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Sevgili Öğrenciler,

Pozitif bilimler, evreni tüm gerçekliğiyle bizlere anlatarak çevremizde gerçekleşen olayları 

anlamamızı sağlar. Dünya'mızı, kendimizi ve çevremizdeki varlıkları doğru tanıyabilmek ve 

uyum içinde yaşamayı başarabilmek için öncelikle fen bilimlerini öğrenmek gereklidir. Fen 

okur yazarı olmak, evrensel ortak bir dile hakim olmanızı sağlayacaktır. Ancak bu şekilde 

tüm olayları bilimsel gerçeklerle yorumlayabilirsiniz. 

Belirttiğimiz amaçlardan yola çıkarak hazırladığımız bu kitapta Millî Eğitim Bakanlığınca 

hazırlanan öğretim programını temel aldık. Bu yayınımızda Güneş sistemini tanıma şansı 

bulacaksınız. Vücudumuzdaki sistemler ile ilgili bilgiler edineceksiniz. Kuvvet ve hareket 

hakkında fikir yürütebilecek, maddenin iç yapısını kavrayacaksınız. Ses ve sesin özelliklerini 

anlayacaksınız. Elektriğin iletimini sağlayan maddeleri ve elektriksel direncin bağlı olduğu 

faktörleri öğreneceksiniz. 

Bu kitabımızda öğrendiklerinizi günlük hayatta kullanma becerisi geliştirmenizi 

destekleyen öğretici ve tekrarlatıcı çalışmalara, bilgilerinizi pekiştiren yeni nesil sorularla 

harmanlanmış testlere, fen bilimlerinden keyif almanızı sağlayacak eğlenceli etkinliklere yer 

verdik. 

Bu kitap fen bilimlerinin temelinde bulunan soru sorma isteği ve merak etme duygunuzu 

geliştirmenize yardımcı olacaktır.

Başarı dileklerimizle...
             Yazı Kurulu
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6.  SINIF YENİ NESİL FEN BİLİMLERİ  

  Güneş Sistemi

Güneş Sistemi

Yaşadığımız gezegenin de içinde bulunduğu, araları boşluklarla kaplı gök cisimlerinin oluş-
turduğu kozmik yapıya evren denir. Evrende birçok farklı gök cisimleri toplulukları vardır. Ge-
zegenimiz Dünya, Samanyolu Galaksisi'nin sarmal kollarından birinin ucunda, Güneş Sistemi 
adı verilen sistemin bir parçasıdır.

Güneş Sistemi ve Oluşma Süreci

Evrende, bizim Güneş'imiz gibi büyük kütleli birçok yıldız bulu-
nur. Hatta Güneş'in bu yıldızların içinde orta büyüklükte olduğu 
söylenebilir.

Büyük kütleli ve devamlı olarak kendi ekseninde dönme ha-
reketi yapan yıldızlar, etraflarındaki diğer daha küçük kütleli gök 
cisimlerine çekim  kuvveti uygularlar. Kütle çekim kuvveti adı ve-
rilen bu kuvvet, etraftaki gök cisimlerinin devamlı olarak o yıldızın 
etrafında dolanma hareketi yapmalarına yol açar.

Bir parçası olduğumuz Güneş sistemi de kütle çekimi sayesinde oluşmuştur. 4,5 milyar yıl 
önce uzaydaki dev boyutlu, koyu bir gaz bulutunun içinde şekillenmeye başlamıştır. Bu bulu-
tun bazı bölgeleri çökmeye başlayınca içindeki parçacıklar da çekim gücüyle kendi çevresinde 
dönmeye başlamıştır. Daha sonra parçacıklar daha çok sıkışarak Güneş ve gezegenleri oluş-
turmuştur. Oldukça büyük kütleli olan Güneş, çevresinde bulunan gezegen, meteor, asteroid, 
cüce gezegen, kuyruklu yıldız vb. gök cisimlerine çekim kuvveti uygular. Böylelikle Güneş sis-
temi oluşur.

Isı ve ışık kaynağımız olan yıldızımız Güneş, evrendeki sonsuz yıldızlar arasında orta yaşlı, 
orta sıcaklıkta bir yıldızdır. Bu dev gaz kütlesinin çekirdeğinde devamlı olarak nükleer tep-
kimeler gerçekleşir. Nükleer tepkimeler sayesinde açığa çıkan enerji, gezegenimizin yaşam 
kaynağını oluşturur.

