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ÝSTÝKLÂL MARÞI
Korkma, sönmez bu þafaklarda yüzen al sancak; 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yýldýzýdýr, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

Çatma, kurban olayým, çehreni ey nazlý hilâl !

Kahraman ýrkýma bir gül ! Ne bu þiddet, bu celâl ? 

Sana olmaz dökülen kanlarýmýz sonra helâl...

Hakkýdýr, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl !

Ben ezelden beridir hür yaþadým, hür yaþarým. 

Hangi çýlgýn bana zincir vuracakmýþ? Þaþarým ! 

Kükremiþ sel gibiyim, bendimi çiðner, aþarým. 

Yýrtarým daðlarý, enginlere sýðmam, taþarým. 

Garbýn âfâkýný sarmýþsa çelik zýrhlý duvar, 

Benim iman dolu göðsüm gibi serhaddim var. 

Ulusun, korkma ! Nasýl böyle bir imaný boðar, 

"Medeniyet !" dediðin tek diþi kalmýþ canavar ? 

Arkadaþ ! Yurduma alçaklarý uðratma, sakýn. 

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsýzca akýn.

Doðacaktýr sana va'dettiði günler Hakk'ýn...

Kim bilir, belki yarýn, belki yarýndan da yakýn. 

Bastýðýn yerleri "toprak !" diyerek geçme, taný : 

Düþün altýndaki binlerce kefensiz yataný. 

Sen þehit oðlusun, incitme, yazýktýr, ataný:  

Verme, dünyalarý alsan da, bu cennet vataný.

Kim bu cennet vatanýn uðruna olmaz ki fedâ ?

Þühedâ, fýþkýracak, topraðý sýksan, þühedâ ! 

Câný, cânâný, bütün varýmý alsýn da Huda, 

Etmesin tek vatanýmdan beni dünyada cüdâ. 

Ruhumun senden, ilâhi, þudur ancak emeli :

Deðmesin mabedimin göðsüne nâmahrem eli. 

Bu ezanlar-ki þahadetleri dinin temeli-

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 

O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-taþým,

Her cerîhamdan, ilâhi, boþanýp kanlý yaþým,

Fýþkýrýr ruh-ý mücerred gibi yerden na'þým; 

O zaman yükselerek arþa deðer belki baþým. 

Dalgalan sen de þafaklar gibi ey þanlý hilâl !

Olsun artýk dökülen kanlarýmýn hepsi helâl. 

Ebediyyen sana yok, ýrkýma yok izmihlâl :

Hakkýdýr, hür yaþamýþ, bayraðýmýn hürriyet; 

Hakkýdýr, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl !

Mehmet Âkif ERSOY
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GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk gençliği! Birinci 

vazifen, Türk istiklâlini, Türk 

Cumhuriyetini, 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 dâhilî ve hâricî 

bedhahların olacaktır. Bir gün, 

istiklâl ve cumhuriyeti 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 

cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada 

emsali görülmemiş bir galibiyetin 

mümessili olabilirler. Cebren ve 

hile ile aziz vatanın bütün kaleleri 

zapt edilmiş, bütün tersanelerine 

girilmiş, bütün orduları dağıtılmış 

ve memleketin her köşesi bilfiil 

işgal edilmiş olabilir. Bütün bu 

şeraitten daha elîm ve daha 

vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. 

Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret 

içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. 

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal Atatürk
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1. Ünite
GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR

 � GÜNEŞ SİSTEMİ

 � GÜNEŞ VE AY TUTULMALARI

Güneş Ay



 � Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır.

 � Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş’e yakınlıklarına göre sıralaya-
rak bir model oluşturur.

 � Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder.

 � Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder.

 � Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur.
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ANLATIM
GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR

GÜNEŞ SİSTEMİ

Uzayda bulunan Güneş, gezegen, meteor, uydu gibi varlıklara "gök cismi" denir. Gök ci-
simlerinin tamamı ile aralarındaki boşluk "evren" olarak adlandırılır. Evrenin Dünya dışında 
kalan kısmına "uzay" adı verilir.

