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5. Sınıf
Konu Anlatımları

1. Ünite
Güneş, Dünya ve Ay
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Nedir? Dünya’mızın ısı ve ışık kaynağı olan orta büyüklükte bir yıldızdır.

Şekli Nasıldır? Dünya gibi Güneş’in şekli de küreye benzer.

Yapısı Nasıldır? Tıpkı Dünya gibi katmanlardan oluşur. Yapısında büyük

oranda hidrojen gazı bulunur. Bunun yanında helyum ve diğer gazlar da vardır.

Nasıl Işık Saçar? Hidrojen gazının helyum gazına dönüşmesi sonucu patlamalar

meydana gelir ve ısı ile ışık enerjisi açığa çıkar.

Ne Kadar Sıcaktır? 
 O O

Yüzeyinde yaklaşık 6000 C, merkezinde ise yaklaşık 15 milyon C sıcaklığındadır.

Hareket Eder Mi? Evet, kendi ekseni etrafında saat yönünün tersine dönme hareketi yapar. Ekvatorundaki dönme hızı, 

kutuplarındaki dönme hızından daha fazladır. Aynı zamanda Samanyolu galaksisinde dolanma hareketi de yapar.

GÜNEŞ’İN YAPISI VE

ÖZELLİKLERİ

1. ÜNİTE

GÜNEŞ, DÜNYA VE AY

Çekirdek

Işık KüreTaç Küre

Renk Küre

Şeklim top gibidir, küreye benzerim.Ben bir yıldızım, ışık saçarım.

Dünya gibi ben de katmanlardan

oluşurum.

İçim kıpır kıpır

sürekli patlamalar var.

Yapımda en çok

hidrojen gazı bulundururum.

Sakın duruyorum sanmayın,

hareket de ederim.

- GÜNEŞ -

Video anlatım için

kodu okutunuz
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> Güneş, sağladığı enerji ile Dünya’nın yaşam kaynağıdır.

> Güneş, yaklaşık 5 milyar yaşındadır. 

> Güneş ışınları, Dünya’ya yaklaşık 8 dakikada gelir.

> Güneş’in çapı, Dünya’nın çapının 109 katıdır.

> Güneş’in hacmi, Dünya’nın hacminin 1.3 milyon katıdır bu yüzden Güneş’in içine 1 milyondan 

fazla Dünya sığabilir.

> Güneş, Dünya’dan 149,5 milyon km uzaklıktadır ve Dünya’ya en yakın yıldızdır.

> Güneş, aslında Dünya’dan çok daha büyüktür ama çok uzakta olduğu için küçükmüş gibi görünür. Çünkü uzaktaki cisimler küçük 

görünür. Bu yüzden Güneş’ten çok daha büyük yıldızlar olmasına rağmen, Güneş’ten çok daha uzakta oldukları için biz bu yıldızları 

gökyüzünde birer nokta olarak görürüz.

> Gözümüze zarar vermemesi için Güneş’e çıplak gözle veya korumasız herhangi bir aletle direkt bakmamalıyız. Güneş’i gözlerken 

özel gözlükler takmalıyız.

GÜNEŞ’İN YAPISI VE

ÖZELLİKLERİ

1. ÜNİTE

GÜNEŞ, DÜNYA VE AY

Galileo

Galilei

Bilim

İnsanları

Güneş’in kendi ekseni etrafında

döndüğünü keşfetmiş ve Güneş

lekelerini gözlemlemiştir.

Bu gözlemleri nedeniyle

göz sağlığını yitirmiştir.

Güneş Lekesi: Güneş üzerinde diğer 

bölgelere göre sıcaklığı daha düşük 

olan kısımlar koyu renkte görülür. Bu 

kısımlara Güneş lekesi denir.

Güneş Lekesi

Video anlatım için

kodu okutunuz
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Nedir? Dünya’mızın tek doğal uydusudur. 

Şekli Nasıldır? Güneş ve Dünya gibi Ay’ın şekli de küreye benzer.

Işık Kaynağı Mıdır? Hayır, ışık kaynağı değildir. Güneş’ten aldığı ışığı yansıttığı

için parlak görünür.

