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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehrene ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım,
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garb’ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet’’ dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın,
Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak’’ diyerek geçme, tanı,
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı,
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli,
Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder, varsa taşım,
Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden naaşım,
O zaman yükselerek arşa değer, belki, başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal. 

Mehmet Akİf ERSOY

İSTİKLâL MARŞI



Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, 
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en 
kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek 
isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cum-
huriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde 
bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân 
ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cum-
huriyetine kasdedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş 
bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın kale-
leri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış 
ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten 
daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara 
sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hat-
ta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriy-
le tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş 
olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 
Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti’ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, da-
marlarındaki asil kanda mevcuttur!

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
20 EKİM 1927
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Güneş ve Ay Tutulmaları



2

GÜNEŞ SİSTEMİ

Gezegenlerin uzamsal büyüklük sıralaması 
büyükten küçüğe doğru sırası ile Jüpi-
ter, Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, 
Mars ve Merkür şeklindedir.

Güneş sisteminde 8 tane gezegen bulunur. Bu gezegenlerin isimleri Güneş’e en yakın olandan en uzak olana doğru sırası 
ile Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün’dür. Bu sıralamayı (Mert Ve Derya Marslılara Jelibon Satıp 
Ulaş’ı Neşelendirdi) olarak kodlayabiliriz.

Çok sıcak gazlardan oluşan, etrafına ısı ve ışık saçan çok bü-
yük kütleli gök cisimlerine yıldız denir.

Bir yıldızın etrafında belirli bir yörüngede do-
lanan büyük gök cisimlerine gezegen denir.

Bir yıldız olan Güneş’in çekim etkisi ile etra-
fında dolanan gezegenler, uydular, asteroitler 
ve kuyrukluyıldızlardan oluşan sisteme Güneş 
sistemi denir.

Bir gezegenin etrafında belirli bir yörüngede dolanan 
gök cisimlerine uydu denir.

Venüs

Dünya
Mars

Jüpiter
Satürn

Uranüs
Neptün

V

Satürn Uranüs NeptünJüpiter

Gezegenler özelliklerine göre iç ge-
zegenler ve dış gezegenler olarak iki 
gruba ayrılır.

İç Gezegenler
 y  Güneş sistemindeki Güneş’e yakınlıklarına göre ilk 

dört gezegendir.

 y  Yapıları sert kayalardan oluşmuştur.

 y  Karasal gezegenler olarak da bilinirler.

 y  Karasal gezegenlerin en küçüğü Merkür, en büyü-
ğü ise Dünya’dır.

Dış Gezegenler
 y  Güneş sistemindeki Güneş’e yakınlıklarına göre 

son dört gezegendir.

 y  Yapıları çeşitleri gazlardan oluşmuştur.

 y  Gazsal gezegenler olarak da bilinirler.

 y  Gazsal gezegenlerin en küçüğü Neptün, en büyü-
ğü ise Jüpiter’dir.

Merkür Venüs Dünya Mars
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MERKÜR VENÜS

Gece gündüz sıcaklık 
farkı çok fazladır.

Güneş’e en ya-
kın gezegendir.

Dünya’dan bakıldığında 
çıplak gözle görülebilir.

Halkası ve atmosferi 
yoktur.

Karasal bir ge-
zegendir.

Bilinen doğal uy-
dusu yoktur.

Güneş sisteminin en 
küçük gezegenidir.

Dünya’dan bakıldığında çıplak göz-
le görülebilir.

Güneş sisteminin altıncı 
büyük gezegenidir.

Kendi etrafında diğer 
gezegenlerin tersi yönde 
dönmektedir.

Karasal bir 
gezegendir.

Dünya’ya en ya-
kın gezegendir.

Güneş’e en 
yakın ikinci ge-
zegendir.

Bilinen do-
ğal uydusu 
ve halkası 
yoktur.

Güneş ve Ay’dan sonra gökyüzünde görünen en parlak 
cisimdir. Halk arasında çoban yıldızı, çolpan ya da zühre 
olarak da bilinir.

Atmosferin-
de çok yoğun 
karbondioksit 
gazı bulun-
duğu için en 
sıcak geze-
gendir.

Dünya ile yaklaşık aynı büyüklükte olduğu 
için Dünya’nın ikizi olarak bilinir.

DÜNYA MARS

Güneş’e yakınlık bakımın-
dan üçüncü sıradadır.

En büyük karasal ge-
zegendir.

Güneş sistemindeki 
beşinci büyük geze-
gendir.

Atmosferi vardır. Bu atmosferin % 78’i azot, %21’i 
oksijen ve %1’i diğer gazlardan oluşur.

Üzerinde yaşam olduğu bilinen tek 
gezegendir.

Bilinen tek doğal 
uydusu Ay’dır. Hal-
kası yoktur.

Güneş sistemindeki ikinci en 
küçük gezegendir.

Güneş’e yakınlık bakımından dördüncü sıradadır.

Bilinen 2 tane doğal uydusu vardır. Halkası yoktur.

Güneş sisteminin bilinen en yüksek dağını (Olimpos 
Dağı) bulundurur.

Atmosferi vardır. Yüzeyinde su yoktur ama kutupla-
rında su olabileceği tahmin edilmektedir.

Karasal bir gezegendir. Dünya’dan bakıldığında 
çıplak gözle görülebilir.

Yüzeyi kırmızı olduğu için kızıl 
gezegen olarak da bilinir.



4

JÜPİTER SATÜRN

Güneş sistemi-
nin en büyük ge-
zegenidir.

Güneş’e yakınlık bakımından beşinci sı-
radadır.

Bilinen 79 
tane uydu-
su vardır.

Dev gezegen olarak da bilinir. Dünya’dan bakıldığında 
çıplak gözle görülebilir

Gazsal bir gezegendir. Zehirli gazlardan oluşan bir 
atmosfere sahiptir.

İnce, karan-
lık bir halkası 
bulunur.

Güneş sisteminin 
ikinci büyük geze-
genidir.

Güneş’e yakınlık bakımın-
dan altıncı sıradadır.

Bilinen 82 tane doğal 
uydusu vardır.

Dünya’dan bakıldığında çıplak 
gözle görülebilir.

Halkaları ile tanınır, çünkü 
çok belirgin halkaları var-
dır.

Kalın bir atmosferi vardır. Gazsal geze-
genlerdendir.

URANÜS NEPTÜN

Güneş siste-
minin üçüncü 
büyük gezege-
nidir.

Güneş’e yakın-
lık bakımından 
yedinci sırada-
dır.

Bilinen 27 tane 
doğal uydusu 
vardır.

Dönüşü yan yatmış bir varil 
gibidir ve Venüs gibi diğer ge-
zegenlerin tersi yönde dönmek-
tedir.

Dünya’dan bakıldığında çıplak 
gözle görülemez.

Atmosferi ve 
halkası bulunur. 
Gazsal gezegen-
lerdendir. Güneş sisteminin dördüncü 

büyük gezegenidir.

Güneş’e en uzak ve sekizinci 
sıradaki gezegendir.

Bilinen 13 tane do-
ğal uydusu vardır.

Dünya’dan bakıldığında çıplak 
gözle görülemez.

Atmosferi ve halkası bulunur. Gaz-
sal gezegenlerdendir.

Uranüs’ün ikizi 
olarak bilinir.



5

Gezegenlerin Özellikleri

Gezegen
Güneş’e
Yakınlık
Sırası

Bilinen
Uydu
Sayısı

Halkası
Var Mı?

Atmosferi
Var Mı?

Yapısı Grubu
Dönüş
Yönü

Çıplak Gözle
Görülür Mü?

Merkür 1 0 Hayır Hayır Karasal İç Gezegen Saat Yönünün Tersine Evet
Venüs 2 0 Hayır Evet Karasal İç Gezegen Saat Yönünde Evet
Dünya 3 1 Hayır Evet Karasal İç Gezegen Saat Yönünün Tersine Evet
Mars 4 2 Hayır Evet Karasal İç Gezegen Saat Yönünün Tersine Evet

Jüpiter 5 79 Evet Evet Gazsal Dış Gezegen Saat Yönünün Tersine Evet
Satürn 6 82 Evet Evet Gazsal Dış Gezegen Saat Yönünün Tersine Evet
Uranüs 7 27 Evet Evet Gazsal Dış Gezegen Saat Yönünde Hayır
Neptün 8 13 Evet Evet Gazsal Dış Gezegen Saat Yönünün Tersine Hayır

 y  Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklıkları Astronomi Birimi (AB) ile ifade edilir. Dünya ile Güneş arasındaki uzaklık 1AB’dir. 1AB = 
149,6 milyon km’dir.

