. Gece ile gündüz arasındaki ……….……… farkı da çok fazladır. Hava
olayları görülmediği için yüzeyi kaplayan toz tabakası değişmeden kalır. Astronotların
Ay yüzeyinde bıraktıkları ayak izleri de bozulmadan kalmıştır.
Uzay’a ilk gönderilen canlı ……….……… adlı bir köpektir. ……….………, uzaya ilk
çıkan insandır. ……….……… ise Ay’a ilk kez ayak basan astronottur.
● Açıkta kalan kelime ile ilgili bildiklerinizi aşağıya yazınız.
…............…….....…............…….....…............…….....…............
…............…….....…............…….....…............…….....….............
…............…….....…............…….....…............…….....….............
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Sıcak yaz gecelerinde, kardeşimle bahçeye serdiğimiz kilimin üzerine uzanıp parlak,
kocaman bir top gibi görünen aydedeyi izlerdik. Ay üzerindeki lekeleri; peynirden limona, gülen surattan kızgın surata çeşitli objelere benzetirdik. Hayal dünyamızın gücüyle
Ay, karşımızda şekilden şekle girerdi. “Üzerine pudra şekeri serpilmiş kurabiye” en beğendiğim Ay şekliydi. Ay yüzeyindeki karanlık ve aydınlık bölgelere dikkatle baktığımız
anlarda ise tavşan, kedi gibi çeşitli hayvan motifleri görürdük.
1. İstasyon: Geceleri gökyüzünü izlediğinizde hissettiklerinizi yazınız.

2. İstasyon: Ay hakkındaki düşüncelerinizi, benzetmelerinizi arkadaşlarınızla
paylaşınız. Bunlardan size ilginç gelen benzetmeleri yazınız.

3. İstasyon: Ay ile ilgili bilmeceler yazınız.

4. İstasyon: Ay, görsel sanatlardan sahne sanatlarına kadar pek çok farklı alanda da
sanatçılara ilham kaynağı olmuştur. Güzellik betimlemelerinde ise "Ay gibi duru ve parlak" ifadesi kullanılmıştır. Farklı kültür ve medeniyetlerde Ay sembolüne sıkça rastlanır.
Siz de Ay’ı izleyiniz. Ay’dan ilham alarak bir şiir yazınız.
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Ay'ın Yapısı ve Özellikleri / Güneş, Dünya ve Ay / FEN BİLİMLERİ

İnsanlar; eski çağlarda Dünya’nın düz bir tepsi şeklinde olduğunu ve hava içerisinde yüzdüğünü düşünmüşlerdir. Güneş’in ise yaprak kadar ince olduğuna
inanmışlardır. Dünya’nın küresel olduğunu düşünen ve bunu ispatlamaya çalışan
insanlara karşı çıkmışlardır. Günümüzde ise Güneş, Dünya ve Ay’ın küresel olduğu, ispat
edilmiş bilimsel birer gerçektir.
Kutucuğa Ay’ın resmini çizerek inceleyiniz. Niçin gök cisimlerinin düz bir tepsi
şeklinde olduğu düşünülmüştür? Fikirlerinizi yazınız.

Orta Çağ’da, Ay’ın küresel olduğu kabul edilmiş ancak pürüzsüz olduğuna inanılmıştır. Teleskobun keşfi ile Ay yüzeyinin pürüzsüz olmadığı, dağlar ve kraterlerden oluştuğu fark edilmiştir.
Ay yüzeyi modellemesi yapan Ayça’nın
işlem basamaklarını inceleyerek sorularına
cevap veriniz.
1. İşlem: Derin bir tepsinin içini, üstten 1 cm
boşluk kalacak şekilde nişasta ile doldurdum.
Arkadaşlar, nişasta Ay yüzeyinin hangi özelliğini temsil etmektedir?
..........................................................................................................................................
2. İşlem: Bahçeden topladığım irili ufaklı taşları farklı yükseklikten ve farklı açılarla nişastanın üzerine attım. Yükseltileri farklı tümsekler oluştu. Taşlardan bazılarını yavaşça
tepsiden aldım. Bu kez de derinlik ve genişlikleri farklı çukurlar oluştuğunu gördüm.
Peki, taşlar hangi gök cismini temsil etmektedir?
..........................................................................................................................................
Ay yüzeyinde oluşan çukur bölgelerin adı nedir?
..........................................................................................................................................
3. İşlem: Odanın ışığını kapattım. Beyaz ışık yayan el feneri ile modelin üzerini aydınlattım. Çukur bölgelerin koyu, tümsek bölgelerin ise açık renkli olduğunu gözlemledim.
Sizce Ay yüzeyinde gördüğümüz açık ve koyu renkli bölgeler hangi yapılardır?
..........................................................................................................................................