Güneş

Güneş Sistemi
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  6 .  SINIF YENİ NESİL FEN BİLİMLERİ

Güneş Sistemi  

Güneş

Güneş sisteminin merkezindeki Güneş 4,6 milyar yıl ya-
şındadır. Görünen yüzeyindeki sıcaklık yaklaşık 6000 °C'tur. 
Dünya'ya en yakın yıldızdır. 

Güneş oluşturduğu sistemin merkezinde bulunur ve 
kendi ekseninde döner. Diğer gök cisimleri ise Güneş et-
rafında, kendi yörüngelerinde dolanırlar. 

Güneş sisteminde; 

• bir yıldız

• sekiz gezegen

• gezegenlerin uyduları

• meteorlar

• asteroidler

• kuyruklu yıldızlar bulunur. 

Gezegenler

Güneş'in etrafında, devamlı olarak belirli yörüngelerde, dolanma hareketi yapan sekiz tane 
gezegen vardır. Bunların Güneş'e yakınlık sıralaması;

• Merkür

• Venüs

• Dünya

• Mars

• Jüpiter

• Satürn

• Uranüs

• Neptün olarak bulunur.

Gezegenler, Güneş'e yakınlıklarına göre iç gezegenler ve dış gezegenler olarak da incele-
nirler. Genel hatları ile, iç gezegenler karasal yapıdadırlar. Dış gezegenler ise dev gaz küreleri 
biçimindedirler.

İç Gezegenler

Merkür
Venüs
Dünya
Mars

Dış Gezegenler

Jüpiter
Satürn
Uranüs
Neptün
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6.  SINIF YENİ NESİL FEN BİLİMLERİ  

  Güneş Sistemi

GEZEGENLER

MERKÜR
Güneş'e en yakın ve en küçük 
gezegendir. Yüzeyi kraterlerle 
kaplıdır. Çıplak gözle gözlenebilir. 
Güneş'e yakınlığından dolayı yüzey 
sıcaklığı oldukça fazladır. 

DÜNYA
Üzerinde yaşam olduğu bi-
linen tek gezegendir. Atmos-
ferinde çok miktarda gaz bulu-
nur. Şekli, kutuplardan basık bir küreye 
benzer. 3/4'ü sularla kaplıdır. Levha 
hareketleriyle yüzey şekilleri oluşmuş-
tur. Uydusu Ay'dır. 

MARS
Kızıl gezegen olarak da bi-
linir. Çıplak gözle gözlene-
bilir. Yüzeyi kırmızı toprakla 
kaplıdır. Atmosferinde yüksek 
miktarda karbondioksit gazı bulunur. 
Phobos ve Deimos isimli iki tane uydusu 
vardır. 

JÜPİTER
Güneş sistemindeki en 
büyük gezegendir. Yüze-
yindeki kırmızı leke şeklin-
deki halka, büyük kütleli bir 
fırtınadan kaynaklanır. Dünya'dan 11 
kat daha büyüktür. Yaklaşık olarak 63 
tane  uydusu bulunur. 

URANÜS
Atmosferi metan gazından 
oluşan, mavi renkli bir ge-
zegendir. Güneş etrafında 
yuvarlanıyormuş gibi bir yö-
rünge izler. 27 uydusu ve 11 
tane halkası vardır. Neptün'ün ikizidir. 

NEPTÜN
Atmosferinde zehirli gaz-
lar ve belirgin birkaç bu-
lut vardır. Halkası bulunur. 
Güneş'e en uzak gezegen-
dir. Uranüs'ün ikizidir. 13 tane 
uydusu vardır. 

SATÜRN
Güneş sisteminin 
en büyük ikinci 
gezegenidir. At-
mosferi zehirli 
gazlardan oluşur. Büyük bir halkası 
vardır. Bilinen 56 tane uydusu vardır. 
Çıplak gözle görülebilen en uzak ge-
zegendir. 

VENÜS
Güneş'e yakınlık bakımın-
dan ikinci gezegendir. Üze-
rindeki bulut yapısından dolayı 
güneş ışınlarını yansıtır. Bu da bir yıldız 
gibi parlak görünmesine yol açar. Dün-
ya'dan çıplak gözle gözlenebilir. Akşam 
Yıldızı olarak da bilinir. En sıcak geze-
gendir. 
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  6 .  SINIF YENİ NESİL FEN BİLİMLERİ

Güneş Sistemi  

Güneş Sisteminde Başka Neler Var?
Meteorlar

• Güneş'in çevresinde dolanan, kuyruklu yıldız ve 
asteroidlerin kalıntılarıdır.

• Taş biçimindedirler.
Yıldız kayması: Meteorlar Dünya'nın çekim alanına 

girerlerse atmosferde sürtünmeden dolayı ısınır ve ışık 
yaymaya başlar. 