ASTEROİT METEOR

Kuyrukluyıldızlar, buz ve toz karışımından oluşurlar. Kirli 
kartopu ya da buzlu çamur topu olarak da anılırlar. İsimle-
rinde yıldız geçmesine rağmen yıldız değildirler.

Merkür Venüs Dünya

Mars

Asteroit kuşağı

Jüpiter
Satürn

Uranüs Neptün
Mer

AsA

MerkMerkMMMMM

Asteroitler çoğunlukla 
Mars ile Jüpiter arasında 
bulunurlar. Bu bölgeye 
asteroit kuşağı denir.

Asteroitler gezegenlerden 
küçük olduğu için geze-
genimsi gök cismi ya da 
küçük gezegen olarak da 
adlandırılırlar.

Asteroit, Güneş çevre-
sinde dolanan büyük kaya 
ve metal parçalarına de-
nir.

Asteroit kuşağı iç ge-
zegenler ile dış geze-
genler arasındaki sınırı 
oluşturur.

Meteor, asteroitlerin Dünya atmosferine girmiş olanlarına de-
nir. Atmosfere giren bu meteorlar sürtünmeden kaynaklı olarak 
aşırı ısınırlar, parçalanırlar ve yok olurlar. Bu sırada kısa süreli 
bir ışık çizgisi oluşur. 

Oluşan bu ışık çizgisine 
halk arasında yıldız kay-
ması ya da akan yıldız 
denir.

Ancak bu durumun yıldızlar-
la bir ilgisi yoktur. Atmosferde 
yok olmadan yeryüzüne ula-
şabilen meteorlara gök taşı 
denir. 

Gök taşlarının Dünya yüzeyinde oluşturduğu 
çukurlara ise gök taşı çukuru denir.

Bir gök cisminin gezegen sayılabilmesi için 
kendi kütlesinin etkisi ile küresel bir şekil al-
ması, Güneş etrafında dolanması ve kendi 
yörüngesinde başka gök cismi bulunmama-
sı gerekir.

Plüton’un yörüngesinde başka gök cisimleri 
bulunduğu için gezegen sınıfından çıkarılıp, 
cüce gezegen sınıfına dahil edilmiştir.

Plüton
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1 Aşağıda verilen önermelerden doğru olanlarının başına “”, yanlış olanlarının başına “” 
işareti koyunuz. 

 

ÖNERMELER

1. Dünya’nın tek doğal uydusu Ay’dır.

2. Güneş sisteminin merkezinde bir yıldız bulunur.

3. Karasal gezegenler içerisinde en büyüğü Dünya’dır.

4. Güneş’e en uzak gezegen Uranüs’tür.

5. Merkür, Venüs, Dünya ve Mars dış gezegenler sınıfında yer alır.

6. Bir yıldızın etrafında dolanan büyük gök cisimlerine gezegen adı verilir.

7. Dünya dışında üzerinde yaşamın olduğu bilinen tek gezegen Mars’tır.

8. Gezegen olmasına rağmen halk arasında “Çoban yıldızı” olarak bilinen gezegen Uranüs’tür.

9. Dünya atmosferinde yanarak yok olmayıp yeryüzüne ulaşabilen meteorlara gök taşı denir.

10. Gezegenler yapı, büyüklük ve Güneş’e uzaklık bakımından birbirinden farklı özelliklere sahiptir.

2
Aşağıda yer alan kavramları verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun şekilde yer-
leştiriniz.

uydular

asteroitler Jüpiter Merkür

karasal yedi gazsal

Satürn Venüs meteor Neptün

1. ...................................... ve ................................. gezegenlerinin uyduları yoktur.

2. Güneş sisteminde Dünya dışında ........................... gezegen daha bulunmaktadır.

3. Günümüzde bilinen en çok uyduya sahip gezegen .........................................’dür.

4. ..........................., Satürn, Uranüs ve .................................. gibi gezegenlerin halkaları vardır.

5. Gezegenler yapıları bakımından ............................ ve ........................... gezegenler olarak ikiye ayrılır.

6. Dünya atmosferine girmiş olan asteroit parçalarına .............................. denir.

7. Güneş sisteminde gezegenler dışında ............................ ve ............................. da bulunur.

KAVRIYORUM

KAVRIYORUM

D Y
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3
Aşağıda verilen görselde Güneş sistemi yer almaktadır. Buna göre Güneş’ten uzaklıklarını 
da dikkate alarak gezegenlerin isimlerini yazınız.

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

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

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

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

a)

b) c) d)

h)

g)f)e)

4 Aşağıda verilen tablodaki soruları cevaplayıp, ilgili bölüme yazınız.

Gezegenler Halkası var mı? Doğal uydusu var mı?
Varsa kaç tane?

Güneş’e uzaklığına göre
kaçıncı gezegen?

Dünya

Merkür

Venüs

Jüpiter

Uranüs

Satürn

Neptün

Mars

KAVRIYORUM

KAVRIYORUM
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5
Aşağıda Güneş ve Güneş sisteminde yer alan gezegenler verilmiştir. Buna göre aşağıda 
verilen soruları cevaplayınız.

Güneş

1. grup gezegenler 2. grup gezegenler

1 2 3 4 5 6 7 8G

A) Asteroit kuşağı kaç numaralı gezegenler arasında yer alır?

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

B) Üzerinde yaşamın olduğu bilinen tek gezegen kaç numaralı gezegendir?

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

C) Kendi ekseninde yan yatmış varil şeklinde dönen gezegen hangisidir?

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

D) Gezegen olmasına rağmen halk arasında “Çoban yıldızı” olarak bilinen gezegen hangisidir?

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

E) Güneş sisteminde kaç gezegen yer almaktadır? İsimleriyle birlikte yazınız.

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

F) Gezegenler yapılarına göre iki gruba ayrılır. Buna göre, 1. ve 2. grup gezegenlere verilen isimleri 
yazınız.

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

G) Sıcağa ya da soğuğa dayanıklı bir uzay aracı tasarlayan Arda, bu uzay aracıyla kaç numaralı 
gezegenler üzerine iniş yapabilir? Yazınız.

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

H) Birçok gezegenin uydusu bulunmasına rağmen bazı gezegenlerin uydusu bulunmamaktadır. 
Buna göre uydusu olan gezegenlerin numaralarını yazınız.

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

KAVRIYORUM
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6
Aşağıda verilen bulmacayı, bulmacanın altında yer alan soruların cevaplarını düşünerek 
çözünüz.

2

8

1

3

9

12

10

13

11

6

4 7

5

1. Güneş’e en uzak gezegendir.

2. Güneş sistemindeki en küçük gezegendir.

3. Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklıkları ifade edilirken kullanılır.

4. “Kızıl gezegen” olarak bilinen gezegendir.

5. Halkası yoktur. Tek sahip olduğu uydu Ay’dır.

6. Isı ve ışık kaynağı değillerdir. Bir yıldızın etrafında dolanırlar.

7. Boyut olarak Dünya’ya benzediği için, Dünya’nın ikizi olarak bilinir.

8. Bilinen en çok sayıda uyduya sahip olan gezegendir.

9. Güneş sisteminde bulunan, aşınmış kaya ve metal parçalarına denir.

10. Asteroitler Dünya atmosferine girdiklerinde bu ismi alırlar.

11. Dünya atmosferinde yanarak tükenmeyip yeryüzüne düşen meteor parçalarıdır.

12.
2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği’nin belirlediği bazı kriterlere göre gezegen sınıfından çıkartılarak 
cüce gezegen olarak adlandırılan gök cismi.

13. Bazı meteorların Dünya atmosferine girerek yanıp ışık saçmasına halk arasında verilen isim.

KAVRIYORUM
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7
Topların renklerine göre büyüklük sıralaması; “Yeşil > Sarı > Siyah > Mavi > Kahverengi > 
Gri > Kırmızı > Pembe”şeklinde olduğuna göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

 Uzayda birçok gök cismi bulunmaktadır. Yıldızlar, gezegenler, doğal uygular, asteroitler gök cisimlerine örnektir. Üzerinde yaşadığı-
mız yerküreye en yakın yıldız Güneş’tir. Güneş’in etrafında dolanan gök cisimlerine gezegenler örnek verilebilir. Güneş’in etrafında 
sekiz tane gezegen bulunur. 

 Güneş’in etrafında dolanan gezegenler ile ilgili bir model oluşturmak isteyen Şeyma, farklı büyüklüklerde toplam sekiz tane plastik 
top kullanmıştır. Plastik topların her biri bir gezegeni temsil etmektedir. 