FEN BİLİMLERİ / Güneş, Dünya ve Ay / Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
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Aşağıda Ay ile ilgili ifadeler verilmiştir. İfadeler doğru ise “D’’, yanlış ise “Y” oku
yönünde ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşılır? Daire içine alınız.
Ay, Dünya’nın doğal
uydusu ve doğal
ışık kaynağıdır.

Ay yüzeyine
düşen gök taşlarına krater denir.

Dünya’da
atmosfer tabakası olduğu için
gök taşları Dünya
üzerine düşemez.

Ay’da
atmosfer
tabakası çok ince
olduğu için gece
ile gündüz sıcaklık
farkı fazladır.

Astronotların Ay
yüzeyinde bıraktığı
ayak izleri bozulmadan durmaktadır.

Ay yüzeyindeki
çukur bölgelerde
su bulunmaktadır.

Ay yüzeyinde kayalıklar,
vadiler ve derin
çukurlar bulunmaktadır.

Görsel-1’de çocuk, Ay’dan daha büyük gözükmektedir. Görsel-2’de ise Güneş, bir insanın avuç içine sığabilecek kadar küçük gözükmektedir. Bu durumların nedenini açıklayınız.
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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Ay'ın Yapısı ve Özellikleri / Güneş, Dünya ve Ay / FEN BİLİMLERİ

Fen bilimleri dersinde öğretmenimiz: “Ay, Güneş’ten küçük olmasına rağmen Dünya’mızdan baktığımızda Ay ve Güneş’i neredeyse aynı büyüklükte görürüz. Bu bilgiyi destekleyecek bir etkinlik planlamanızı ve etkinliğinizi bizimle paylaşmanızı istiyorum.’’ dedi.
Bunun üzerine arkadaşım Burak ile bir etkinlik hazırladık: Burak eline basketbol topunu
aldı, ben de pinpon topunu aldım. Aramızda iki metre mesafe bırakarak kollarımızı uzattık,
toplarımızı aynı hizaya gelecek şekilde karşılıklı tuttuk. Ben tek gözümü kapatıp basketbol
topuna baktım. Basketbol topu pinpon topundan büyük gözüküyordu. Tek gözüm kapalı
hâlde yavaş hareketlerle geri geri uzaklaşmaya başladım. Görüş açımda her iki top aynı
büyüklüğe ulaşıncaya kadar uzaklaşmaya devam ettim.
1. Yaptığımız etkinlikte pinpon ve basketbol topları hangi gök cisimlerini temsil
etmektedir?
.............................................................................................
2. Farklı büyüklükteki cisimlerin etkinlik sonunda aynı büyüklükte görülmesinin
sebebi nedir?
.............................................................................................
3. Güneş, Dünya ve Ay’ı büyüklük ilişkilerini dikkate alarak çiziniz.

FEN BİLİMLERİ / Güneş, Dünya ve Ay / Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
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Aşağıdaki metinleri okuyarak “çünkü” ile başlayan cümleleri tamamlayınız.
Ay’a meteorların düşme olasılığı fazladır. Ay yüzeyinde çok
fazla krater vardır. Çünkü ...........................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

Apollo 11, 20 Temmuz 1969’da Ay yüzeyine iniş yapmıştır.
Ay yüzeyinde incelemelerde bulunan astronotlara ait ayak
izleri ise hâlâ kaybolmamıştır. Bu izlerin sonsuza kadar kaybolmayacağı düşünülmektedir. Çünkü .................................
...............................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

Dünya’da görülen rüzgâr, yağmur, kar gibi hava olayları
Ay’da görülmez. Çünkü .........................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

Uzay araştırmacıları, diğer gezegenlere ulaşmayı kolaylaştırmak için Ay’a uzay üssü kurmayı hedefliyor. Planlarının
önündeki en büyük engel ise Ay atmosferinin çok ince olmasıdır. Çünkü ............................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

Ay atmosferi keşif uydusunun verilerini inceleyen bilim insanları Ay yüzeyinde su buharı tespit etti. Fakat su buharının
bulunması, Ay’da canlıların yaşayabilmeleri için yeterli değildir. Çünkü ..............................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
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Ay'ın Yapısı ve Özellikleri / Güneş, Dünya ve Ay / FEN BİLİMLERİ

Resfebe; harf, hece, sözcük ya da sözcük gruplarının harf, sayı, renk ve resimlerle
sembolleştirildiği bir oyundur. Eldiven sözcüğüne ait bir resfebe örnekte paylaşılmıştır.
Örnek:

Dİ

N

Çözüm: ELDİVEN

1. Aşağıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek ilgili kutucuğu
işaretleyiniz. İşaretlediğiniz kutucukta bulunan resfebe parçalarını sırasıyla yan
yana koyunuz. Ortaya çıkan resfebeyi çözüp anlamlı bir cümle şeklinde yazınız.
İfade

Doğru

Yanlış

İlk uzay aracı olan SPUTNİK 1 aynı zamanda Dünya’nın
ilk yapay uydusudur.

