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Şenol NARDAL & Oral AKÇA

Akıllı Tahta
uyumludur.

fen bİLİMLerİ

bİr kİtaptan daha fazlası

bol etkİNLİkLİ
konu anlatımlı

Video
çözümlü

ÇİZGİ ROMAN

HEDİYEL
İDİR

Pekiştirici, eğlenceli etkinlikler
Konu anlatan akıllı sayfalar
Ünite değerlendirme test leri
Boyama-bulmaca sayfaları
Öğretici konu karikatürleri
Türk bilim insanı hayatı
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Konu anlatım+Bol etkinlik+Test -  Bir Kitaptan Daha Fazlası SERİSİ

Deney, yaşam ve beceri temelli sorularla dopdolu YENİ NESİL SORU BANKALARI

Üst düzey sorularla hazırlanmış, fasiküller tarzında DENEME SINAVI KİTAPLARI

HaYaLİMO SerİSİ

Ostim Mahallesi, Enerji Caddesi, 1207. Sokak, No: 3/C-D   
Ostim, Yenimahalle / ANKARA

Tel: (0850) 302 20 90 • (0549) 814 44 13

45.00 ₺







GENÇLİĞE HİTABE

 Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet mu-
hafaza ve müdafaa etmektir.

 Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli 
hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî 
bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, 
vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! 
Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyeti-
ne kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 
olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine 
girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. 
Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara 
sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sa-
hipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u 
zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

 Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk is-
tiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda 
mevcuttur.

Mustafa Kemal Atatürk





Sevgili Gençler,

Şu an elinizde tuttuğunuz kitap tamamen hayal gücü ile hazırlanmış, ha-
yal dünyalarınıza dokunabilmeyi amaçlamış bir üründür. Kitapları hazır-
larken merkeze siz değerli öğrencilerimizi koyduk. Fen bilimleri konularını 
nasıl daha eğlenceli yapabilir? Öğrenmeyi nasıl daha kalıcı hâle getirebi-
liriz, diye düşünüp planlamalar yaptık ve etkili bir ürünü sizlere sunmaya 
çalıştık. Ümit ediyoruz ki yazım ve çizim sürecinde bizzat kendimizin rol 
aldığı, her sayfasına büyük emekler verdiğimiz bu eser, merak eden, keş-
feden, araştıran, hayaller kuran ve hayallerinin peşinden giden bireyler 
olmanıza katkı sağlayacaktır. 

Biz başarıyı, sevmekle ve ona ilgi duymakla yakalayabileceğinizi düşünüyor 
ve fen bilimleri dersini sevmeniz, onu hayatın bir parçası görmeniz adına 
içeriğin her noktasında günlük yaşamdan örnekler sunmaya çalıştık. Bi-
liyoruz ki sizler, geleceğimizin teminatı ve birer bilim insanı adayısınız. Biz 
sizlere sonuna kadar güveniyoruz. Sizden ricamız içinizdeki hayal kuran, 
sorgulayan çocuğu büyütün ve onu hiç kaybetmeyin! Zira gelecekte bili-
min ışığında harika işlere imza atacağınızdan eminiz. Hayatınız hayal et-
tiğiniz gibi olsun! Yüzünüzden gülücükler hiç eksilmesin! Başarılar dileriz.
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  • Güneş’in özelliklerini açıklar.
• Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde 

model hazırlar.
• Ay’ın özelliklerini açıklar.
• Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır.
• Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar.
• Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki 

ilişkiyi açıklar.
• Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model 

hazırlar.

KAZANIMLAR



Canan DAĞDEVİREN

Canan Dağdeviren, 4 Mayıs 1985 tarihinde İstanbul, Üsküdar’da Adanalı 
bir anne ve Sivaslı bir babanın ilk çocuğu olarak doğmuştur. Caner ve 

Emre adında iki erkek kardeşi vardır. 5 yaşındayken babasının hediye 
ettiği Marie Curie ile ilgili bir kitap okumayla fiziğe karşı ilgisi oluştu. 