1. Hangi renk topun hangi gezegeni temsil ettiğini yazınız.

Yeşil:                                    Siyah:                                    Kahverengi:                                    Kırmızı:

Sarı:                                     Mavi:                                     Gri:                                                  Pembe:

2. Hangi renkteki gezegenler iç gezegenlerdir?

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

3. Hangi renkteki gezegenler dış gezegenlerdir?

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

4. Hangi iki gezegen arasında “Asteroit Kuşağı” vardır?

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

5. “Kızıl gezegen” olarak da adlandırılan gezegeni temsil eden top hangi renge boyanmıştır?

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

6. “Dev Gezegen” olarak da adlandırılan gezegeni temsil eden top hangi renge boyanmıştır?

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

KAVRIYORUM
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8 Her doğru yanıtta öğrenciler 20 puan aldıklarına göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 Ahmet Öğretmen, öğrencileri için Güneş’in ve Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin Güneş’e olan uzaklıklarına göre sıralandığı 
model oluşturmuştur. Oluşturduğu modelde gök cisimleri için çeşitli renklerde oyun hamurları kullanmış ve oyun hamurlarının alt 
kısmına ters olarak plastik bardak yerleştirmiştir. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Ahmet Öğretmen, modeli sınıfta tanıttıktan sonra Özge, Hasan ve Kübra’ya model ile ilgili sorular soruyor. Ahmet Öğretmen’in sor-
duğu sorular ve öğrencilerin verdiği yanıtlar tabloda verilmiştir.

Sorular
Özge’nin
Yanıtları

Hasan’ın
Yanıtları

Kübra’nın
Yanıtları

1. Gezegenler arasında kaç numaralı gezegenin sıcaklığı en yüksektir? 3 2 5

2. Kaç numaralı gezegen yan yatmış varil gibi döner? 8 8 2

3. Uydusu ve halkası bulunmayan gezegenler hangileridir? 2-5 2-3 2-3

4. Üzerinde yaşam olduğu bilinen tek gezegen hangisidir? 4 5 5

5. Hangi gök cisminin yüzey sıcaklığı diğerlerinden daha fazladır? 1 2 2

1. En yüksek puan toplayan öğrenci hangi soruya yanlış cevap vermiştir? En yüksek puan toplayan 
öğrencinin verdiği yanlış cevabın doğrusunu yazınız.

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

2. Hangi öğrenci 20 puan toplamıştır?

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

3. 20 puan toplayan öğrencinin verdiği tek doğru yanıt kaç numaralı sorunun yanıtıdır?

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

4. Hasan kaç numaralı sorulara yanlış cevap vermiştir? Hasan’ın verdiği yanlış yanıtların doğrularını 
yazınız.

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

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

KAVRIYORUM
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TEST - 1 Güneş Sistemi

1. Öğretmen, Güneş sisteminde bulunan dört gezegene 
ait görselleri tahtaya yapıştırmıştır.

 

Merkür Venüs Dünya Mars

 Görseldeki gezegenler ile ilgili seçeneklerde verilen 
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tamamının en az bir uydusu bulunur.
B) Görseller karasal(iç) gezegenlere aittir.
C) İçlerinde Güneş’e en uzak gezegen Mars’tır.
D) İçlerinden sadece birinde yaşam olduğu bilinir.

2. Şeyma, gezegenler ile ilgili tanıtıcı kartlar hazırlamıştır. 
Kartların ön yüzüne gezegenlerin resmini diğer yüzüne 
gezegenlerin özelliklerini yazmıştır. 

 Jüpiter resminin olduğu kartın arka yüzüne aşağıda-
ki bilgilerden hangisi yazılabilir?

A) Güneş’e en yakın 4. gezegendir.
B) Bilinen uydu sayısı Uranüs’ten daha azdır.
C) Asteroit kuşağı ile Satürn arasında bulunur.
D) Yüzey şekilleri Venüs ile benzerlik gösterir.

3. 
Kalın ve yoğun bir
atmosfer tabakası vardır.

Zühre, Çolpan ya da Ço-
ban yıldızı olarak adlan-
dırılır.

 Erva ve Onur’un bahsettiği gezegen aşağıdakiler-
den hangisidir?

 A)

C)

B)

D)

Neptün

Merkür

Mars

Venüs

4. Bir fotoğrafçı özel filtreli fotoğraf makinesi ile Uluslarara-
sı Uzay İstasyonu’nun görüntüsünü Güneş’in önünden 
geçerken fotoğraflamıştır.

 

Atmosfer

ULUSLARARASI UZAY
İSTASYONU

 Buna göre Dünya üzerindeki bu fotoğrafçı seçenek-
lerde verilen gök cisimlerinden hangisinin Güneş’in 
önünden geçerken fotoğrafını çekemez?

 

Merkür

A)

C)

B)

D)

Venüs

Ay

Mars
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TEST - 1Güneş Sistemi

5. Aşağıda Güneş sisteminde uydusu bulunan 4 gezege-
nin uzamsal büyüklük grafiği verilmiştir. 

 

K L M N
Gezegenler

Uzamsal büyüklük

 Buna göre,

 I. K, Güneş’e en uzak gezegen olabilir.
 II. L, en küçük gezegen Merkür olabilir.
 III. N, Dünya ise, M Satürn olabilir.
 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız III.    B) I ve II.

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

6. Şekil - 1 ve Şekil - 2’de Güneş sisteminde yer alan gök 
cisimlerinden bazıları gösterilmiştir.

 

Asteroit
Şekil - 1 Şekil - 2

?

 Bu gök cisimleri ile ilgili,

 I. Şekil - 2’deki cisim asteroitten kopmuş olabilir.
 II. Şekil - 1’de gösterilen gök cismi Mars ile Jüpiter 

arasında bulunabilir.
 III. Şekil - 2’deki cisim atmosferde parçalanan gök cis-

minden kalan parçalardan biri olabilir.
 ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

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

7. Dünya’nın bilinen en büyük krateri olan Vredefort Güney 
Afrika’da bulunuyor. Kraterin 2 milyar yıl önce yaklaşık 
10 kilometre çapındaki bir gök taşının Dünya’ya çarp-
ması sonucu oluştuğu tahmin ediliyor. 

 

 Bu yeryüzü şeklinin oluşmasına sebep olan gök taşı 
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?

A) Atmosferden etkilenmeden yeryüzüne düşmüştür.
B) Başka bir gök cisminin parçalanması sonucu oluş-

muş olabilir.
C) Atmosfere girişi, halk arasında asteroit kayması ola-

rak bilinir.
D) Güneş sistemindeki bütün gezegenlerde benzer şe-

killere sebep olur.

8. Beril, Güneş’e yakınlık bakımından ardışık sırada olan 4 
gezegenin uzamsal büyüklük grafiğini çizmiştir. 

 Aşağıdakilerden hangisi Beril’in çizdiği grafik olabilir?

 A)

C)

B)

D)

K L M N

G
ez

eg
en

le
r

Uzamsal büyüklük Uzamsal büyüklük

Uzamsal büyüklükUzamsal büyüklük

K L M N

G
ez

eg
en

le
r

K L M N

G
ez

eg
en

le
r

K L M N

G
ez

eg
en

le
r

TEST - 1
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TEST - 1 Güneş Sistemi

1. Bir internet sitesindeki 2012 yılına ait haber aşağıda verilmiştir.

 

Venüs, 6 Haziran günü Güneş ile dünya arasından 

geçecek ve Venüs’ün küçük gölgesi Dünya’ya düşe-

cek. Ülkemizde sabah erken saatlerde ve ancak filtreli 

bir teleskopla gözlenecek. Teleskopla gözlemlerin 

başlamasından bu yana yedi defa gözlenen Venüs 

geçişi, 2117 yılının aralık ayında tekrar gerçekleşecek.

 Bu internet haberi ile ilgili,

 I. Venüsün geçişi geçmişten bugüne kadar yalnızca yedi defa gerçekleşmiştir.
 II. Güneş önünden benzer geçişi Mars gezegeni de gerçekleştirebilir.
 III. Uydusu olmayan gezegenler Dünya ve Güneş arasından geçebilirler.
 ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

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

2. Öğretmen, sınıfa sekiz farklı renk ve büyüklükte plastik bardaklar getiriyor. Öğrencilerinden bardakları Güneş sisteminde 
bulunan sekiz gezegenin büyüklüklerini dikkat alarak Güneş’e en yakın olandan en uzak olana doğru soldan sağa sıra-
lamalarını istiyor.

