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             1.ÜNİTE

GÜNEŞ,DÜNYA VE AY

-Şekl� küreseld�r.
-Tamamen gazdan oluşur. 
-Isı ve ışık kaynağıdır. 
-Orta büyüklükte b�r yıldızdır. 
-Sadece dönme hareket� yapar. 
-Saat yönünün ters�ne döner. 
-Katmanlardan oluşur 
-Dünya'mıza yaklaşık 150 m�lyon km uzaklıktadır. 
-Çıplak gözle veya teleskop g�b� c�hazlarla Güneş'� 

gözlemlemek tehl�kel�d�r. F�lml� camlarla 
bakmak daha sağlıklıdır. 

GÜNEŞ

>> Bütün yıldızlar küreseldir.

Şekilleri        şeklinde değil,     şeklindedir.

    >>Yıldızlar bize çok uzak olduğundan  

küçük görünürler.  

-Şekl� küreseld�r. 
-Su ve atmosfer� vardır. 
-B�r gezegend�r. 
-Kend� etrafında döner, Güneş etrafında dolanır. 
-Bu hareketler�n� saat yönünün ters�ne yapar. 
-Katmanları vardır. 

> Dünya kendi ekseni etrafında bir tam 

dönüşünü  24 saatte (1 gün) tamamlar. Bu 

olayın sonucunda gece-gündüz oluşur.

> Dünya, Güneş etrafındaki dolanımını 365  

günde tamamlar. Sonucunda mevsimler 

oluşur.

DÜNYA

AY
 
-Şekl� küreseld�r. 
-Su ve atmosfer� yoktur. 
-B�r uydudur. 
-Kend� etrafında döner, Dünya ve Güneş etrafında 
dolanır. 
-Bu hareketler�n� saat önünün ters�ne yapar. 
-Toz ve kayadan oluşur. 
-Yüzey�nde sıradağlar ve kraterler vardır. 
-Kend� etrafında dönüş hızı, Dünya etrafında dolanma 
hızına eş�t olduğundan Dünya'dan bakanlar Ay'ın hep 
aynı yüzünü görürler. 
-Ay'a yüzey�ne �lk ayak basan astronot Ne�l 
Armstrong'tur. 

 Ay, Güneş etrafında dolanırken, Güneş'ten aldığı ışığı 
yansıtır. Ay, Dünya etrafında, Dünya'da Güneş 
etrafında dolandığı �ç�n, Dünya'dan bakanlar Ay'ı farklı 
şek�lde görürler. Bu şek�lde Ay'ın evreler� oluşmuş olur. 
Aşağıda Dünya'dan bakıldığında Ay'ın aldığı şek�llere 
göre Ay'ın evreler� ver�lm�şt�r. 

Ay’IN EVRELERi

ALIŞTIRMALAR

1

>Ay'ın her ana evres� arasında geçen süre yaklaşık 
b�r haftadır.
>Ay takv�m� Ay'ın evreler� esas alınarak hazırlanmıştır. 

Aşağıda ver�len Güneş,Dünya ve Ay model�nde, 
dönme ve dolanma yönler�n� kutucukların �ç�ne 
�şaretley�n�z.(�şaretlemen�z� ok �le veya > veya < 
koyarak yaparsanız yönü gösterm�ş olursunuz.)

2
Şad�, ev�nde Ay’ın evreler�n� canlandırmak �st�yor.Bunun 
�ç�n Ay yer�ne top, Güneş yer�ne lamba kullanıyor. 
Kend�s� �se Dünya’dan bakan gözlemc� oluyor.