Büyüdüğünde de Marie Curie’nin eşi Pierre Curie’nin keşfi piezoelekt-
rikten ilhamla aletler üretti. 

İlkokulu ve ortaokulu okuduktan sonra liseyi Kocaeli’nde bir Anadolu Li-
sesinde okurken 1999 depreminde okulu hasar gördüğü için, Adana Sey-

han ÇEAŞ Anadolu Lisesine misafir öğrenci olarak gönderildi. Ardından 
Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği’nden 2007 yılında me-

zun oldu. İstanbul’da Sabancı Üniversitesinde tam burslu olarak Malzeme Bilimi 
ve Mühendisliği programındaki yüksek lisans eğitimini 2009’da bitirdi.

Fizik, elektronik, kimya, malzeme, mekanik ve tıp alanlarının kapsamına giren esnek ve 
katlanabilir, vücut içine ve deri üstüne yapıştırılabilir/giyilebilir elektronik aletler üze-

rinde çalışmalar yaptı.

Kendisi 28 yaşındayken kalp yetmezliği sonucu hayata veda eden dedesinin ölümünü öğrendi-
ğinde kalp hastaları için bir şey yapmaya kendine söz verdi ve piezoelektrik aletleri kullanarak 
kalbin üzerine yapıştırılabilen ve kalbin atış enerjisini elektrik enerjisine dönüştürebilen giyile-
bilir bir kalp pili icat etti. Ardından da cilt kanserini teşhis eden cihaz üretti.

☞ Forbes dergisinin ‘’30 yaşından küçük 30 bilim insanı’’ listesine girdi

☞ Harvard Üniversitesi’nin Genç Akademi Üyeliği’ne seçildi.

☞ MIT Technology Review’un her yıl derlediği 35 Yaş Altı

Mucitler listesinde yer aldı.
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1 GÜNEŞ
DÜNYA ve AY

Arkadaşlar! Güneş, Dün-
ya’dan gördüğümüz gibi 
küçük bir küre değildir. 
O kadar büyüktür ki içine 
yaklaşık 1 milyonun üze-
rinde Dünya sığabilir.

 Güneş, hem ısı hem de ışık kaynağımızdır. Güneş,  bir yıldızdır. Yapısında 
şiddetli atom patlamaları meydana gelir. Isı ve ışığının kaynağı da bu olay-
lardır.
 Güneş, kendi ekseni etrafında saat yönünün tersine dönme hareketi 
yapmaktadır.
 Güneş’in çapı Dünya’mızın yaklaşık 109 katıdır. Güneş’in yaşı yaklaşık 
olarak 5 milyar yıl kadardır.
 Güneş, bize en yakın olan yıldızdır. Gökyüzüne baktığımızda 
büyüklüğünün Ay kadar görünmesinin nedeni; Ay'a göre çok 
daha uzağımızda olmasıdır. Uzaktaki cisimler daha küçük gö-
rünür.
 Güneş de, aynı Dünya’mız gibi katmanlardan oluşmuştur. 
 Bunlar dıştan içe doğru - *Taç küre  *Renk küre *Işık küre  *Çekirdektir.

 Ay; Dünya’nın tek doğal uydusudur. 
 Ay’ın yüzeyi; sıradağlar, kraterler, düzlükler ve çukurlardan olu-
şur. 
 Ay’ın atmosferi yok denecek kadar incedir.
 Ay’ın atmosferinin çok ince olmasından dolayı 
gök taşları hızla çarparak krater denilen derin 
çukurlar oluşturmuştur. Gece-gündüz sıcaklık 
farkı çok fazladır. Ayrıca hava olayları gözlenmez.
☞ Ay’ın kendi etrafındaki dönüş süresi ile Dünya’nın etrafındaki dolan-
ma süresi yaklaşık olarak eşit olduğu için Ay’ın hep aynı yüzü görülür. 
Ay, bu hareketlerini yaklaşık 27 gün 8 saatlik bir sürede tamamlar.