 
K

L
M

 Buna göre K, L ve M bardaklarının temsil ettiği gezegenler ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Güneş’e en yakın M, en uzak K gezegenidir.
B) M ve K gazsal (dış) gezegenler arasında yer alır.
C) K halkası olan Güneş’e en yakın altıncı gezegendir.
D) Asteroid kuşağı L ve M gezegenleri arasında yer alır.
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TEST - 1Güneş Sistemi 

3. Güneş sisteminde bulunan gezegenlerden bazıları ile ilgili bilgiler verilmiştir.

MERKÜR MARS

 y Güneş sisteminin en küçük gezegenidir.

 y Güneş’e en yakın gezegendir.

 y Ortalama yüzey sıcaklığı gece -170°C, gündüz 
240°C’dir.

 y Yüzeyi kraterlerle doludur.

 y Karasal (iç) gezegendir.

 y Güneş’e en yakın dördüncü gezegendir.

 y En küçük üçüncü gezegendir.

 y Ortalama yüzey sıcaklığı gece -50°C, gündüz 
20°C’dir.

 y Güneş sisteminin en yüksek dağı (Olympus) bulunur.

 y Karasal (iç) gezegendir.

SATÜRN URANÜS

 y Güneş’e uzaklık bakımından altıncı gezegen ve 
Jüpiter’den sonra en büyük ikinci gezegendir.

 y Ortalama yüzey sıcaklığı -178°C’dir.

 y Atmosferi %94 oranında hidrojen içerir. 

 y Gazsal (dış) gezegendir.

 y Güneş’e uzaklık bakımından yedinci gezegendir.

 y En büyük üçüncü gezegendir ve Dünya’dan 63 kat 
daha büyüktür.

 y Ortalama yüzey sıcaklığı -215°C’dir.

 y Gazsal (dış) gezegendir.

 Yalnızca bu bilgilere göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A) Güneş sistemindeki en sıcak karasal gezegen Merkür’dür.
B) Güneş’ten uzaklaştıkça gezegenlerin hacimsel büyüklüğü sürekli artar.
C) Gazsal gezegenler genellikle hacimce daha büyüktür.
D) Krater ve dağ gibi yer şekilleri hem gazsal hem de karasal gezegenlerde görülebilir.

4. Güneş sisteminde bulunan karasal gezegenlerin Güneş’e uzaklık sırasına göre büyüklük ve uydu sayısı grafiği verilmiştir.
 Büyüklük Uydu sayısı

2

1

Merkür Venüs Dünya Mars Merkür Venüs Dünya Mars
Gezegenler Gezegenler

 Bu grafikler incelendiğinde,

 I. Güneş’e en yakın ve en küçük gezegenin uydusu yoktur.
 II. Karasal gezegenlerden en çok uydusu bulunan kızıl gezegendir.
 III. Bir gezegenin uyduya sahip olması için belirli bir büyüklükte olması gerekir.
 ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız II.  B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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TEST - 1
SORULAR

Güneş Sistemi

1. Güneş sisteminde bulunan bazı gezegenlerin yörünge-
lerindeki yerleri harflendirilerek gösterilmiştir.

 

K L M

 Buna göre K, L ve M gezegenleri ile ilgili ifadelerden 
hangisi doğrudur?

A) K, en büyük karasal gezegendir.
B) M, en büyük gazsal gezegendir.
C) L, gazsal (dış) gezegenlerden Uranüs’tür.
D) Uzamsal büyüklükleri K > M > L’dir.

2. I.  Kızıl gezegen olarak adlandırılır.
 II. Karasal (iç) gezegenlerdendir.
 III. İki doğal uydusu bulunur.
    Özellikleri verilen gezegen aşağıdakilerden hangisi-

dir?

      

Merkür

VenüsDünya

Mars

A)

C)

B)

D)

3. Şekilde Güneş sistemi modeli verilmiştir.

Ay çekirdekleri

 Ay çekirdekleri kullanılarak yapılan bölüm ile ilgili,

 I. Mars ve Jüpiter arasında yer alır.
 II. Asteroit kuşağı olarak isimlendirilir.
 III. Güneş ile arasında kalan gezegenlerden birisi 

Satürn’dür.
 ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

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

4. Güneş sisteminde bulunan dört gezegen büyüklüklerine 
göre sıralanmıştır.

MerkürMarsJüpiter Neptün

 Bu gezegenlerin Güneş’e en yakın olandan en uzak 
olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Merkür - Mars - Neptün - Jüpiter
B) Neptün - Jüpiter - Mars - Merkür
C) Merkür - Mars - Jüpiter - Neptün
D) Jüpiter - Neptün - Mars - Merkür
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TEST - 1
SORULAR

Güneş Sistemi

5. Aşağıda Güneş sisteminde bulunan gök cisimleri ve ta-
nımları karışık olarak verilmiştir.

 Atmosferden geçerek yeryüzü-
ne düşen kaya parçalarıdır. O O Asteroit

Mars ve Jüpiter arasında olup 
Güneş çevresinde dolanırlar. O O Meteor

Dünya atmosferine girip parça-
lanan kaya parçalarıdır. O O Gök taşı

 Kavramlar ile tanımlar çizgi çekilerek eşleştirildiğin-
de aşağıdaki şekillerden hangisi oluşur?

 A) B)

C) D)

6. I.  Kaya ve topraktan bir yüzeye sahiptir.
 II. Doğal uydusu ve halkası yoktur.
 III. Kütlece Dünya’dan daha küçüktür.
   Yukarıda verilen özeliklerden hangileri Merkür ve 

Mars için ortaktır?

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

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

7. Güneş sistemindeki gezegenlerin Güneş’e göre konum-
ları aşağıda verilmiştir.

 

Merkür Venüs

Dünya

İç Gezegenler Dış Gezegenler

Mars Jüpiter Satürn

Uranüs NeptünürMerMe

Dü

üM

 Yalnızca bu şekilden yararlanarak,

 I. Dış gezegenler, iç gezegenlere oranla hacimce daha 
büyüktür.

 II. İç gezegenlerin doğal uydu sayısı daha azdır.
 III. Her gezegenin Güneş etrafında dolanma süresi farklıdır.
 ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.     B) I ve III.

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

8. Güneş sisteminde yer alan 8 gezegenden 4 tanesinin 
Güneş’e göre konumları ardışık olarak verilmiştir.

 

K L M N

 Buna göre, aşağıdaki ifade lerden hangisi kesinlikle 
doğrudur?

A) L, gazsal gezegen ise; K Mars gezegenidir.
B) L, Venüs ise; en az iki tanesi karasal gezegendir.
C) N, Uranüs ise; hepsi gazsal gezegendir.
D) M, Dünya ise; verilen gezegenlerin tamamının uy-

dusu vardır.
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GÜNEŞ VE AY TUTULMALARI

Güneş ve Ay tutulmaları birer gök 
olayıdır ve belirli aralıklarla ger-
çekleşir.

Güneş ve Ay tutulmaları birer göl-
ge olayıdır ve ışığın doğrusal ola-
rak yayıldığını gösterir. Tutulma-
larda ışık kaynağı Güneş, opak 
varlıklar ise Dünya ve Ay’dır.

Ay Dünya’nın etrafında, Dünya 
ise Ay ile birlikte Güneş’in etrafın-
da sürekli dolanır.

Bu dolanmalar sırasında Güneş, 
Dünya ve Ay aynı doğrultuya gel-
diklerinde tutulma olayları ger-
çekleşir.

GÜNEŞ TUTULMASI

Tutulmanın yaşandığı alan

Ay

Ay’ın gölgesi

Ay’ın yörüngesi
Dünya

Güneş

Ay, Dünya etrafında dolanırken 
Güneş ile Dünya arasına girer 
ve Güneş’ten gelen ışınların 
Dünya’nın bir bölümüne ulaş-
masını engeller. Ay’ın gölgesinin 
düştüğü bu bölümde gündüz ol-
masına rağmen karanlık yaşanır. 
Bu olaya Güneş tutulması denir.

Güneş tutulması, Ay’ın yeni ay evresinde ger-
çekleşir. Ancak her ay Güneş, Dünya ve Ay aynı 
doğrultuda bulunmadığı için her yeni ay evresin-
de Güneş tutulması gerçekleşmez.

Güneş tutulması gözlenirken gözlerimizin sağlığı-
nı korumak için koruyucu gözlükler kullanmalıyız.

Güneş tutulmasında Güneş, Dünya ve Ay’ın ko-
numu GünAyDın (Güneş – Ay - Dünya) olarak 
kodlanabilir.

