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GÜNEŞ SİSTEMİ

ETKİNLİK - 1

Aşağıda Güneş Sistemi’nde yer alan gezegenlerin görselleri Güneş’e yakınlık sırasına göre verilmiştir. 
Görsellerin altlarına gezegenlerin isimlerini yazınız.

Aşağıda verilen bilgileri tamamlayınız.

1. Güneş Sistemi’ndeki en büyük gezegen: ………………………………………

2. Güneş Sistemi’ndeki en küçük gezegen: ………………………………………

3. Güneş’e en yakın gezegen: ………………………………………

4. Güneş’e en uzak gezegen: ………………………………………

5. En fazla doğal uydusu olan gezegen: ………………………………………

6. Yaşam şartları bakımından Dünya’ya çok benzeyen gezegen: ………………………………………

7. Doğal uydusu olmayan gezegenler: ………………………………………

8. Yaklaşık %70’i sularla kaplı olan gezegen: ………………………………………

9. “Kızıl gezegen” olarak adlandırılan gezegen:  ………………………………………

GÜNEŞ SİSTEMİ ve TUTULMALAR
1. Güneş Sistemi

2. Güneş ve Ay Tutulmaları

ÖRNEKTİR
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GÜNEŞ SİSTEMİ

ETKİNLİK - 2

Güneş Sistemi’ndeki gezegenler “karasal” ve “gazsal” olmak üzere ikiye ayrılır. 
Gezegenleri bu özelliklerine göre sınıflandırınız.

Jüpiter Satürn Dünya Venüs

Mars Uranüs Neptün Merkür

Jüpiter

Uranüs

KARASAL GEZEGENLER GAZSAL GEZEGENLER

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………ÖRNEKTİR
 • M

UBA YAYIN
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GÜNEŞ SİSTEMİ

Güneş Sistemi, bir yıldız olan 

Güneş merkezde olmak üzere; 

onun etrafında belirli yörüngeler-

de dolanan gezegenlerden, geze-

genlerin uydularından, kuyruklu 

yıldızlardan, göktaşlarından, aste-

roitlerden ve meteorlardan oluşan 

gök cisimleri topluluğudur.

Gezegenlerin Güneş’e olan uzak-

lıklarını ölçmek için “astronomi 

birimi” adlı bir uzunluk ölçüsü kul-

lanılmaktadır.

Dünya

Güneş

1 Astronomi Birimi

Bu birim Dünya’nın Güneş’e olan 

uzaklığıdır ve 149,6 milyon km’ye 

eşittir.

BİLGİ
TEST 1

1. 
Uzayda Güneş Sistemi’ne
benzer başka sistemler
yoktur.

Gök cisimleri sadece Güneş
Sistemi içerisinde yer alırlar.

Güneş Sistemi’nin merkezin-
de Güneş vardır. Güneş Sis-
temi’ndeki diğer gök cisimleri 
Güneş etrafındaki belirli yö-
rüngelerde dolanırlar.

Tuba

Figen

Melis

Güneş Sistemi ile ilgili yukarıdaki öğrenci-
lerden hangilerinin söyledikleri doğrudur?

A) Melis
B) Tuba
C) Melis ve Figen
D) Figen ve Tuba

2. I. Gezegen

II. Uydu

III. Göktaşı

IV. Asteroit

Yukarıda verilen kavramlardan kaç tanesi 
Güneş Sistemi'nde yer alır?

A) 

1
 B) 

2
C) 

3
 D) 

4

3. “Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklıkları As-
tronomi Birimi (AB) ile ifade edilir. Dünya ile 
Güneş arasındaki uzaklık 1 AB kabul edilir 
ve diğer gezegenlerin Güneş’e uzaklığı buna 
göre ifade edilir.”
Volkan Öğretmen Fen Bilimleri dersinde 
öğrencilerine yukarıdaki bilgiyi veriyor ve 
öğrencilerine bu bilgiden hangi sonuçları çı-
karabileceklerini soruyor.
Bu bilgi ışığında hangi öğrencinin söyle-
diği sonuca ulaşılamaz?

A) 

Kerem

“Astronomi Birimi”
bir uzaklık birimidir.

B) 

Zeynep

Astronomi Birimi ile gezegen-
lerin Güneş’e uzaklıklarını 
daha kolay karşılaştırabiliriz.

C) 

Suna

Güneş’e uzaklığı 1 AB’den
küçük olan gezegenler vardır.

D) 

Aykut

Hiç bir gezegenin Güneş’e
uzaklığı 1 AB’den büyük 
olamaz.

4. Güneş Sistemi ile ilgili;

I. Güneş Sistemi'ndeki ısı ve ışık kaynağı 
Güneş’tir.

II.  Güneş Sistemi’ndeki gök cisimleri belli yö-
rüngelerde hareket eder.

III. Güneş Sistemi’nde Güneş’in dışında baş-
ka yıldızlar da vardır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I ve II D) II ve IIIÖRNEKTİR
 • M

UBA YAYIN
LARI
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GÜNEŞ SİSTEMİ

Meteor ve Gök Taşları

Gezegenler arasında dolaşan katı 
maddelerin her birine meteor de-
nir. Güneş Sistemi’ndeki cisim-
lerin Dünya atmosferine girmesi 
ile yüksek hızlarda hava ile sür-
tünmesi sonucu yanarak yeryü-
zünden kısa süreli bir ışık çizgisi 
şeklinde görülmesine de meteor 
denilmektedir.

Meteorlar genellikle Dünya’nın ya-
kınından geçen kuyruklu yıldızlar-
dan koparlar. Bazen atmosfere çok 
sayıda meteorun girmesi sonucu 
meteor yağmurları gözlemlenir. 
Halk arasında bu olaya yıldız kay-
ması denilmektedir.

Yıldız kaymasında kayan yıldızlar 
değildir. Yıldız kayması atmosfere 
giren katı maddelerin yanması so-
nucu ortaya çıkan ışıklı izdir.

