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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, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

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

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet 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 şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

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

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif ERSOY

İSTİKLAL  MARŞI



ÖN SÖZ

Sevgili Öğrenciler,

Bu kitap, tecrübeli yazarlarımız tarafından özverili bir şekilde yazılmış, özgün bir 
dizgi/tasarım ile yayına hazırlanmıştır. Kitap hazırlanırken Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından en son belirlenen Fen Bilimleri müfredat kazanımları dikkate alınmıştır.

Elinizdeki kitap aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır.

Pratik Konu Anlatım: Sayfaların yan taraflarında konuyu özetleyen, pratik hatır-
latıcı, kısa bilgilerden oluşan bölümdür.

Kazanım Testleri: Her bölümde, kazanımları kavratan ve pekiştiren sorulardan 
oluşan test bölümleridir.

Etkinlikler: Her ünitenin sonunda, kazanım odaklı farklı etkinlik örneklerinin bu-
lunduğu bölümlerdir.

Ünite Tarama Testleri: Her ünitenin sonunda, yeni nesil ağırlıklı sorulardan olu-
şan, ünitenin tamamını tarayan 4 sayfalık bölümlerdir.

Sınav Tadında Ünite Denemeleri: Her ünitenin sonunda, yeni nesil sorulardan 
oluşturulmuş 8 soruluk özel testtir.

Sınav Tadında Dönem Denemeleri: 1. Dönem ve 2. Dönem sonunda kendinizi 
test edebileceğiniz özel denemelerdir.

Sınav Tadında LGS Denemesi: Kitabın son bölümünde, tüm yılı tarayan, LGS 
ayarındaki özel denemedir.

Okulda ve sınavlarda başarılı olmanız dileğiyle...

Fen Bilimleri Yayın Kurulu
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BÜYÜK FARKLAR 
KÜÇÜK DETAYLARDA 

GİZLİDİR

NASIL
BiR
SiSTEM?

Tüm ünitelerin başında 
(KONU ÖZETİ POZİTİF BİLGİ): 
Sınıf düzeyinde öğrencilerin 
ulaşması hedeflenen ka-
zanımlar belirlenmiştir. Bu 
kazanımların kavranması için 
bazı sayfaların yan bölüm-
lerine kazanım odaklı özet 
konu anlatımları yerleştirdik. 
Görseli zengin olan bu konu 
anlatımlarıyla, kazanımlara 
yoğunlaşmanızı, konuya dair 
temel bilgilere sahip olmanı-
zı hedefledik.

KAZANMAK 
İÇİN NİTELİKLİ 

YENİ NESİL SORU

YENİ NESİL olarak isimlen-
dirilen beceri temelli sorular; 
bilgiye sahip olma becerisin-
den öte, bilgiyi kullanabilme 
becerisini ölçmeyi hedefliyor. 
Bu anlamda, tablo – grafik 
okuma ya da yapılan etkinlik, 
deney gibi olayları gözlemle-
me, yorumlama vb. içerikteki 
soruları çözme becerisi kazan-
mak gerekiyor. Sizleri, analiz 
ve sentez becerisi gerektiren 
nitelikli sorularla buluşturarak, 
sınava bir adım önde başlama-
nızı hedefledik.

KAZANIM ODAKLI 
SORULAR 

Öğrenciler alt sınıflardan iti-
baren çoğunlukla, bilgiye sahip 
olma becerisini ölçen klasik 
test soruları çözerek ders çalış-
maktadır. Bu durum, öğrenci-
lerin detaylara odaklanmasına, 
kazanımlardan uzaklaşmasına 
neden olmaktadır. Üniteleri 
bölümlere ayırıp, her bölüme 
kazanım odaklı sorulardan 
oluşan testler yerleştirdik. Bu 
testlerdeki sorularla, öğrenci-
lerin konunun ana hatları olan 
kazanımlara yoğunlaşmasını 
hedefledik.

SINAVA NE KADAR 
HAZIRSIN? 

(SINAV TADINDA) 

Sınavlara hazırlanan bir 
öğrenci, öncelikle konuya ha-
kim olmalıdır. Nitelikli sorular 
çözerek konuyu pekiştirmelidir. 
Sınava hazırlığın diğer önemli 
bir aşaması ise geçmiş yılların 
sınav sorularının ve bu sorulara 
benzeyen nitelikli soruların çö-
zülmesidir. PİVA olarak dönem 
sonlarına ve yıl sonuna ekle-
diğimiz, LGS SINAV KİTAPÇIĞI 
formatındaki deneme sınavları 
ile sınav tadını hissettirmeye  
çalıştık.

Pozitif Bilgi

Yeni Nesil

İlk Adım

Sınav Tadında



1. ÜNİTE

Güneş, Dünya
ve Ay
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GÜNEŞ'İN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Test - 1Pozitif Bilgi

   GÜNEŞ’İN YAPISI VE 
ÖZELLİKLERİ

Evrende çok sayıda yıldız vardır. Dün-
yamıza en yakın yıldız Güneş’tir. Gü-
neş, orta büyüklükte bir yıldızdır. 

f Buraya Dikkat!

   Güneş’i olduğundan çok da-
ha küçük görürüz. Bunun ne-
deni Güneş’in Dünya’dan çok 
uzakta olmasıdır. Güneş Dün-
ya'mızdan 150 milyon kilomet-
re uzaktadır. 

  Güneş’in çapı Dünya’nın 109 
katıdır.

15
0 

m
ily

on
 k

m

Gü
ne

ş
Dü

ny
a

z Püf Noktası

Güneş ışığı Dünyamıza yaklaşık  
8 dakikada gelir.

1. Bir gök cismi ile ilgili aşağıdaki özellikler ve-
rilmiştir.

–  Yaşam ve enerjinin temel kayna-
ğıdır.

–  Küresel yapıdadır.

–  Yaşadığımız yere en yakın ışık kay-
nağıdır.

Buna göre, özellikleri verilen gök cismi aşa-
ğıdakilerin hangisidir?

A) Dünya B) Ay

C) Güneş D) Gök taşı

2. Güneş'i düzenli olarak gözlemleyen Ömer, 
aşağıdaki görselleri çiziyor.

Çizimlerinde siyah nokta ile gösterilen yer-
lerin aynı yönde kaydığını gören Ömer, bu 
gözleminin sonucunda,

  I. Güneş, dönme hareketi yapar.

 II. Güneş'te meydana gelen patlamaların 
ne zaman meydana geleceği önceden 
bilinemez.

III. Güneş, katmanlardan oluşan bir yapıya 
sahiptir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I ve III D) II ve III

4. Aşağıda bir etkinlikte cümlenin doğru ta-
mamlanabilmesi için hatalı kelimelerin üze-
ri çizilecektir.

– Güneş, küresel/köşeli yapılı bir yıldızdır.

– Güneş, orta/küçük ölçekli bir yıldızdır.

–  Güneş'te hidrojen gazı helyum/oksijen 
gazına dönüşür ve enerji açığa çıkar.

–  Güneş, Dünya'ya Ay'dan daha uzak/yakın 
mesafededir.

Etkinliği yukarıdaki gibi cevap veren bir 
öğrenci kaç doğru işaretleme yapmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

3. Şekildeki Güneş modeli üzerinde 3 farklı 
nokta gösterilmiştir.

I

II

III

Modelde gösterilen bu noktaların sıcak-
lıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerin han-
gisindeki gibi olur?