Güneş:
• Dünya'ya en yakın yıldızdır.

• Diğer yıldızlar gibi küresel şekle sahiptir.

• Isı ve ışık kaynağıdır.

• Orta sıcaklıkta (yaşta) ve sarı renktedir.

• Dünya ile arasındaki mesafe yaklaşık 150 milyon km'dir.

• Güneş ışınları Dünya'ya yaklaşık 8 dakikada ulaşır.

Güneş Sistemi:
Güneş ve Güneş'in etrafında belirli yörüngelerde hareket eden gezegenlerin, uyduların, aste-
roitlerin, meteorların bulunduğu gök cisimlerinin oluşturduğu topluluğa "Güneş Sistemi" denir.

Merkür

Venüs

Dünya Mars
Jüpiter Satürn Uranüs Neptün

Güneş
Güneş Sistemi

Gezegen:
Bir yıldızın etrafında belirli yörüngelerde hareket eden kendi enerjisini üretemeyen farklı 
büyüklükteki gök cisimlerine "gezegen" denir.

Gezegen Olma Şartları:
• Bir yıldız etrafında dolanma

• Küresel şekle sahip olma

• Yörüngesi etrafındaki küçük gök cisimlerini temizleyebilme

• Başka bir gök cisminin uydusu olmama

Plüton, yörüngesi etrafındaki küçük gök cisimlerini temizleyemediğinden gezegen sınıfına 
değil, cüce gezegen sınıfına dahil edilmiştir.

Dünya'dan bakıldığında yıldızların yaydığı ışıklar titreşimli (kesintili) görünürken, 
gezegenlerden yansıyan ışınlar ise sürekli (kesintisiz) görünür.

Güneş

Gezegenler

GÜNEŞ SISTEMI
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ANLATIM GÜNEŞ SISTEMI

GÜNEŞ SİSTEMİNDEKİ GEZEGENLER:

Merkür
• Güneş'e en yakın ve en küçük gezegendir.

• Uydusu ve halkası yoktur.

• Güneş sistemindeki en hızlı gezegendir.

• Çok ince bir atmosferi vardır.

• Dünya, Merkür'den 3 kat büyüktür.

• Yüzey sıcaklığı –170°C ile 350°C arasındadır.

Venüs
• Güneş'e en yakın ikinci gezegendir.

• Uydusu ve halkası yoktur.

• Boyutlarının neredeyse Dünya ile aynı olması sebebiyle "Dünya'nın ikizi" olarak bilinir.

• Çoban Yıldızı, Sabah Yıldızı, Akşam Yıldızı, Tan Yıldızı olarak bilinir.

• Karbondioksitin yoğun olarak bulunduğu kalın bir atmosferi vardır. Bu yüzden yüzey 
sıcaklığı yüksektir. 

• Güneş sisteminin en sıcak gezegenidir. (460°C)

• Dünya'ya en yakın gezegenidir. Bu sebeple Dünya'dan bakıldığında çıplak gözle ra-
hatlıkla görülebilir.

• Diğer gezegenlerin tersi yönde, (doğudan batıya), dönmektedir.

Dünya
• Güneş'e yakınlık bakımından üçüncü sıradadır.

• Tek uydusu Ay'dır. Halkası yoktur.

• Üzerinde yaşam olduğu bilinen tek gezegendir.

• Yüzeyinin yaklaşık 4'te 3'ü sularla kaplıdır.

• "Mavi Gezegen" olarak adlandırılır.

• Yüzey sıcaklığı ortalama 15 °C dir.

Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı 150 milyon km'dir. Bu uzaklık 1 astronomi birimi 
(1AB) olarak adlandırılır.

Mars
• Güneş'e yakınlık bakımından dördüncü sıradadır.

• Phobos ve Deimos adlarında iki uydusu vardır. Halkası yoktur.

• Güneş sistemindeki en küçük ikinci gezegendir.