BİLGİ 5. 

Dünya’nın atmosferine 
girdiğinde sürtünme nedeniyle 
ısınıp yanan gök cisimlerine 

…………… denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere 
aşağıdaki kavramlardan hangisi getiril-
melidir?

A) kuyruklu yıldız
B) takım yıldızı
C) meteor
D) Güneş

6. Meteorlarla ilgili,
I.

II.

III.

Boyutları yıldızlar ve geze-
genlerle kıyaslanamayacak 

kadar küçüktür.

Atmosfere çok yüksek 
hızlarla girerler.

Atmosferdeki maddelerle 
sürtünmesi sonucu çıkan 

yüksek ısı nedeniyle 
yanarlar.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

7. “Uzay mekiklerinin dışı ısıya oldukça dayanıklı 
olan özel seramiklerle kaplanır.”
Uzay mekikleri ile ilgili yukarıda verilen 
bilginin aşağıdakilerden hangisi ile ilgisi 
vardır?

A) Dünya atmosferinin hemen dışının çok sı-
cak olması

B) Atmosfere giren meteorların yanması (yıldız 
kayması)

C) Uzay mekikleriyle yeryüzü arasındaki ile-
tişimin radyo dalgaları ile sağlanması

D) Seramiğin çok ucuz bir malzeme olması

8. 

Erhan aracıyla ailesini tatile götürürken bir ışı-
ğın kayarak hareket ettiğini ve bir müddet son-
ra kaybolduğunu görüyor.
Araçta bulunanlarla bu ışığın ne olabileceği 
konusunda fikir alışverişi yapıyor.
Bu olayla ilgili kimin ortaya attığı düşün-
ce yanlıştır?

A) 
Dünya’nın atmosferi olmasaydı
o cisim yeryüzüne düşerdi.

Erhan

B) 

Gözüken ışık yıldızların
oluşturduğu bir etkidir.

Filiz

C) 

Fatih

Bu olay atmosfere giren gök 
cisimlerinin sürtünmeden do-
layı fazla ısınması ve yanması 
sonucu meydana gelir.

D) 
Bazen bu cisimler tamamen
yanmaz ve yok olmadan yer-
yüzüne düşebilir.

Metin

ÖRNEKTİR
 • M

UBA YAYIN
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GÜNEŞ SİSTEMİ

Meteorların çoğu atmosferde ya-
narak yeryüzüne ulaşamadan yok 
olur.

Tamamen yanmadan yeryüzü-
ne ulaşabilen meteorlara göktaşı 
(meteorit) denir.

Dünya yüzeyine yılda yaklaşık ola-
rak beş yüz kadar göktaşının düş-
tüğü düşünülmektedir.

Göktaşları düştükleri yerlerde çok 
büyük çukurlar oluşturabilirler.

Arizona’daki Borringer Meteorit 
Krateri bunlardan biridir.

Dinozorların neslinin büyük bir 
göktaşının Dünya’ya çarpması so-
nucu tükendiği düşünülmektedir.

BİLGİ9. 
I.

II.

III.

Dünya’nın atmosferi sayesinde 
yeryüzüne hiç göktaşı düşmez.

Dünya atmosferi yeryüzünün 
koruyucu kalkanı gibi görev yapar.

Dünya atmosferi olmasaydı 
yeryüzeyinde Ay’dakine benzer 

kraterler oluşurdu.

Dünya’nın atmosferi ile ilgili yukarıda veri-
lenlerden hangileri doğrudur?

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

10. 

Yukarıdaki tabloda verilen bilgilerin doğru 
olanlarına “D”, yanlış olanlarına “Y” yazılır-
sa tablo aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

A) D
D
D

 B) D
Y
D

C) Y
D
Y

 D) Y
Y
Y

11. 

Görsel 1 Görsel 2

Görsel 1’de bir göktaşı görülmektedir.
Görsel 2’de ise aynı göktaşı kesilmiştir ve içi 
görülmektedir.
Bu iki görselden;

I. Göktaşının dışı ile içi farklı maddelerden 
yapılmıştır.

II. Göktaşının dışı ısıya maruz kaldığı için 
renk değiştirmiştir.

III. Tüm göktaşları aynı maddeleri içerir.
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

12. 
“Göktaşlarının düştükleri 

yerde oluşturdukları çukura
……………… denir.”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 
kanyon

 B) 
kriter

C) 
kraker

 D) 
krater

Meteorlar, sıcaklığı yüksek gaz ve toz 
parçalarının bir araya gelip sıkışması 
sonucu oluşur.

Meteorların yeryüzüne ulaşanlarına 
göktaşı denir.

Meteorlar genelde kuyruklu yıldızlar-
dan kopan parçalardır.

ÖRNEKTİR
 • M

UBA YAYIN
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GÜNEŞ SİSTEMİ

Asteroitler (küçük gezegenler), 

yörüngeleri çoğunlukla Mars ile 

Jüpiter gezegenleri arasında ka-

lan, gezegenlerden daha küçük 

kayalık şeklindeki gök cisimleridir.

Asteroitlerin büyük çoğunluğunun 

bulunduğu Mars ve Jüpiter arasın-

daki bölgeye Asteroit Kuşağı de-

nir. Bu kuşakta milyonlarca irili 

ufaklı asteroit olduğu düşünül-

mektedir.

Merkür

Venüs

Dünya Asteroit
kuşağı

Mars Satürn

Jüpiter

Neptün

Uranüs

Asteroit Kuşağı ile Güneş arasın-

da kalan dört gezegene (Merkür, 

Venüs, Dünya, Mars) iç gezegen, 

Asteroit Kuşağı’nın dışında kalan 

diğer dört gezegene (Jüpiter, Sa-

türn, Uranüs, Neptün) ise dış ge-

zegen denir.

