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C) Ada hem Tuna'nın hem de Buket'�n etrafında dolanır.

A) Buket, Güneş'� tems�l etmekted�r.

Buna göre, aşağıdak�lerden hang�s� söylenemez?

B) Ada'nın dönüş yönü tam ters� yönde olmalıdır.

D) Buket kend� etrafında dönme hareket� yapar.

Tuna, Ada ve Buket Dünya ve Ay'ın hareketler�n� göstermek 

�ç�n okul bahçes�ne aşağıdak� şek�ller� ç�z�p ok yönünde hare-

ket ed�yorlar.

Buket

Tuna
Ada

K

L

M

X kolu Y kolu

Aşağıda boyutları b�rb�r�nden farklı üç top kullanılarak Güneş, 

Dünya ve Ay’ın hareketler�n� tems�l eden b�r model tasarlan-

mak �stenm�şt�r. Modelde, M topunun ok yönünde döndüğü 

b�l�nmekted�r.

A) I ve II  I ve III     B)

I. K ve L topları kend� eksen� etrafında, M topu �le aynı yönde 

döner.

II. X kolu 12 defa döndüğünde, Y kolu 1 defa dönmes� gerek-

mekted�r.

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

Görselde ver�len modelde Güneş, Dünya ve Ay’ın b�rb�r�ne 

göre hareketler� esas alınarak,

III. L topunun kend� eksen�nde tam tur dönme süres�yle, Y 

kolunun tam tur dönme süres� eş�tt�r.

�fadeler�nden hang�ler� doğrudur? Aşağıda Güneş, Dünya ve Ay’ın kend� eksen� etrafında dönme

süreler� X, Y ve Z olarak göster�lm�şt�r.

Grafikte ver�len X, Y ve Z gök c�s�mler� aşağıdak� seçenek-

ler�n hang�s�nde doğru ver�lm�şt�r?

D)      Y       X   Z

A)      X      Y   Z

 Güneş  Dünya  Ay 

B)      Y       Z   X

C)      X       Z   Y

Süre

Gök 
c�s�mler�X        Y         Z

II. Ay'ın atmosfer tabakası çok �nce olduğundan hava olayları-

na çok az rastlanır.

A) Yalnız I   B) I ve II 

III. Ay'ın kend� etrafındak� dönme süres� �le Dünya'nın etrafın-

dak� dolanma süres� eş�tt�r.

Ay �le �lg�l�;

ver�len �fadelerden hang�ler� doğrudur?

I. Ay'ın  yüzey�  kayalıklar, vad�ler, kraterler  ve dağlar �le 

kaplıdır.

 
C) I ve III    D) II ve III

K

L

MX kolu

Y kolu

1

1. 3.

2.

4.Aşağıda Dünya’nın tek doğal uydusu olan Ay’a a�t b�r görsel 

ver�lm�şt�r.

Öğrenc�n�n oluşturduğu model ve ç�z�mlere göre aşağıdak� yorumlardan hang�s� yanlıştır?

A) M topunun III. konumu Ay'ın Dünya'dan görülmed�ğ� evrey� tems�l etmekted�r.

B) M topu II. konumunda  Ay’ın, Dünya'dan ters D şekl�nde göründüğü evrey� tems�l etmekted�r.

D) M topu I. konumda  Ay'ın Dünya'dan tamamen aydınlık olarak göründüğü evrey� tems�l etmekted�r.

C) M topu III �le IV. konumlar arasında  Ay'ın h�lal şekl�nde göründüğü evrey� tems�l ed�lmekted�r.
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Öğrenc�ler�n  Ay'ın evreler� �le �lg�l� düzeneklerde yaptığı değ�ş�kl�kler ve açıklamalar aşağıda bel�rt�lm�şt�r.

Oğuz Hoca, basketbol, voleybol ve ten�s topu �le hazırladığı düzenekle sınıfa g�rer. Öğrenc�lerden Ay'ın evreler�n� bu düzenekle 

göstermeler�n� �ster. 