Meteor yağmuru: Yılın belirli zamanlarında atmosferdeki meteor sayısı artar ve 
bıraktıkları ışıktan dolayı yağmur gibi görünürler.

Göktaşı: Meteorlar atmosfere girdikten sonra çoğunlukla kül ve toz olarak dağılırlar. 
Fakat kimi zaman meteor yeryüzüne düşüp dev çukurlar (krater) açar. Buna göktaşı denir.

Asteroidler
• Oldukça küçük, gezegenlere benzeyen, birçok farklı 

boyutta olan gök cisimleridir. Bunlardan en çok bilinen 
ve boyutları en büyük olan asteroid Ceres'dir. Bu 
nedenle artık cüce gezegen sınıfına alınmıştır. 

• Çoğunlukla Mars ve Jüpiter arasında asteroid kuşağı 
hâlinde bulunurlar.

Asteroid kuşağındaki bu gök cisimleri 
de diğerleri gibi, Güneş etrafında 
dolanma hareketi yaparlar.

Meteorlar ve asteroidler dışında, 
Güneş sisteminde cüce gezegenler 
kuyruklu yıldızlar da bulunur.

Göktaşı çukuru

Asteroid kuşağı

Dünya'ya 
çarpabilecek 
kadar yakında 

olan asteroidler 
devamlı 

astronomlar 
tarafından gözetim 

altındadırlar.

Önceleri Güneş sisteminin gezegenlerinden biri olarak kabul edilen Plüton, 2006 yılından 
itibaren cüce gezegenler sınıfında yer alıyor. Bu grubu Ceres, Eris, Matemake ve Haumea ile 
paylaşan Plüton, 2015 yılında yayınlanan yeni fotoğrafları ile oldukça popüler hâle gelmiştir.
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6.  SINIF YENİ NESİL FEN BİLİMLERİ  

1. Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine ve Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayın.

 a) Büyüklüklerine göre, küçükten büyüğe;
  

 b) Güneş'e yakınlığına göre, yakından uzağa;
  

  şeklinde sıralanır.
2. Gezegenlerle ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayın.
 a) Hangi gezegenlerin uydusu vardır?
  

 b) Hangi gezegenlerin halkası vardır?
  

 c) Hangi gezegenin atmosferi metan gazından oluşur?
  

 d) En soğuk gezegen hangisidir, neden?
  

 e) Hangi gezegenler görünüş açısından birbirlerinin ikizidir?
  

 f) En fazla uyduya sahip olan gezegen hangisidir?
  

 g) Hangileri Dünya'dan çıplak gözle görülebilir?
  

 h) Mars ile Jüpiter arasında bulunan belli bir yörüngeleri olmayan gök cisimlerine ne denir?
  

 ı) 2006 yılına kadar gezegenler sınıfına dahil olan cüce gezegen hangisidir?
  

 j) Işık yılı nedir?
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  6 .  SINIF YENİ NESİL FEN BİLİMLERİ

3. Aşağıda verilen iç ve dış gezegenlerin kutularına numaralandırılmış uygun özellikleri ek-
leyiniz. 

4. Güneş Sistemi ile ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayın. 

 a) Dünya'nın doğal uydusu hangisidir?

  

 b) Dünya'ya komşu olan gezegenler hangileridir?

  

 c) Güneş Sistemi'nde yer alan 4. büyük gezegen hangisidir?

  

 d) Mars ile Jüpiter arasındaki bölgeye ne denir?

  

a. Gazsal gezegenlerdir. 

b. Güneş Sistemi'ndeki ilk dört gezegendir. 

c. Yapıları kaya ve metallerden oluşmuştur. 

d. Bu gruptaki gezegenlerin boyutları küçüktür. 

e. Karasal gezegenlerdir. 

f. Dev gaz toplarıdır. 

Merkür JüpiterVenüs SatürnDünya UranüsMars Neptün

İç Gezegenler Dış Gezegenler
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  Güneş Sistemi

6.  SINIF YENİ NESİL FEN BİLİMLERİ  

1. Aşağıdaki bilgilerin doğru veya yanlış olduğuna karar vererek ilerlendiğinde, hangi ge-
zegene ulaşılır?

2. Güneş sistemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara "" yanlış olanlara "" işa-
reti koyun.

 a) Güneş Sistemi, Samanyolu Galaksisi'nde yer alır. 

 b) Plüton, dış gezegenlerden biridir. 

 c) Güneş'e en yakın gezegen Venüs'tür. 

 d) Satürn, halkalı bir gezegendir. 

 e) Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter'dir. 

 f)  Venüs, kızıl gezegen olarak da bilinir. 

 g) Tüm gezegenlerin uydusu vardır. 

 h) En soğuk gezegen Neptün'dür. 