 Ay, Dünya etrafında dolanma hareketi yaptığı için Güneş ışığını yan-
sıtan yüzeyinin büyüklüğü. konumuna göre değişir. Ay'ın Dünya'dan 
gözlemlenen farklı görünümleri "Ay'ın Evreleri" olarak adlandırılır. 

 Ay'ın Yeni ay, İlk dördün, Dolunay ve Son dör-
dün olmak üzere dört ana evresi vardır.

 Güneş’i inceleyen bilim insanları, belli kısımlarında sıcaklı-
ğı daha düşük bölgeler bulunduğunu tespit etmişlerdir. Bu 
bölgelere Güneş lekeleri adını vermişlerdir.

 Güneş’in çekirdeği diğer katmanlarına göre daha sıcaktır.

> Hilal ve Şişkin 
Ay, Ay’ın ara ev-
relerindendir.

Ay, belki Güneş’ten de 
Dünya’dan da küçüksün 
ama önemlisin bizim için!

GÜNEŞ'İN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

AY'IN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

Heey! Dünya'dan size
sesleniyorum.
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GÜNEŞ
DÜNYA ve AY

2

 Ay, Dünya’nın etrafında batıdan-doğuya 
doğru saat yönünün tersine dolanma hareketi 
yapar.
 Ay, kendi ekseni etrafında da yine saat yö-
nünün tersine dönme hareketi yapar.
 Ay, Dünya ile birlikte Güneş'in etrafında da 
saat yönünün tersine dolanma hareketi yapar.

 Dünya, kendi ekseni etrafında saat yönünün ter-
sine dönme hareketi yapar. Bu 24 saatlik bir süredir. 
Buna bir gün denir.
 Dünya Güneş’in etrafında saat yönünün tersine 
dolanma hareketi yapar. Bu da yaklaşık 365 günde 
tamamlanır. Buna da bir yıl denir.

 Güneş, kendi ekseni etrafında saat yönünün tersine dönme 
hareketi yapar.

GÜNEŞ, DÜNYA VE AY'IN HAREKETLERİ

Ay'ın Ana Evreleri
* Yeni ay: Ay, Dünya ile Güneş'in arasındadır. Ay, Dünya'dan görülmez. 
* İlk dördün: Yeni aydan bir hafta sonraki evredir. Ay'ın sağ yarısı ay-
dınlıktır.
* Dolunay: Dünya, Güneş ile Ay arasındadır. Ay, parlak bir tepsi gibi 
görünür. 
* Son dördün: Dolunaydan bir hafta sonraki evredir. Ay'ın sol yarısı 
aydınlıktır.

Yeni ay

İlk dördün

Dolunay

Son dördün

Ay hiçbir zaman iki 
yüzlülük yapmaz.

Evet. Dünya’dan bakıldığında be-
nim hep aynı yüzümü görürler.



ÖNEMLİ NOTLARIM



ÖNEMLİ NOTLARIM
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5. SINIF FEN BİLİMLERİ

Saatin akrep ve yelkovanının birbiri-
ni tamamlayan ifadelere denk geldi-
ği zamanlarda alarm çalmaktadır.

Yeni ay

Ay’ın tamamen parlak 
göründüğü evre

Bize en yakın yıldız

Dünya’nın kendi ekseninde 
dönüş yönü

Ay yüzeyindeki derin 
meteor çukurları

Ay’ın sol yanı 
aydınlıktır.

Ay’ın tamamen karanlık 
görüldüğü evre

Son Dördün

Krater

Saat yönünün tersi

Güneş

Dolunay

Buna göre aşağıdaki kutulara 
alarmın hangi saatlerde çala-
cağını yazar mısınız?

1
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A) Yukarıdaki şemamızda Güneş'in ışınları ile Ay'ın K, L, M ve O konumla-
rındaki durumlarını şema üzerinde boyayarak gösteriniz.