Kerem’�n hazırladığı düzenek

Öğrenc�ler�n hazırladıkları düzeneklere ve düzeneklerle �lg�l� açıklamalarına göre aşağıdak� �fadelerden hang�s�ne ulaşıla-

maz? (Her �k� düzenekte de toplar aynı h�zadadır.)

A) Aslı'nın hazırladığı düzenekle �lg�l� açıklaması doğrudur.

B) Aslı'nın hazırladığı düzenekte ten�s topu Ay'ı tems�l ed�yordur.

C) Kerem'�n hazırladığı düzenekle �lg�l� açıklaması doğrudur.

D) Kerem'�n hazırladığı düzenekte voleybol topu Dünya'yı tems�l ed�yordur.

Aslı’nın hazırladığı düzenek

Aslı’nın hazırladığı düzenekle �lg�l� açıklaması

Hazırladığım düzenekte Ay, dolunay evres�nded�r. 

Kerem’�n hazırladığı düzenekle �lg�l� açıklaması

Hazırladığım düzenekte Ay, �lk dördün  evres�nded�r. 

Basketbol topu

Voleybol topu
Ten�s topu

Basketbol topu

Voleybol topuTen�s topu

B) Dünya’dan gökyüzüne bakıldığında neden Ay'ın hep aynı yüzey� görülür?

A) Dünya’dan gökyüzüne bakıldığında Ay neden görülür?

C) Dünya’dan gökyüzüne bakıldığında neden Ay, farklı şek�llerde görülür?

D) Dünya’dan gökyüzüne bakıldığında neden Güneş ve Ay aynı büyüklükte görülür?

Ultrafen B�l�m derg�s�ndek� Ay �le �lg�l� yazıya göre ver�len sorulardan hang�s�n�n cevabına ulaşılamaz? 

Aşağıda Ultrafen B�l�m derg�s�ne a�t b�r sayfa ver�lm�şt�r.

2

5.

6.

Bulutsuz b�r gecede gökyüzünü seyrett�ğ�m�zde 
farklı şek�lde parlayan Ay'ı göreb�l�r�z. Ay, Güneş 
g�b� b�r ışık kaynağı olmayıp Güneş'ten aldığı 
ışığı Dünya'ya yansıtır. Bu yüzden geceler� Ay'ı 
göreb�l�r�z. Dünya'nın tek ve doğal uydusu 
Ay'dır. Ay, Dünyamızın etrafında sürekl� hareket 
hal�nded�r. Ay, kend� etrafında dönme, 
Dünya'nın etrafında dolanma hareket� yapar. 
Ay'ın kend� etrafında ve Dünya'nın etrafında 
dönüş süreler� eş�tt�r. Bu sayede Ay'ın hep aynı 
yüzey� görünür. Ay, Dünya etrafında dolanma 
hareket� yaparken konumu Dünya ve Güneş'e 
göre sürekl� değ�şmekted�r. Bu durum Ay'ın ışık 
alan kısmının değ�şmes�ne ve Ay'ın farklı 
şek�llerde görünmes�ne neden olur.

Ayda 
Neler oluyor?
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 Ay'ın yapısı �le �lg�l� bazı b�lg�ler aşağıda ver�lm�şt�r.

• Geces� �le gündüzü arasındak� 
sıcaklık farkı çok fazladır.

• Yüzey�nde meteorların çarpması 
sonucu oluşan çukurlar (krater) 
bulunur.

• Hava olayları görülmez.

A) Günlük sıcaklık farkı fazla olduğu �ç�n yüzey� toz tabakası 
�le kaplıdır.

B) Hava olaylarının görülmes�, Ay'da canlıların yaşaması �ç�n 
tek başına yeterl� olab�l�r.

C) Ver�len b�lg�ler Ay'ın atmosfer�n�n yok denecek kadar az 
olmasının sonuçlarıdır.

D) Ay, atmosfer tabakasına sah�p olsaydı Ay yüzey�ndek� 
çukurlar (krater) oluşmayab�l�rd�.

Ver�len b�lg�lerden yararlanılarak aşağıdak� yorumlardan 
hang�s� yapılamaz?

Bu gök c�s�mler�n�n yaptığı hareketler�n süreler�yle �lg�l� 

hang� tablo doğru ver�lm�şt�r?