• Dünya Mars'tan iki kat büyüktür.

• Yüzeyinde fazla miktarda demir bulunduğu için kızıl renkte görünür. Bu nedenle "Kızıl 
gezegen" olarak adlandırılır.

• Karbondioksitin yoğun olarak bulunduğu ince bir atmosferi vardır.

• Atmosferinde su bulunduğundan dolayı yaşam olabilecek bir gezegendir.

• Yüzey sıcaklığı 20°C ile 100°C arasındadır.

Merkür

Venüs

Dünya

Mars
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ANLATIM GÜNEŞ SISTEMI

Mars'ın uyduları:

Jüpiter
• Güneş'e yakınlık bakımından beşinci sıradadır.

• 79 uydusu vardır. En büyük uydusu "Ganimet"tir. Halkası vardır ancak görülmemektedir.

• Güneş sistemindeki en büyük gezegendir.

• Jüpiter Dünya'dan on bir kat büyüktür.

• Zehirli gazlardan oluşan bir atmosfere sahiptir.

• Yüzey sıcaklığı ortalama –110°C dir.

Satürn
• Güneş'e yakınlık bakımından 6. sıradadır.

• 82 uydusu vardır. En büyük uydusu "Titan"dır. 7 adet halkası vardır.

• Güneş sistemindeki ikinci büyük gezegendir.

• Satürn, Dünya'dan 10 kat büyüktür.

• Zehirli gazlardan oluşan bir atmosfere sahiptir.

• Yüzey sıcaklığı ortalama –140°C'dir.

Uranüs
• Güneş'e yakınlık bakımından 7. sıradadır.

• 27 uydusu vardır. Uydularından biri "Titania"dır. Halkası vardır.

• Güneş sistemindeki üçüncü büyük gezegendir.

• Uranüs, Dünya'dan 4 kat büyüktür.

• Boyutlarının neredeyse Neptün ile aynı olması sebebiyle "Neptün'ün İkizi" olarak bilinir.

• Yoğun miktarda amonyaktan oluşan bir atmosferi vardır.

• Yüzey sıcaklığı ortalama –224°C dir.

• Güneş çevresinde yuvarlanan bir varil gibi hareket eder.

Neptün
• Güneş'e en uzak gezegendir.

• 14 uydusu vardır. Uydularından biri "Triton"dur. Halkası vardır.

• Güneş sistemindeki dördüncü büyük gezegendir.

• Neptün Dünya'dan 4 kat büyüktür.

• Boyutlarının neredeyse Uranüs ile aynı olması sebebiyle "Uranüs'ün İkizi" olarak bilinir.

• Yüzey sıcaklığı ortalama –214°C dir.

Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn gezegenleri Dünya'dan çıplak gözle görüle-
bilmektedir.

PhobosDeimos

Jüpiter

Satürn

Uranüs

Neptün
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ANLATIM GÜNEŞ SISTEMI

Gezegenler Temel Özelliklerine Göre

İç Gezegenler (Karasal Gezegenler) Dış Gezegenler (Gazsal Gezegenler)

Güneş sistemindeki ilk dört gezegendir.

Merkür, Venüs, Dünya, Mars iç gezegendir.

Yapısında metaller olup yüzeyleri katı haldedir.

Halkaları bulunmaz.

Sıcaklıkları dış gezegenlere göre yüksektir.

Dış gezegenlere göre küçüktür.

Güneş sistemindeki son dört gezegendir.

Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün dış gezegendir.

Yapısında gazlar olup yüzeyleri gaz haldedir.

Halkaları ve uyduları bulunur.

Sıcakları iç gezegenlere göre düşüktür.

İç gezegenlere göre çok büyüktür.

Gezegenleri, iç ve dış gezegen olarak "asteroit kuşağı" ayırır.

Asteroit Kuşağı
Mars ve Jüpiter gezegenleri arasında bulunan, Güneş'in çevresinde belirli yörüngelerde dolanan milyonlarca asteroitten 
oluşan bölgedir.