Sıcaklık
A)

I II III0

Sıcaklık
B)

I II III0

Sıcaklık
C)

I II III0

Sıcaklık
D)

I II III0
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GÜNEŞ'İN YAPISI VE ÖZELLİKLERİTest - 1 Pozitif Bilgi

    Güneş, Dünya’dan çok büyüktür. 
Güneş’in içine yaklaşık bir milyon 
tane Dünya sığabilir. 

Şekli küreye benzeyen Güneş tıpkı 
Dünya gibi katmanlardan oluşur. 

Güneş yüzeyindeki soğuk bölgelere 
güneş lekesi denir. Güneş’in yüze-
yindeki lekelerin aynı yöne doğru 
kayması Güneş’in kendi ekseni et-
rafında dönmesinin bir sonucudur. 
Güneş, kendi ekseni etrafında saa-
tin tersi yönünde döner.

f Buraya Dikkat!

    Çıplak gözle ya da herhangi bir 
gözlem aracı ile Güneş’e bak-
mak zararlıdır. Bu durum kör-
lüğe bile neden olabilir.

5. Gece gökyüzünü inceleyen üç öğrenci arasındaki diyalog aşağıda verilmiştir.

Karanlığın içinde parlayan 
şeylerin çoğu yıldızdır.

Ceyda
Hande

Serhat

Şu gördüğünüz en 
parlak olanın adı 
Güneş’�r.

Nokta şeklinde 
görünmelerinin nedeni 
çok uzakta olmalarıdır.

Buna göre, öğrencilerden hangilerinin ifadesi doğrudur?

A) Yalnız Ceyda    B)  Yalnız Serhat

C) Ceyda ve Hande    D)  Hande ve Serhat

6. Güneş'in yapısı yüksek oranda gazlardan 
oluşur.

Güneş'i oluşturan maddelerin gösterildi-
ği pasta grafikte turuncu renge boyanmış 
alan ile hangi madde gösterilmiştir?

A) Altın B) Hidrojen

C) Oksijen D) Demir

7. Şekilde Güneş sistemi gösterilmiştir.

Bu yapının içinde,

  I. Yıldız

 II. Gezegen

III. Uydu

gök cisimlerinden hangileri bulunur?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve III D) I, II ve III
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AY'IN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Test - 1Pozitif Bilgi

   AY’IN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

Dünya’mızın tek doğal uydusu olan gök 
cismine Ay denir.

   Bir ışık kaynağı olmayan Ay, Gü-
neş’ten aldığı ışınlar sayesinde 
Dünya’dan görülür.

   Ay, Dünya’dan çok daha küçüktür. 
Dünya’dan bakıldığında Güneş ka-
dar  görünmesinin nedeni, Güneş’e 
göre Dünya’mıza çok daha yakın ol-
masıdır.

f Buraya Dikkat!

Basketbol topu Nohut Mercimek

   Güneş, basketbol topuna ben-
zetilirse; Dünya nohut, Ay da 
mercimek tanesine benzetile-
bilir.

Ay,  diğer gök cisimlerine göre Dün-
ya’ya çok daha yakındır. 

1. Üç öğrenci, gece vakti gökyüzünü inceleme 
yöntemlerinden aşağıda bahsetmiştir.

Oya

Teleskop kullanıyorum.

Taner

Herhangi bir alet kullanmıyo-
rum, çıplak gözle bakıyorum.

Pelin

Dürbün kullanıyorum.

Buna göre, öğrencilerden hangileri Ay'ın 
şekli konusunda yorum yapabilir?

A) Yalnız Oya B) Oya ve Pelin

C) Taner ve Pelin D) Oya, Taner ve Pelin

3. Gök cisimleri genelde, kendi etrafında dön-
me, başka bir gök cisminin etrafında dolan-
ma hareketi yapar.

Buna göre Ay,

  I. Kendi ekseni etrafında dönme hareketi

 II. Dünya'nın etrafında dolanma hareketi

III. Dünya ile birlikte Güneş etrafında do-
lanma hareketi

verilen hareket çeşitlerinden hangilerini 
yapar?

A) Yalnız II B) I ve II

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

4. Ay ve Güneş'in benzer ve farklı özellikleri 
bir şema üzerinde gösterilecektir. Şemaya 
yerleştirilecek bilgiler aşağıda verilmiştir.

	 Küresel şekle sahiptir.

	 Kendi ürettiği ışığı yayar.

 Yüzeyi toz ile kaplıdır.

Buna göre, şema aşağıdakilerin hangisin-
deki gibi olmalıdır?

Ay Güneş

A)






Ay Güneş

C)

 

Ay Güneş

B)

 

Ay Güneş

D)






2. Aşağıda, bazı yeryüzü şekilleri verilmiştir. 

GölDağ

1 2

Göktaşı çukuruKayalık

3 4

Bu yeryüzü şekillerinden hangilerinin ben-
zerleri Ay yüzeyinde bulunur?

A) Yalnız 2 B) Yalnız 4

C) 1, 3 ve 4 D) 2, 3 ve 4
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AY'IN YAPISI VE ÖZELLİKLERİTest - 1 Pozitif Bilgi

Ay da Dünya gibi küreye benzer bir şek-
le sahiptir. 

f Buraya Dikkat!

   Ay ışık kaynağı değildir. Gü-
neş'ten aldığı ışığı yansıtarak 
görülür.

   Ay'ın çapı, Dünya'nın çapının 
yaklaşık dörtte biri kadardır.

   Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığı 
yaklaşık olarak 384 bin km'dir.

z Püf Noktası

Ay,  gece ve gündüz gözlenebilen 
bir gök cismidir.

Dü
ny

a

Ay

G
ün

eş

7. Ay yüzeyinde bulunan şekildeki derin çu-
kurlara krater denir.

Kraterler ile ilgili olarak,

  I. Sayılarının fazla olması, Ay'ın atmosfe-
rinin çok ince olması ile ilişkilidir.

 II. Ay'ın yüzeyine çarpan meteorlar sonu-
cu oluşurlar.

III. Sayıları, yapılan Ay çalışmaları sayesin-
de büyük bir hızla azalmaktadır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II

C) I ve III D) II ve III

5. Ömer, aynı gün içinde Ay ve Güneş'in fotoğraflarını çekiyor.

24.0018.00

Fotoğrafları inceleyen Ömer, Ay ve Güneş'in hemen hemen aynı büyüklükte göründüğünü 
fark ediyor.

Ömer'in karşılaştığı bu durumun açıklaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Gerçekte de Güneş ve Ay yaklaşık aynı büyüklüktedir.

B) Her ikisi de küre şeklinde olması yaklaşık aynı büyüklükte görünmelerine neden olmuştur.

C) Güneş, Ay'dan çok daha büyük olmasına rağmen Ay'a göre Dünya'dan çok daha uzakta 
olduğu için Ay ile yaklaşık aynı büyüklükte görünür.

D) Her iki gök cismi de ışık kaynağı olduğu için yaklaşık aynı büyüklükte görünür.

6. Aşağıda, Güneş ve Ay üzerinde gözlenen iki 
belirgin yapı gösterilmiştir.

Güneş

Ay

Bu yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangi-
si doğrudur?

A) Bu gölgeler Dünya'dan sürekli gözle-
nemez.

B) Ani sıcaklık değişimleri sonucu oluşmuş-
lardır.

C) Yüzeye ulaşan meteorların yaptığı iz-
lerdir.

