
 
büyük -krater (çukur)-

küreye - yakın - küçük -
doğal uydusu- aydınlık -

Ay'ın evreleri- 
 gözlemlenmez - YURİ

GAGARİN- yakın- 1 haftadır
-   krater (çukur)- NEİL

ARMSTRONG - sağ - yok
denecek kadar az -doğal

ışık - ışık miktarı- 29 -
görülmez -  sol - 

Ay yıldızlar ........................ gibi kaynağı değildir. Kendi ışığını üretemez.
Güneşten aldığı ışığı yansıtır
Ay'ın şekli .................. benzer
Ay , Dünya'nın tek ........................ dur
Ay Dünya'ya en ................. gök cismidir
Dünya Aydan büyüktür
Ay Güneş ve diğer yıldızlardan daha .............. olmasına rağmen daha
............... görünür. bunun nedeni; Ay'ın Dünya'ya daha ............. olmasıdır
Ay'ın atmosferi (ekosfer) ....................................... ve çok incedir. Bu
nedenle yağmur rüzgar gibi hava olayları .......................
Çeşitli gök cisimlerinin Ay'a çarpması sonucu Ay'ın yüzeyinde çok sayıda
...................oluşmuştur.
Uzaya ilk çıkan kişi .............................. dir
Ay'a ilk ayak basan kişi .................................... dur

Karışık halde verilen ayın evrelerini
uygun yerlere yerleştiriniz. Aşağıdaki

kutulara isimlerini yazınız

Ay'ın hareketi sonucu Güneş'e göre konumu değişen Ay'ın yansıttığı ..........................da değiştiği için Ay Dünyadan
farklı şekillerde görülür. Bu duruma ................................ denir
Ay'ın evreleri ..........  günde tamamlanır.
Ay'ın iki ana evresei arasın  yakleşık ......................

AY'IN EVRELERİ

Ay'ın ilk
evresidir.
Dünyadan
bakıldığında Ay
...............................

Dünya'dan
bakıldığında Ay'ın
.......... tarafının
aydınlık görüldüğü
evredir. Ay "ters D"
harfi gibi görünür.

Dünya'dan
bakıldığında Ay'ın
............. tarafının
aydınlık görüldüğü
evredir. Ay "D"
harfi gibi görünür.

Ay'ın
tamamının
.............................
.....görüldüğü
evredir.

Yeni ay ................. ................. ................. ................. ................. ..................................

KELİME BANKASI

AY'IN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
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............... etrafında batıdan
doğuya doğru dönme hareket�
yapar
Dünya ve Güneş'�n etrafında
...........................  doğru dolanma
hareket� yapar
Ay Dünya �le b�rl�kte Güneş'�n
etrafında .....................olarak
dolanır

Güneş çeş�tl� gazlardan oluşan  Ve
Dünya'mız �ç�n ............ ve ...............
saçan b�r yıldızdır
Şekl� ...................... benzer 
Kend� eksen� etrafında batıdan doğuya
doğru ................ hareket� yapar 
Samanyolu galaks�s�n�n etrafında
dolanır

eş zamanlı - batıdan
doğuya - küre - ısı -

ışık - 365 gün 6 saatte
- ateş -Mevs�mler - 
 dolanma - dönme -

Kend� - 

Güneş etrafında batıdan doğuya
(saat yönünün ters�ne )doğru
dolanma hareket� yapar
Bu hareket�............................... (1 yıl)
tamamlanır
Bu hareket� sonucu ...................oluşur

KELİME DÜNYASI

Roketin

olduğu sorudan

başlayarak

soruları

cevaplayıp

çıkışa ulaşınız.

çıkıştaki

soruyu

cevaplayınız. 

güneş
DÜNYA

AY

Ay'ın kendi ekseni
etrafındaki hareketine

ne denir?
DÖNME

D
O

LA
N

M
A

YUVARLANMA

Ay üzerine düşen
meteorların oluşturduğu

çukurların adı nedir
dağ

k
r

a
t

er

Dünya'nın etrafını saran
hava tabakasına ne

denir?

Ş
İŞ

K
İN

 

 A
Y

HİLAL

DOLUNAY

Uzayda bulunan küçük taş
ve kaya parçalarının adı

nedir?

M
ET

EO
R

Dünyamıza en yakın
yıldız nedir?

G
Ü

N
EŞ

 

Dünyamızın doğal
uydusunun adı nedir?

UYDU

AY

Ayın ana evrelerinden
biri nedir?ATMOSFER

Ayın ara evrelerinden
biri degildir?

Dünyanın şekli neye
benzer?

KÜRE

HİLAL G
A

Z

T
A

B
A

K
A
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