DA

3 Kasım 1957’de fırlatılan SPUTNİK 2’nin astronotu Yuri
Gagarin uzaya ilk kez çıkan insan olmuştur.

DE

DA

12 Nisan 1961’de Vostok uzay aracı ile Laika adlı köpek
uzaya gönderilmiştir.
Ay’a ilk başarılı uzay yolculuğu 1969 yılında gerçekleşmiştir.

I

Apollo 11 isimli uzay aracı ile Ay’a ilk kez ayak basan
astronot Buzz Aldrin’dir.

TE
U

Uzaya ilk gönderilen canlı, bir köpektir.
Uzaya ilk çıkan insan, Dünya yörüngesinde tur atmıştır.

DI

Resfebenin Çözümü:
2. Yanlış olduğunu belirlediğiniz ifadelerin doğrularını aşağıya yazınız.

FEN BİLİMLERİ / Güneş, Dünya ve Ay / Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
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AY YOLCULUĞUNUN AŞAMALARI
Apollo 11 adı verilen uzay aracı, 16 Temmuz 1969 tarihinde
ABD'deki Kennedy Uzay Üssü’nden fırlatıldı. Yerçekimi etkisinden kurtulduktan sonra biten 1 ve 2. yakıt roketlerini bıraktı. Dünya yörüngesinde bir tur attı, uygun doğrultu ve açıya
ulaştığında 3. yakıt roketi devreye girdi. Uzay aracı, Ay’a gidiş
rotasında hareket etmeye başladı. Ay yörüngesine girdikten
sonra 3. yakıt roketini de bırakan Apollo 11; hizmet, komuta
ve Ay modülü ile yola devam etti. Neil Armstrong ve Buzz Aldrin komuta modülünü Michael Collins’in kontrolüne bırakarak
Ay modülüne geçtiler.
Ay modülü, komuta modülünden ayrıldıktan sonra Ay’ın
“Sessizlik Denizi” adı verilen bölgesine indi. Neil Armstrong,
21 Temmuz 1969’da Ay’a ilk kez ayak basan insan oldu.
Astronotlar, Ay yüzeyinde incelemeler yapıp örnek topladılar. Daha sonra Ay modülündeki roketleri kullanarak kalkışa
geçtiler. Astronotlar komuta bölümüne ulaştığı zaman ise Ay
modülü hizmet modülünden ayrıldı.
Apollo 11, hizmet ve komuta bölümleri ile Ay yörüngesinden
çıkarak Dünya’ya dönüş yolculuğuna başladı. Dünya atmosferine yaklaştığında hizmet
modülü, komuta modülünden ayrıldı. Apollo 11’den geriye kalan, astronotların bulunduğu komuta modülü ise Büyük Okyanus’a indi.
Metne göre “5N 1K” etkinliğini cevaplayınız.

1. Apollo 11 uzay aracı Dünya üzerinde nereden fırlatılmıştır?
......................................................................................................................................
2. Ay modülü, komuta modülünden ayrıldıktan sonra Ay yüzeyinde nereye inmiştir?
...................................................................................................................................
3. Ay yüzeyine ilk kez kim ayak basmıştır?
......................................................................................................................................
4. Apollo 11’in Ay modülü, Ay yüzeyine ne zaman inmiştir?
......................................................................................................................................
5. Astronotlar, Ay yüzeyinden nasıl kalkış yaptı?
......................................................................................................................................
6. Ay yolculuğunu tamamlayıp Dünya'ya ulaşan Apollo 11 uzay aracından geriye ne kaldı?
......................................................................................................................................

16

AY’IN HAREKETLERİ VE EVRELERİ
- Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklayabileceksiniz.
- Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklayabileceksiniz.