D) Her iki bölge de yüzeyde olduğu için ay-
nı sıcaklıktadır.
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Ay'da Yaşam

 Ay’ın atmosferi yok denecek kadar in-
cedir. Belirgin bir atmosfer olmadığın-
dan; rüzgar, yağış gibi hava olaylarına 
Ay’da rastlanmaz.

z Püf Noktası

   Ay’da hava olayları olmadığı 
için yerde oluşan izler bozul-
madan sonsuza kadar kalabilir.

  Ay’ın yüzeyi toz tabakası ile 
kaplıdır. Ay’da; kayalıklar, va-
diler ve yüksek dağlar bulunur. 
Ayrıca Ay yüzeyinde, gök cisim-
lerinin çarpması sonucu oluşan 
derin çukurlar vardır. Bu çukur-
lara krater adı verilir.

f Buraya Dikkat!

   Ay’da gece ve gündüz arasın-
daki sıcaklık farkı çok fazladır.

   Yaşam için gerekli hava, su ve 
sıcaklık gibi şartlar uygun olma-
dığından Ay’da yaşam yoktur.

3. Ay ve Dünya aşağıda gösterilmiştir.

Buna göre,

  I. Dünya ve Ay'ın geometrik şekilleri ben-
zerdir.

 II. Sürekli Dünya etrafında dolandığı için 
Ay, Dünya'nın doğal uydusudur.

III. Ay, Dünya'dan daha küçüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II

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

2. Uzay boşluğunda özel kıyafetler giyen as-
tronotlar, bu kıyafetlerini Ay yüzeyinde de 
giymek zorundadır.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerin hangi-
sinde doğru verilmiştir?

A) Gök taşlarının Ay yüzeyinde de astro-
notlara zarar verebilecek olması

B) Ay'ın çevresinde atmosfer olmaması

C) Güneş ışınlarının Ay yüzeyine de ulaşı-
yor olması

D) Ay yüzeyinde su olmaması

4. 

D

1

Y

2

D

3

Y

4

Ay yüzeyinde ka-
yalıklar ve yüksek 

dağlar vardır.

D
Y

Ay'da gece gün-
düz sıcaklık farkı 
oldukça fazladır.

Ay'ın çok ince atmosferi, 
hava olaylarının oluşma-

sı için yeterli değildir.

Yukarıdaki etkinlikte, kutu içindeki ifade-
leri doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak de-
ğerlendiren bir öğrenci hangi çıkışa ulaşır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

1. Aşağıdaki etkinlikte cümlenin doğru tamam-
lanabilmesi için hatalı kelimelerin üzeri çi-
zilecektir.

–  Ay Dünya'ya göre daha küçük/büyük bir 
gök cismidir.

– Ay, ışık yayan/yansıtan bir gök cismidir.

–  Ay'ın Dünya'ya göre, konumu sürekli 
değişkendir./sabittir.

–  Ay'ın atmosferi Dünya'nın atmosferine 
göre daha kalındır/incedir.

Etkinliği yukarıdaki gibi cevap veren bir 
öğrenci kaç doğru işaretleme yapmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
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Günümüzde bazı firmalar uzaya 
götürme olaylarında yukarıda-
ki uzay aracını kullanmayı düşün-
mektedir. Seferlerin 2030 yılında 
başlaması planlanmaktadır.

o Güncel Bilgi

İlk yapay uydu Sputnik - 1, 4 Ekim 
1957'de Dünya yörüngesine yer-
leştirilmiştir. 

Sputnik - 2 uydusu 3 Kasım 1957'de 
fırlatılmıştır. Bu uyduda Laika ad-
lı bir köpek bulunmaktadır. Böy-
lelikle ilk kez bir canlı uzaya gön-
derilmiştir. 

12 Nisan 1961'de uzay yolculuğuna 
ilk çıkan insan Yuri Gagarin olmuş-
tur. Dünya'nın yörüngesinde tur at-
mıştır. Uçuşu 1.5 saat sürmüştür.

Ay'a ilk uzay yolculuğu 16 Tem-
muz 1969 tarihinde gerçekleşmiş-
tir. Apollo 11 isimli uzay aracı ile 
Ay'a ayak basan ilk astronot Neil 
Armstrong'dur.

6. Dünya ve Ay'ın bir özelliğine ait grafik aşa-
ğıda verilmiştir.

?

Ay Dünya0

Buna göre grafikteki "?" işareti yerine,

  I. Gök cisminin büyüklüğü

 II. Atmosfer kalınlığı

III. Üzerinde yaşayan canlı sayısı

verilenlerden hangileri yazılabilir?

A) Yalnız II B) I ve II

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

5. Tuba, "Güneş, Dünya ve Ay" konusu için aşağıdaki etkinliği hazırlamıştır.

El 
feneri

Top

Masa

Top

Tuba, aşağıdaki işlemleri 
yapıp, ortamı karanlık hale 

ge�riyor.

El 
feneri

Top

Masa

Top

Tuba, ışık kaynağını açıyor. 
Dünya ve Ay’ın sol tara� 

aydınlık görünüyor.

Buna göre Tuba, bu etkinlikle aşağıda verilenlerden hangisini göstermeyi amaçlamış olabilir?

A) Dünya'nın yapısı küreseldir.

B) Ay, Güneş'ten aldığı ışığı yansıtır.

C) Dünya, Güneş'ten küçük Ay'dan büyük bir gök cismidir.

D) Ay, küresel yapıdadır.

7. Aşağıda gök cisimlerine ait bazı özellikler 
verilmiştir.

	 Yüzeyi çok sıcaktır ve ışık yayar.

	 Geometrik olarak küreye benzer.

 Yüzeyinde krater adı verilen gökyüzün-
den düşen taşların oluşturduğu çukur-
lar vardır.

Yukarıda sembollerle gösterilen cümlelerin 
özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru 
olarak verilmiştir?

Dünya Güneş Ay

A) 		 	 	

B) 	 	 	

C) 	 	 	

D) 	 	  
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   AY’IN HAREKETLERİ VE 
EVRELERİ

Ay, sürekli hareket hâlindedir. Bu ha-
reketlerden biri Dünya'nın etrafında-
ki dolanma hareketidir.

Ayrıca, Dünya Güneş’in etrafında do-
landığı için Ay da Dünya ile birlikte 
Güneş’in etrafında dolanma hareke-
ti yapar.

 Ay, Dünya etrafında dolanma hareketi 
yaparken Ay’ın Dünya ve Güneş’e gö-
re konumu sürekli değişir. Bu durum, 
Ay’ın Dünya’dan farklı şekillerde gö-
rünmesine neden olur. 

Ay'ın evreleri

Ay’ın bu farklı görünümlerine Ay’ın 
evreleri denir. 

  Ay’ın dört ana evresi, dört ara 
evresi vardır. 

  Yeni ay, İlk dördün, Dolunay, 
Son dördün ana evrelerdir.

  Şişkin ay ve Hilâl ara evreleri 
ve ikişer defa gözlenirler.

f Buraya Dikkat!

Ay’ın iki ana evresi arasında geçen 
süre bir haftadır.

1. Bulutsuz bir gecede Ay'ı göremeyen Tuba,
– Babacığım bu gece Ay Dede nerede? Ne-

den O'nu göremiyoruz?

şeklinde babasına soru sorar.

Babasının yapacağı aşağıdaki açıklama-
lardan hangisi bilimsel açıdan doğrudur?