BİLGİ
TEST – 2

1. 

“Asteroit Kuşağı” Güneş etrafında belli yörün-
gelerde dolaşan, sayılarının milyonlarca oldu-
ğu tahmin edilen, asteroitlerden ve tozlardan 
oluşan Güneş Sistemi bölgesidir.
Yukarıda verilen şekildeki numaralandırıl-
mış bölgelerden hangisi “Asteroit Kuşağı” 
olarak tanımlanmıştır?

A) I B) II C) III D) IV

2. 

Yukarıdaki görselde Güneş Sistemi’nde tespit 
edilmiş dokuz farklı asteroitin boyutları karşı-
laştırılmıştır.
Buna göre, aşağıdaki sonuçlardan hangi-
sine ulaşılamaz?

A) Asteroitlerin boyutları birbirinden çok fark-
lıdır.

B) Asteroitlerin şekilleri birbirinden çok fark-
lıdır.

C) Asteroitler sadece “Asteroit Kuşağı” bölge-
sinde yer alırlar.

D) Bazı asteroitlerin şekli küresel olabilir.

3. Aşağıdakilerden hangisi Asteroit Kuşağı 
ile Güneş arasında kalan gezegenlerden 
birisi değildir?

A) 

Dünya

  B) 

Mars

 

C) 

Jüpiter

  D) 

Venüs

4. 
Güneş Sistemi’nin en küçük 

gezegeni Merkür’ün çapı 
yaklaşık 4879 km’dir. Asteroit 

Kuşağı’nın tespit edilen en 
büyük üyesi ve bir cüce 

gezegen olan Ceres’in çapı 
ise yaklaşık 950 km’dir.

Buna göre yukarıda verilen bilgiden;

I.

II.

III.

Asteroitler gezegenlerden 
daha küçüktür.

Asteroitler gazsal olabilir.

Ceres’ten daha küçük 
asteroitler vardır.

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

Güneş

Merkür Venüs Dünya Mars Jüpiter

I II III IV

ÖRNEKTİR
 • M

UBA YAYIN
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GÜNEŞ SİSTEMİ

Güneş Sistemi’ndeki gezegenler 
yapıları bakımından “karasal” ve 
“gazsal” olmak üzere ikiye ayrılır.

Merkür, Venüs, Dünya ve Mars 
karasal gezegenleri oluştururken, 
çevreleri çok büyük miktarlarda 
gazla kaplı olan Jüpiter, Satürn, 
Uranüs ve Neptün gazsal geze-
genleri oluştururlar.

Bir yıldız veya yıldız kalıntısı etra-
fında belli yörünge izleyen gök ci-
simlerine gezegen denir.

M
er

kü
r

M
er

kü
r

G
ün

eş
G

ün
eş

Ve
nü

s
Ve

nü
s

D
ün

ya
D

ün
ya

M
ar

s
M

ar
s

Sa
tü

rn
Sa

tü
rn

U
ra

nü
s

U
ra

nü
s

N
ep

tü
n

N
ep

tü
n

Ju
pi

te
r

Ju
pi

te
r

Güneş Sistemi  sekiz gezegenden 
oluşmaktadır. Güneş’e yakınlıkla-
rına göre gezegenleri inceleyelim.

BİLGİ5. 

Abdullah Öğretmen’in sorusuna cevap ve-
ren öğrencilerden hangisinin gezegenler 
hakkında verdiği bilgi yanlıştır?

A) 

Berna

Gezegenlerin konumları
sürekli değişir.

B) 

Mert

Gezegenler kedi eksenleri
etrafında dönerler.

C) 

Ela

Gezegenler elips şeklinde
yörüngelerde dolanırlar.

D) 

Yıldız

Bazı gezegenler ışık
kaynağıdır.

6. Aşağıdaki gezegenlerden hangisi “karasal” 
gezegenlerden birisi değildir?

A) 

Venüs

 B)  

Jüpiter

C) 

Dünya

 D) 

Mars

7. 

Gezegenlerle ilgili,
I. İç gezegenler aynı zamanda karasal ge-

zegenlerdir.
II. Dış gezegenler aynı zamanda gazsal ge-

zegenlerdir.
III. Güneş Sistemi'ndeki tüm gezegenlerin 

kendi ekseni etrafındaki dönüş yönleri ay-
nıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

8. 

Ay

I

Plüton

II

Neptün

III

Yukarıda verilen gök cisimlerinden hangi-
leri “gezegen” sınıfında yer almaz?

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

Gezegenlerin özelliklerini
söyleyebilir misiniz?

Abdullah Öğretmen

ÖRNEKTİR
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GÜNEŞ SİSTEMİ

MERKÜR

• Güneş’e en yakın gezegendir.

• Karasal ve iç gezegendir.

• Uydusu olmayan iki gezegen-
den biridir.

• Yüzeyi tozlarla kaplıdır.

• Sahip olduğu çok ince atmos-
feri helyum ve hidrojen içerir.

• Sıcaklık farkları çok fazladır. 
(Güneş’e bakan yüzü 510˚C, 
diğer yüzü –210˚C)

• Güneş Sistemi’ndeki en küçük 
gezegendir.

VENÜS

• Uydusu olmayan diğer geze-
gendir.

• Karasal ve iç gezegendir.

• Atmosferinde karbondioksit 
(%95), azot ve sülfirik asit vardır.

• Venüs’ü çevreleyen bulutlar 
sera etkisi yapar.

• Yüzey sıcaklığı 13˚C ile 212˚C 
arasındadır.

• Güneş ve Ay’dan sonra gökyü-
zünün en parlak cismidir.

• Halk arasında çoban yıldızı 
olarak da bilinir.

• Büyüklüğü Dünya ile hemen 
hemen aynıdır.

BİLGİ 9. Aşağıdakilerden hangisi Merkür gezegeni-
nin özelliklerinden biri değildir?