● Anahtar kelimeleri kullanarak boş bırakılan yerleri doldurunuz.
hilal

ışık kaynağı

dolunay

dolanma

doğal uydusu

yıldız

dönme

yeni ay

konumlarına göre

ana evresi

ara evreleri

şişkin ay

Dünya'nın tek ve …………………….. olan Ay her gece bize birbirinden farklı şekillerde görünmektedir. Ay, kendisi bir …………………….. değildir; Güneş’ten aldığı ışığı
yansıtır. Ay Dünya’nın etrafında …………………….. hareketi yaparken tıpkı Dünya ve
Güneş gibi kendi etrafında da …………………….. hareketi yapar. Ay, Dünya’nın etrafında dolanırken aynı zamanda Dünya ile birlikte Güneş’in etrafında da dolanmaktadır.
Bu dolanma hareketi sırasında Dünya, Güneş ve Ay’ın değişen …………………….. geceleri Ay’ın görünümü de değişmektedir. Bu değişimleri inceleyen bilim insanları Ay’ın
farklı görünümlerini adlandırmıştır. Bu görünümler Ay’ın evrelerini oluşturmaktadır. Ay’ın
…………………….., ilk dördün, …………………….. ve son dördün olmak üzere dört
…………………….. bulunmaktadır. Ay’ın ana evrelerinin yanı sıra …………………….. de
vardır. Bunların ismi ise …………………….. ve hilaldir.
● Açıkta kalan kelimeler ile ilgili bildiklerinizi aşağıya yazınız.
…............…….....…............…….....…............…….....…............
…............…….....…............…….....…............…….....….............
…............…….....…............…….....…............…….....….............
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Aşağıdaki ifadelerin doğru mu, yanlış mı olduğuna karar veriniz.
1)

Ay’ın Güneş ile Dünya arasında olduğu evreye dolunay denir.

2)

Ay’ın Dünya’ya bakan yüzünün tamamen aydınlandığı evreye
dolunay denir.

3)

Dolunay evresinden sonraki hafta görülen evreye ilk dördün
denir.

4)

Ay’ın düz veya ters C şeklinde görüldüğü ara evreye hilal denir.

5)

Ay’ın ana evreleri arasında geçen süre 10 gündür.

6)

Ay’ın yedi tane ana evresi bulunmaktadır.

7)

Ay, Güneş etrafında dolanma hareketini yaklaşık 30 günde tamamlar.

8)

Yeni ay evresinden bir hafta sonra görünen evreye son dördün
denir.

9)

Ay’ın dolunaydan önce ve sonra görülen ara evresine şişkin ay
denir.

10)

Ay, Dünya’nın etrafında dolanma hareketini yaklaşık 29 günde
tamamlar.

11) Ay’ın Dünya'dan karanlık göründüğü ana evreye yeni ay denir.
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Doğru
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Ç
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Ş
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Aşağıdaki soruların cevapları bulmacada gizlenmiştir. Cevaplar yatay, dikey ve
çapraz olarak gizlenmiştir. Gizlenmiş bu cevapları bulmaca üzerinde bulup işaretleyiniz.
1- Ay’ın ilk ana evresinin ismidir.
2- Ay’ın ilk evresinden yaklaşık bir hafta sonraki evrenin ismidir.
3- Dünya, Güneş ile Ay’ın arasındayken oluşan evrenin ismidir.
4- Ay’ın Dünya’dan görülen yüzünün sol kısmının yarım daire gibi aydınlandığı
evredir.
5- Yeni ay ile ilk dördün arasındaki evredir.
6- Dolunay ile son dördün arasındaki evredir.
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Ay’ın evreleri ile Dünya’dan görünümlerini eşleştiriniz.

YENİ AY

ŞİŞKİN AY

HİLAL

DOLUNAY

İLK DÖRDÜN

SON DÖRDÜN
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Aşağıda dolunay evresinde Ay görselleri verilmiştir. Güneş'in belirtilen konumda
olduğu düşünülerek bu görsellerin Dünya'dan görünümlerini (ara ve ana evreler olarak) çiziniz. Ay şekillerinin Dünya’dan görünmeyen bölgelerini kurşun
kalemle siyaha boyayıp evre ismini görselin altındaki boşluğa yazınız.
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Ayşecik, Süleyman, Adnan ve Fadik; Ay temalı bir lunaparkta oyun oynamaya gitmiş
ve balon patlatma oyununu oynamaya karar vermişlerdir. Oyunun kuralları ise şöyledir:
1. Kural: Oyuncu, yanlış bir ifade yazan balonu patlatırsa 10 puan kaybeder.
2. Kural: Oyuncu doğru ifade yazan balonu patlatırsa 20 puan kazanır.
3. Kural: İsabetsiz atışlarda puan değişikliği olmamaktadır.

Her bir oyuncuya 4 adet atış hakkı verilmiştir. Sırasıyla oyuncuların atışlarının sonuçları şu şekildedir:
Ayşecik

Süleyman

Adnan

Fadik

1. Atış

3. Balon

10. Balon

8. Balon

İsabet yok

2. Atış

İsabet yok

İsabet yok

6. Balon

5. Balon

3. Atış

9 . Balon

4. Balon

İsabet yok

1. Balon

4. Atış

İsabet yok

İsabet yok

7. Balon

2. Balon

Hilal, Ay’ın ana
evrelerinden
biridir.

Gökyüzüne baktığımız her gece
Ay’ı görebiliriz.

Ay, doğal
bir ışık
kaynağıdır.

Ay’ın C veya
ters C şeklinde
görüldüğü evre
son dördündür.