Şad�, yukarıdak� konumda Ay’ın hang� evres�n� 
canlandırmış olacaktır? Görünümünü ç�z�p evren�n 
�sm�n� yazınız.

görünümü �sm�

ÜNİTEMİ ÖZETLİYORUM

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

>

>

>

>

>

SON DÖRDÜN
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5.SINIF ÖDEViMi
             YAPIYORUM

             1.ÜNİTE

GÜNEŞ,DÜNYA VE AY

3
Fat�h aynı büyüklükte olduğunu b�ld�ğ� 4 yıldız �le 
yukarıdak� öz çek�m fotoğrafını çek�yor. 

1
2

3
4

Buna göre bu yıldızlardan hang�s� Fat�h’e en uzakta 
yar almaktadır? Neden?

4
Aşağıda Ay’ın evreler� konusunda yapmış olduğumuz 
b�r model ver�lm�şt�r. Bu model b�r lamba �le 
aydınlatıldığında;  

a) B�r numaralı del�kten bakıldığında evren�n;

görünümü �sm�

b) İk� numaralı del�kten bakıldığında evren�n;

görünümü �sm�

c) Üç numaralı del�kten bakıldığında evren�n;

görünümü �sm�

d) Dört numaralı del�kten bakıldığında evren�n;

görünümü �sm�

5
İrem, Fen ders�nde öğrend�ğ� b�r b�lg�n�n yanlış 
olduğunu düşünmekted�r. 

Han� Güneş sadece kend� 
eksen� etrafında dönüyordu. 
Baksanıza Güneş’�n gün 
�ç�ndek� konumuna.

Ne ders�n�z? İrem, s�zce bu düşünces�nde haklı mı? 

6
Fat�me; Güneş, Dünya ve Ay �le alakalı b�r model 
hazırlamıştır. 

Şenol öğretmen, modelde hata olduğunu söylüyor. 
B�l�n bakalım hata nerede? 

Ay, Dünya etrafında aşağıdak� konumlarda �ken Ay’ın 
Dünya’dan görünümü nasıl olur? Boşluklara ç�z�n�z? 

7

DÜNYA

G
ü
n
e
ş

3 nolu yıldız en uzaktadır.Çünkü c�s�mler 
uzaklaştıkça küçük görünürler.

�lk dördün

son dördün

yen� ay

dolunay

Hayır haklı değ�l. Çünkü gün �çer�s�nde 
Güneş’�n konumunun değ�şmes� Dünya’nın 
Güneş etrafında dolanmasının b�r sonucudur.

Dünya; Ay’a daha yakın, Güneş’e �se daha 
uzak konumda olmalıdır.



5.SINIF ÖDEViMi
             YAPIYORUM

             1.ÜNİTE

GÜNEŞ,DÜNYA VE AY

Ş
E

N
O

L
 N

A
R

D
A

L
 &

 O
R

A
L

 A
K

Ç
A

3

8
Proje ödev� yapan b�r grup 5.sınıf öğrenc�s� yukarıdak� 
model� yapmaya karar verm�şlerd�r. Modeller�n� 
çalıştırdıklarında ver�len ok yönler�nde hareketler 
olmaktadır. 

A
B C

Modeller�ndek� A, B ve C yazılı c�s�mler�n hang� 
gökc�s�mler�n� tems�l ett�ğ�n� aşağıdak� boşluklara 
yazınız.

A

B

C

9
Aşağıdak� şemada ok �şaretler�ne d�kkat ederek gök 
c�s�mler�n�n yaptığı hareketler� boşluklara kısaca 
yazınız. 

10
Defne’n�n rüyasında 
gördüğü yıkıcı doğa 
olayının ne olduğunu 
yazıp korunmak �ç�n 
yapılması gerekenlere 
örnekler ver�n�z. 

İSMİ:

KORUNMA YOLLARI:

S N M

11
Aşağıdak� sürah�lerde, özell�ğ� yazılı olan yıkıcı doğa 
olayını bulup �sm�n� döküldüğü bardağa yazınız. 

Sıcak mağmanın 
çatlaklardan yer 
yüzüne çıkması.

Hızı saatte 120 
km/h � aşan 
rüzgarlardır.

B�r bölgen�n bell� 
süre �ç�nde sular 
altında kalması.