 ı)  Güneş Sistemi'nde yalnızca gezegenler bulunur. 

 j)  Uranüs, çıplak gözle görülebilen gezegenlerden biridir. 

 k) Dünya'nın bir tane doğal uydusu vardır. 

Venüs halkalı bir gezegendir.

Mars'ın iki doğal 
uydusu vardır.

Ay'ın atmosferi 
yoktur.

Yapısı Dünya'ya
benzeyen 3 gezegen 

daha vardır.

Güneş bir
yıldızdır.

Asteroit kuşağı
Güneş'e Jüpiter'den 

daha yakındır.

Atmosfere giren yıldızların yanarak ışık 
vermesine yıldız kayması denir.

Merkür JüpiterDünya UranüsVenüs SatürnMars Neptün

Y

YY

D

DD

YD YD
YD YD
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  6 .  SINIF YENİ NESİL FEN BİLİMLERİ

3. Gezegelerin etrafında devamlı olarak dönme hareketi yapan uyduların, nasıl o gezege-
nin uydusu hâline geldiğini açıklayın.

4. Aşağıdaki tabloda, Güneş Sistemi'ndeki gezegenler ile ilgili bazı özellikler verilmiştir. 
Gezegenleri 1'den 8'e kadar Güneş'e en yakından, en uzağa doğru numaralandırın. Nu-
maralandırdığınız gezegenleri, doğru özelliğin karşısına yerleştirin.

Özellikler Numaralar

Gaz hâlde bulunan gezegenlerdendir.

Kendine ait biçiminin adı geoittir.

Kaya parçaları ve toz gibi maddelerden oluşan halkası vardır.

Yörüngesinde dolanan bir uydusu bulunmaz.

Dünya'dan bakıldığında, çıplak gözle görülebilmektedir.

Sistemdeki en büyük kütleli gezegendir.

Güneş'in etrafında saat yönünde dolanan bir yörüngeyi izler.

Karasal gezegenlerdendir.

Kendi ekseninde dönüş yönü diğer gezegenlerden farklı olan gezegendir.

Neptün

Jüpiter

Uranüs

Venüs

Mars Merkür

Dünya Satürn
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6.  SINIF YENİ NESİL FEN BİLİMLERİ  

  Güneş ve Ay Tutulmaları

TUTULMALAR
Ay ve Güneş tutulmaları, günlük yaşamda kolayca gözlemlenebilecek bir gölgelenme olayı-

dır. Bir gezegeni aydınlatan yıldız ışığının, bir başka gök cismi tarafından engellenmesi ile olu-
şan gölgelenme sürecine tutulma denir. Bu durumda, kimi zaman Dünya üzerine Ay'ın gölgesi 
düşerken, kimi zamanda Ay üzerine Dünya'nın gölgesinin düştüğü gözlenebilir.

Güneş Tutulması

Güneş tutulmasının gerçekleşmesi için Dünya, Güneş ve Ay mutlaka aynı hizada olmalıdır. 
Ancak bu tutulma her zaman aynı şekilde görülmez. Kimi zaman "tam Güneş tutulması" olarak 
gözlenirken, kimi zamanlar "halkalı Güneş tutulması" ya da "kısmi Güneş tutulması" olarak 
gözlenir. 

Bu farklılığın nedeni, Ay'ın Dünya etrafında eliptik bir yörüngede dolanmasıdır. Bu nedenle 
kimi zaman Dünya'ya daha yakın, kimi zaman ise daha uzak bir konumda bulunabilir. Ayrıca 
Dünya'nın Güneş etrafındaki ve Ay'ın Dünya etrafındaki konumlarının açısı çakışmaktadır.

Güneş tutulması, aynı anda Dünya'nın her noktasından gözlenemez. Bir bölgede Güneş 
tutulmasının gözlenebilmesi için;

1. Ortamın aydınlık, yani gündüz vakti olması gerekir.

2. Ay, yeniay evresinde olmalıdır.

3. Güneş, Dünya ve Ay, aynı hizada olmalıdır.

Ülkemizden 
gözlenebilecek en yakın 

tarihli "tam Güneş 
tutulması" 30 Nisan 

2060'ta gerçekleşecektir.
En son olarak ise 21 

Ağustos 2017'de, ABD'den 
gözlenebilmiştir.

Güneş tutulması

• Dünya'nın tek doğal uydusu olan Ay, Dünya ve Gü-
neş arasına girdiğinde, Dünya üzerinde gölgesi olu-
şur.