A) Ay Dede bugün etrafına ışık yaymıyor.

B) Ay Dede'yi bugün siyaha boyamışlar.

C) Ay Dede'nin Güneş ışığı alan tarafı Dün-
yaya dönük değil.

D) Ay Dede bugün Dünya'mızdan çok uzak-
larda

4. Ay'ın ilk dördün evresinde olduğu zaman 
diliminde Dünya, Güneş ve Ay'ın birbirine 
göre konumları aşağıdakilerin hangisinde 
doğru verilmiştir?

Güneş Dünya

AyA)

Güneş Dünya
Ay

B)

Güneş Dünya
Ay

C)

Güneş Dünya

Ay

D)

3. Aylin, Ay'ın ana evrelerinin çıktılarını ala-
caktır.

Aylin'in çıktı aldığı aşağıdaki evrelerden 
hangisi Ay'ın ana evrelerinden biri değildir?

A)

C)

B)

D)

2. Ay'ın ana ve ara evrelerinden bazıları liste 
halinde aşağıda verilmiştir.

Son dördün









Hilâl

Dolunay

Şişkin ay

İlk dördün

Bu evreler ana ve ara evre olanlar ayrılarak 
farklı kağıtlarda listelenecektir.

Buna göre, listelerdeki evre sayıları aşa-
ğıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Ana evre Ara evre

A) 4 1

B) 3 2

C) 2 3

D) 1 4
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Yeni ay

Ay’ın, Güneş ve Dünya arasın-
da olduğu evredir. 

  Bu evrede Ay’ın Dünya’ya 
bakan yüzü ışık almaz. 

  Ay görünmez.

Hilâl ay

Yeni ay evresinden sonra görü-
lür. Ara evredir.

İlk dördün

Ay’ın Dünya’ya bakan yüzünün 
sağ tarafının aydınlandığı ev-
redir. 

  Ay’ın aydınlık kısmı yarım 
daire biçiminde görülür.

6. Ali, Ay'ın evrelerinin gerçekleşme sırasını 
aşağıdaki gibi göstermiştir.

1

3

2

4

Dolunay

İlk dördün

Son dördün

Yeni ay

Ali, hangi kartların yerini değiştirerek yap-
tığı hatayı düzeltebilir?

A) 1 ve 2 B) 2 ve 3

C) 2 ve 4 D) 3 ve 4

8. Ay evreleri belli aralıklarla tekrar eder. 

Aşağıdakilerin hangisinde sıralanan Ay ev-
releri birer hafta ile gözlenir?

A)

Son dördün

İlk dördün

Dolunay

C)

İlk dördün

Dolunay

Son dördün

B)

Yeni ay

Son dördün

Dolunay

D)

İlk dördün

Yeni ay

Dolunay

7. Ay, 7 Haziran tarihinde aşağıdaki gibi görün-
mektedir.

Aynı ayın 21. gününde Ay'ın görünümü aşa-
ğıdakilerden hangisi olur?

A)

C)

B)

D)

5. 
Ay, Dünya ile Gü-
neş arasında iken 
görünen evredir.

Dolunay

Son dördün ile ye-
ni ay evreleri ara-
sında görülen ev-

redir.

Hilâl

Ay'ın Dünya'ya dö-
nük yüzünün ta-

mamen aydınlan-
dığı evredir.

Yeni ay

Yukarıda verilen Ay evreleri ile tanımlan-
dığı durumlar için yapılan eşleştirme aşa-
ğıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) B) C) D)
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Şişkin ay

Dolunay evresinden önce gö-
rülür. Ara evredir.

Dolunay

Ay’ın, Dünya’ya bakan yüzünün 
tamamen aydınlandığı bir ev-
redir. 

  Ay’ın aydınlık kısmı tam da-
ire şeklinde görülür.

Şişkin ay

Dolunay evresinden sonra gö-
rülür. Ara evredir.

1. Ay'ın 3 farklı evresindeki Dünya'dan görü-
nen aydınlık alanları arasındaki ilişki aşağı-
daki gibidir.

L > K > M

Buna göre, K, L ve M evreleri aşağıdakile-
rin hangisinde doğru verilmiştir?

K L M

A) Yeni ay Dolunay Son dördün

B) Son dördün Yeni ay Dolunay

C) Dolunay Yeni ay İlk dördün

D) İlk dördün Dolunay Yeni ay

3. Gök cisimleri dönme ve dolanma hareket-
leri yapar.

Aşağıda verilenlerin hangisinde gök cismi-
nin hareketinin sebep sonuç ilişkisi doğru 
verilmiştir?

Sebep Sonuç

A) Dünya'nın kendi et-
rafında dönmesi

Ay'ın evrelerinin 
oluşumu

B) Ay'ın kendi etrafın-
da dönmesi

Dünya'da gece- 
gündüz oluşumu

C) Ay'ın Dünya etra-
fında dolanması

Ay'ın evrelerinin 
oluşumu

D) Dünya'nın Güneş 
etrafında dolan-
ması

Dünya'da gece- 
gündüz oluşumu

2. Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirine göre ko-
numları ve Dünya üzerindeki K, L noktaları 
aşağıda gösterilmiştir.

Güneş

Dünya

K L
Ay

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğ-
rudur?

A) K noktasında bulunan kişiler için vakit 
gündüzdür ve Ay'ı dolunay evresinde 
görürler.

B) L noktasında bulunan kişiler için vakit 
gecedir ve Ay'ı dolunay evresinde gö-
rebilirler.

C) K noktasında bulunan kişiler için vakit 
gündüzdür ve Ay'ı yeni ay evresinde gö-
rürler.

D) L noktasında bulunan kişiler için vakit 
gündüzdür ve Ay'ı göremezler.

4. Bulutsuz bir gecede Ay'ın görünümü aşağı-
daki gibidir.

Bu tarihten 3 hafta sonra Ay'ın görünümü 
aşağıdakilerin hangisindeki gibi olabilir?

A)

C)

B)

D)
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f Buraya Dikkat!

  Ay, yeni ay evresinden sonra 
sağ tarafından aydınlanmaya 
başlar. 

  Ay, dolunay evresinden sonra 
yine sağ tarafından kararmaya 
başlar. 

Son dördün

Ay’ın, Dünya’ya bakan yüzü-
nün sol tarafının aydınlandığı 
evredir. 

  Ay’ın aydınlık kısmı yarım 
daire şeklinde görülür.

Hilâl ay

Son dördün evresinden sonra 
görülür. Ara evredir.

5. Öğretmen, Hamdi Bey, siyah bir karton üzerine bir daire çizip daireyi 4 eş parçaya bölüyor. 
Daireleri beyaza boyayıp parçaların herbirine aşağıdaki gibi numara veriyor.

I

III

II

IV

Tuba; II ve III. kısımları siyaha boyuyor.

Enes; I ve IV. kısımları siyaha boyuyor.

Serhat; I, II, III ve IV. kısımları siyaha boyuyor.

Ömer; Bölümleri beyaz olarak bırakıyor.

Buna göre, öğrencilerden hangileri Ay'ın bir evresini modellemiş olur?