Güneş tutulmaları birkaç dakika sürer. Güneş tutulma-
sı sırasında Ay’ın Güneş’e olan uzaklığı, Dünya’nın 
Güneş’e olan uzaklığından daha azdır.

Güneş tutulmaları Dünya’nın her yerinden aynı anda 
gözlenemez. Sadece gündüz vakti ve Ay’ın gölgesinin 
düştüğü bölgelerden gözlenebilir.
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AY TUTULMASI

Ay, Dünya etrafında dolanırken 
Dünya’nın arkasına geçer. Yani 
Dünya, Güneş ile Ay’ın arasın-
da kalır. Bu durumda Dünya 
Güneş’ten gelen ışınların Ay’a 
ulaşmasını engeller ve Dünya’nın 
gölgesi Ay’ın üzerine düşerek ka-
ranlıkta kalmasına neden olur. Bu 
olaya Ay tutulması denir.

Ay
Ay

Dünya’nın gölgesi

Ay’ın yörüngesi

Güneş
Dünya

Ay tutulması, Ay’ın 
dolunay evresinde 
gerçekleşir. Ancak 
her dolunay evresin-
de periyodik olarak 
gerçekleşmez.

Ay tutulmaları birkaç 
saat sürebilir.

Ay tutulması bir yıl içerisin-
de birkaç defa Dünya’nın 
çeşitli bölgelerinde ger-
çekleşebilir.

Ay tutulması sırasın-
da Güneş, Dünya ve 
Ay’ın konumu GaDı-
nAyşe (Güneş – Dün-
ya - Ay) olarak kodla-
nabilir.

Ay tutulması sırasın-
da koruyucu gözlük 
gerekmez

Ay tutulması sıra-
sında Dünya’nın 
Güneş’e olan uzaklı-
ğı, Ay’ın Güneş’e olan 
uzaklığından daha 
azdır.
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1 Aşağıda verilen önermelerden doğru olanlarının başına “”, yanlış olanlarının başına “” 
işareti koyunuz.

 

ÖNERMELER

1. Yılın her ayında Güneş tutulması gerçekleşir.

2. Güneş tutulması esnasında Ay, dolunay evresindedir.

3. Güneş tutulması, aynı anda Dünya’nın her yerinden gözlemlenemez.

4. Ay tutulması sırasında Ay, Güneş ile Dünya’nın arasına girer.

5. Güneş ve Ay tutulmaları ışığın doğrusal olarak yayıldığının kanıtıdır.

6. Güneş tutulması esnasında Dünya, Güneş ile Ay’ın arasında bulunur.

7. Ay ve Güneş tutulmaları belirli aralıklarla gerçekleşen gök olaylarıdır.

8. Ay tutulması olayı Dünya’nın sadece belirli bölgelerinde gözlemlenebilir.

9. Ay tutulmasında Ay’ın Güneş’e olan uzaklığı, Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığından daha azdır.

10. Güneş ve Ay tutulmalarında; Dünya, Güneş ve Ay aynı doğrultuda bulunur.

2
Aşağıda yer alan kavramları verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun olacak şekilde 
yerleştiriniz.

yeni ay

Güneş saydam gölge

doğrusal ışık dolunay

Ay Dünya Güneş doğrultuda

1. Tutulmalar birer .......................... ve .........................olayıdır.

2. Ay tutulması, Ay’ın .......................... evresinde meydana gelir.

3. Ay, .........................’nın gölgesine girdiğinde Ay tutulması gerçekleşir.

4. Ay tutulması, Dünya’nın ..................................olmamasının bir sonucudur.

5. Güneş ve Ay tutulmaları ışığın ..............................olarak yayıldığını gösterir.

6. Ay’ın gölgesinin Dünya’nın üzerine düşmesiyle ............................tutulması gerçekleşir.

7. Güneş tutulması, Ay’ın ..........................evresinin yaşandığı zamanlarda meydana gelir.

8. Ay ya da Güneş tutulmalarında;........................., Dünya ve ........................aynı .......................... bulunur.

KAVRIYORUM

KAVRIYORUM

D Y
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3
Aşağıda verilen görselleri inceleyiniz. Bu görsellerden yola çıkarak soruların cevaplarını 
boşluklara yazınız.

Şekil - 1 Şekil - 2

a) Şekil - 1’de yer alan görseldeki gök olayının adı nedir?

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

b) Şekil - 2’de yer alan görseldeki gök olayının adı nedir?

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

c) Şekil - 1’deki olay Ay’ın hangi evresinde meydana gelir?

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

d) Şekil - 2’deki olay Ay’ın hangi evresinde meydana gelir?

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

e) Şekil - 1 ve Şekil - 2’deki olaylardan hangisi daha uzun sürer?

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

f) Hangi şekildeki gök olayı daha uzun aralıklarla gerçekleşir?

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

g) Hangi şekilde Güneş, gündüz vakti Dünya’nın bazı bölgelerinden gözlenemez?

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

KAVRIYORUM
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4
Güneş ve Ay tutulmalarının birbirinden farklı özellikleri olsa da ortak yönleri de bulunmak-
tadır. Buna göre aşağıda verilen cümlelerin numaralarını verilen bölümlere yazınız.

 
Güneş tutulması Ortak yönleri  Ay tutulması

1. Işık ve gölge olayıdır.

2. Ay, yeni ay evresindedir.

3. Ay, Güneş ile Dünya arasındadır.

4. Ancak gece vakti gözlemlenebilir.

5. Ay’ın dolunay evresinde gerçekleşir.

6. Ancak gündüz vaktinde gözlemlenebilir.

7. Dünya, Güneş ile Ay’ın arasında yer alır.

8. Ay’ın saydam olmamasının bir sonucudur.

9. Belirli aralıklarla gerçekleşen gök olayıdır.

10. Sadece Ay’ın belirli bir evresinde gerçekleşir.

11. Işığın doğrusal olarak yayıldığının bir kanıtıdır.

12. Dünya, Ay’a göre Güneş’e daha yakın konumdadır.

13. Dünya’nın belirli bir yüzeyine Ay’ın gölgesi düşer.

14. Ay, Dünya’ya göre Güneş’e daha yakın konumdadır.

15. Dünya’nın opak olması neticesinde gerçekleşmektedir.

16. Belirli periyotlarla ve belirli zaman aralıklarında gerçekleşir.

17. Ay’ın yüzeyine Dünya’nın gölgesinin düşmesi sonucu gerçekleşir.

18. Ay’ın, Güneş’ten gelen ışığın bir kısmını engellemesi sonucu oluşur.

19. Gerçekleşebilmesi için Güneş, Dünya ve Ay’ın aynı doğrultuda olması gerekir.

20. Ay ile Dünya’nın hem birbiri etrafında hem de Güneş etrafında dolanması sonucunda oluşur.

KAVRIYORUM
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5 Aşağıda verilen bulmacayı, bulmacanın altında yer alan soruların cevaplarını düşünerek 
çözünüz.

 
5

98

7

4

6

2

10

31

1. Güneş tutulmasının gerçekleştiği vakittir.

2. Ay’ın hangi evresinde Ay tutulması meydana gelir?

3. Ay tutulmasında Güneş ile Ay arasında yer alan gök cismidir.

4. Güneş ve Ay tutulmaları ışığın nasıl yayıldığının bir kanıtıdır?

5. Ay’ın dört ana evresinden hangisinde Güneş tutulması meydana gelir?

6. Tutulmalar sırasında Ay’ın veya Dünya’nın gölgesinin oluşma nedenlerinden biridir.

7. Ay’ın gölgesinin Dünya üzerine düşmesi sonucu meydana gelen gök olayıdır.

8. Dünya’nın, Ay ile Güneş arasında kalması sonucu meydana gelen gök olayıdır.

9. Ay tutulması günün hangi vaktinde gerçekleşir?

10. Tutulmaların gerçekleşebilmesi için Güneş, Dünya ve Ay’ın aynı olması gereken özelliğidir.

KAVRIYORUM
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6
Ezgi’nin oluşturduğu modelde toplar bağlı olduğu çubukların etrafında dolanabiliyor. 
Buna göre, modeli dikkate alarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

 Güneş, Dünya ve Ay dönme ve dolanma hareketleri esnasında zaman zaman aynı doğrultuda bulunurlar. Güneş, Dünya ve Ay’ın 
aynı doğrultuda bulundukları anlarda gerçekleşen gök olaylarına tutulma adı verilir. Güneş tutulması ve Ay tutulması olmak üzere 
iki çeşit tutulma vardır. Bir tutulmanın Güneş tutulması mı yoksa Ay tutulması mı olduğunu Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre 
konumu belirlemektedir. 