Ay’ın parlak tarafının Dünya’ya
baktığı evre
dolunaydır.

Ay’ın iki ana
evresi arasında
iki hafta vardır.

Ay’ın dört tane
ana evresi, üç
tane de ara
evresi vardır.

Ay’ın evrelerinin
tamamlanma
süresi yaklaşık
29 gündür.

Dünya’dan
bakan bir kişi,
Ay’ın hep aynı
yüzünü görür.

Ay’ın haritasını
çizen ilk bilim
insanı Ali Kuşçu’dur.

Verilenlerden yola çıkarak en fazla puan alıp oyunu kazanan kimdir?
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Uzay yolculuğu yapacak olan Esra, başlangıç noktasından başlayacak ve uğradığı noktalardaki ifadelere uygun yönde hareket edecektir. Esra, tüm ifadelerden sonra doğru
yönde yol almıştır. Buna göre Esra'nın yolculuğu sonunda hangi gök cismine ulaşacağını bulup işaretleyiniz.
Ay’ın Dünya’ya
bakan yüzünün sağ
tarafı aydınlık olur.
Yarım daire şeklinde
görülür.

HİLAL

K
N

Ü

D

R

Ö

D

N

Ü

D

R

Ö

D

ŞİŞKİN AY

Ay’ın en son ana
evresidir.

AY

DÖ
N
SO

AY
Nİ

Şişkin ay evresinden sonraki evrenin
adıdır.
SON DÖRDÜN

HİLAL

AY

N

LU

O

D

YENİ AY

DÜNYA

DOLUNAY

YE

İLK DÖRDÜN

Yeni ay evresinden
sonraki ana evredir.

HİLAL

YENİ AY

YENİ AY

Dünya’nın Güneş ile
Ay’ın arasında olduğu
evredir.

RD

ÜN

İlk dördün evresinden bir hafta sonraki
evredir.

Son dördün
evresinden önceki
ara evredir.

ŞİŞKİN AY

İL

K
İLK DÖRDÜN

DOLUNAY

İL

ŞİŞKİN AY

Ay’ın Dünya ile Güneş
arasında bulunduğu
evredir.

SON DÖRDÜN

Ay’ın bayrağımızdaki
şeklinin adıdır.

GÜNEŞ
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Günümüzde hayatın pek çok alanında miladi takvim kullanılmaktadır. Miladi takvim,
Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanma hareketine göre hazırlanmış bir takvimdir. Ancak
İslam dininde dinî görevleri yerine getirmede hicri takvim esas alınır. Hicri takvim ise Ay’ın
hareketlerine göre hazırlanmıştır. Ramazan ayının ne zaman başlayacağı Hicri takvime
göre belirlenir. Serkan, Ramazan ayının her sene, bir öncekine göre daha erken geldiğini
fark eder ve bunun nedenini öğrenmek ister. Bu amaçla yukarıdaki “Ay’ın yıl boyunca
görünümleri” görselini inceler. Siz de Serkan’a yardım etmek için görseli inceleyiniz,
ulaştığınız çıkarımlarınızı aşağıdaki alana yazınız.
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GÜNEŞ, DÜNYA VE AY
- Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlayabileceksiniz.

● Anahtar kelimeleri kullanarak boş bırakılan yerleri doldurunuz.
27 gün

24 saat

ekseni

batıdan

gündüz

dolanma

Ay

365 gün 6 saat

Güneş

Dünya

dönme

doğuya

Güneş, kendi ekseni etrafında …….…………… hareketi yapar. Dönme hareketinin
yönü, saat yönünün tersine yani batıdan doğuya doğrudur.

Dünya, hem kendi ekseni etrafında dönme hareketi hem de …….…………… etrafında
dolanma hareketi yapar. Kendi ekseni etrafında dönme hareketinin yönü saat yönünün
tersine, batıdan …….…………… doğrudur. Dünya’nın kendi ekseni etrafında bir tam
turu …….…………… yani bir gün sürer. Böylece gece ile …….…………… oluşur.
Dünya’nın Güneş etrafında dolanma hareketinin yönü, saat yönünün tersine yani batıdan doğuya doğrudur. Güneş etrafında bir tam turu …….…………… sürer ve bir yıl
oluşur. Güneş'in doğuşundan batışına kadar geçen süre içinde onu farklı konumlarda
görürüz. Bu durumun sebebi, Dünya'nın kendi …….…………… etrafında dönme hareketi yapmasıdır.