A)  Tuba ve Enes    B)  Tuba ve Serhat

C)  Serhat ve Ömer    D)  Tuba, Enes, Serhat ve Ömer

6. Ay bulutsuz gecelerde aşağıdaki gibi fark-
lı şekillerde görülür. Bu görünümlere Ay'ın 
evreleri denir.

Ay'ın evrelerinin oluşmasında,

  I. Ay'ın Dünya etrafında dolanma hareke-
ti yapması

 II. Ay'ın ışık kaynağı olmaması

III. Ay'ın kendi etrafında dönme hareketi 
yapması

verilenlerden hangileri etkilidir?

A) Yalnız II B) Yalnız III

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

7. Ara evreler iki ana evrenin arasında gerçek-
leşir.

Aşağıda, hilâl ve şişkin ay evrelerinin önce-
sinde ve sonrasında gerçekleşen evrelerle 
birlikte gösterilmiştir.

  Hilâl  

 Şişkin ay 









Buna göre, işaretlerle gösterilen evreler 
için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 	 Yeni ay

B) 	 İlk dördün

C)   İlk dördün

D) 	 Yeni ay



20

AY'IN HAREKETLERİ VE EVRELERİ Test - 3Pozitif Bilgi

Ay'ın Evrelerinin Gerçekleşme Sırası

Ay'ın evreleri aşağıda verilen sıralama 
ile gerçekleşir.

Ye
ni

 a
y

1

Hi
lâ

l

3

Hi
lâ

l

24

İlk
 d

ör
dü

n

7

Şi
şk

in
 a

y

10

Do
lu

na
y

14

Şi
şk

in
 a

y

17

So
n 

dö
rd

ün

21

1. Ay'ın dört ana evresi vardır. Bu evrelerin her biri birer hafta ara ile gerçekleşir. Diğer bir ta-
birle Ay'ın Dünya etrafında bir tur dolanması yaklaşık 4 hafta sürer.

Aşağıda Ay'ın Dünya etrafındaki konumu gösterilmiştir.

Dünya

Ay

Güneş

Bir öğrenci, Ay'ı bu konumdan itibaren 14 gün boyunca gözlemliyor. Gördüğü evreleri aşağı-
daki tabloda işaretliyor.

1 32 4

Buna göre öğrenci, Ay'ın hangi evrelerine işaret koymuştur?

A) 1 ve 2 B) 3 ve 4 C) 1, 2 ve 3 D) 1, 2 ve 4

3. Ay'ın Dünya etrafındaki iki konumu şekilde 
gösterilmiştir.

Dünya

Ay

Ay

II

I

Buna göre Ay I konumundan II konumuna 
ne kadar süre sonra ulaşır?

A) 1 hafta B) 2 hafta

C) 3 hafta D) 4 hafta

2. Aylin arkadaşlarına, bir önceki akşam Ay'ı ya-
rım daire şeklinde gördüğünü söylemiştir.

Yalnızca Aylin'in verdiği bu bilgiden yola 
çıkan arkadaşlarının yaptığı,

  I. Bu evre ilk dördün evresidir.

 II. Bir hafta önce dolunay evresi gözlen-
miştir.

III. İki hafta sonra Ay yine yarım daire şek-
linde görülecektir.

yorumlarından hangileri kesinlikle doğ-
rudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III

C) I ve II D) I, II ve III
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Ay'ın Evrelerinin Dünya ve Güneş'e 
Göre Konumu

Ay'ın Dünya etrafında bulunduğu 
noktalar ve Ay'ın evreleri aşağıda 
toplu halde gösterilmiştir.

o Güncel Bilgi

ALİ KUŞÇU (1403-1474)

Bir çok bilim alanında eserler ver-
miş Türk matematikçi ve gökbi-
limcidir. Gezegenlerin hareketleri, 
birbirlerine olan uzaklıkları konu-
sunda araştırmalar yapmıştır.

Gerçeğe en yakın hâliyle Ay'ın ilk 
haritasını çizen bilim insanıdır. Yap-
tığı başarılı çalışmalarından dolayı 
NASA, Ay'ın bir bölümüne Ali Kuş-
cu'nun ismini vermiştir. 

1474 yılında İstanbul'da vefat et-
miştir.

4. Enes, rastgele belirlediği tarihlerde Ay'ın fotoğrafını çekerek takvimin yanına yapıştırıyor.

Enes, 26 Mayıs tarihinde çektiği fotoğrafı takvimin yanına aşağıdaki gibi yapıştırmıştır.

1 2 3 4 5

P S Ç P C C P
MAYIS2019

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

1 2

P S Ç P C C P
   HAZİRAN2019

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

?

Enes, bir sonraki fotoğrafı 16 Haziran tarihinde çekecektir. 

Buna göre, takvimin yanına yapıştırılacak fotoğraf aşağıdakilerden hangisine benzer?

A) C)B) D)

5. Ay'ın Dünya etrafındaki dört konumu aşağıda gösterilmiştir.

Güneş

I

II

III

IV Dünya

Ay'ın bu evrelerde Dünya'dan görülen aydınlık bölgelerinin büyüklükleri arasındaki ilişki 
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Aydınlanma
A)

I II III IV

Aydınlanma
B)

I II III IV

Aydınlanma
C)

I II III IV

Aydınlanma
D)

I II III IV
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GÜNEŞ, DÜNYA VE AY Test - 1Pozitif Bilgi

   GÜNEŞ, DÜNYA VE AY

Dünya,Güneş ve Ay birbirine benze-
yen hareketler yapar. 

Dünya'nın Hareketleri

Dünya; kendi ekseni etrafında dönme 
hareketi, Güneş’in etrafında da dolan-
ma hareketi yapar. 

Dünya, kendi ekseni etrafındaki dön-
me hareketini 1 günde tamamlar.

Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanma 
hareketi ise 1 yıl sürer.

��
�
��

��

�
��

��
�
��

��

Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki 
dönme hareketi ve Güneş’in etrafın-
daki dolanma hareketi saat yönünün 
tersinedir.

1. Mehmet Öğretmen, Dünya ve Ay'ın hareketlerini kavratmak için aşağıdaki gibi bir model ha-
zırlar. Bu modelde Ay ve Dünya yerine hamurdan yapılmış birer küre kullanır. Dünya için kul-
landığı küre Ay için kullandığı küreden biraz daha büyüktür. Ay olarak düşündüğü küre üze-
rinde bir noktaya çok küçük bir hamur parçası yapıştırır. Bu Ay modelinin aynısından 2 tane 
daha hazırlar. Kürelerin ortasından bir çubuk geçirerek yere dik olarak sabitler. Daha sonra 
Ay'ın yörüngesini zemin üzerinde kalem ile çizerek gösterir. Ay'ın hangi tarihlerde nerelerde 
bulunacağını zemin üzerine yazar. Bu noktalara da Ay'ı temsil etmesi için hazırladığı diğer ha-
mur küreleri yerleştirir.

Öğretmenin hazırladığı modelin üstten görünümü aşağıda verilmiştir.

Dünya

Ay

Ay Ay

12 Haziran

19 Haziran 5 Haziran

Öğretmenin hazırladığı bu etkinlikten sonra bazı öğrencilerin yorumları aşağıdaki gibidir.

Oya

Ay'ın Dünya etrafında yap-
tığı dolanma hareketinin 
yönü modellenmiş oldu.

Dünya'nın Güneş etrafın-
da yaptığı dolanma hare-
ketinin yönü modellenmiş 
oldu. 

Taner

Dünya'dan bakan kişilerin 
Ay'ın arka yüzünü göreme-
mesi burada kolayca anla-
şılabiliyor.