Merkür

Venüs

Asteroit kuşağı

Dünya

Mars

Jüpiter
Satürn Uranüs Neptün

İç Gezegenler (Karasal Gezegenler)

 
Dış Gezegenler (Gazsal Gezegenler)

  BECERİ TEMELLİ SORU
 Aşağıdaki tabloda Güneş'e en yakın dört gezegene ait bazı bilgiler verilmiştir.

Gezegen Güneş etrafında dolanma süresi (Dünya zamanı ile) Kendi etrafında dolanma süresi (Dünya zamanı ile)
Merkür 88 gün 59 gün
Venüs 225 gün 243 gün
Dünya 365 gün 24 saat
Mars 687 gün 25 saat

Tablodaki gezegenlerden bir günü, bir yılından uzun olanları işaretleyiniz.

 Merkür  Venüs  Dünya  Mars



13 MUTLU       YAYINCILIK 6. SınıfFen Bilimleri Ustası

ANLATIM GÜNEŞ SISTEMI

Uydu
• Gezegenlerin etrafında belirli yörüngelerle dolanan, etrafında dolandıkları gezegenden daha küçük olan gök cisimlerine 

"uydu" denir.

• Güneş sisteminde Merkür ve Venüs gezegenleri dışındaki tüm gezegenlerin uydusu bulunmaktadır.

Asteroit: Güneş'in çevresinde belirli yörüngelerde dolanan, çeşitli büyüklük ve şekillerde olan kaya ve metal parçalarına 
"asteroit" denir.

Gök taşı: Asteroit ya da kuyruklu yıldız gibi çeşitli gök cisimlerinden kopmuş küçük kaya parçalarıdır.

Meteor: Atmosfere giren gök taşlarına "meteor" denir.

Meteorit: Atmosfere giren meteorlar atmosferdeki gazlar sebebiyle sürtünmeye uğrayarak yanar. Yanma sonrasında yer 
yüzüne ulaşan gök taşları "meteorit" olarak adlandırılır. Yanmanın etkisiyle bazı meteorlar tamamen yok olabilir.

  BECERİ TEMELLİ SORU

Yukarıdaki fotoğraf Arizona Çölü'nde yer alan bir göktaşı çukuruna aittir. Bu çukurun 49.000 yıl önce oluştuğu, çukuru 
oluşturan gök taşının kütlesinin 300.000 ton olduğu düşünülüyor. 45 m genişliğindeki bir demir - nikel karışımından 
oluşan bu gök taşının Dünya'ya yaklaşık 65.000 km / h hızla çarptığı tahmin ediliyor.

Buna göre gök taşı ve oluşturduğu çukurun incelenmesiyle ulaşılabilecek bilgilerin ait olduğu kutucuğu işa-
retleyiniz?

   I. Gök taşını oluşturan elementlerin türü

   II. Diğer gök taşlarının düşebileceği bölgeler

   III. Gök taşının kütle ve büyüklüğü

   IV. Gök taşının yeryüzüne düştüğü yaklaşık tarih

   V. Gök taşının Dünya'ya, yaklaşık çarpma hızı
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ANLATIM

Aşağıdaki tabloda gezegenler ve bazı önemli özellikleri verilmiştir.

Gezegenler Güneş'e Yakınlık Sırası Kütlece Büyüklük sırası Uydu Sayısı Halka Bulundurma Gezegen Sınıfı

Merkür 1. 8. Yok Yok İç Gezegen

Venüs 2. 6. Yok Yok İç Gezegen

Dünya 3. 5. 1 Yok İç Gezegen

Mars 4. 7. 2 Yok İç Gezegen

Jüpiter 5. 1. 79 Var Dış Gezegen

Satürn 6. 2. 82 Var Dış Gezegen

Uranüs 7. 3. 27 Var Dış Gezegen

Neptün 8. 4. 14 Var Dış Gezegen

Gezegenlerin Güneş'e Olan Uzaklıklarını Kolay Öğrenmenin Yolu

Meraklı Vedat Dünkü Maçta Jaleye Sordu Umut Nasıldı

Merkür Venüs Dünya Mars Jüpiter Satürn Uranüs Neptün

   İOKBS SORUSU
 : Güneş’e en yakın ve en küçük gezegendir.