Ay, kendi ekseni etrafında dönme, Dünya’nın etrafında dolanma, Dünya ile birlikte Güneş’in etrafında dolanma hareketi yapar. Ay’ın kendi ekseni etrafında dönme hareketinin
yönü saat yönünün tersi yönde, …….…………… doğuya doğrudur ve yaklaşık 27 gün
sürer. Ay’ın Dünya etrafında dolanma hareketinin yönü de saat yönünün tersi yönde,
batıdan doğuya doğrudur ve yaklaşık …….…………… sürer.
Ay, Dünya’nın etrafında dolanırken …….…………… ile birlikte Güneş’in etrafında da
dolanma hareketi yapar. Hareketin yönü, saat yönünün tersi yönde, batıdan doğuya
doğrudur. Dünya’nın herhangi bir noktasından Ay’a bakan kişi, Ay’ın hep aynı yüzünü
görür. Bu durumun sebebi, Ay’ın kendi ekseni etrafındaki dönme hareketi ile Dünya’nın
etrafındaki …….…………… hareketi sürelerinin aynı olmasıdır.
● Açıkta kalan kelime ile ilgili bildiklerinizi aşağıya yazınız.
…............…….....…............…….....…............…….....…............
…............…….....…............…….....…............…….....….............
…............…….....…............…….....…............…….....….............
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Hamza Bey, okul bahçesine Ay’ın Dünya etrafında ve Dünya ile Ay’ın Güneş etrafında
dolanma yörüngelerini tebeşir ile çizdi. Turuncu tişörtlü dört öğrenci sırtlarını birbirlerine
dönerek el ele tutuştu ve büyük elipsin ortasına yerleşti. Mavi tişörtlü iki öğrenci sırt sırta
verdi ve küçük elipsin ortasına, küçük elipsi kesen büyük elips çizgisinin üzerine yerleşti. Beyaz tişört giyen öğrenci ise küçük elips çizgisinin üzerine yerleşti.
Etkinlik ve görsele göre,
1. Öğrencilerin tişört renklerine göre temsil ettikleri gök cisimlerinin adını yazınız.
Turuncu: ……………………

Mavi: ……………………

Beyaz: ……………………

2. Gök cisimlerini temsil eden öğrenci sayılarının farklı olması etkinlikteki gök
cisimlerinin hangi özelliğini göstermektedir?
......................................................................................................................................
3. Aşağıdaki tablo bu etkinlikte yapılan hareketler ve açıklamaları ile tamamlanacaktır. Buna göre eksik bırakılan kısımları yazınız.
Etkinlikte Yapılan Hareket

Hareket Çeşidi Hareket Süresi

- Beyaz tişörtlü öğrencinin kendi ekseni etrafındaki hareketi

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

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

- Ay’ı temsil eden öğrencinin mavi çizgi üzerinde hareket
etmesi

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

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

- Mavi tişörtlü öğrencilerin kırmızı çizgi üzerinde hareket
etmesi

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

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

- Mavi tişörtlü öğrencilerin kendi ekseni etrafındaki hareketi

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

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

4. Turuncu tişörtlü öğrenciler hangi yönde, hangi hareketi yapar?
......................................................................................................................................
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Başlangıç noktasından itibaren karşınıza çıkan sorulara cevap vererek hareket
ediniz ve çıkışa ulaşınız. Çıkış numarasını ve yolculuğunuz süresince karşınıza çıkan
harfleri yan yana sıraladığınız zaman oluşan sözcüğü aşağıya yazınız.

1 gü
n

1 gü
n

1a
y
6.

7.

A

l
1 yı

5.

P

1 ay

Y

Ay’ın kendi etrafında dönme hareketi
ne kadar sürer?

1 dakika

l
1 yı

1 ay

4.

U

U

1 yıl

1 gece

at
sa

D

3.

A

Ay’ın kendi etrafında dönme hareketi
yaklaşık ne kadar
sürer?

1 yıl

Ay’ın Güneş etrafında dolanma
hareketi ne kadar
sürer?

1 hafta

l
1 yı

1 ay
2.

İ

1

1 saniye

1.

Y

H

B

Z

Dünya’nın Güneş
etrafındaki dolanma hareketi ne
kadar sürer?

1 ay

T

2

1

R

Dünya’nın kendi
ekseni etrafında
dönme hareketi ne
kadar sürer?

R

2

Güneş’in kaç çeşit
hareketi vardır?

1

3

U

Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma
hareketi ne kadar
sürer?

E

Ay’ın kaç çeşit
hareketi vardır?

1

3

İ

Y

1 gü
n

A

Dünya’nın kaç
çeşit hareketi
vardır?

8.