• Ancak bu gölgenin oluşabilmesi için bu gök cisimle-
rinin, aynı hizada duruyor olması gerekmektedir.
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  6 .  SINIF YENİ NESİL FEN BİLİMLERİ

Güneş tutulmaları, başlangıcından 
sonra birkaç dakika devam eder. Eğer 
gözlemi yapılan tutulma, tam Güneş 
tutulması ise ortam, gündüz vakti ol-
masına rağmen zifiri karanlık olur.

Gerçekleşeceği zamanlar büyük 
bir heyecana yol açan bu tutulma 
olaylarının gözleminde ise dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır.

Güneş'in ısı ve ışık kaynağı olmasını sağlayan, çekirdeğinde gerçekleşen patlamalardır. 
Nükleer tepkimeler sonucunda oluşan bu patlamaların neden olduğu ışıma Dünya'ya kadar 
ulaşır. Ancak güneş ışığı birçok zararlı ışını da içerir. UV ışınları olarak bilinen bu ışınların 
gözlere zarar vermemesi için Güneş'e doğrudan bakılmamalıdır. Bu nedenle tutulma olayı UV 
filtreli gözlükler, teleskoplar ya da filtre ile çekilmiş görüntüler ile takip edilmelidir. 

Ay Tutulması

Güneş tutulmasına göre daha sık gözle-
nebilen Ay tutulması, Dünya'nın, Ay ve Gü-
neş arasında kalması ile gerçekleşir. Böylece 
Ay'ın üzerine Dünya'nın gölgesi düşer.

Ay tutulması Dünya'nın hangi bölgesin-
den izlenebilir?

Ay'ın göründüğü her yerden, Ay dolunay 
evresindeyken izlenebilir.

Güneş ve Ay Tutulmaları  

Ay tutulması

Geceleri gökyüzünde dolunay evresindeki Ay'a bakıldığında gümüş - gri bir renkte oldu-
ğunu gözlemleriz. Ancak Ay tutulması esnasında, Ay'ın kırmızı veya mavi renk yoğunluğunda 
olduğu görülür. Kırmızı hâlde iken kanlı ay tutulması adını alır.

Ay tutulmasının aşamaları

Güneş tutulmasının aşamaları
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6.  SINIF YENİ NESİL FEN BİLİMLERİ  

  Güneş ve Ay Tutulmaları

1. Güneş tutulmaları, eski çağlardan beri insanların her zaman ilgi ile gözlemlediği, kimi za-
manlar ise korkmalarına yol açan kozmik olaylardan biri olmuştur. Zaman içinde yapı-
lan bilimsel açıklamalar ile bu korku, yerini ilgi ve merak duygularına bırakmıştır. Özellikle 
gökyüzünün zifiri karanlık olmasına yol açan tam Güneş tutulması, aylar öncesinden yapı-
lan hazırlıklar ile birçok insan tarafından takip edilmektedir.

 Aşağıda Güneş tutulması için hazırlanan bir poster verilmiştir. Ülkemizden de gözlem-
lenebilecek olan, sıradaki tam Güneş tutulmasının tarihini posterde belirtin. İnsanların 
ilgi ve merakını uyandıracak bir slogan yazarak, herkesi bu kozmik olayı gözlemlemeye 
davet edin.

2. Halkalı Güneş tutulması ile tam Güneş tutulması arasındaki farkı yazarak, nedenini 
açıklayın.
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  6 .  SINIF YENİ NESİL FEN BİLİMLERİ

Güneş ve Ay Tutulmaları  

3. Ay tutulması esnasında aşağıda karışık olarak numaralandırılmış olayları, verilen gör-
sellerin altındaki kutucuklara yerleştirerek sıralandırın.

 1. Tam tutulma gözlenir.
 2. Tutulma bitmektedir.
 3. Ay, Dünya'nın gölgesine doğru ilerlemektedir.
 4. Ay, henüz Dünya'nın gölgesinde değildir.
 5. Ay, Dünya'nın gölgesinden çıkmak üzere hareket halindedir.

4. Ay, Dünya ekseninde bir tam turunu 29 günde tamamlar. Bu 29 gün içindeki bir günde, 
dolunay evresine girer. Ay tutulması, Güneş tutulmasından daha sık gerçekleşmesine rağ-
men, her dolunay evresine girdiğinde tutulma gerçekleşmez.

 Buna göre, Ay tutulmasının hangi koşullarda gerçekleştiğini ve neden Güneş tutulma-
sından daha sık görüldüğünü açıklayın.

4. Ay'ın tutulma esnasında farklı renk görünmesinin nedeni nedir?