Gök c�s�mler�nden Güneş, Dünya ve Ay'ın yaptığı hareketler 
aşağıdak� görselde ver�lm�şt�r.

1

2
3

4

5

Hareketler 1 2 3 4 5

Süreler 25 gün 1 yıl 1 gün 1 ay 1 ay

Hareketler 1 2 3 4 5

Süreler 365 
gün

24 
saat

1 yıl 29 
gün

29 
gün

Hareketler 1 2 3 4 5

Süreler 25 gün 1 
gün

6 saat

365 
gün, 

27 
gün

8 saat

27 
gün

8 saat

Hareketler 1 2 3 4 5

Süreler 1 yıl 1 
gün

365 
gün 

6 saat

27 
gün 

8 saat 8 saat

27 
gün 

A)

B)

C)

D)

3

Y�ğ�t, Her akşam Ay'ı gözlemleyerek aşağıdak� ç�zelgeye 

görünümünü ç�zecekt�r.

Ay'ın 13. gündek� görünümünü ç�zelgede ver�len g�b� ç�z�yor.

Buna göre, Ay'ın Dolunay evres�ndek� görümünü aşağı-

dak� günlerden hang�s�ne ç�zm�ş olab�l�r?

A) 6    B) 8 
  
C)18    D) 20

8.

7. 9.
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Buna göre, aşağıdak�lerden hang�s� yanlıştır?

A) Ayak �z�n�n bozulmamasının neden�, yağış olaylarının 
görülmemes� olab�l�r.

B) Türk Bayrağı dalgalanıp, ayak �z� bozulsaydı Ay'da hava 
olaylarının gerçekleşt�ğ� b�r atmosfer�n varlığından söz 
edeb�l�rd�k.

C) Kraterler�n oluşma neden�, Ay'ın atmosfer�n�n yok denecek 
kadar �nce olması olab�l�r.

D) Görseldek� durumların oluşmasındak� temel neden, Ay'ın 
ışık kaynağı olmamasıdır.

Aşağıdak� görselde Ay yüzey�ne d�k�len dalgalanmayan b�r 

Türk Bayrağı, Ne�l Armstrong'un bozulmayan ayak �z� ve 

meteorların çarpması sonucu oluşan krater göster�lm�şt�r.

Talha Öğretmen Güneş, Dünya ve Ay model�n� tahtaya ç�zer. 

Gök c�s�mler�n�n hareket�yle �lg�l� öğrenc�ler�ne bazı sorular 

soracaktır.

Han : Ay'ın 2 nolu hareket� �le Dünya'nın 4 nolu hareket�

Talha Öğretmen: Dünya’dan bakıldığında Ay'ın hep aynı 

yüzünü görürüz. Bu durum hang� gök c�sm�n�n hang� hareket� 

sonucunda gerçekleş�r?

Sultan : Ay'ın 1 nolu hareket� �le Dünya'nın 3 nolu hareket�
Mehmet : Ay'ın 2 nolu hareket� �le Dünya'nın 3 nolu hareket�

Fat�h : Ay'ın 1 nolu hareket� �le 2 nolu hareket� 

C) Mehmet                           D) Han

Talha Öğretmen�n sorusuna hang� öğrenc� doğru cevabı 

verm�şt�r?

A) Fat�h    B) Sultan

1

2

3

4

Güneş

Ay

Dünya

Güneş ve Dünya'nın büyüklüğünü karşılaştırmak �ç�n Öykü 

aşağıdak� model� tasarlıyor. Öğretmen�, model�nde seçt�ğ� 

topların büyüklükler�n�n b�rb�r�ne çok yakın olduğunu �ç�n hata 

yaptığını ve bu hatasını düzeltmes�n� �st�yor.

Buna göre, Öykü'nün model�ndek� hatasını düzeltmes� 

�ç�n,

ver�lenlerden hang�ler�n� yapması yeterl� olur?

II.  Model�nde, voleybol topu yer�ne ten�s topu kullanab�l�r.

III. Model�nde voleybol topu yer�ne futbol topu kullanab�l�r.

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

I.  Model�nde basketbol topu yer�ne plates topu kullanab�l�r.

A) Yalnız I   B) I ve II

Basketbol topu                   Voleybol topu

4

Aşağıda Güneş’e a�t görsel ver�lm�şt�r.