ÇIKIŞ NO:

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

SÖZCÜK:

....................................
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Merve, Amerika’da yaşayan dayısını çok özledi. Sesini duyarak bir parça da olsa özlemini gidermek istedi. Dayısını aramak için telefonu eline aldığı sırada annesi seslendi:
Kızım, şu an Amerika’da gece yaşanıyor. Dayın muhtemelen uykudadır. Bu saatte arayarak rahatsız etmemeliyiz. Birkaç saat sonra sabah olur, o zaman ararız.’’
Merve saate baktı, neredeyse öğlen olmak üzereydi, birazdan okula gidecekti. Amerika’da nasıl gece olabilirdi? Bu sorunun cevabını mutlaka öğrenmeliydi. Öğretmeni sınıfa
girer girmez heyecanla sordu: “Öğretmenim, Türkiye’de gündüz yaşanırken Amerika’da
gece yaşanmasının sebebi nedir?” Öğretmeni Merve’nin bu tatlı telaşı karşısında gülümsedi: “Harika bir soru! Cevabı arkadaşlarınla birlikte bulmaya ne dersin? Haydi, etkinlik zamanı!”
Metinde sözü edilen etkinliğe ait bölümleri inceleyip soruları cevaplayınız.
1. Bölüm: Uzaydan çekilmiş Dünya fotoğrafını ve hazırlanan deney düzeneğini inceleyiniz.

2. Bölüm: Düzenekteki Dünya maketinin üzerinde Türkiye ve Amerika'nın konumları,
bu ülkelere ait bayraklar ile işaretlenmiştir. Karanlık ortamda ışık kaynağı çalıştırılır. Beş
dakika gözlem yapılır.
1. Dünya’nın hangi tarafı aydınlık, hangi tarafı karanlıktır?

................................................................................................................................
2. Türkiye ve Amerika maketin aydınlanma durumuna göre hangi bölgede bulunuyor?

................................................................................................................................
3. Aydınlık ve karanlık bölgelerde beş dakika boyunca bir değişiklik oldu mu?

...............................................................................................................................
3. Bölüm: Bir öğrenci, Dünya maketini saat yönünün tersi yönde yavaş yavaş çevirmeye başlar. Bir süre gözlem yapılır.
1. Aydınlık ve karanlık bölgelerde bu süre boyunca bir değişiklik oldu mu?

...............................................................................................................................
2. Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu oluşan olay nedir?

................................................................................................................................
4. Bölüm: Tüm bu gözlemler sonucunda Merve’nin merak ettiği sorunun cevabını yazınız.
...............................................................................................................................
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Gizem Güneş’in doğuşundan batışına kadar geçen sürede belirli aralıklarla çekilen
fotoğraflarla oluşturulmuş bir tablo gördü. Bu tablodan çok etkilendi ve deniz kenarına gidip gözlem yapmaya karar verdi. Sahilde gün boyunca Güneş’in konumlarını
izledi ve belirli saatlerde fotoğraf çekti. Bu fotoğraflardaki Güneş konumlarına dikkat
ederek üstteki resmi yaptı.
Gizem’in yaptığı resmi inceleyerek sizler için hazırladığı soruları cevaplayınız.
1. Güneş’i ilk gördüğüm konum hangisidir?
2. Öğlen vakti Güneş hangi konumdadır?
3. Güneş’i son gördüğüm konum hangisidir?
4. Güneş’i gün boyunca farklı yerlerde gördüm. Bu durumun nedeni nedir?
5. Sabahları Güneş’i doğuda görüyor ve “Güneş doğdu.” diyoruz. Akşamları ise
Güneş’i batıda görüyor ve “Güneş battı.” diyoruz. Geceleri ise Güneş’i göremiyoruz.
Peki, geceleri Güneş nereye kayboluyor?
6. Dünya’nın dönme yönü saat yönünde olsaydı Güneş’in doğuş ve batış yönleri
nasıl olurdu?
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Chang’e-4 adlı uzay aracı 3 Ocak 2019 tarihinde Ay’ın Dünya’dan görülmeyen yüzüne indi.
Ay’ın Dünya’dan görülmeyen yüzüne inen ilk uzay aracı olan Chang’e-4, bu özelliği ile tarihe
geçti. Chang’e-4, Ay’ın arka yüzünün yüzey sıcaklığı, toprağının kimyasal bileşenleri ve mineral
yapısı ile ilgili ölçümler yapacak.

http://www.trthaber.com/haber/bilim-teknoloji/45-yil-aradan-sonra-aya-yolculuk-301315.html

Tamer Bey, Ay’ın karanlık yüzüne inen uzay aracı ile ilgili haberi öğrencileri ile paylaşır. Ardından öğrencilerine, “Dünya’dan baktığımızda Ay’ın hep aynı yüzünü görmemizin sebebini bir etkinlik ile ispatlamaya ne dersiniz?” önerisinde bulunur.
Ay’ı temsil eden öğrencinin göğüs kısmına kırmızı, sırtına mavi, sağ koluna sarı, sol
koluna mor kâğıtlar yerleştirilir. Dünya’yı ve Ay’ı temsil eden öğrenciler, Şekil-1 ve Şekil-2’deki gibi hareket ederler. (Öğrenciler, temsil ettikleri gök cisminin dönme ve dolanma süresine ve hızına uygun hareket ederler.)

