






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.



* Uzay araştırmaları
* Gök cisimleri
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* Hücre
* Mitoz bölünme
* Mayoz bölünme

* Kütle ve Ağırlık ilişkisi
* Kuvvet, İş ve Enerji ilişkisi
* Enerji dönüşümleri

* Işığın soğurulması
* Aynalar
* Işığın kırılması ve Mercekler

* İnsanda üreme, büyüme ve gelişme
* Hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme

* Ampullerin bağlanma şekilleri

* Maddenin tanecikli yapısı
* Saf maddeler
* Karışımlar
* Karışımların ayrılması
* Evsel atıklar ve Geri dönüşüm
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  • Uzay teknolojilerini açıklar.
  • Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları 

tahmin eder.
  • Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar.
  • Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar.
  • Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur.
  • Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar.
  • Yıldız oluşum sürecinin farkına varır.
  • Yıldız kavramını açıklar.
  • Galaksilerin yapısını açıklar.
  • Evren kavramını açıklar.

KAZANIMLAR



 ALİ KUŞÇU ALİ KUŞÇU

Ali Kuşçu 1403 yılında Semerkant’ta dünyaya gelmiştir. Türk olduğu 
kabul edilmekte olan Ali Kuşçu’nun Fars asıllı olabileceğiyle ilgili bil-

gilerde bazı kaynaklarda yer almaktadır. Timur İmparatorluğunun 
astronomlarından Uluğ Bey’in kuşçuluğunu yapmakta olan ailesine 

kuşçu lakabı verilmesi sebebiyle adına Ali Kuşçu denilmiştir.

Henüz küçük yaşlardan itibaren öğrenmeye ve eğitime meraklı biri-
si olan Ali Kuşçu, matematik ve astronomi alanlarında dersler aldı.  

Bursalı Kadızâde Rûmî, Gıyâseddin Cemşîd ve Muînuddîn Kâşî gibi 
hocalar eşliğinde iyi bir eğitim alan Ali Kuşçu, bu sayede ileride büyük 

bir astronom ve matematikçi olabileceğinin sinyallerini vermeye başlamıştır. 
Daha iyi eğitim şartları bulunan Kirman’a eğitim görmek için giden Ali Kuşçu 
burada önemli eserleri arasında bulunan Hall-ü Eşkâl-i Kamer ve Şerh-i Tec-
rîd kitaplarını kaleme aldı.

Ailesinin kuşçuluğunu yaptığı Uluğ Bey’in yanına eğitimini tamamladıktan sonra 
rasathane müdürü olarak giden Ali Kuşçu çalışmalarını burada sürdürmeye baş-
ladı. Uzun Hasan’ın sözcülüğünü yapan Ali Kuşçu daha sonra Fatih Sultan Meh-
met’in isteğiyle İstanbul’a gitti. 16 Aralık 1474 tarihinde İstanbul’da hayatını kay-
betti.
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İnsanlar çok eski zamanlardan günümüze kadar 
gökyüzünde gördükleri cisimlerin ne olduğunu da-
ima merak etmişlerdir. Teknolojinin de gelişmesiyle 
uzayı ve gök cisimlerini yakından görmek ve onları 
incelemek için çeşitli araçlar geliştirilmiştir. 

Bu araçlara; 

 Uzay istasyonları
 Uzay mekikleri 
 Yapay uydular
 Uzay sondaları 
 Uzay laboratuvarları
 Gezegen yüzeyinde hareket edebilen robot 

araçlar, 
 Özel tasarlanmış giysiler vb. örnek olarak veri-

lebilir. 

 Bir uzay gemisine veya uzay 
mekiğine binerek uzaya giden 
insanlara astronot adı verilir. 
Ancak bazı ülkelerde kozmonot 
terimi kullanılır.

Yapay uydular, insanların uzay boşluğunda var 
olan gezegen veya gök cisimlerini inceleme ve gö-
rüntüleme amaçlı yada iletişim amaçlı ürettikleri 
insansız araçlardır.

Uzaya gönderilen ilk yapay 
uydu Sovyetler Birliği’nin 1957 
yılında yolladığı Sputnik 1’dir.

	Uydular gönderim amaçlarına göre değişiklik-
gösterebilir.

	Haberleşme uydusu  
	Meteoroloji uydusu
	Gözetleme uyduları    
	Biyo uydular
	Astronomi uyduları     
	Askeri uydular
	Minyatür uyduları

UZAY ARAŞTIRMALARI  Ay’a ilk ayak basan insan ise 
ABD’li Neil Armstrong’tur. 
(1969)

Uzay istasyonları, içerisinde insanların yaşayabi-
leceği şekilde tasarlanan yaşam birimleridir. 