A) Güneş küre şekl�nded�r.

B) Güneş katmanlardan oluşur.

C) Güneş’�n üzer�nde kraterler bulunur.

D) Güneş doğal ışık kaynağıdır.

Ver�len görsele bakılarak aşağıdak�lerden hang�s� Güneş 

�ç�n söylenemez?

13.

10.

11.

12.
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Aşağıda  Ay'ın özell�kler� �le �lg�l� b�r tablo ver�lm�şt�r.

Numara Özell�kler D Y

1 Ay'ın şekl� küreseld�r.  ✓

2 Ay, kend� etrafında dolanma, 
Dünya etrafında dönme hareket� 
yapar.

✓

3 Ay, saat yönünün ters� yönünde 

döner.

✓

4 Ay'ın Dünya'dan bakınca hep aynı 

yüzü görünür.

✓

5 Ay'ın ana evreler� arasında 1 ay 

süre vardır.

✓

6 Ay'ın kend� etrafındak� hareket�n�n 

süres� �le Dünya'nın etrafındak� 

hareket�n�n süres� eş�tt�r.

✓

Buna göre, kaç tane doğru cevaplama yapılmıştır? 

C) 3 D) 4    

Tabloda ver�len özell�kler doğru ya da yanlış olarak �şaretlen�-

yor.

A) 1    B) 2

Ay, Dünya'nın doğal olan tek uydusu 

olarak b�l�n�r. Ay yüzey�nde kraterler, 

dağlar küçük da�reler yer almaktadır. 

Ay'da su ve toprak yoktur. Ay gündüz çok 

sıcakken, gece oldukça soğuktur. 

Sıcaklık farkı gece ve gündüz arasında 

oldukça yüksek olduğu �ç�n, Ay yüzey�n-

dek� taşlar fiz�ksel yolla parçalanır ve 

önce kumlara daha sonra da toza 

dönüşür. Ay'da atmosfer olmadığı �ç�n 

Güneş ışınlarını tutmaz ve bu nedenle  

Ay’dan gökyüzü karanlık görülür. Ay 

üzer�ne düşen meteorlar parçalanmaz ve 

Ay yüzey�nde çukurlar açar. Bu çukurlara 

krater den�r.

ULTRAFEN

Kasım
2020

Aşağıda b�r derg�de yer alan haber metn� ver�lm�şt�r.

Ver�len haber metn� �le �lg�l� aşağıdak�lerden hang�s� 

söylenemez?

B) Ay'da su ve toprak yoktur.

A) Ay yüzey�ne düşen meteorların oluşturduğu çukurlara 

krater den�r.

D) Ay'da atmosfer olmadığı �ç�n Dünya’dan  Ay karanlık görü-

lür.

C) Ay’dak� taşların kuma ve toza dönüşme sebeb� gece ve 

gündüz arasındak� sıcaklık farkıdır.

Aşağıda b�r gök c�sm�ne a�t b�lg�ler�n yazılı olduğu kart görül-

mekted�r.

İlk z�yaretç�s� : Ne�l  Armstrong

Adı   : Uydu 

Adres�   : Güneş S�stem�

Şekl�   : Küresel

Yaptığı hareket : Dönme ve Dolanma 

A) Dünya    AyB) 

Karttak� b�lg�ler d�kkate alındığında bu kart hang� seçe-

nekte ver�len gök c�sm�ne a�tt�r?

C) Güneş    D) Yıldız

5

BİLGİ KARTI

DünyaGüneş

Cenk Efe, mukavva, balon, nohut, yapıştırıcı, tahta kalem� ve 

et�ket kullanarak Güneş ve Dünya'nın büyüklüğünü kar-

şılaştırmak �ç�n aşağıdak� model� tasarlıyor.

D) Modelde nohutla tems�l ed�len gök c�sm� küre şekl�nded�r.

 A) Modelde balon Güneş'� nohut, Dünya’yı tems�l etmekted�r.