 : Güneş’e yakınlık sırası 3. olan ve hayat olan gezegendir.

 : Güneş’e yakınlığı en uzak ve en dış gezegendir.

Tanımlanan bu gezegenler aşağıdakilerin ( , , ) hangisinde doğru verilmiştir?

__________ __________ __________
A) Venüs Merkür Uranüs
B) Mars Venüs Satürn
C) Merkür Dünya Neptün
D) Dünya Mars Uranüs

ÇÖZÜM:
Güneş sistemindeki gezegenlerin Güneş'e yakınlık sırası Merkür – Venüs – Dünya – Mars – Jüpiter – Satürn – Uranüs  
şeklindedir. Bu sıralamada ilk dört gezegen  iç gezegen, son dört gezegen dış gezegen olarak bilinir. Gezegenlerin büyüklük 
sıralaması  Jüpiter – Satürn – Uranüs – Neptün – Dünya – Venüs – Mars – Merkür şeklindedir. Üzerinde yaşam olduğu 
bilinen tek gezegen Dünya'dır.

Cevap C

GÜNEŞ SISTEMI
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C. Aşağıda verilen bilgilerde boş bırakılan yer-
lere uygun ifadeyi getiriniz.

1. Merkür ve Venüs gezegenlerinde ---- ve ---- bulunmaz.

2. Atmosferinde yoğun karbondioksit bulunduğundan 
yüzeyinde sürekli sera etkisi görülen gezegen ----'dür.

3. ---- gezegeninin kütlesi diğer tüm gezegenlerin kütle-
sinden daha büyüktür.

4. ---- gezegeninin halkalarının parlamasının nedeni ge-
zegen etrafında dönen küçük buz parçalarıdır.

5. Güneş sisteminin en ---- dağı Mars gezegeninde bu-
lunmaktadır.

6. Asteroit kuşağı, Güneş sisteminde bulunan gezegenleri 
---- gezegenler ve  ----  gezegenler olarak ayırır.

7. ---- kütlesi etrafında dolanan tüm gezegenlerin kütleleri 
toplamından büyüktür.

8. ........ ve  ...... Güneş sisteminin en soğuk gezegenleridir.

a) uydu

f) Güneş'in

c) dış

h) halka

b) iç

g) Neptün

d) Venüs

ı) Jüpiter

e) Satürn

i) yüksek

k) Uranüs

D. Aşağıdakilerden hangisi Plüton'un 2006 yı-
lında gezegen sınıfından çıkarılmasının se-
beplerindendir? Uygun ifadeleri "" uygun 
olmayan ifadeleri "" ile belirtiniz.

 

a) Güneş etrafında dolanma

b)
Yörüngesindeki küçük gök cisimlerini te-
mizleyememe

c) Küresel şekle sahip olma

d) Yeterli büyüklüğe sahip olmama

e) Başka bir gezegenin uydusu olma

A. Aşağıda bazı öğrencilerin Güneş sistemindeki 
gezegenler ve özellikleriyle ilgili yorumları 
verilmiştir. Doğru ifadelerin bulunduğu ku-
tucuğa "" işareti koyunuz.

Güneş sisteminde bulunan tüm gezegenlerin yapısı 
benzerdir.

Karasal gezegenlerin Güneş etrafındaki yörüngeleri 
gazsal gezegenlerin yörüngelerinden kısadır.

Güneş sistemindeki tüm gezegenlerin kendi 
etrafında dönme süreleri aynıdır.

Güneş sistemi kütleleri farklı ve ortalama sıcaklıkları 
aynı olan gezegenlerden oluşur.

B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

İki tane doğal uydusu olan gezegen hangisidir?

Gaz devi olarak adlandırılan gezegen hangisidir?