A) 

Güneş Sistemi’nde Merkür’den 
daha küçük gök cismi yoktur.

B) 

Kendi ekseni etrafında çok yavaş 
dönmesi nedeniyle gece ve 

gündüz arasındaki sıcaklık farkı 
 çok yüksektir.

C) 

Halkası yoktur.

D) 

Güneş’e en yakın gezegendir.

10. 

Kendi ekseni etrafındaki dönüş yönü
diğer gezegenlere göre terstir.

Gezegende Güneş batıdan doğar, 
doğudan batar. 

İç gezegenlerden biridir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen gezegen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mars B) Merkür
C) Venüs D) Jüpiter

11. 

Merkür

I

Venüs

II

Mars

III

Yukarıda verilen gezegenlerden hangileri-
nin doğal uydusu yoktur?

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

12. Venüs gezegeni ile ilgili aşağıdaki öğren-
cilerden hangisinin verdiği bilgi yanlıştır?

A) 

Alper

Dünya’dan daha büyük 
bir gezegendir.

B) 

Melis

Uydusu ve halkası
yoktur.

C) 

Güler

Halk arasında “Çoban 
Yıldızı” olarak adlandırılır.

D) 

Kıvanç

Halk arasında “Sabah
Yıldızı” olarak adlandırılır.

ÖRNEKTİR
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GÜNEŞ SİSTEMİ

DÜNYA

• Güneş Sistemi’nde üzerinde 
yaşam olan tek gezegendir.

• Karasal ve iç gezegendir.

• Atmosferinde %78 Azot, %21 
Oksijen ve %1 diğer gazlar bu-
lunur.

• Dünya’nın bir tane doğal uydu-
su vardır (Ay).

• Dünya’nın etrafında manyetik 
bir alan vardır ve bu alan Gü-
neş’ten gelen yüksek enerjili 
parçacıkların yeryüzüne ulaş-
masını engeller.

MARS

• Kızıl gezegen olarakta bilinir.

• Karasal ve iç gezegendir.

• Atmosferi %95 oranında kar-
bondioksitten oluşur.

• Yüzey sıcaklığı 20˚C ile -140˚C 
arasında değişmektedir.

• Mars’ın iki tane uydusu vardır.

BİLGİ
TEST – 3

1. 

Tabloda Dünya ile ilgili verilen bilgilerden 
doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” ya-
zılırsa aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

A) D
D
D

 B) D
Y
D

C) Y
Y
Y

 D) Y
D
Y

2. 

Dünya büyüklük bakımından Güneş Siste-
mi’ndeki ............. büyük gezegendir. Güneş’e 
en yakın ............. gezegendir.
Yukarıda verilen cümlelerdeki boş bırakı-
lan yerlere sırası ile aşağıdakilerden han-
gileri gelmelidir?

A) 3 ve 5 B) 5 ve 3
C) 3 ve 4 D) 4 ve 3

3. Mars’a bugüne kadar birçok uzay aracı gön-
derilmiştir. Pathfinder ve Oppurtunity Curio-
sity (Merak) bunlardan bazılarıdır.

 

Bu araçlar Mars yüzeyinde çeşitli araştırmalar 
yapmaktadır. 2012’den bu yana Mars’ta bulu-
nan Couriosity, Dünya’ya Mars fotoğrafları ve 
çeşitli veriler göndermeye devam etmektedir.
Mars’a gönderilen uzay araçlarının ve-
rimli olabilmesi için araçlarda kullanılan 
sistemler hangi sıcaklık aralığında çalışa-
bilmelidir?

A) –80 / 200 B) –20 / 20
C) –140 / 20 D) 40 / 200

4. 

Aşağıdakilerden hangisi Mars’a ait özellik-
lerden biri değildir?

A) Güneş’e en yakın 4. gezegendir.
B) 2 tane uydusu vardır.
C) Kızıl bir görüntüsü vardır.
D) Dış gezegenlerden biridir.

D/Y

Dünya’nın etrafında sadece doğal uy-
dusu olan Ay dolanır.

Üzerinde yaşam olduğu bilinen tek 
gezegendir.

Dünya ısı ve ışık kaynağıdır.
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GÜNEŞ SİSTEMİ

JÜPİTER

• Güneş Sistemi’nin en büyük 
gezegenidir.

• Gazsal ve dış gezegendir.

• Atmosferi renkli toz, hidrojen, 
helyum, metan, su ve amon-
yaktan oluşur.

• Ortalama yüzey sıcaklığı 
–148˚C’dir.

• Şu anda bilinen 4 tanesi çok 
büyük toplam 67 uydusu var-
dır. 4 büyük uydusu 1610’da 
Galilei tarafından keşfedildiği 
için bu uydulara Galilei Uydu-
ları denir.

• Akışkan bir yapısı vardır.

SATÜRN

• Büyüklük açısından Jüpi-
ter’den sonra ikinci sıradadır.

• Gazsal ve dış gezegendir.

• Hidrojen ve Helyum’dan olu-
şan bir atmosferi vardır.

• Ortalama yüzey sıcaklığı 
–178˚C’dir.

• Uluslararası Gökbilim Birliği 
(IAU) tarafından doğrulanan 
62 doğal uydusu vardır. 

• Halkaları dikkat çekicidir.

• Akışkan bir yapısı vardı.

BİLGİ 5. 

“Güneş Sistemi’ndeki 
diğer tüm gezegenlerin, 

meteorların, cüce 
gezegenlerin ve kuyruklu 

yıldızların toplam kütlesinden 
daha büyük kütleye sahip 

gezegendir.”

Yukarıda özelliği verilen gezegen aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Satürn B) Uranüs
C) Jüpiter D) Güneş

6. Güneş Sistemi’ndeki en büyük uydu, Jüpi-
ter’in bir uydusu olan ve 1610’da Galileo Gali-
lei tarafından keşfedilen dört uydudan biri olan 
Ganymede’dir.

