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GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ
7. SINIF ÜNİTE 1

2Çalışma Kağıdı

fenburada.com B. Gök Cisimleri
  A. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlara ‘‘D’’ yanlış olanlara ‘‘Y’’ harfi koyunuz.

  B. Aşağıda verilen cümlelerdeki boş kısımları doldurunuz.
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1.           En sıcak yıldızlar mavi ya da beyaz renkli olur.

2.          Dünya’mıza en yakın yıldız Merkür’dür.

3.          Yıldızlar ısı ve ışık kaynağıdır, yıldızlar da canlılar gibi doğar, yaşar ve ölür.

4.          Yıldızlar nebula adı verilen sıcak gaz ve toz bulutunun sıkışmasıyla oluşur.

5.          Yıldızların konumları birbirine göre değişmediği için, hareketsiz gibi görünür.

6.          Büyük kütleli yıldızların hayatları süpernova patlaması ile son bulur.

7.          Evrende bulunan yıldızların en büyüğü Güneş’tir.

8.          Güneş sistemi ve Dünya’mız Samanyolu Galaksi ’sinde yer alır.

9.          Büyükayı, Küçükayı ve Kuzey Tacı galaksi isimleridir.

10.        Bir takımyıldız içinde yer alan tüm yıldızların büyüklükleri birbirine eşittir........      

Kutup Yıldızı, galaksi, yıldız, uzay, süpernova, ışık yılı, evren, 

bulutsu, takım yıldızı, gök cismi

1. Işığın bir yılda aldığı yola ……………………………………. denir.

2. Büyük kütleli yıldızların yaşamı …………………………………….. patlamasıyla sona erer.

3. Dünya ile birlikte her şeyi içine alan sonsuz boşluğa …………………………… denir.

4. Dünya atmosferi dışında kalan sonsuz boşluğa ………………………………… denir.

5. Sıkışarak yıldızların oluşmasını sağlayan gök cisimlerine ……………………………… denir.

6. Isı ve ışık kaynağı olan, küresel şekle sahip doğal gök cisimlerine ………………………………. denir.

7. Bir aradaymış gibi görünen yıldız gruplarına …………………………………………. denir.

8. Uzay boşluğunda yer alan tüm doğal cisimlere …………………………………………… denir.

9. Geceleri yön bulmakta kullanılan ve kuzeyde bulunan yıldız, ……………………………………………. ‘dır.

10. Milyonlarca  yıldız,  gezegen,  doğal  uydu,  kara  delik  ve  bulutsulardan  oluşan  sistemlere

     ………………………………. denir.



2
fenburadacom  instagram sayfasından çalışma kâğıtlarına ve cevap anahtarlarına ulaşabilirsiniz.

   E. Aşağıda verilen kavramların büyüklüklerini dikkate alarak görsellerin altına içine yazınız.

  C. Aşağıda yıldız ve gezegene ait özellikler verilmiştir.

  D. Aşağıda verilen şemayı doldurunuz.

1. Isı ve ışık kaynağıdır. 2. Birbirlerine göre konumları değişmez.

3. Konumları zamanla değişir. 4. Doğar, yaşar ve ölürler.

5. Isı ve ışık kaynağı değildir. 6. Yıldız etrafında dolanırlar.

GEZEGEN

.................................................

YILDIZ

.................................................

   Bilgi: Milyonlarca yıldız, gezegen, doğal uydu, kara delik ve bulutsulardan oluşan sisteme 

               galaksi denir. Şekil bakımından dört tür galaksi vardır.

GALAKSİLER

..................................... ..................................... ..................................... .....................................

Güneş Sistemi, Evren, Dünya, Uzay, Samanyolu Galaksisi

................
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.................

fenburadacom  instagram sayfasından çalışma 
kâğıtlarına ve cevap anahtarlarına ulaşabilirsiniz.



3
fenburadacom  instagram sayfasından çalışma kâğıtlarına ve cevap anahtarlarına ulaşabilirsiniz.

ONLİNE ETKİNLİKLER VE ÖĞRETEN OYUNLAR 

www.fenburada.com Sitesinin İNTERAKTİK ETKİNLİKLER Bölümünde

Sitenin iNTERAKTİF ETKİNLİKLER bölümüne üyeliksiz girişten ulaşabilirsiniz!!!!!!

5, 6, 7 ve 8. sınıf fen bilimleri dersinin her ünitesinin her bölümü için onli-

ne etkinlikler ve öğretici oyunlarla konuyu eğlenerek en ince ayrıntısına 

kadar öğrenebilirsiniz.

1. Doğru/Yanlış           2. Boşluk Doldurma         3. Eşleştirme

4. Anagram                5. Gameshow Testi           6. Kutuyu Aç Testi

7. Kelime Avı              8. Adam Asmaca              9. Balon Patlatma

10. Bulmaca               11. Kelime Çorbası             12. Uçak

13. Test                       14. Etiketli Diyagram         15. Labirent Kovalamaca

Gibi birbirinden güzel online etkinlikler ve öğretici oyunlar 

www.fenburada.com sitesinde.