En büyük karasal gezegen hangisidir?

Halk arasında çoban yıldızı, akşam yıldızı, sabah
yıldızı olarak bilinen gezegen hangisidir?

Yörüngesinde yan yatmış varil gibi dönen geze-
gen hangisidir?

GÜNEŞ SISTEMI
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1

G. 

Merk
ür

Ven
üs

Dün
ya

Mars

Yukarıda Güneş sisteminin bir kısmına ait verilen modelde iki yerde hata yapılmıştır. Yapılan ha-
taları belirleyip düzeltiniz..

1. Düzeltme: 

2. Düzeltme: 

F. 

Yıldız kayması, Dünya atmosferine giren farklı boyutlardaki 
meteorların yanması esnasında bıraktıkları izdir. Saniyede 
75 - 80 km gibi yüksek hızlarla atmosfere giren meteorlar 
sürtünmeden dolayı ısınır ve yapısındaki metal kısımlar eri-
meye başlarken karbon içerikli kısımlar ise gerçekten yanar.

Yıldız kayması ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangileri 
doğru ise "" işareti ile belirtiniz.

Yıldız kayması, yıldızların hareketleriyle ilgili değildir.

Atmosfere sahip tüm gezegenlerde gerçekleşebilir.
İnce atmosfere sahip gezegen yüzeylerinde büyük 
gök taşı çukurlarının oluşumuna sebep olur.
Gezegenin yer çekim kuvveti, atmosferine giren me-
teorun süratini etkiler.

E. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara "", 
yanlış olanlara "" yazınız.

 

1
Güneş sisteminde bulunan gazsal gezegen-
ler; Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün'dür.

2
Gezegenlerin büyükten küçüğe sıralanışı, 
Merkür, Mars, Venüs, Dünya, Neptün, Ura-
nüs, Satürn, Jüpiter şeklindedir.

3
Venüs gezegeninin kendi etrafında dönme 
yönü diğer gezegenlerden farklı olarak do-
ğudan batıya doğrudur.

4
Mars gezegeni yapısında bulunan demir ele-
menti sebebiyle kızıl renkte görünür.

5
Merkür ve Venüs gezegenlerinin Güneş'e 
uzaklığı 1AB'den büyüktür.

6
Jüpiter bilinen 82 uydusu ile Güneş siste-
mindeki en fazla uyduya sahip gezegendir.

7
Tüm karasal gezegenler çok sayıda uyduya 
sahiptir.

8
Karasal gezegenlerin hiçbirinde halka bu-
lunmaz.

GÜNEŞ SISTEMI
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1

J. Aşağıda 1, 2, 3 rakamlarıyla temsil edilen karasal gezegenlerin büyüklük ve ortalama 
yüzey sıcaklığına ait grafikler verilmiştir.

Gezegen1 2 3

Ortalama yüzey
sıcaklığı

Gezegen

Büyüklük

1 2 3

1, 2, 3 rakamlarıyla temsil edilen gezegenler hangileri olabilir?

1

2

3

I. Aşağıda verilen bilgilerle ait olduğu geze-
genleri eşleştiriniz.

1. Güneş sisteminin en sıcak gezegenidir.

2.
Güneş sisteminin en soğuk iki gezegeninden 
biridir.

3. Güneş sistemindeki en büyük gezegendir.

4. Güneş sistemindeki en küçük gezegendir.

5.
Yapısında en fazla oranda demir metali bulun-
duran gezegendir.

6.
Güneş sistemindeki en parlak halkaya sahip 
gezegendir.

7.
Güneş sistemindeki eksen eğikliği en fazla olan 
gezegen olduğundan yan yatmış varil gibi görünür.

8. Canlı yaşamına en elverişli gezegendir.

a

e

b

f

c

g

d

h

Jüpiter

Dünya

Merkür

Uranüs

Venüs

Satürn

Neptün

Mars

H. Güneş sistemindeki 8 gezegenin Güneş'e uzak-
lıkları ve büyüklükleri arasındaki ilişki şekildeki 
gibidir.

Güneş

Merkür

Venüs

Dünya

Mars
Jü

pite
r

Satü
rn

Uranüs

Neptü
n

Aşağıdakilerden hangisi Merkür, Venüs, Dünya, 
Mars, Jüpiter, Satürn gezegenlerinin Dünya'dan 
çıplak gözle görülebilirken, Uranüs ve Neptün ge-
zegenlerinin görülmemesini açıklayan uygun ifade 
ise "" ile belirtiniz.