Uzay sondaları, Güneş sisteminde bulunan geze-
genlerin fotoğrafları çekilebilmektedir. 

Uzay mekikleri, birkaç kez kullanılabilen ve içeri-
sinde araştırma yapmayı sağlayabilecek laboratu-
var bulunabilen uzay araçlarıdır.

	Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak Ay’a ilk 
defa 1964’te insansız, 1969’da ise insanlı uzay 
aracı gönderilmiştir. Türkiye’nin, 

	 4’ü haberleşme - Türksat 3A, Türksat 4A, 
Türksat 4B ve Türksat 5A

	 2’ si gözlem - Göktürk 2 ve Rasat
	 1’i askeri - Göktürk 1 olmak üzere 
           aktif  7 uydusu bulunuyor.

1

	Uzaya ilk gönderilen insan 
rus kozmonot Yuri Gagarin’ 
dir. (1961)
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	Daha önce uzaya gönderilen 3 haberleşme uy-
dusu (Türksat 1B, Türksat 1C, Türksat 2A) ile 
Bilsat isimli bir gözlem uydusu ise ömrünü ta-
mamlamış durumda.

	Göktürk 1 uydusu 2016 yılında askeri bilgiler 
elde edebilmek amacıyla gönderilmiştir.

	Ülkemizin uzaya ilk gönderdiği uydu Türksat 1A’dır 
(1994). Bu uydunun bir arıza sonucunda kısa süre-
de düşmesinden dolayı yerine Türksat 1B gönde-
rilmiştir.

	Uydu teknolojileri alanındaki yatırımlarını sür-
düren Türkiye, Türksat 5B gibi haberleşme uy-
dularını yerli katkıyla üreterek 2025’li yıllara 
kadar hizmete almayı planlıyor.

	Uzay araştırmaları kapsamında yapılan çalış-
malar ile günlük hayatta kullanılabilecek pek 
çok buluş yapılmıştır.

	 Örneğin arabalardaki navigasyon cihazları, led 
ekran tv’ler, ses kontrollü tekerlekli sandal-
yeler, darbeyi önleyen ayakkabılar, üç boyutlu 
yazıcılar, kablosuz iletişim araçları uzay araş-
tırmaları ve teknolojik gelişmelerin sonucunda 
üretilmiş araçlardır.

	 Bunların arasında ömrünü tüketmiş uyduların 
yanı sıra roketlerin uzaya bırakılan üst aşama-
ları ve yörüngede oluşan patlamaların artıkları 
vardır.

	 Uzay kirliliğinin şimdilik insanların günlük ya-
şamlarına doğrudan bir etkisi yoktur. Bu ne-
denle de genellikle göz ardı edilen yada unu-
tulan bir sorun olmuştur. Ancak eğer önlem 
alınmazsa, uzay kirliliği önümüzdeki 25-30 yıl 
içinde uzay aştırmaları açısından çok ciddi bir  
sorun olacaktır.

Dünya’nın çevresinde, de-
ğişik yörüngelerde dönen 
ve artık herhangi bir işlevi 
olmayan, insan yapımı cisim-
lerim tümü, uzay kirliliği ola-
rak adlandırılır.

	Teknoloji ile uzay araştırmaları arasında doğru-
dan bir ilişki vardır. Teknolojinin gelişmesiyle uzay 
araştırmalarının boyutları artmaktadır.

	 Evrendeki gök cisimlerinin hareketlerini, yapı-
larını, etkileşimlerini inceleyen bilim dalına gök 
bilimi veya astronomi denir.

	 Bu bilim ile ilgili araştırmalar, çalışmalar yapan 
bilim insanına ise astronom veya gök bilimci de-
nir.

	 Gökyüzünü, gök cisimlerini gözlemleyip, incele-
meler yapmamıza yarayan araçlardan biri te-
leskoptur.

	 Günümüzde küçüklü büyüklü teleskoplar vardır. 
	 Örneğin Hubble uzay teleskobu çok büyük bo-

yutlarda bir teleskoptur.

	 Teleskopların kırıcı (mercekli), yansıtıcı (aynalı) 
ve radyo teleskobu olmak üzere çeşitleri vardır. 
Kırıcı özellikteki teleskoplarda cam mercekler, 
yansıtıcı teleskoplarda ise ayna ve lens sistem-
leri kullanılır.

	 Kırılmalı teleskoplarda gelen ışınlar mercekler 
ile kırılarak odak noktasına toplanır. Odakta 
oluşan görüntü ise başka bir mercekle büyütü-
lerek göze ulaşır.

Teleskop ve çeşitleri

1
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	Yansımalı teleskoplarda ise ayna kullanılır. Ge-
len ışık aynalarda yansıtılarak göze ulaştırılır.