Çapı yaklaşık 5250 km olan Ganymede, Mer-
kür’den daha büyüktür ve kendi manyetik ala-
nına sahip olduğu bilinen tek uydudur.
Yukarıda verilen bilgilerden aşağıdaki so-
nuçlardan hangilerine ulaşılamaz?

A) Bazı uydular gezegenlerden daha büyüktür.
B) Teknolojik aletler olmadan da bazı uydular 

keşfedilebilir.
C) Büyük gezegenlerin küçük uydusu yoktur.
D) Jüpiter’in Ganymede uydusunda pusula 

ile yön bulunabilir.

7. Güneş Sistemi’ndeki gezegenler içerisin-
de en fazla yapay uyduya sahip gezegen 
aşağıdakilerden hangisidir?

 A) 

Dünya

 B)  

Mars

C) 

Jüpiter

 D) 

Venüs

8. 

I. Çevresinde halkaları 
 vardır.
II. Gazsal bir gezegendir.
III. Güneş sistemindeki 
 3. büyük gezegendir.

Einstein

Yukarıda verilenlerden hangileri Satürn’ün 
özellikleri arasındadır?

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

ÖRNEKTİR
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GÜNEŞ SİSTEMİ

URANÜS

• Atmosferi hidrojen, helyum ve 
metandan oluşur.

• Gazsal ve dış gezegendir.

• Yüzey sıcaklığı or talama 
–210˚C’dir.

• Bilinen 27 uydusu vardır.

• Çevresinde halkaları vardır.

NEPTÜN

• Atmosferi hidrojen, helyum, 
metan ve amonyaktan oluşur.

• Gazsal ve dış gezegendir.

• Ortalama yüzey sıcaklığı 
–214˚C’dir.

• Bilinen 13 uydusu vardır.

• Çevresinde halkaları vardır.

Plüton, Uluslararası Astro-
nomi Birliği’nin 2006 yılın-
da aldığı kararla “Gezegen” 
sınıfından çıkartılarak “Cüce 
Gezegen” olarak tanımlan-
mıştır.

BİLGİ9. 24 Ağustos 2006 tarihine kadar Güneş Sis-
temi’nin 9. gezegeni olarak kabul edilen Plü-
ton, bu tarihte Prag’da yapılan bir konferansta 
Uluslararası Gökbilim Birliği (IAU) tarafından 
“gezegen” sınıfından çıkartılmış ve “cüce ge-
zegen” olarak tanımlanmıştır.
2008 yılında alınan bir kararla da “Plütonum-
su” isimli yeni bir gök cismi sınıfına dâhil edil-
miştir.
Yukarıda verilen bilgilere göre;

I. “Gezegen” tanımlaması belli kriterlere 
göre yapılmaktadır.

II. Bilimsel bilgiler zamanla değişebilir.
III. Gelecekte elde edilecek yeni bilgiler Plü-

ton’un yeniden “gezegen” sınıfına dâhil 
edilmesine neden olabilir.

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

10. 

A) B)

C) D)

Jüpiter Satürn

Uranüs Neptün

•  Yörüngesinde, yuvarlanan   
   bir varil gibi hareket eder.
•  Çevresinde halkaları vardır.
•  Gazsal bir gezegendir.
Yukarıda bazı özellikleri 
verilen gezegen aşağıdaki-
lerden hangisidir?

11. 

Aşağıda verilen özellik-
lerden hangisi Neptün’e 
ait değildir?

A) Parlak mavi renkte gözükür.
B) Gaz devleri olarak bilinen gezegenlerden 

biridir.
C) Güneş’e en uzak gezegendir.
D) Çevresinde halkası yoktur.

12. Aşağıdaki şekilde Satürn, Neptün ve Uranüs 
gezegenlerinin bazı ortak olan ve ortak olma-
yan özelliklerini gösteren şema verilmiştir.

Neptün Uranüs

Satürn

4. Büyük
gezegendir.

3. Büyük
gezegendir.

2. Büyük
gezegendir.

Aşağıdakilerden hangisi taralı olarak gös-
terilen ve her üç gezegende de ortak ola-
rak bulunan özelliklerden biri değildir?

A) Ortalama yüzey sıcaklığı çok düşüktür.
B) Atmosferi yoktur.
C) Gazsal gezegendir.
D) Dış gezegendir.

ÖRNEKTİR
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GÜNEŞ SİSTEMİ

Gezegenlerin Güneş’e uzak-
lıkları tanımlanırken “Astro-
nomi Birimi (AB)” bir ölçü 
olarak kullanılır.

Dünya’nın Güneş’e uzaklığı 

1 AB olarak kabul edilmiştir.

Aşağıdaki tabloda gezegenle-

rin birbirine göre büyüklükleri, 

Güneş’e uzaklıkları, doğal uydu 

sayıları ve etrafında halka olup ol-

madığı verilmiştir.
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BİLGİ 13. 

Yukarıda Güneş sisteminde yer alan geze-
genlerden bazıları gösterilmiştir.
K ve L harfleriyle gösterilen gezegenler 
aşağıda verilenlerden hangisi olamaz?

K L
A) Dünya Satürn

B) Merkür Uranüs

C) Uranüs Mars

D) Venüs Neptün

14.  

Yukarıda bazı gezegenlerin Güneş’e uzaklık 
sıralaması verilmiştir.
Hangi gezegenlerin yerleri değiştirilirse sı-
ralama doğru hale gelir?

A) Mars ile Merkür
B) Merkür ile Dünya
C) Venüs ile Merkür
D) Mars ile Venüs

15. 

Yukarıda bazı gezegenlerin büyüklükleri oran-
tısal olarak verilmiştir.
X ve Y ile gösterilen gezegenler aşağıda-
kilerden hangileri olabilir?