Hareket Eder Mi? Evet, kendi ekseni etrafında saat yönünün tersine döner, Dünya’nın

etrafında saat yönünün tersine dolanır ve Dünya ile birlikte Güneş’in etrafında saat yönünün

tersine dolanır.

Yapısı Nasıldır? Ay’ın yüzeyi toz ile kaplıdır. Aynı zamanda yüzeyinde kayalıklar, vadiler,

dağlar ve meteorların çarpması sonucu oluşan bir çok çukur bulunur. Bu çukurlara  adı verilir.krater

AY’IN YAPISI VE

ÖZELLİKLERİ

1. ÜNİTE

GÜNEŞ, DÜNYA VE AY

- AY -

Nasıl oldu?
Ay, yanıma uydu mu?

Uydu uydu!
Hem de en doğal hâliyle...

Bilmekte Fayda Var! Bilmekte Fayda Var!

Ay’a ilk ayak basan astronot

Neil Armstrong’dur.

16 Temmuz 1969'da Apollo-11

uzay aracı ile çıkmış olduğu

Ay yolculuğu 3 gün sürmüştür.

Uzaya ilk çıkan insan

Yuri Gagarin’dir.

12 Nisan 1961'de Vostok

adlı uzay aracı ile Dünya’nın

yörüngesinde tur atmıştır.

Video anlatım için

kodu okutunuz
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> Ay, Dünya’ya yaklaşık 384 bin km uzaklıktadır.

> Ay’ın atmosferi yok denilecek kadar azdır. Bu yüzden Ay’da hava olayları (yağmur, kar, rüzgâr gibi) görülmez.

> Ay’da hava olayları görülmediği için burada oluşan izler kaybolmaz.

>   O Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok fazladır. Gündüz sıcaklığı 107 C’a
Okadar çıktığı, gece sıcaklığı ise -153 C’a kadar düştüğü tespit edilmiştir. Bu yüzden

Ay’da kayalar çok fazla parçalanarak toz ve kum oluşmasına neden olur.

> Ay, iç sıcaklığını tamamen kaybettiği için burada volkanik patlamalar görülmez.

> Ay’ın çapı 3476 km’dir. Yani Dünya’nın çapının yaklaşık dörtte biridir.

> Ay’ın kütlesi, Dünya’dan küçük olduğu için çekim kuvveti Dünya’nın 1/6'sı kadardır.

> Ay’ın çekim kuvvetinin etkisiyle Dünya’da gel - git olayları yaşanır.

> Ay, Güneş’ten daha küçük olmasına rağmen, Güneş’e göre Dünya’ya yakın olduğu için Dünya’dan baktığımızda Ay ile Güneş’i yaklaşık 

aynı boyda gibi görürüz.

1. ÜNİTE

GÜNEŞ, DÜNYA VE AY

Ali

Kuşçu

Bilim

İnsanları

Ay’ın ilk haritasını çizmiştir.

Bu yüzden NASA Ay’ın

bir bölümüne onun ismini

vermiştir. Ayrıca İstanbul’un

enlem ve boylamlarını

ölçmüştür.

Güneş ve Ay aynı boyda gibi görünür.

AY’IN YAPISI VE

ÖZELLİKLERİ
Video anlatım için

kodu okutunuz
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Ay, Güneş’ten aldığı ışığı yansıtır. Dünya’dan, Ay’ın ışığı yansıtan kısmı görülebilir. Ancak Ay sürekli hareket hâlinde olduğu için ışık 

alan kısmı da sürekli değişir. Bu yüzden Ay’ı hep farklı şekillerde görürüz. Bu olay  olarak adlandırılır.Ay’ın evreleri

> Ay’ın evreleri her zaman aynı sırayı izler.

> Ay’ın evreleri, Ay’ın Dünya etrafında dolanması sonucu oluşur.

> Yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördün olmak üzere Ay’ın dört ana evresi vardır.

> İki ana evre arasında geçen süre bir haftadır.

AY’IN HAREKETLERİ VE

EVRELERİ

1. ÜNİTE

GÜNEŞ, DÜNYA VE AY

- AY’IN EVRELERİ -

1- Yeni Ay: 

                 Ay, Güneş ile Dünya’nın arasındayken oluşur.>

   Ay’ın Dünya’ya bakan kısmı ışık almaz bu yüzden > 

                           Ay, karanlık olur ve Dünya’dan görünmez.