Pelin

Buna göre,hangi öğrencilerin öğretmenin hazırladığı etkinlik ve yaptığı modellemelerle il-
gili yorumları doğrudur?

A) Yalnız Pelin B)  Oya ve Taner C) Oya ve Pelin D) Oya, Taner ve Pelin
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GÜNEŞ, DÜNYA VE AYTest - 1 Pozitif Bilgi

Ay’ın Görünmeyen Yüzü

Ay’ın kendi etrafındaki dönme hareke-
ti ile Dünya etrafındaki dolanma hare-
ketinin süreleri eşit olduğundan, Ay’ın 
diğer yüzünü göremeyiz.

Ay'ın Hareketleri

Ay; kendi ekseni etrafında dönme ha-
reketi, Dünya’nın etrafında da dolan-
ma hareketi yapar. 

Ay, kendi ekseni etrafındaki dönme ha-
reketini yaklaşık 27 günde tamamlar.

Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma ha-
reketi ise yine 27 gün sürer.

��
�
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Ay’ın kendi ekseni etrafındaki dönme 
hareketi ve Dünya’nın etrafındaki do-
lanma hareketi saat yönünün tersi-
nedir.

3. X, Y'nin etrafında 365 günde bir tam dola-
nım yaparken Z'de X'in etrafında yaklaşık 
27 günde bir tam dolanım yapmaktadır.

Yukarıda verilen X, Y ve Z ile temsil edi-
len gök cisimleri aşağıdakilerden hangi-
si olabilir?

X Y Z

A) Dünya Ay Güneş

B) Ay Dünya Güneş

C) Güneş Ay Dünya

D) Dünya Güneş Ay

2. Fen bilimleri öğretmeni Sena Hanım, Güneş, Dünya ve Ay'ın hareketlerini rol oynama etkin-
liği ile öğrencilerine kavratmak istiyor.

Öğrencileri ikişerli gruplara ayıran öğretmen, Güneş'i temsil etmesi için bir topu ortaya koy-
malarını, Ay ve Dünya'nın dolanma hareketlerini temsil etmelerini istemiştir.

Buna göre, aşağıdakilerin hangisindeki gibi hareket eden öğrenciler Dünya ve Ay'ın dolan-
ma hareketlerini doğru temsil etmiştir?

A)

Top

B)

Top

C)

Top

D)

Top

4. Aşağıda bazı gök cisimlerine ait bilgiler ve-
rilmiştir.

Gezegen etrafında dolanır.I

Güneş'in etrafında dolanır.II

Kendi etrafında döner.III

Bu bilgilerden hangileri, "Dünya, Ay ve Gü-
neş" gök cisimlerinden yalnızca birine aittir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) Yalnız III D) II ve III
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ETKİNLİKLER GÜNEŞ, DÜNYA VE AY

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

Aşağıdaki ifadeleri, verilen gök cisimleri için değerlendirerek uygun olan kutuyu işaretleyiniz.

Güneş AyDünya

a. Küre şeklindedir.

c. Gezegen etrafında dolanır.

e. Kendi yaydığı ışık sayesinde görülür.

b. Kendi etrafında döner.

d. Yıldız etrafında dolanır.

a. Güneş yüzeyinde daha soğuk olan bölgelere Güneş   adı verilir.

uzakta evreleri krater lekesi helyum

b. Güneş'in büyük bir kısmı hidrojen ve   gazından oluşur.

c. Dünya’ya çok   olduğu için,Güneş’i olduğundan çok daha küçük görürüz.

d. Gök cisimlerinin çarpması sonucu Ay yüzeyinde oluşan derin çukurlara  adı verilir.

e. Ay’ın Dünya’dan gözlenen farklı görünümlerine Ay’ın  denir.

Aşağıda verilen metinlerdeki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.
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GÜNEŞ, DÜNYA VE AY ETKİNLİKLER

ETKİNLİK 3

ETKİNLİK 4

Aşağıdaki ifadeleri değerlendirerek uygun olan evre ile eşleştiriniz.

1

4

5

3

2

GüneşDünyaAy

1 3

42

Aşağıda, Dünya, Ay ve Güneş'in yörüngeleri gösterilmiştir.

Buna göre aşağıda verilen ifadelerden doğru olanları işaretleyiniz.

a. Ay, 1 yönünde dolanma hareketi yapar.

c. Ay'ın Dünya, Dünya'nın Güneş etrafındaki 1 tur 
süreleri eşittir.

b. Dünya, 4 yönünde dolanma hareketi yapar.Dünya, 4 yönünde dolanma hareketi yapar.

d. Ay, Dünya ile birlikte Güneş etrafında da dolanır. Ay, Dünya ile birlikte Güneş etrafında da dolanır. 
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ÜNİTE TARAMA TESTİ-1Pozitif Bilgi

z Önemli Uyarı!

Balık

Güneş ışınlarına doğrudan bak-
mak gözlerimiz için çok zararlıdır. 
Bu yüzden Güneş'e çıplak gözle ya 
da herhangi bir araç (dürbün, te-
leskop, mercek, kamera vb.) kulla-
narak bakılmamalıdır. 

Gökyüzü gözlem araçları genelde 
gece kullanılır. Gündüz vakti, bir 
gözlem aracıyla Güneş'e bir an bi-
le bakılması körlüğe neden olabilir.

o Güncel Bilgi

Güneş sıcak gazlardan oluştuğu 
için yüzeyi çalkantılıdır.

Bu nedenle bazen yüzeyinden gaz 
fışkırmaları olabilir. Bunlara güneş 
parlamaları denilir. 

Fotoğrafta Güneş’in yüzeyinden 
büyük miktarda gazın fışkırması so-
nucunda oluşan bir güneş parla-
maları görülüyor.

1. Bir yarışma programında sunucunun soru-
su ve yarışmacıların verdiği cevaplar aşa-
ğıda verilmiştir.

Üçü de kendili-
ğinden ışık yayar.

Güneş, Dünya ve Ay’ın 
ortak bir özelliğini 

söyleyiniz.Üçü de küresel 
yapıdadır.

Tuba

Enes

Buna göre yarışmacıların cevapları için aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yalnızca Tuba'nın cevabı doğrudur.

B) Yalnızca Enes'in cevabı doğrudur.

C) Her iki yarışmacının da cevabı doğrudur.

D) Her iki yarışmacının da cevabı yanlıştır. 4. Aşağıdaki cümlelerde bazı boşluklar bıra-
kılmıştır.

 Dünya ile Ay arasındaki uzaklık, Dünya 
ile Güneş arasındaki uzaklıktan ......... .

 Dünya'nın çapı, Güneş'in çapından 
............ .

 Ay'ın Dünya etrafındaki dolanım süre-
si, Dünya'nın Güneş etrafındaki dola-
nım süresinden ............ .

Yukarıdaki cümlelerde boşluklara gelmesi 
gereken ifadeler aşağıdakilerin hangisinde 
sırasıyla verilmiştir? 

A) büyüktür / büyüktür / büyüktür

B) büyüktür / küçüktür / büyüktür

C) küçüktür / büyüktür / küçüktür

C) küçüktür / küçüktür / küçüktür

3. Fen bilimleri öğretmeni gök cisimlerinin 
arasındaki büyüklük ilişkisini göstermek 
için aşağıdaki topları sınıfa getiriyor.

Basketbol 
 topu

1

Tenis  
topu

2

Pinpon 
topu

3

Buna göre, fen bilimleri öğretmeni bu top-
ları gök cisimlerini temsil etmek için aşağı-
dakilerin hangisindeki gibi kullanmalıdır?