X Y
A) Venüs Mars

B) Neptün Satürn

C) Mars Merkür

D) Uranüs Neptün

16. 

Yukarıdaki şekilde Güneş’e en yakın ve en 
uzak gezegenler P ve R harfleriyle gösteril-
miştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğ-
rudur?

P R
A) Merkür Neptün

B) Mars Uranüs

C) Venüs Jüpiter

D) Dünya Satürn

Güneş

Jüpiter

K
L

Güneş

MerkürVenüs DünyaMars

DünyaJüpiter YX

Güneş

P R
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GÜNEŞ VE AY TUTULMALARI

ETKİNLİK - 3

Aşağıda verilen yere Güneş ve Ay tutulmalarının modellerini çiziniz.

Güneş Tutulması Modeli Ay Tutulması Modeli

ETKİNLİK - 4

Aşağıda verilen bilgileri doğru (D) ve yanlış (Y) olarak işaretleyiniz.

(       ) 1. Güneş tutulması yılda 3-4 kez gerçekleşebilir.

(       ) 2. Ay tutulması her ay gerçekleşir.

(       ) 3. Tam Güneş tutulmasında Güneş tamamen kapanır.

(       ) 4. Tam Ay tutulmasında Ay hiç görünmez.

(       ) 5. Ay tutulması Dünya’nın birçok yerinden gözlenebilirken, Güneş tutulması bazı bölgelerde gözlemlenebilir.
ÖRNEKTİR
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GÜNEŞ VE AY TUTULMALARI

ETKİNLİK - 5

Aşağıdaki bulmacayı verilen sorulara göre çözünüz.

3

4

5

6

10

9

7

1

2

8

1. Güneş tutulması çeşitlerinden biri

2. Ay tutulması sırasında Ay’ın bulunduğu evre

3. Güneş tutulması sırasında Ay’ın bulunduğu evre

4. Tutulmaların gerçekleşmesini sağlayan ışık olayı

5. Ay tutulmasında gölgesi oluşan gök cismi

6. Güneş tutulmasında gölgesi oluşan gök cismi

7. Ay tutulmasının her ay gerçekleşmemesine neden olan, gök cisimlerinin takip ettiği yol

8. Ay’ın dolunay evresinde Dünya’ya en yakın konumdaki ismi

9. Dünya’nın ışık ve ısı kaynağı

10. Ay tutulması çeşitlerinden biri

ÖRNEKTİR
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GÜNEŞ VE AY TUTULMALARI

GÜNEŞ TUTULMASI

Ay’nı çapı Güneş’in çapından yak-
laşık 400 kat daha küçük fakat 
Dünya’ya yaklaşık 400 kat daha 
yakın olduğu için gökyüzünde iki-
si de yaklaşık aynı büyüklükte gö-
zükürler.

21 Ağustos 2017’de Amerika
kıtasından gözlenen Tam Güneş

Tutulması

Bazı durumlarda Ay ve Güneş’in 
Dünya’ya olan uzaklıklarının deği-
şimi sonucu gökyüzündeki görü-
nür yarıçapları aynı olur. Yörünge 
hareketleri sonucunda Güneş, Ay 
ve Dünya aynı hizaya gelirler. Bu 
durumda Ay Güneş’i tam olarak 
örter ve Tam Güneş Tutulması 
olarak adlandırılan gök olayı olu-
şur. Ay’ın gölgesinin Dünya üzeri-
ne düştüğü yerlerde gün ortasında 
alacakaranlık yaşanır.
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BİLGİ
TEST – 4

1. Güneş Tutulması ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) 

Dünya’nın bazı bölge
lerinden gözlemlenir.

B) 
Gerçekleşmesi sırasın-
da Güneş, Ay ve Dünya 

aynı hizaya gelir.

C) 

Her ay düzenli 
olarak gerçekleşir.

D) 
Ay yeni ay evresin-
deyken gerçekleşir.

2. 

Fen Bilimleri dersinde Güneş Tutulma-
sı’nın modelini oluşturmak isteyen öğren-
ciler Güneş ve Ay’ı şekildeki noktalardan 
hangilerine yerleştirmelidir?

Güneş Ay
A) 5 6
B) 1 2
C) 3 7
D) 4 8

3. Güneş Tutulması ile ilgili,

I.

II.

III.

Ay, Dünya ile Güneş 
arasındadır.

Ay, Güneş’e Dünya’dan daha 
yakındır.

Dünya üzerinde gündüz yaşanan 
bazı bölgelerde gözlenir.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

4. 

Yukarıdaki tabloda verilen bilgilerden doğ-
ru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazılırsa 
tablo nasıl oluşur?

A) D
D
D

 B) D
D
Y

C) Y
Y
D

 D) Y
Y
Y

Güneş’e bakmak görme kayıplarına 
neden olabilir.
Tam Güneş tutulmasının gerçekleş-
tiği 1-2 dk’lık sürede tutulma çıplak 
gözle izlenebilir.
Bir yılda gerçekleşen Güneş tutulma-
sı sayısı Ay tutulması sayısından ge-
nellikle daha azdır.

ÖRNEKTİR
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GÜNEŞ VE AY TUTULMALARI

Güneş tutulması sırasında Ay, yeni 
ay evresinde olur.

Yeni Ay Evresi

Ay elips şeklinde bir yörüngede 
dolaştığı için Ay’ın Dünya’ya uzak-
lığı sürekli değişir.

21 Mayıs 2012 Tokyo’dan gözlenen 
Halkalı Güneş Tutulması

Ay Dünya’ya Tam Güneş Tutulma-
sı’ndaki konumundan daha uzak 
ise gökyüzünde Güneş’in tama-
mını kaplayamaz, sadece iç kıs-
mını kaplar. Bu tutulmaya Halkalı 
Güneş Tutulması denir.

Bazen de Ay bulunduğu konum iti-
barı ile Güneş’in bir kısmını örter. 
Buna da Parçalı Güneş Tutulma-
sı denir.

