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GÜNEŞ, DÜNYA VE AY
5. SINIF ÜNİTE 1

1Çalışma Kağıdı

fenburada.com A. Güneş’in Yapısı ve Özellikleri

1.          Güneş de tıpkı Dünyamız gibi katmanlardan oluşur.

2.         Güneş’in çekirdeği diğer katmanlara göre daha sıcaktır.

3.         Dünya’ya en uzak yıldız Güneş’tir.

4.         Orta büyüklükte bir yıldız olan Güneş ısı ve ışık kaynağımızdır.

5.         Güneş ışınlarına doğrudan bakmak gözlerimizde kalıcı hasarlara neden olabilir.

6.         Güneş lekeleri, Güneş’in yüzeyinde bulunan daha sıcak bölgelerdir.

7.         Dünya’nın çapı Güneş’in çapının yaklaşık 109 katıdır.

8.         Güneş’in yapısında şiddetli atom patlamaları meydana gelir.

9.                  Isı ve ışık enerjisi Güneş’in yapısındaki hidrojenin helyuma dönüşmesi sırasında ortaya çıkar.

1. Güneş Dünya’ya en yakın …………………………………  olduğu için büyük görünür.

2. Güneş yaklaşık olarak …………………………………….. yaşındadır.

3. Güneş’in geometrik şekli …………………………………….. benzer.

4. Güneş’in ……………………………. sıcaklığı 6000 °C ve ………………………………… sıcaklığı 15 milyon °C‘ dir.

5. Güneş’in yapısında ………………………….. ve ……………………………… maddeleri bulunur.

6. Dünya’nın büyüklüğü Güneş’in büyüklüğünden çok daha ………………….. .

7. Güneş yüzeyinde bulunan koyu renkli bölgelere …………………………………………….. denir.

8. Dünya ile Güneş arasındaki uzaklık yaklaşık ……………………………………. ‘dir.

9. Güneş kendi ekseni etrafındaki dönme hareketini, ……………………….....…………………………………….. yönde

    yapar.

  A. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlara ‘‘D’’ yanlış olanlara ‘‘Y’’ harfi koyunuz.

  B. Aşağıda verilen cümlelerdeki boş kısımları doldurunuz.
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5 milyar, yüzey, hidrojen, azdır, yıldız, helyum, güneş lekeleri, saat yönünün tersi, 

küreye, merkez, 150 milyon km

C. Dünya’dan bakıldığında Ay ve Güneş’in büyüklüklerinin birbirine eşitmiş gibi görün-

       mesinin nedenini açıklayınız.
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Güneş

Ay
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  E. Soruları cevaplayarak bulmacayı tamamlayınız.

  D. Görselde verilen araçlardan hangileri ile Güneş’e bakmak gözlerimiz için tehlikelidir.

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

Dürbün Teleskop Fotoğraf Makinesi Mercek

1.  Dünya’mıza en yakın yıldız.

2. Güneş’in kendi ekseni etrafında yaptığı harekete denir.

3. Güneş yüzeyinde bulunan kısmen soğuk bölgelere denir.

4. Güneş’in yapısında en çok bulunan gaz.

5. Güneş’in merkezinde bulunan katmanın adı.

6. Kendi  icadı  olan  teleskopla  kâğıt  üzerine  düşürdüğü Güneş lekelerini gözlemleyen bilim 

    adamı.

7. Güneşin şeklini ifade etmek için kullanılan kavram.

8. Güneş’in en dış katmanıdır.
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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.