1 2 3

Güneş kend� eksen� etrafında saat yönünün 
ters� yönde dönme hareket� yapar.

Dünya kend� eksen� etrafında saat yönüne ters 
yönde döner.
Güneş’�n etrafında saat yönüne ters yönde 
dolanma hareket� yapar.

Ay kend� etrafında saat yönüne ters yönde 
dönme hareket� yapar. Ay,hem Dünya’nın hem 
de Dünya �le b�rl�kte Güneş’�n etrafında saat 
yönüne ters yönde dolanma hareket� yapar.

kasırgavolkan�k
patlama

sel

DÜNYA

GÜNEŞ

AY

DEPREM

-Raflar duvara emn�yetl� şek�lde sab�tlenmel�d�r.
-Deprem çantası hazırlanmalı.
-Kavanoz ve ş�şeler k�l�tl� dolaplarda muhafaza ed�lmel�
-Tavandak� ağır eşyaların bağlantıları sağlam yapılmalı

-BUNUN GİBİ ÖĞRENCİLERDEN GELEN DİĞER 
ÖRNEKLER DE KABUL EDİLEBİLİR.
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12
Yandak� grafikte 4 gezegen�n  atmosfer yoğunluğu 
oranları ver�lm�şt�r. Buna göre bu gezegenlere özdeş 
4 meteor çarpıyor. Bu meteorlardan hang�s� daha 
büyük b�r krater oluşturur? Boşluğa kısaca açıklayınız

Atmosfer yoğunluğu

Gezegenler

13

Telev�zyondak� haberde bahsed�len doğa olayından 
korunmak �ç�n neler yapılması gerekt�ğ�ne örnekler 
ver�n�z.

            İstanbul’da sağanak yağış  sonrası sel 
felaket� yaşandı. Den�z ulaşımı da aksadı, bazı 
vapurlar den�z�n ortasında kaldı. Avrasya Tünel� 
�se ulaşıma kapatıldı.
B�rçok ev ve �ş yer�
sular altında kaldı.
Yetk�l�ler can ve mal 
kayıplarının olab�le-
ceğ�nden end�şelen�-
yor.

HABER

14
Aşağıdak� puzzle parçalarında Ay’ın evreler�n�n adı, 
görünümü ve özell�ğ� vardır.

a g
l

k

ı
jh

e

c
d

b f

   Yen� 
     Ay

    İlk 
dördün  Dolunay

   son 
dördün

Ay’ın solu
 aydınlık

Ay’ın sağı
 aydınlık

Ay,parlak 
teps� g�b�

Ay,karan-
lıktır.

Hang� parçaların b�r araya geleceğ�n� bulup harfle-
r�n� parçalar üzer�ne yazarak göster�n�z.

15
Aşağıda Kurt arkadaşın söyled�kler�ndek�  hataları 
bulup doğrusunu boşluğa yazınız.

Ay’ın Yen�ay evres�n� çok 
sever�m.Uuuuuu! Bu evrede 
Ay,yuvarlak görünür.Aman 
Allah’ım �ş�n yoksa 3 hafta 
daha bekle bu hal�n�.

M gezegen�nde daha krater oluşur. Çünkü atmosfer 
yoğunluğu az olduğu �ç�n daha az parçalanacak ve
daha hızlı çarpacaktır.

-Yerleş�m yerler� akarsu ve dere 
yataklarına yapılmamalıdır.
-Çevredek� yeş�l alanlar arttırılmalıdır.
-Eğ�ml� yamaçlarda teraslama ve 
ağaçlandırma yapılmalıdır.

-BUNUN GİBİ ÖĞRENCİLERDEN 
GELEN DİĞER ÖRNEKLER DE 
KABUL EDİLEBİLİR.

b f c d l ı

g ae j hk

Kurtun sev�yorum ded�ğ� evre Dolunay 
evres�d�r.
Ayrıca bu evren�n tekrar görülmes�ne kadar 
yaklaşık 4 haftalık b�r süre geçer.
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