 Hem Güneş tutulmasını hem de Ay tutulmasını aynı model üzerinde gösterebilmeyi amaçlayan Ezgi, oluşturduğu modelde bir ahşap 
plaka, metal çubuklar ve üç adet farklı renk ve farklı boyutta top kullanıyor.

 

1. Ezgi’nin kullandığı bu toplar hangi gök cisimlerini temsil etmektedir. Renklerine göre belirtiniz:

Kırmızı:                                                        Mavi:                                                         Sarı:

2. Topların konumu yukarıdaki gibi olduğunda, model hangi tutulmayı temsil ediyor olabilir?

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

3. Güneş tutulması gösterilmek istendiğinde hangi modelde gök cisminin konumunun değiştirilmesi 
yeterlidir? Nedenini kısaca açıklayınız.

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

4. Siz de aşağıdaki kutucuklara Güneş tutulmasını ve Ay tutulmasını gösteren birer model çiziniz.

                                   Güneş tutulması                                                                                   Ay tutulması

KAVRIYORUM
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7 Üç taş oyunundaki taşların birbirine göre konumunu göz önünde bulundurarak aşağıdaki 
soruları yanıtlayınız.

 Üç taş, iki kişi ile oynanan bir strateji oyunudur. Oyuna başlarken bir kura çekilir ve kura sonrasında oyuna ilk başlayan oyuncu, 
taşını üç taş levhasında istediği bir yere yerleştirir. Ardından diğer oyuncu bir taş yerleştirir. Oyuncuların ellerinde bulunan üçer 
tane taşın tamamı levhaya yerleştirilene kadar bu durum sıra ile devam eder. Ardından oyunun başında kurayı kazanan oyuncu ilk 
hamlesini yapar ve oyun başlar. Oyunda amaç taşları yatay, dikey ya da çapraz olarak aynı hizaya getirmektir. Taşları ilk olarak aynı 
hizaya getiren oyuncu oyunu kazanır. 

 Aşağıda taşların dikey, yatay ve çapraz olarak aynı hizaya gelme durumlarına sırası ile birer örnek verilmiştir.

 

 Aşağıda verilen görsel, Furkan ile Nisa’nın oyununa aittir. Kırmızı taşlar Furkan’a, mavi taşlar ise Nisa’ya aittir. Hamle sırası 
Furkan’da olup yaptığı son hamle ile oyunu kazanmıştır.

 

3

1
2

1. Furkan’ın taşlarının her biri Güneş, Dünya ya da Ay’a benzetilirse; Furkan’ın son hamlesi sonu-
cunda taşların birbirlerine göre konumunun Güneş tutulması modelini oluşturabilmesi için, 1, 2 ve 
3 numaralı taşlar hangi gök cisimlerine benzetilebilir?

1 numaralı taş: .................................................................................................................................................................................

2 numaralı taş: .................................................................................................................................................................................

3 numaralı taş: .................................................................................................................................................................................

2. Furkan’ın taşlarının her biri Güneş, Dünya ya da Ay’a benzetilirse; Furkan’ın son hamlesi so-
nucunda taşların birbirlerine göre konumunun Ay tutulması modelini oluşturabilmesi için, 1, 2 ve 3 
numaralı taşlar hangi gök cisimlerine benzetilebilir?

1 numaralı taş: .................................................................................................................................................................................

2 numaralı taş: .................................................................................................................................................................................

3 numaralı taş: .................................................................................................................................................................................

KAVRIYORUM
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1. Şekilde Güneş, Dünya ve Ay’ın aynı doğrultuda oldukla-
rı bir konum verilmiştir.

 

Güneş Ay DünyaşşnGGün şşeşnnneeü

 Gök cisimlerinin bu konumları ile ilgili,

 I. Ay, dolunay evresindedir.
 II. Güneş tutulması gerçekleşebilir.
 III. Ay’ın gölgesi Dünya üzerine düşebilir.
 ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

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

2. Şekilde Güneş, Dünya ve Ay arasında gerçekleşen bir 
gök olayı gösterilmiştir.

 

 Yalnızca bu görsel incelenerek aşağıdaki yorumlar-
dan hangisi yapılamaz?
A) Ay, yeniay evresinde iken gerçekleşir.
B) Ay’ın gölgesi, Dünya üzerine düşmüştür.
C) Yılda birkaç kez gerçekleşebilen bir olaydır
D) Sadece gündüz vakti belli bir bölgeden gözlenir.

3. Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultuda olduğu anda aşa-
ğıdaki malzemelerle gözlem yapılmıştır.

 Bu gök olayında Dünya, Güneş ve Ay’ın konumu 
hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 A)

B)

C)

D)

4. 

 Güneş, Dünya ve Ay şekildeki gibi aynı doğrultuya 
geldiğinde gerçekleşen gök olayı ile ilgili,

 I. Gece yaşanan bölgelerden gözlenebilir.
 II. Ay, Dünya’nın gölgesinde kalır.
 III. Her ay bir defa gerçekleşmesi beklenir.
 IV. Ay, dolunay evresinde iken gözlenir.
 ifadelerinden hangileri söylenebilir?

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

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

Güneş ve Ay TutulmalarıTEST - 2
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5. Öğretmen, öğrencilerinden aşağıdaki malzemeleri kul-
lanarak Ay tutulmasını modellemelerini istemiştir.

 

Ayaklı mumluk Mum Strafor toplar

K

1 2 3

L

 y  Bahar mumu 3 numaralı, K topunu 2 numaralı, L’yi ise 
1 numaralı yere koymuştur.

 y  İsmail mumu 1 numaralı, L topunu 2 numaralı, K’yi ise 
3 numaralı yere koymuştur.

 Buna göre, yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

A) İsmail’in modeli doğru ise; K Ay, L Dünya’dır.
B) Bahar’ın modeli yanlış ise; K Dünya, L Ay’dır.
C) İsmail’in modeli yanlış ise; K Ay, L Dünya’dır.
D) Bahar’ın modeli doğru ise; K Ay, L Dünya’dır.

6. Güneş sisteminde bulunan üç gök cismi, şekildeki toplar 
gibi aynı doğrultuda sıralanmıştır.

 

K L M

 Bu olay ile ilgili olarak,

 I. K, L’nin doğal uydusu olabilir.
 II. M, bir yıldız ise bu olay Ay tutulması olabilir.
 III. L, üzerinde yaşam olduğu bilinen tek gezegen olabilir.
    ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

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

7. Deniz ve Serkan fon kartonu ve gök cisimlerinin resim-
leri ile Ay tutulması modelleri hazırlayıp Ay’ın hangi ev-
rede olduğunu göstermişlerdir.

 
Yeni ay

Dolunay

Deniz’in modeli

Serkan’ın modeli

 Bu modellerle ilgili yapılan yorumlardan hangisi 
doğrudur?
A) Deniz, sadece Dünya ve Ay’ın konumunu doğru gös-

termiştir.
B) Her iki öğrenci de Dünya ve Ay’ın konumlarını doğru 

göstermiştir.
C) Serkan gök cisimlerinin sıralamasını ve Ay’ın evresi-

ni doğru göstermiştir.
D) Deniz, Ay’ın evresini ve gök cisimlerinin konumunu-

doğru göstermiştir.

8. Fatma Öğretmen, günlüğündeki 11 Ağustos 1999 tarihi-
ne ait notlardan bir bölümünü sınıfta öğrencilerine oku-
muştur.

 “Aylarca beklemiştim... Hayal bile edemiyordum. Tama-
men karanlıkta mı kalacaktık. Ne kadar sürecekti.

 ...Annemlerle tepeye çıktık. Annem çantasından çıkar-
dığı gözlükleri takmamızı söyledi ve o an geldi. İnsanlar 
sevinç çığlıkları atarak izliyordu. Gündüz vakti yıldızlar 
çıkmıştı...”

 Günlükteki gök olayı ile ilgili aşağıdaki ifadlerden 
hangisi doğrudur?

A) Ay Dünya’nın gölgesinde kalmıştır.
B) Ay dolunay evresinde iken gerçekleşmiştir.
C) Gündüz vakti belli bölgelerden gözlenmiştir. 
D) Dünya, Ay ve Güneş’in arasına girmiştir. 