Tasarlanan bu modelle �lg�l� aşağıdak�lerden hang�ler� 

söylenemez?

B) Balon yer�ne ten�s topu, nohut yer�ne �se portakal kullanıla-

b�l�r.

C) Modelde balonla tems�l ed�len gök c�sm� Dünya'ya en yakın 

yıldızdır.

14. 16.

15. 17.
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1

2

3

Aşağıda Güneş, Dünya ve Ay'ın hareketler�n� tems�l eden b�r görsel ver�lm�şt�r.

Buna göre, Ay'ın 1, 2 ve 3 numaralı hareketler�n� tamamlama süreler�n� gösteren grafik aşağıdak�lerden hang�s� olab�l�r?

Ver�len görselde Ay'ın kend� etrafındak� dönüşü sırasında yaptığı hareket 1, Dünya �le b�rl�kte Güneş etrafındak� dolanma sırasında 

yaptığı hareket 2, Dünya’nın etrafında dolanma sırasında yaptığı hareket 3 �le göster�lm�şt�r.

A)

C) D)

B)

6

A) Güneş Yeryüzündek� yaşamın kaynağıdır.

Güneş, evrendek� yüz m�lyarlarca yıldızdan b�r�d�r. Sıcak gazlardan oluşan, çevres�ne ısı ve ışık yayan b�r yıldızdır. İnsanoğlu yeryü-

zündek� yaşama kaynak olan Güneş’� araştımak üzere Parker Uzay Aracı’nı fırlattı. Dünya'dan 149 m�lyon km uzakta bulunan Güneş'e 

doğru yola çıkan uzay aracı, Güneş'�n 6 m�lyon km yakınına kadar g�decek ve böylece Güneş'e en yakın konuma ulaşan �lk �nsan 

yapımı nesne olacak. Güneş'�n taç küre olarak b�l�nen atmosfer�n�n en dış katmanına g�r�ş yapacak. Taç küre katmanının �şley�ş�n�n 

daha �y� anlaşılmasını sağlayacak.

 Ver�len met�n ve görsel d�kkate alındığında aşağıdak� �fadelerden hang�s�ne ?ulaşılamaz

D) Parker Uzay Aracı evrendek� d�ğer yıldızları da araştıracak.

B) Güneş sıcak gazlardan oluşan, ısı ve ışık yayan b�r yıldızdır.

C) Parker Uzay Aracı Güneş'�n en dış katmanına g�r�ş yapacak.

Aşağıda Parker Uzay Aracı ve Güneş’e a�t görsel ver�lm�şt�r.

18.

19.
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Emre BEYTAŞ

Asumaral GEZER

Aydın HAN

Burhan BOZTAŞ

Cem�l ÇAKIR

Ahmet EYİSOY

Esra DEMİRCİ

F�l�z ÖNAY

Hüsey�n UĞUR

Hasan AKIN

Tek�n TAPAN

Murat ŞAHİN

Sam� YEŞİLYURT

Yalçın KARAKOÇAN

Mehmet Al� ŞENAY

Kad�r BAKIR

Oğuz DOĞRUTEKİN

Tarık ÖLMEZ

İsma�l HACIFAZLIOĞLU

7

B�r öğrenc� çeş�tl� büyüklüklerdek� toplar ve çubuklar yardımıyla aşağıdak� model� oluşturuyor.

A) M topunun III. konumu Ay'ın Dünya'dan görülmed�ğ� evrey� tems�l etmekted�r.

B) M topu II. konumunda  Ay’ın, Dünya'dan ters D şekl�nde göründüğü evrey� tems�l etmekted�r.

Öğrenc�n�n oluşturduğu model ve ç�z�mlere göre aşağıdak� yorumlardan hang�s� ?yanlıştır

D) M topu I. konumda  Ay'ın Dünya'dan tamamen aydınlık olarak göründüğü evrey� tems�l etmekted�r.

C) M topu III �le IV. konumlar arasında  Ay'ın h�lal şekl�nde göründüğü evrey� tems�l etmekted�r.

M topunu L topu etrafında çev�rerek aşağıdak� ç�z�m� yapıyor.

20.

Kuşbakışı 
gözlemc� konumu
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