Gazsal gezegen olmaları

Yeterince büyük olmamaları

Güneş ışınlarını alamamaları

Dünya'ya uzaklıklarının fazla olması

GÜNEŞ SISTEMI
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1

3. Hipotez: Güneş sistemindeki gezegenlerin Güneş'e olan uzaklıkları artarsa yüzey sıcaklıkları azalır.

Yukarıdaki hipotezi ispatlamak isteyen bir araştırmacı özdeş ısıtıcı, termometre, el feneri, futbol topu ve tenis 
topu kullanarak aşağıdaki düzenekleri oluşturmuştur.

III. düzenek

50 cm

II. düzenek

30 cm

I. düzenek

30 cm

Araştırmacının hipotezini test edebilmesi için hangi düzeneklerdeki topların sıcaklığını ölçmesi ge-
rekmektedir?

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

1. Güneş sistemi, Güneş ve Güneş çevresinde dolanan 
başta gezegen olmak üzere çeşitli gök cisimlerinden 
oluşur. Güneş sistemindeki gezegenlerin birbirinden 
farklı birçok özelliği bulunmaktadır.

Aşağıda Dünya, Jüpiter, Neptün gezegenlerine ait 
bazı özellikleri gösteren daire grafiklerinden hangisi 
yanlıştır?

A) B) C) D)

Dünya NeptünJüpiter

Ortalama
yüzey sıcaklığı

Büyüklük Güneşe
uzaklık

Uydu
sayısı

2. Aşağıda fen bilimleri öğretmeni öğrencilerin "Güneş 
sistemi" ile ilgili ön bilgilerini yoklamaktadır.

Güneş sistemi, Samanyolu galaksisinin 
avcı kolunda bulunmaktadır. Güneş 
sistemi ve bulundurduğu gezegenlerle 
ilgili neler biliyorsunuz?

Gezegenler hem kendi ekseni etrafında hem 
Güneş etrafında hem de Güneş ile birlikte 
Samanyolu galaksisi içerisinde dönmektedir.

Güneş'in ışığı titreşimli görünürken 
gezegenlerin ışıkları titreşimsiz (sürekli) 
görünür.

Gezegenler sönmüş, katılaşmış çevresi-
ne ısı ve ışık saçmayan gök cisimleridir.

Asım

Ayşe

Akif

Hangi öğrencilerin verdiği bilgiler doğrudur?
A) Yalnız Asım  B) Asım ve Ayşe

C) Ayşe ve Akif  D) Asım, Ayşe ve Akif

GÜNEŞ SISTEMI
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6. Güneş sisteminde bilinen sekiz gezegen bulunmaktadır. Venüs gezegeni diğer gezegenlerin aksine kendi 
etrafında doğudan batıya doğru dönmektedir.

Yanda Venüs gezegeni ve dönme ekseni gösterilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Venüs gezegeninin dönme ekseninin diğer gezegenlerin tersi yönde olmasının 
sonuçlarından biridir?
A) Dünya'da gündüz yaşanırken Venüs'te gece yaşanır.

B) Güneş batıdan doğup, doğudan batar.

C) Bir gün 48 saattir.

D) Dünya'da yaz mevsimi yaşanırken Venüs'te kış mevsimi yaşanır.