Şekil-1’de, Dünya’yı temsil eden öğrenci kendi ekseni etrafında, Ay’ı temsil eden öğrenci ise hem kendi ekseni
etrafında hem de Dünya'nın etrafında
hareket etmektedir. Ay’ı temsil eden
öğrenci her iki hareketini de aynı sürede tamamlamaktadır.
Dünya’yı temsil eden öğrenci, Ay’ı
temsil eden öğrencinin üzerinde
hangi renk kâğıtları tam olarak görür?
.......................................................

Şekil-2’de, Dünya’yı ve Ay’ı temsil
eden öğrenciler sadece kendi eksenleri
etrafında hareket etmektedir.
Dünya’yı temsil eden öğrenci, Ay’ı
temsil eden öğrencinin üzerinde
hangi renk kâğıtları tam olarak görür?
.......................................................

Dünya’dan baktığımızda Ay’ın hep aynı yüzünü görmemizin sebebini yazınız.

30

Güneş, Dünya ve Ay / Güneş, Dünya ve Ay / FEN BİLİMLERİ

1. ETAP: Tabloda verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu
belirleyerek işaretleyiniz.
İFADE

DOĞRU

YANLIŞ

1. Güneş, Dünya ve Ay kendi eksenleri etrafında dönme hareketi
yapar.

2

3

2. Dünya’nın kendi etrafında dönme hareketi sonucu gece ve
gündüz oluşur.

3

2

1

3

4. Dünya’nın Güneş etrafında dolanma hareketi 365 gün 6 saat
sürer.

2

1

5. Ay, kendi etrafında ve Dünya’nın etrafında yaptığı hareketini
farklı sürelerde tamamlar.

2

2

4

4

3

3

3. Güneş, kendi ekseni etrafında saat yönünde döner.

6. Dünya’dan bakan kişi Ay’ın hep farklı yüzünü görür.
7. Güneş’in gün içerisinde yer değiştirmesi, Dünya’nın kendi
ekseni etrafında dönmesinin sonucudur.

2. ETAP: Seçtiğiniz kutularda bulunan ok yönünde ve okun yanında yazan sayı kadar harf tablosunda ilerleyiniz. Bu sırada karşınıza
çıkan harfleri daire içine alınız.
I

S

I

F

A

R

K

T

O

K

I

O

R

I

D

I

E

L

R

V

L

M

A

S

Ğ

L

T

A

E

I

Ş

I

I

A

E

E

E

R

E

Y

K

P

N

F

R

N

K

E

R

K

A

Y

O

Y

E

L

N

D

Ü

Ş

E

R

Başlangıç noktası

3. ETAP: Daire içine aldığınız harfleri sırasıyla harf tablosunun altında verilen kutulara yazınız. Harfleri doğru sıraladığınız zaman oluşan cümle hangi gök cisminin özelliğidir?

CEVAP: .......................................................................................................................
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Yandaki sütun grafiğinde; Dünya üzerinde bir bölgede, belirli aylarda Güneş’in
yaklaşık doğuş saatleri verilmiştir.

05.00

Grafiğe göre soruları cevaplayınız.
1. İşe gitmek için sabah 05.45’te uyanan bir kişi, hangi aylarda Güneş doğmadan uyanır?

04.00

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

03.00

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

07.00
06.00

02.00
01.00
00.00

Aralık

Mart

Haziran

Eylül

Ay

2. Okula gitmek için 06.00’da uyanan
öğrenci, hangi aylarda Güneş’in doğuşu
ile aynı anda uyanır?
................................................................
................................................................

Aşağıdaki masalın bir kısmı eksik kalmış. Hayal gücünüzü kullanarak masalı tamamlayınız. Masalınızın içeriğine uygun bir başlık yazınız.
……………………………………………………
Güneş, Aydınlıklar Ülkesi’nin mavi gökyüzünde tek başına yaşarmış. Karanlıklar Ülkesi’nin zifiri gecelerini gümüş ışığıyla bir miktar aydınlatan Ay da çok yalnızmış. Bir
gün Güneş, Aydınlıklar Ülkesi’nde yaşayan canlılara geceyi ve Ay’ı anlatmış. Ay ise
Karanlıklar Ülkesi’nde yaşayanlara Güneş’i, göz kamaştırıcı ışığını ve masmavi gökyüzünü... Aydınlıklar Ülkesi ve Karanlıklar Ülkesi insanları birbirlerinin ülkesini merak
etmeye, diğer ülkeye karşı hayranlık beslemeye başlamışlar.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………....………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
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