3- Dolunay: >    İlk dördün evresinden bir hafta sonra gerçekleşir.

    Ay, Dünya etrafındaki hareketinin yarısını> 

                           tamamlamış olur.

                 Dünya, Ay ile Güneş’in arasındadır.>

                 Ay’ın Dünya’ya bakan kısmının tamamı aydınlık>

                           görünür.

                 Ay, parlak bir tepsiye benzer.>

2- İlk Dördün: 

                 Yeni ay evresinden bir hafta sonra gerçekleşir. >

   Güneş, Ay’ın Dünya’dan görünen yüzünün sağ > 

                            kısmı aydınlıktır. Bu yüzden Ay’ın sağ tarafı

                            aydınlık görülür.

                 > Ay’ın, Dünya’dan görünen yüzü “D” harfine 

                            benzer.

4- Son Dördün:

    Dolunay evresinden bir hafta sonra gerçekleşir.> 

                 Güneş, Ay’ın Dünya’dan görünen yüzünün sol >
                            kısmını aydınlatır. Bu yüzden Ay’ın sol tarafı

                            aydınlık görülür.

                 Ay’ın, Dünya’dan görünen yüzü ters D “  ” harfine  >
                            benzer.

D

Video anlatım için

kodu okutunuz
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> Ay’ın ana evrelerinin arasında bir de ara evreler vardır.

> Son dördün ile yeni ay evreleri arasında Ay “C” şeklinde görülür. Yeni ay ile ilk dördün evreleri

arasında ise Ay ters C “   “ şeklinde görülür. Bu iki evreye de “ ” adı verilir.hilal

> İlk dördün ile dolunay evreleri arasında ve dolunay ile son dördün evreleri arasında görülen

evrelere “ ” denir.şişkin ay

1. ÜNİTE

GÜNEŞ, DÜNYA VE AY

AY’IN HAREKETLERİ VE

EVRELERİ

C

Bilmekte Fayda Var!

Ay’ın evreleri yaklaşık 29 günde

tamamlanır. Bu süre 1 ay olarak

adlandırılır ve takvimdeki

ay kavramını oluşturur.

AY’IN KONUMU VE DÜNYA’DAN GÖRÜNÜMÜ

Yeni Ay Dolunay

İlk Dördün

Son Dördün

Şişkin Ay

Şişkin Ay
Hilâl

Hilâl

Hilâl

Şişkin Ay

Video anlatım için

kodu okutunuz



SAKIN UNUTMA!!!

Güneş, Dünya ve Ay’ın tüm hareketleri

saat yönünün tersine yani batıdan

doğuya doğrudur.
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Uzayda bütün gök cisimleri hareket halindedir. Güneş, Dünya ve Ay’da sürekli dönme ve dolanma hareketi yapar.

> Güneş, kendi etrafında saat yönünün tersine döner.

> Dünya, kendi etrafında saat yönünün tersine döner ve bu hareketini 24 saatte tamamlar.

> Dünya, Güneş’in etrafında saat yönünün tersine dolanır ve bu hareketini 1 yılda (365 gün 6 saat) tamamlar.

> Ay, kendi etrafında saat yönünün tersine döner ve bu hareketini 27 gün 8 saatte tamamlar.

> Ay, Dünya’nın etrafında saat yönünün tersine dolanır ve bu hareketini 27 gün 8 saatte tamamlar.

> Ay, Dünya ile birlikte Güneş’in etrafında da saat yönünün tersine dolanır ve bu hareketini 1 yılda (365 gün 6 saat) tamamlar.

Ay, kendi ekseni etrafındaki dönme hareketi ile Dünya’nın etrafındaki dolanma hareketini eşit sürede tamamlar. Bu yüzden Dünya’dan 

bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzü görülür.

GÜNEŞ, DÜNYA VE AY
1. ÜNİTE

GÜNEŞ, DÜNYA VE AY

- GÜNEŞ, DÜNYA VE AY -

Video anlatım için

kodu okutunuz



Yeni Nesil
Soru Bankası

Etkinlikli
Soru Bankası

Sipariş İçin:
https://oncelikyayinlari.com/
https://www.hiperzeka.com/
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