9 Mart 2016 Bankok'ta gözlenen 
Parçalı Güneş Tutulması

Bir yılda en az iki, en çok beş 
defa Güneş tutulması ger-
çekleşebilir.

Güneş tutulmasını çıplak göz-
le izlemek son derece tehlike-
lidir. Ultraviyole (morötesi) 
ışınlar retina tabakasına kalı-
cı zarar verebilir.

Güneş’e sadece Tam Güneş 
Tutulması’nın olduğu anlar-
da kısa süreli bakılabilir.

BİLGİ 5. Einstein Genel Görelilik Kuramını 1916’da ya-
yınlamıştır. Kurama göre ışık ışını Güneş’in 
yakınından geçerken Güneş’in çekim etkisi ile 
çok küçük miktarda da olsa bükülür.
Yıldızların 29 Mayıs 1919’da Brezilya’da göz-
lenen Tam Güneş Tutulması sırasında çeki-
len fotoğraflarıyla başka zamanlarda çekilmiş 
fotoğrafları karşılaştırılmış ve yıldız ışığında 
Einstein’in öngördüğü sapma tespit edilmiştir.

Yukarıdaki metinde verilen bilgiler ışığında,
I. Tam Güneş Tutulması sırasında gökyü-

zünde yıldızlar görülebilir.
II. Normal zamanda özel filtreler kullanılma-

dan Güneş’in fotoğrafı çekilirse, istenilen 
sonuçlar alınamaz.

III. Güneş tutulması sırasında Dünya’ya ula-
şan Güneş enerjisi azalır.

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

6.  

Güneş tutulması üç 
şekilde gerçekleşebilir; 
tam, ……… ve parçalı.

Yukarıda astronotun söylediği cümlede 
boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-
si gelmelidir?

A) yarım  B) çeyrek
C) halkalı D) dairesel

7. 

En son Tam Güneş Tutulması 2 
Temmuz 2019 'da Kuzey Amerika'dan 
gözlemlenebilecek şekilde gerçekleş-
miştir. Bir sonraki Tam Güneş Tutulma-
sı ise 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekle-
şecek ve yine Kuzey Amerika’dan göz-
lemlenebilecektir. Türkiye’de gözlemle-
nebilecek bir sonraki Tam Güneş Tutul-
ması ise 2060 yılında olacaktır. 

Yukarıdaki verilere göre,
I. Güneş tutulması her yıl meydana gelmez.
II. Farklı zamanlarda oluşan Güneş Tutulma-

ları farklı bölgelerde gözlemlenecek şekil-
de meydana gelebilir.

III. 2020'de gerçekleşecek Tam Güneş Tutul-
ması Türkiye’den de gözlemlenebilir.

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

 

8. Güneş Tutulması ile ilgili,

I.

II.

III.

Güneş, Dünya ve Ay’ın hareketlerinin 
bir sonucudur.

Her yıl aynı zamanlarda gerçekleşir.

Gerçekleştiğinde Dünya’nın çoğu 
yerinden gözlemlenebilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III
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GÜNEŞ VE AY TUTULMALARI

AY TUTULMASI

31 Ocak 2018 tarihinde  
meydana gelen “Süper Mavi 

Kanlı Ay Tutulması”

Ay, Dünya yörüngesindeki hareke-
tini yaparken, Dünya’nın Güneş ile 
Ay arasında kaldığı dönemler olur.

Bu durumda Ay yüzeyine düşen 
güneş ışınları Dünya tarafından 
engellenmiş olur. Bu durumda Ay 
bir süre Dünya’nın gölgesinde ka-
lır. Bu olaya Ay Tutulması denir.

Ay tutulması Güneş tutulmasının 
aksine sınırlı bir bölgede değil tüm 
yarım kürede gözlenebilir.
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BİLGİ9. Ay tutulması ile ilgili;

Canan Öğretmen

I. Dünya, Güneş ile Ay arasın-
 dadır.
II. Dünya, Güneş’e Ay’dan daha 
 yakındır.
III. Dünya üzerinde gece yaşa-
 nan bölgelerde gözlemlenir. 

yargılarından hangileri doğrudur?

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

10. 

Fen Bilimleri dersinde Ay Tutulması’nın 
modelini oluşturmak isteyen öğrenciler 
Güneş ve Ay’ı şekildeki noktalardan han-
gilerine yerleştirmelidir?

Güneş Ay
A) 1 4
B) 5 2
C) 6 3
D) 7 8

11. 

Ay ve Güneş tutulması ile ilgili yukarıda 
verilen tabloda doğru olanlara “D”, yanlış 
olanlara “Y” yazılırsa tablo nasıl olur?

A) D
D
D

 B) Y
D
Y

C) D
Y
D

 D) Y
Y
Y

12. Ay ve Güneş tutulmaları ile ilgili;

I.

II.

III.

İki olayda belirli sürelerle 
gerçekleşir.

İki olayda ışığın doğrusal 
yayıldığını gösterir.

İki olayda gölge olayıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

D/Y

Ay ve Güneş tutulması ışık ve gölge 
oluşumu ile ilgili olaylardır.

Ay ve Güneş tutulması belirli sürelerle 
tekrar eden doğa olaylarıdır.

Ay ve Güneş tutulmasında Güneş, 
Dünya ve Ay bir doğru boyunca sı-
ralanır.
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GÜNEŞ VE AY TUTULMALARI

Ay tutulması sırasında Ay, dolunay 
evresinde olur.

Dolunay Evresi

Ay tutulması sırasında Ay tamamen 
karanlıkta kalmaz. Çünkü Dünya 
Güneş’ten doğrudan gelen ışınları 
engellemesine rağmen Dünya at-
mosferindeki parçacıklar tarafın-
dan yönü değiştirilen ışınların bir 
kısmı Ay’a ulaşır ve tutulma sıra-
sında Ay’ın kırmızımsı görünmesi-
ne neden olur. 