TEST - 2Güneş ve Ay Tutulmaları
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TEST - 2 Güneş ve Ay Tutulmaları

1. Ay’ın, Dünya’nın etrafındaki dolanma hareketi sırasında Güneş’e olan uzaklığı zamanla değişir. Grafikte Ay’ın 1 aylık 
dönem içerisinde Güneş’e olan uzaklığının değişimi verilmiştir.

 

1 2 3 4
Haftalar

Ay’ın Güneş’e uzaklığı

 Buna göre yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

A) 3. hafta dolunay evresi gerçekleşmiştir.
B) Yeni ay evresi ve Ay tutulması 2. ve 4. haftalarda gözlenebilir.
C) Ay’ın Dünya’nın gölgesine girmesi 1. haftada gerçekleşebilir.
D) Grafikte belirtilen haftalar içinde kesinlikle Güneş veya Ay tutulması gözlenir.

2. 11 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen tam Güneş tutulması, ülkemizde de bazı şehirlerden gözlenmiştir. Tam Güneş tu-
tulmasının ülkemizdeki gözlem hattı ve bu hat üzerindeki bazı şehirlerde tutulmanın başlangıç ve bitiş saatleri verilmiştir.

 

1999 YILI TAM GÜNEŞ TUTULMASININ GÖZLENEBİLDİĞİ İLLER

ŞEHİRLER TUTULMA BAŞLANGIÇ TUTULMA BİTİŞ
Kastamonu 14:23:12 14:25:29

Tokat 14:29:23 14:31:33
Elâzığ 14:36:14 14:38:18

Diyarbakır 14:39:23 14:40:43

 Yalnızca verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Ay’ın gölgesi, şehirlere farklı zamanlarda düşmüştür.
B) Ay, bu tutulma sırasında yeni ay evresinde bulunur.
C) Tutulma esnasında Ay, Güneş’e Dünya’dan daha yakındır.
D) Tutulma sadece haritada bulunan şehirlerden gözlenmiştir.
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TEST - 2Güneş ve Ay Tutulmaları

3. Ay, Dünya etrafındaki dolanımını yaklaşık bir ayda tamamlar. Bu dolanım hareketi esnasında Ay’ın aydınlık kısmı 
Dünya’dan farklı şekillerde gözlenir. Bu farklı şekillere ayın evreleri denir. Bir ay boyunca gökyüzünde gözlenen 8 farklı 
Ay evresinin görüntüsü aşağıda verilmiştir.

 

1

2

3
4 5

6

7

8

 Verilen bilgilere göre,

 I. Güneş tutulması ikinci evrede gerçekleşebilir.
 II. Dördüncü evrede Ay, Dünya’nın gölgesinde kalabilir.
 III. Dünya, Güneş ve Ay 8. evrede aynı doğrultuda olabilir.
 ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

4. 
GÜNEŞ TUTULMASI ÇEŞİTLERİ

TAM TUTULMA

Güneş’in, Ay tarafından tama-
men kapatılması ile oluşur.

Ay’ın Güneş’i kısmen örtmesi
sonucu oluşur. Tam tutulma
öncesi ve sonrasında görülür.

Ay’ın Güneş yuvarlağını tam
kapatamaması sonucu oluşur.
Güneş bir halka gibi gözlenir.

PARÇALI TUTULMA HALKALI TUTULMA

 Görseldeki bilgiler dikkate alındığında,

 I. Tüm Güneş tutulmaları, Ay yeni ay evresinde iken gerçekleşir.
 II. Parçalı ve halkalı tutulma gündüzün yaşandığı her yerden gözlenir.
 III. Tam Güneş tutulmalarında Ay, Güneş ve Dünya aynı doğrultudadır.
 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) I ve III.  C) II ve III. D) I, II ve III.
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SORULAR
TEST - 2 Güneş ve Ay Tutulmaları

1. Şekilde Güneş tutulması sırasında gök cisimlerinin ko-
numları verilmiştir.

 

 Bu gök olayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

A) Her ay en az bir kez gerçekleşir.
B) Gündüz vakti gözlenebilir.
C) Ay bu konumda yeniay evresindedir.
D) Tutulmanın gözlendiği bölgelerde sıcaklık bir miktar 

düşer.

2. I.  Dünya, Güneş ve Ay aynı doğrultuda iken gerçekleşir.
 II. Ay’ın gölgesi, Dünya üzerinde belirli bir bölgeye düşer.
 III. Dünya, Ay’a göre Güneş’e daha yakındır.
 Verilen ifadelerden hangileri Ay ve Güneş tutulması 

için ortaktır?

A) Yalnız I.     B) Yalnız II.

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

3. Şekilde Dünya ve Ay’ın Güneş etrafındaki yörünge çizgi-
leri ve belirli bir anda olabilecekleri konumlar verilmiştir. 

 

1 2 3 4

 Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Ay 1 numaralı konuma geldiğinde, Ay tutulması ger-
çekleşebilir.

B) Ay tutulması gerçekleştiğinde, Ay 2 numaralı ko-
numda olabilir.

C) Dünya 3 numaralı konumda iken, Güneş tutulması 
gerçekleşebilir.

D) Dünya 4 numaralı konumda iken, Güneş tutulması 
gerçekleşebilir.

4. Şekilde Ay ve Güneş tutulmasının Dünya üzerinde göz-
lenebildiği ve gözlenemediği alanların oranları grafikler-
le gösterilmiştir.

 

1. Grafik 2. Grafik

gözlenilmeyen
alan

gözlenilen
alan

 Bu verilerle ilgili olarak,

 I. 1. Grafik Güneş tutulması sırasında oluşan oranlara 
aittir.

 II. 2. Grafik’teki oranların gerçekleştiği anda Ay dolunay 
evresindedir.

 III. Her iki grafikte de Ay, Dünya’nın gölge konisine 
girmiştir.

 yorumlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.    B) I ve II.

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

5. Dünya, Güneş ve Ay arasında gerçekleşen bir gök ola-
yına ait etkinlik düzeneği verilmiştir.

 

 Sadece bu etkinlik düzeneği incelenerek aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılamaz?

A) Tutulma olayı birkaç saat sürebilir.
B) Ay, Dünya’nın gölge konisinde kalmıştır.
C) Gecenin yaşandığı yerlerden gözlenebilir.
D) Ay tutulması etkinlik düzeneği hazırlanmıştır.
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6. Ay, Dünya’dan daha küçük ve yüzeyi tozla kaplı bir gök 
cismidir. Kendi ışığı olmasa da Güneş‘ten aldığı ışığı 
yansıtır. Dünya‘nın etrafındaki turunu yaklaşık 29,5 gün-
de tamamlar. Dünya ile birlikte Güneş etrafında dolanır. 
Bu hareketleri sırasında önemli bazı gök olayları ger-
çekleşir. Bu olaylardan biri de Kanlı Ay tutulmasıdır.

 

 Buna göre, Kanlı Ay tutulması ile ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi doğrudur?

A) Yeni ay evresinde gözlenir.
B) Ay, Dünya ile Güneş arasına girer.
C) Ay’ın gölgesi Dünya üzerine düşer.
D) Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultuya gelir.

7. NASA’nın Ağustos 2012 tarihinden bu yana Mars’ta veri 
toplayan keşif aracı Curiosity, Mars’ta yaşanan Güneş 
tutulmasını görüntülemeyi başardı. Bu olay Mars’ın iki 
uydusundan biri olan Phobos’un Güneş ile Mars arasına 
girmesi ile meydana geldi.

 Burada verilen olay ile ilgili,

 I. Uydusu olan diğer gezegenlerde de tutulma  olayı 
görülebilir.

 II. Mars’ın belli bir bölgesi Phobos’un gölgesinde kal-
mıştır.

 III. Mars’ın diğer uydusu da Güneş tutulmasına neden 
olabilir.

 yorumlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II.    B) I ve II.

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

8. Ay tutulması sırasında Güneş, Dünya ve Ay aynı doğ-
rultuda iken Dünya, Güneş ile Ay’ın arasındadır. Ay, bu 
durumda Dünya’nın gölge konisinden geçer. Ay, Dünya 
etrafında bir tam turunu yaklaşık bir ayda tamamlar. An-
cak Ay tutulması her ay gerçekleşmez.

 Ay tutulmasının düzenli olarak gerçekleşmemesinin 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ay, Dünya ve Güneş’in her ay aynı doğrultuda olma-
ması

B) Ay’ın hareketi sırasında, Dünya’ya olan uzaklığının 
değişiklik göstermesi

C) Dünya’nın gölgesi, Güneş etrafındaki hareketi sıra-
sında yer değiştirmesi

D) Ay’ın hem kendi ekseninde hem de Dünya etrafında 
hareket etmesi

9. Dünya, Güneş etrafında bir tam turunu yaklaşık 365 
günde tamamlar. Şekilde bu dolanım hareketi sırasında 
gerçekleşen bir gök olayı verilmiştir.