4. Aşağıda Güneş sisteminde bulunan 8 gezegen bazı 
özelliklerine göre gruplandırılmıştır.

1. Grup 2. Grup 3. Grup 4. Grup

Merkür

Venüs

Merkür

Venüs

Dünya

Mars

Jüpiter

Satürn

Uranüs

Neptün

Merkür

Venüs

Mars

Jüpiter

Satürn

Buna göre aşağıdakilerden hangisi grupların ait 
olduğu sınıfı ifade etmemektedir?
A) 1. grup, halka bulundurmayan gezegenler

B) 2. grup, karasal gezegenler

C) 3. grup, dış gezegenler

D) 4. grup, Dünya'dan çıplak gözle görülebilen geze-
genler

5. Uydu: Gezegen çevresinde belli yörüngede dolanan 
küçük gök cismidir. Bir uydu, etrafında dolandığı ge-
zegenden daha küçüktür.

Ahmet, gezegenlerin büyüklükleri arttıkça sahip olduk-
ları uydu sayısının artacağını düşünmektedir.

Buna göre;
 I. Uranüs'ün uydusu Neptün'ün uydusundan fazladır.

 II. Mars'ın uydusu Dünya'nın uydusundan fazladır.

 III. Satürn'ün uydusu Jüpiter'in uydusundan fazladır.

ifadelerinden hangileri Ahmet'in düşüncesini des-
tekler?

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

GÜNEŞ SISTEMI
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9. Dört öğrenci hazırladıkları kartların bir yüzüne gezegenler ile ilgili aşağıdaki bilgileri diğer yüzüne ise geze-
genlerin fotoğraflarını yapıştırmıştır.

Güneş'e uzaklık 
olarak ikinci, 

büyüklük olarak 
altıncı sırada yer 

alır.

Güneş'e uzaklık 
olarak sekizinci, 
büyüklük olarak 
dördüncü sırada 

yer alır.

Güneş'e uzaklık 
olarak beşinci, 

büyüklük olarak 
birinci sırada yer 

alır.

Güneş'e uzaklık 
olarak üçüncü, 
büyüklük olarak 

beşinci sırada yer 
alır.

Yusuf Zehra Şule Ahmet

Buna göre hangi öğrencinin hazırladığı kartın diğer yüzüne yapıştırdığı fotoğraf hatalıdır?

Yusuf

Mars Neptün Jüpiter Dünya
A) B) C) D)

Zehra Şule Ahmet

7. Güneş sistemindeki bazı gezegenler sahip oldukları 
farklı özellikler sebebiyle ikinci bir isim ile anılırlar.

Aşağıdakilerden hangisi bu gezegenlerden birinin 
ikinci ismi ve bu isim ile anılmasına sebep olan 
özelliği olamaz?

Gezegen_______ İkinci İsim________ Özellik_________________

A) Dünya Mavi
Gezegen

Yüzeyinin 3/4'ünün sularla 
kaplı olması

B) Venüs Sabah
Yıldızı

Güneş sistemindeki

Dünya'ya en yakın ve en 
parlak gezegen olması

C) Mars Kızıl
Gezegen

Yapısındaki demir elementi 
sebebiyle kızıl bir renge sa-
hip olması

D) Satürn Zühal Güneş sistemindeki en par-
lak halkaya sahip gezegen 
olması

8.  

Güneş Ay

Ahmet, Güneş'in, Güneş sisteminde bulunan tüm ge-
zegenlerin hacminden büyük olduğu halde nasıl olur da 
Dünya'dan bakıldığında Ay ile aynı boyutlarda görün-
düğünü merak etmiş ve bunu öğretmenine sormuştur.

Öğretmen, Ahmet'in cevabı kendisinin bulmasını is-
tediği için Ahmet'e çevremizde bu duruma benzerlik 
gösteren birkaç örnek vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin Ahmet'e ver-
diği örneklerden biri olamaz?
A) Uçaklar yeryüzünden uzaklaştıkça küçük görünür.

B) Dağlar, uzaktan bakıldığında küçük görünür.

C) Gemiler sahile yaklaştıkça büyük görünür.

D) Teleskopla bakılan gök cisimleri büyük görünür.

GÜNEŞ SISTEMI