Dünya Güneş Ay

A) 1 2 3

B) 2 3 1

C) 2 1 3

D) 3 1 2

2. Ay'ın evreleri düzenli olarak tekrarlanır.

Aşağıdakilerin hangisinde verilen evreler 
yeni ay evresinden 1 hafta önce ve 1 haf-
ta sonra gerçekleşmiştir?

1 hafta önce 1 hafta sonra

A)

B)

C)

D)
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ÜNİTE TARAMA TESTİ-1 Pozitif Bilgi

s Örnek Soru

Güneş konumunu fark edebilece-
ğimiz bir hızla değiştirmez. Bu ne-
denle Güneş sanki sabit duruyor gi-
bi bilinir. Ancak her gün doğudan 
gözlenen Güneş, gün içinde hızla 
hareket ederek ufkun diğer tarafı-
na ulaşır ve batar.

Bu durum aşağıdakilerden hangi-
si ile açıklanır?

A)  Güneş'in Dünya etrafında do-
lanmasından

B) Dünya'nın Güneş etrafında do-
lanmasından

C) Dünya'nın kendi etrafında dön-
mesinden

D) Dünya'nın Güneş'e yaklaşıp 
uzaklaşmasından

c Çözüm

İnsanlar önceleri Güneş'in Dün-
ya'nın çevresinde dolandığını dü-
şünmüştür. Bunun için gerekçeleri 
çok da mantıksız değildir. Zira ken-
dileri sabit duruyor Güneş ise uf-
kun bir ucundan diğerine doğru 
hareket ediyordur.

Ancak yapılan gözlemler zaman 
içinde durumun böyle olmadığı-
nı, aslında Dünya'nın her gün kendi 
etrafında 1 defa döndüğünü ve Gü-
neş'in sabit sayılabilecek bir nokta-
da durduğunu ortaya koymuştur.

Cevap C

5. Dünya'dan bakan insanlar Ay'ı farklı şekillerde görmekteydiler. Zamanla bu şekillerin dü-
zenli değiştiğini fark ettiler. Bilim insanları bu durumun nedenini uzun yıllar araştırdı. Gü-
nümüzde bu durumun nedeni artık bilinmektedir.

Aylin Öğretmen, öğrencilerine Ay'ın evrelerini sınıf ortamında yaptırdığı bir etkinlikle daha 
iyi bir şekilde kavratmak istiyor. Bunun için tasarladığı etkinlik aşağıda verilmiştir.

Pilates topu tavana iple asılıyor. Sınıf karanlık hale getiriliyor. Öğretmen el feneri ile topa 
yaklaşık 2 metre uzaklıktan ışık tutuyor. Öğrenciler sırasıyla topa yaklaşık 1 metre uzak-
lıkta bir noktaya geçiyor ve topu hangi şekilde gördüğünü söylüyor.

Dört farklı öğrenci ile yapılan etkinliğin üstten görünümleri aşağıdaki gibidir.

El 
feneri

1. Etkinlik

Pilates
topu

Ali

El 
feneri

2. Etkinlik

Pilates
topu

Leyla

El 
feneri

3. Etkinlik

Pilates
topu

Oya

El 
feneri

4. Etkinlik

Pilates
topu

Pınar

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Etkinlikler sonucunda Ay'ın tüm evreleri gözlenmiştir.

B) 1. ve 3. etkinlikte pilates topunun dörtte birini aydınlık görmüştür.

C) 4. etkinlikte dolunay evresi modellenmiştir.  

D) Öğrenci, 2. durumda pilates topunun yarısını görebilmiştir.
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ÜNİTE TARAMA TESTİ-2Pozitif Bilgi

o Güncel Bilgi

Ay, yeryüzünde gelgit olarak ad-
landırılan deniz ya da okyanus su-
larının yükselmesi ya da alçalma-
sına neden olur.

Bu durum sahil bölgelerinin za-
man zaman sular altında kalma-
sına, zaman zaman da denizin sa-
hilden uzaklaşmasına neden olur.

1. Aşağıda, Dünya, Ay ve Güneş'in birbirine 
göre konumları verilmiştir.

III

I

II
IV

Güneş Dünya

Buna göre Dünya ve Ay'ın hareket yönleri 
hangisinde doğru verilmiştir?

Dünya Ay

A) I III

B) II IV

C) I IV

D) II III

3. Aşağıdaki etkinlikte kutudaki ifadeleri doğ-
rulayan kavramın sembolü tercih edilerek 
ilerlenmektedir.

1 2 3 4

Isı ve ışık kaynağı 
olan gök cismidir. 

Belirgin atmosferi 
olan gök cismidir.

Dolanma hareketlerinden 
biri yaklaşık 4 hafta süren 

gök cismidir.

Buna göre, hata yapmayan bir öğrenci han-
gi çıkışa ulaşır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

2. Aşağıda verilen etkinlikte, ifadeler doğru (D) 
ya da yanlış (Y) olarak değerlendirilecektir.

Ay'ın arka yüzeyi Dünya'dan göz-
lenemez.









Ay'ın 4 ana 8 ara evresi vardır.

Dünya ve Ay, Güneş'ten gelen 
ışınları yansıtarak görünür ha-
le gelir.

Evrendeki en büyük ışık kayna-
ğı Güneş'tir.

İfade D Y

Hatasız her değerlendirme 5 puan oldu-
ğuna göre, etkinliği yukarıdaki gibi doldu-
ran bir öğrenci toplam kaç puan almıştır?

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20

4. Türk bayrağı üzerinde Ay'ın evrelerinden 
birinin resmî vardır.

Ay'ın bu evresi ile ilgili,

  I. Hilâl olarak adlandırılır.

 II. Yeni ay ile ilk dördün evreleri arasında 
görülür.

III. Eşit zaman aralıklarıyla her ay 4 defa 
gözlenir.

verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III

C) I ve II D) II ve III

z Ay'da gökyüzü

Balık

Dünya'nın çevresini kalın bir at-
mosfer sarar. Bu atmosferi gece 
fark edemeyiz. Bu nedenle gece 
gökyüzündeki yıldızlar görülebi-
lir. Gündüz ise güneş ışınları ile at-
mosfer bir kubbe şeklinde görü-
lür. Ay'da ise belirgin bir atmosfer 
yoktur. Bu nedenle Güneş'e dönük 
olan yüzünde bile gökyüzü simsi-
yah görünür.
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ÜNİTE TARAMA TESTİ-2 Pozitif Bilgi

s Örnek Soru

Dünya, Güneş ve Ay'ın aynı doğru 
üzerinde olduğu zamanlarda Ay iki 
farklı evrede olabilir.

Bu evreler için, 

1. Birinde sol, diğerinde sağ yarı-
sı aydınlıktır.

2. Gözlenmeleri arasında iki haf-
talık süre vardır.

3. Biri gözlenip diğeri gözlenince-
ye kadar Ay, Dünya etrafında 1 
defa dolanır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A)  Yalnız 2 B)  1 ve 2

C)  1 ve 3 D)  2 ve 3

c Çözüm

Ay, Güneş ile Dünya arasında oldu-
ğu zaman yeni ay evresi gözlenir. 
Dünya, Ay ile Güneş arasına girdiği 
zaman ise dolunay evresi gözlenir. 
Yeni ay evresinde Ay'ın karanlık yü-
zünün tamamı, dolunay evresinde 
ise aydınlık yüzünün tamamı göz-
lenir. (1. öncül yanlıştır.)