 

1

3

2

 Yukarıda verilenlere göre,

 I. Dünya 2 konumuna geldiğinde Güneş, Dünya ve Ay 
aynı doğrultuda olabilir.

 II. Ay tutulması, Dünya 1 ve 3 konumunda iken de ger-
çekleşebilir.

 III. Şekilde Ay, yeni ay evresinde iken Güneş tutulması 
gerçekleşmiştir.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız III.    B) II ve III.

C) I ve II.    D) I, II ve III.
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1. Serra ve Berra kardeşler matruşka bebeklerinin büyüklükleri ile Güneş sisteminde bulunan gezegenleri ilişkilendirmiştir.
 K

L 
M

N

Serra’nın modeli

Berra’nın modeli

1
2

3
4 

 Serra ve Berra’nın yapmış olduğu ilişkilendirmeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) K ve 3 numaralı matruşka karasal gezegenleri temsil eder.
B) K, L ve M matruşkaları, gazsal (dış) gezegenleri temsil eder.
C) 2, 3 ve 4 numaralı matruşkaların temsil ettiği gezegenlerin hem uyduları hem de halkaları yoktur.
D) N matruşkası kızıl gezegen, 1 numaralı matruşka ise Çoban Yıldızı olarak bilinen gezegenleri temsil eder.

2. Asteroit kuşağında yer alan cüce gezegenlerden Ceres’e ait bazı özellikler verilmiştir. 
 y Küresel bir şekle sahiptir.

 y Dünya ve Ay’dan daha küçüktür.

 y Yüzeyi çok fazla sayıda kraterle kaplıdır.

 y Uydusu bulunmayan tek cüce gezegendir.

 y Yüzeyinin altında buz ve sudan oluşan bir tabakaya sahip olduğu düşünülmektedir.

 Bu bilgiler incelendiğinde Ceres ile ilgili,

 I. Mars ve Jüpiter arasında bulunur.
 II. Bazı iç gezegenler gibi uydusu yoktur.
 III. Yüzey yapısı karasal gezegenlerle benzer özellikler içerir.
 ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III.
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3. Dünya üzerinde Güneş ve Ay tutulmasının gözlenebildiği alanların büyüklüğü ve gözlem süreleri farklıdır.
 

Tutulmalar
K L

Tutulma gözlem alanı

Tutulmalar
K L

Tutulma süresi

 Buna göre, K ve L tutulmaları ile ilgili meyveler ile yapılan modellemelerden hangisi doğrudur?

 

A)

B)

C)

D)

K L

4. Bir gezegenin etrafında belirli bir yörüngede dolanan gök cisimlerine uydu denir. Bu uydular, yapay uydulardan ayırmak 
için doğal uydu olarak adlandırılırlar. Bazı cüce gezegenlerin de uyduları bulunmaktadır.

 

Doğal Uydu Yapay Uydu

 Doğal uydular ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Merkür ve Venüs’ün doğal uyduları yoktur.
B) Gazsal gezegenlerin tamamının doğal uydusu bulunur.
C) Bir gezegenin doğal uyduya sahip olması büyüklüğüne bağlıdır.
D) Jüpiter’in toplam uydu sayısı, tüm karasal gezegenlerin uydu sayısından fazladır.
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6. Zeynep, annesinden yardım alarak Güneş sistemi mo-
deli hazırlamıştır. Modelinde pasta üzerine farklı renk 
ve büyüklükte çikolata topları yerleşmiştir. Çikolata top-
larının altlarına temsil ettiği gezegenlerin baş harflerini 
yazmıştır. Asteroit kuşağı olarak da çikolata parçacıkları 
kullanmıştır.

 

M V D M J S U N

 Zeynep’in modeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi doğrudur?

 (Güneş’ten sonra sıralanan 4. çikolata topu Mars’ı tem-
sil etmektedir.)
A) Asteroit kuşağını doğru yerleştirmiştir.
B) Güneş sistemindeki tüm gök cisimlerini göstermiştir.
C) İç gezegenlerin birbirleri ile olan büyüklük ilişkisini  

doğru yapmıştır.
D) Dış gezegenlerin Güneş’e uzaklıklarına göre sırala-

nışını doğru göstermiştir.

7. Ferhat, Güneş’e uzaklıklarına göre sırası ile iç geze-
genlerin modelini yapmıştır. Modeli için boyadığı farklı 
büyüklükteki 4 adet köpük tabağı fon kartonuna yapış-
tırmıştır.

 
K L M N

G
Ü
N
E
Ş

 Sınıf arkadaşları Ferhat’ın modelinin hatalı olduğunu 
söylemişlerdir.

 Buna göre,

 I. K ile L yer değişirse model doğru olur.
 II. Tabaklar N -K - M - L şeklinde sıralanmalıdır.
 III. Doğru modellemede M Dünya, K ise Venüs’tür.
 ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

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

5. Öğretmen, Güneş ve Ay tutulmalarını modellemek için aşağıdaki etkinliği hazırlıyor. Bahçeye üç tane dikdörtgen çiziyor 
ve öğrencilerine görevler veriyor.
 y  Ozan, el fenerini alarak Güneş’i temsil edecek.

 y  Zeynep, Dünya’yı temsil edecek.

 y  Beril, Dünya’nın uydusu Ay’ı temsil edecek.

 y  Güneş ve Ay tutulması için ayrı ayrı olmak üzere dikdörtgen alanlara geçeceksiniz.

 

1 2 3

 Bu etkinlikle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?

A) Zeynep, 2 numaralı alanda olursa Güneş tutulması modellenmiş olur.
B) Ozan, her iki tutulmada da 1 veya 3 numaralı dikdörtgen alanlarda olmalıdır.
C) Ay tutulmasının modellenebilmesi için Beril, Ozan ve Zeynep dikdörtgenlere sırasıyla gelmelidir.
D) Beril, Zeynep ve Ozan sıralamasında Ay’ın yeni ay evresinde olduğu tutulma modellenir.
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8. Hayvanat bahçesini ziyaret eden öğrenciler, gorillerin ol-
duğu bölüme geldiklerinde bir gorilin ağacın gölgesinde 
yattığını görüyorlar. Bu durumla ilgili Celil ve Sude ara-
sında aşağıdaki konuşma gerçekleşmiştir.

 

 Celil: Bu olay Güneş tutulmasına benzetilebilir. Bu du-
rumda ağaç Dünya, goril Ay olur.

 Sude: Ay tutulmasına da benzetebiliriz. Bu durumda 
Ağacın gölgesi Dünya’nın gölgesine benzer.

 Burada geçen konuşmalarla ilgili,

 I. Celil’in Güneş tutulması benzetmesi yanlıştır. 
 II. Sude ifadesinde ağacın gölgesini Ay’ın gölgesine 

benzetmelidir.
 III. Sude’nin benzetmesinde goril Ay’ın dolunay evresini 

temsil eder.
 yorumlarından hangileri doğrudur? (Konuşmalarda 

bahsi geçen gök cisimlerinin büyüklükleri dikkate alınma-
mıştır.)

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

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

9. Güneş tutulması doğal uydusu olan gezegenlerde ger-
çekleşebilir.

 Buna göre, aşağıdaki gezegenlerin hangisinde Gü-
neş tutulması gerçekleşemez?

A) Venüs
B) Mars
C) Uranüs
D) Neptün

10. Selin, Güneş ve Ay tutulması modeli olarak duvar saati 
kullanmıştır. Saate şekildeki gibi Güneş, Dünya ve Ay 
resimleri yapıştırmıştır. 

 

12

6

9 333
Ay

Dünya

Güneş

 Gök cisimlerinin sıralanışı dikkate alınırsa hangi sa-
atlerde Güneş ve Ay tutulması doğru modellenir?

Güneş Tutulması Ay Tutulması
A) 09:45 06:30
B) 18:00 00:00
C) 12:30 09:15
D) 12:00 06:00

11. Güneş sistemi, Güneş ve onun çekim kuvveti altında 
kalan sekiz gezegen ve cüce gezegenler ile onların do-
ğal uydularının yanında milyarlarca çeşitli büyüklükte ve 
yapıdaki gök cisimlerinden oluşmaktadır.

 Buna göre,

 I. Yıldız
 II. Asteroit
 III. Kuyrukluyıldız
 cisimlerinden hangileri Güneş sisteminde yer alır?

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

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



Not Alınız...
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