Ar
ta

n 
Ay

 D
üğ

üm
ü

Az
al

an
 A

y 
D

üğ
üm

ü

Ek
lip

tik

Ay tutulması her ay düzenli olarak 
gözlenmez.

Bunun nedeni Ay’ın yörünge düz-
lemi ile Dünya’nın yörünge düzle-
minin tam olarak çakışmamasıdır. 
Yörünge düzlemleri arasındaki açı 
yaklaşık 5˚’dir.

Ay ve Dünya’nın yörüngeleri 
yılda iki kez kesişir. Bu neden-
le bazı özel durumlar dışında 
Ay tutulması genellikle yılda 
iki defa gerçekleşir. Bazı du-
rumlarda “Kısmi Ay Tutulma-
sı” gözlenir.

BİLGİ 13. Ay bulutsuz bir gecede gökyüzünde göz-
lemlenemiyorsa,

I.

II.

III.

Ay tutulması vardır.

Ay yeni ay evresindedir.

Ay şişkin ay evresindedir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

14. Aşağıdakilerden hangisi Ay tutulmasının 
temel nedenidir?

Dünya’nın 
Güneş etrafında 
dolanması

Dünya’ın kendi 
ekseni etrafında 
dönmesi

Ay’ın kendi 
etrafında 
dönmesi

Ay’ın Dünya 
etrafında 
dolanması

A) B)

C) D)

15. 

Güneş Tutulması ve 
Ay Tutulması Ay’ın 
hangi evrelerinde 

gerçekleşir?

Mahmut Öğretmen

Ay Tutulması Güneş Tutulması
A) Yeni ay Dolunay
B) Dolunay Son dördün
C) Yeni ay İlk dördün
D) Dolunay Yeni ay

16. Ay tutulması ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

Ay tutulmasında Ay 
tamamen karanlık olmaz.

Ay tutulmasında Dünya ve 
Ay yörüngelerinin şekli
etkilidir.

Ay tutulması tam veya 
parçalı olabilir.

Tolga

Aylin

Ay tutulmasının gözlem 
süresi Güneş tutulmasının 
gözlem süresinden daha 
kısadır.Sercan

Ezgi

ÖRNEKTİR
 • M

UBA YAYIN
LARI



21

ÜNİTE SONU SORULARI

1. 

İrem gece gökyüzüne bakıldığında Ay'ın yukarıdaki gibi gözüktüğünü görüyor.
Ay'ın İrem'in gökyüzünde gördüğü evresinden bir sonraki evresi için;

I.  Güneş tutulması gerçekleşebilir.
II. Ay tutulması gerçekleşebilir.
III. Ay, Dünya ile Güneş arasındadır.
ifadelerinden hangileri doğru olur?

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

2. Ay ve Güneş Tutulmaları Dünya, Güneş ve Ay'ın konumlarına göre gerçekleşen gök olaylarıdır.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi Ay ve Güneş tutulmaları için ortak özelliklerdendir?

A) 

Dünya üzerinde küçük bir 
alanda gerçekleşir.

Osman

 B) 

Dünya'nın bir kısmı Ay’ın 
gölgesinde kalır.

Melike

C) 

Ay, Dünya ve Güneş aynı 
doğrultuya geldiğinde göz-

lemlenir.
Cemil

 D) 

Aynı yerden kısa bir 
süre gözlemlenir.

Duygu
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3. Türk mimar Betül Türksoy tarafından çekilen yandaki 
fotoğraf, Nasa tarafından 23 Mayıs 2019'da günün 
astronomik fotoğrafı olarak seçilmiştir. Fotoğrafın 
sol tarafında Ay, sağ tarafında ise Jüpiter ve Jüpi-
ter'in etrafında küçük noktacıklar şeklinde gözüken 
uyduları Ganymede, Callisto ve Europa yer almak-
tadır. Jüpiter'in uyduları Ganymede ve Callisto 
Ay'dan çok daha büyükken, Europa ise Ay'dan bi-
raz küçüktür.
Buna göre;

I. Gök cisimlerinin Dünya'dan gözüken büyüklük-
leri, Dünya'ya uzaklıklarına bağlı olarak değişir.

II. Fotoğraf çekildiğinde gökyüzünde bulutlar ol-
masaydı Jüpiter ve uydularının gözlenmesi 
daha zor olurdu.

III. Jüpiter'in sadece üç uydusu vardır.
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

4. Fen Bilimleri dersinde öğretmen tahtaya yandaki kümeleri çiziyor. 
Öğretmen öğrencilerden verdiği kümelere, uygun özellikleri taşı-
yan gezegenlerin isimlerini yazmalarını istiyor.
Buna göre öğrenciler taralı bölgeye hangi gezegenlerin isim-
lerini yazmalıdır?

A) Mars ve Merkür B) Merkür ve Venüs 
C) Venüs ve Uranüs D) Mars ve Uranüs

5.  

Görsel 1 Görsel 2
Görsel 1’de Ay tutulmasının Dünya'dan gözlenebildiği bölgeler görülmektedir. (Koyu renkli bölgeler tam tutulmanın gözlenebildiği 
yerlerdir.) Görsel 2'de ise, 2006'da gerçekleşen tam Güneş tutulmasının Türkiye'den gözlenebildiği yerler gösterilmiştir.
Buna göre;

I. Ay tutulması Güneş tutulmasına göre daha uzun süre gözlenebilir.
II. Tutulmalar sırasında Ay’ın Dünya üzerine düşen gölgesi, Dünya'nın Ay üzerine düşen gölgesine göre daha büyük bir alanı kapsar.
III. Ay tutulması Güneş tutulmasına göre daha geniş bir alandan gözlemlenebilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

Karasal 
Gezegenler

Uydusu
olmayan
gezegenler
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