Yeni ay evresinden 1 hafta sonra 
ilk dördün, ilk dördün evresinden 
1 hafta sonra dolunay evresi göz-
lenir. Yani yeni ay evresi ile dolu-
nay evresi arasında iki haftalık süre 
vardır. (2. öncül doğrudur.)

Bu evreler 2'şer hafta arayla göz-
lenir. Halbuki Ay, Dünya'nın etra-
fını yaklaşık 1 ayda dolanır. (3. ön-
cül yanlıştır.)

Cevap A

5. Ay'ın evreleri düzenli aralıklarla gerçekleşir. Ay'ın Güneş ve Dünya'ya göre konumu Ay'ın 
evrelerinin oluşmasını sağlar.

Aşağıda gösterilen pano üzerinde Ay'ın bulunduğu konumda hangi evrede görüleceği gös-
terilmek istenmiştir. Ancak gösterimde hata yapılmıştır.

1

2 4

3

GüneşDünya

Buna göre, hangi kartlar yer değiştirirse şema doğru hale gelir?

A) 1. ve 2. kartlar    B)  1. ve 3. kartlar

C) 2. ve 4. kartlar    D)  3. ve 4. kartlar

6. Aslı, Güneş, Dünya ve Ay ile ilgili aşağıdaki karikatürü hazırlamıştır.

Ufaklık diyorsun ama 
kendi etra�nda ikinizden 
de hızlı dönüyorum.

Ufaklık, Dünya ile aramıza girip 
durma. Biliyorsun dimi, bunu 
her yap�ğında Dünya’dakiler 
senin karanlık yüzüne bakıyor.

Yeter ar�k ikinizde etra-
�mda dönüp durmayın, 
başım döndü be...

Güneş Dünya Ay

Aslı karkikatüründe, hangi gök cisimlerine yanlış bilgi verdirmiştir?

A) Yalnız Güneş    B)  Güneş ve Ay

C) Dünya ve Ay    D)  Güneş, Dünya ve Ay
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SINAV TADINDA 1. ÜNİTE DENEMESİ

1. Daire şeklindeki iki karton aşağıdaki gibi dörder eşit bölüme ayrılacak şekilde çizilmiştir. Dairelerden biri siyaha boyanıp bö-
lümler harflerle, diğeri beyaza boyanıp numaralarla işaretlenmiştir. Daha sonra beyaz olan daire makasla kesilerek bölüm-
ler birbirinden ayrılmıştır.

Beyaz daire parçaları siyah daire bölümlerinin üzerine getirilerek Ay evrelerinin görünümleri oluşturulacaktır.

LK

NM

Siyah daire Beyaz daire

21

43

Beyaz dairenin herhangi iki parçası kullanılarak, Ay evrelerinin görünümlerinden hangileri elde edilebilir?

A) Yalnız yeni ay     B)  Yalnız ilk dördün

C) İlk dördün ve son dördün    D)  İlk dördün, son dördün ve dolunay

2. Dünya ve Ay'ın özellikleri ile ilgili hazırlanan bir etkinlik-
te tablo, gök cisminin verilen özelliğe sahip olma duru-
muna göre "" şeklinde işaretlenecektir. 

Dünya Ay

Belirgin bir atmosfere sahip 
olma

Dolanma hareketi yapma

Dönme hareketi yapma

Güneş'ten gelen ışığı  
yansıtma

Tabloda hatasız her değerlendirmede "" işareti kaç 
defa kullanılmış olur?

A) 8 B) 7 C) 6 D) 5

3. Aşağıda Güneş ile ilgili hazırlanan etkinlikte, ifadeler doğ-
ru (D) ya da yanlış (Y) olarak değerlendirilecektir.

İçten dışa doğru sırasıyla, katı, sıvı ve gaz kat-
manlardan oluşur.

Kendi etrafında dönme hareketi yapar.

Güneş sisteminde yer alan tek yıldızdır.

İfade D Y

Buna göre tablonun doğru işaretlenmiş şekli aşağıdaki-
lerin hangisinde hatasız verilmiştir?







A) 





B) 





C) 





D)
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1. ÜNİTE DENEMESİ SINAV TADINDA

6. Güneş, Dünya ve Ay'ın bazı özellikleri aşağıdaki şema üze-
rinde uygun bölümlere yazılacaktır.

Dünya

Ay

Güneş

Şemanın boyalı bölümüne yazılabilecek özellik,

  I. Küresel yapıda olma

 II. Işık kaynağı olarak ışık yayma

III. Başka bir gök cisminin etrafında dolanma hareketi 
yapma

verilenlerden hangileri olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve III D) II ve III

5. Gök cisimlerinin hareket süreleri arasındaki ilişki aşağı-
daki grafikte gösterilmiştir.

Süre

K L M

Hareket

Bu sürelerle ilgili,

  I. K, Ay'ın Dünya etrafındaki dönme süresidir.

 II. L, Dünya'nın kendi etrafındaki dönme süresidir.

III. M, Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanma süresidir.

verilenlerden hangileri doğru olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve III D) II ve III

4. Ali, aşağıda verilen kartlara bir gök cismi ile ilgili dörtlük yazmış ve gök cismine ait görsel yapıştırmıştır.

Soğan gibi kat kat yapım

Yaklaşmayın çok sıcağım

Kimse yok etrafında dolandığım 

Ama durmadan ışık yayarım

Yoktur kimsede özelliğim

Etrafımı sarar çok geniş atmosferim

Suyla kaplı yüzeyimle

Tüm canlılar misafirim

Ali'nin hazırladığı bu kartlar incelendiğinde,

  I. Ali, Güneş'in bir yıldız olduğunu biliyor.

 II. Ali, Güneş'in kendi etrafında döndüğünü bilmiyor.

III. Ali, canlı yaşamının sadece Dünya'da olduğunu biliyor.

yargılarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III
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7. Ay'ın üç farklı zamandaki konumu hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

	 Ay, 2 Nisan tarihinde I konumundadır.

	 Ay, 9 Nisan tarihinde II konumundadır.

	 Ay, 16 Nisan tarihinde III konumundadır.

Buna göre, Ay'ın I, II ve III konumlarında bulunduğu sırada aydınlık yüzünün Dünya'dan görünen kısmının oranları aşa-
ğıdakilerin hangisindeki gibi olamaz?

Aydınlık oranı (%)

Konum

A)

I II

50

0

100

III

Konum

Aydınlık oranı (%)
B)

I II

50

0

100

III

Konum

Aydınlık oranı (%)
C)

I II

50

0

100

III

Konum

Aydınlık oranı (%)
D)

I II

50

0

100

III

8. Dünya, Güneş ve Ay'ın birbirine göre farklı zamanlardaki iki durumu aşağıda verilmiştir. Bu durumlarda Ay, Güneş ve Dün-
ya aynı hizadadır.

Güneş

2. Durum

Dünya Ay
Güneş

1. Durum

DünyaAy

Bu durumlarla ilgili olarak,

  I. Gök cisimlerinin bu şekilde dizilimlerinin arasında geçen süre 2 haftadır.

 II. 1 durumunda Ay'ın aydınlık yüzü Dünya'dan görünmez.

III. 2 durumunda Ay dolunay evresindedir. 

yargılarından hangileri söylenebilir?

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