B) Şimdi ise Dünya'dan baktığınızı düşünerek Ay'ın verilen konumlardaki 
görünümlerini aşağıdaki yerlere çiziniz.

C) Yoruldunuz mu arkadaşlar? Hayııır diye bağırışlarınızı duyar gibiyim. 
Şimdi bir önceki aşamada görünümlerini çizdiğiniz evrelerin isimlerini 
yazın bakalım.

Biliyor musun? Ay, Dünya'nın tek doğal 
uydusudur. Ay'ın evreleri, Ay'ın Dün-
ya'mızın etrafında dolanması sonucu 
oluşur. Ay'ın dört temel evresi vardır. 
Bu evreler yaklaşık 7 günlük sürelerle 
birbirini takip eder.

2



17

1UNITEUNITEGÜNEŞ
DÜNYA ve AY

5. SINIF FEN BİLİMLERİ

Haydi arkadaşlar! Beni uzay 
gemime ulaştırabilir misiniz?

Ay'ın Dünya çevresinde tam bir tur atması yaklaşık olarak bir ay 
sürüyor. Can uydumuz bir turunu  27 günde tamamlıyor ama bir 
yeni aydan diğerine ulaşmak için iki gün daha toplamda 29,5 gün 
gerekiyor. Yarım günleri hesaplaması zor olduğundan bizler bu 
rakamı yuvarlayıp 30 günde karar kılmışız. Bu nedenle yaklaşık 30 
günlük süreye ay denilmiştir.

3
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Sevgili arkadaşlar, şimdiki etkinliğimizde Dünya, Güneş ve Ay'ın 
büyüklüklerini karşılaştıracağız.

Aşağıda size verdiğim cisimler ile yandaki gök cisimlerini 
büyüklükleri arasındaki ilişkiye göre eşleştirmenizi istiyorum.

tenis topu

misket

basketbol topu

Ay’dan Dünya’mızın
görünümü

Güneş’in içine benden 
yaklaşık 1 milyon adet 

sığabilir.

4
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1UNITEUNITEFENCI BABA
VE KIZI

Bak baba, görüyor musun? 
 Yıldız kayıyor.

Canım kızım, yıldızlar kaymaz. Onlar atmosferimi-
ze giren meteorlardır. Mesela bizi aydınlatan 
Güneş de bir yıldızdır. 
Bak şimdi sana Güneş'ten biraz bahsedeyim.

Babanın sözlerindeki boşlukları alttaki kelimeleri 
kullanarak tamamlayınız.

5 milyar

büyük

kendi saat yönünün
tersi

helyum

140 milyon km

katmanlardan yıldız

yakın

Güneş lekeleri

hidrojen

5

Güneş, çevresine hem ısı hem de ışık yayan bir ................................ dır. Bize en ................. yıldız olduğu için 
....................... görünür. Güneş de aynı Dünya'mız gibi ........................................ oluşur. Güneş, Dünya'mıza 
yaklaşık ................................... uzaklıktadır. Güneş, enerjisini yapısındaki ..................................... gazlarının 
............................... dönüşmesi ile sağlar. Güneş'de Dünya gibi ............................ ekseni etrafında dönme 
hareketi yapar. Kendi ekseni etrafındaki bu hareketi de ....................................................................... yönde 
yapar. Güneş yaklaşık olarak .......................................... yaşındadır. Güneş'in üzerinde çevresine göre 
daha soğuk olan ve karanlık görülen ............................................. vardır. Hatta bölgelerin yerlerinin de-
ğişmesinden yola çıkarak Güneş'in kendi ekseni etrafında döndüğü tespit edilmiştir.



20

1UNITEUNITEGÜNEŞ
DÜNYA ve AY

HAYDI
BOYAYALIM

5. SINIF FEN BİLİMLERİ

HAYDİ BOYAYALIM