	 İlk teleskop 1608 yılında 
 Hans Lippershey tara-
 fından icat edilmiş ve as-
 keri alanda kullanılmıştır.

	Ancak özellikle astronomi 
 alanında kullanılabilen ilk 
 teleskobu Galileo Galilei 
 icat etmiştir.

	Kepler’de çalışmalarında kullanmak için teles-
kop geliştirmiştir.

	Teleskobun icadı ile gök biliminin gelişimi bağ-
lantılıdır. Teleskop olmasaydı gök cisimlerinin 
incelenmesi yapılamayacak, astronomi hakkında 
kafalarda soru işareti oluşacak ve gezegenle-
rin, galaksilerin varlığı bilinemeyecekti.

	 İnsanlar geceleri etrafındaki varlıkları göre-
bilmek için veya güvenlik amaçlı çevrelerini ay-
dınlatma ihtiyacı duyarlar. Bu nedenle bir çok 
yerde ışık kaynakları kullanırlar.

	Yapılan bu aydınlatmalar doğru yerlerde ve 
doğru şekilde yapılmadığında ışık kirliliği dedi-
ğimiz duruma yol açabilir.

Işık kirliliğinin diğer canlılar ve insanlar için olum-
suzlukları vardır. Bir diğer olumsuzluğu ise gökyüzü 
gözlemlerinin ve araştırmalarının yapılmasını engel-
lemesidir. Işık kirliliğinin olmadığı yerlerde gökyüzü 
gözlemlerini çok daha iyi yapabilir, çok daha net so-
nuçlar elde edebiliriz.

	 Astronomların, gökyüzü ile ilgili çalışmalarını, 
araştırmalarını yaptığı yerlere gözlemevi (rasat-
hane) denir.

Gözlemevleri şehirdeki ışık kirliliğinden uzak, yük-
sek, havası temiz ve az bulutlu yerlere kurulur. 
Gökyüzü gözlemlerinin daha net sonuçlar verebil-
mesi için bu yerler seçilir.

	 Kepler, Galileo, Edvin Hubble, Kopernikus, New-
ton gibi astronomi ile ilgilenmiş, çalışmalar yap-
mış batılı gök bilimcileri olduğu gibi 

	 Ali Kuşçu, Takiyüttin, Uluğ Bey gibi gökyüzü ile 
ilgilenen Türk-İslam gök bilimcileri de vardır.

Ali KUŞÇU

15.yüzyılda yetişen bir astronom 
ve matematikçidir. Güneş saatleri 
yapmış, İstanbul’un enlem ve boyla-
mını belirlemiştir. Ay’ın ilk haritasını 
çıkartmış hatta Ay’da bir bölüme 
adı verilmiştir.

Gözlemevlerinde kullanılacak araç-
lar geliştirmiş, gezegenler ile il-
gili çalışmalar yapmış, İstanbul’da 
önemli bir rasathane kurdurmuş-
tur.

TAKİYÜTTİN

Semerkant’ta bir rasathane yap-
tırmıştır. Kendisi için de bu rasat-
hanede bir oda yaptırarak tüm 
duvar ve tavanları gök cisimleri-
nin manzaralarıyla ve resimleriyle 
süsletmiştir.

ULUĞ BEY

1
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Aşağıda verilen ifadeler ile ilgili oldukları kavramları bulup harfleri kullanarak eşleştiriniz.

Uzaya gönderilen ilk insandır.

Ay’ın ilk haritasını çıkartan gök 
bilimci.

Ay’a ilk ayak basan astronot.

İstanbul’da önemli bir rasatha-
ne kurdurmuştur.

Türkiye’nin uzaya gönderdiği ilk 
yapay uydu.

Uzaya gönderilen ilk yapay uy-
dunun adı.

Gökyüzü ile ilgili çalışmaların, 
araştırmaların yapıldığı yerler.

Türkiye’nin askeri bilgiler edinmek 
amaçlı 2016’da yolladığı uydu.

Astronomide kullanılan ilk teles-
kobu icat etmiştir.

Gök bilimi ile uğraşan bilim insanı.

Bir uzay gemisine binerek uzaya 
giden insanlar.

Görevini tamamlamış uydular ve 
parçalarının oluşturduğu durum.

   Galileo

aa

Astronom

gg

        Neil
ARMSTRONG

kk

Göktürk-1

cc

 Sputnik-1

ii

     Uzay 
   kirliliği

ee

Türksat 1A

ll

Astronot

bb

      Yuri 
GAGARİN

ff

Ali KUŞÇU

hh

Rasathane

dd

Takiyüttin

jj

ETKİNLİK  1
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FENCI BABA
VE KIZI

Takiyüttin

Astronomi

Yuri GAGARİN

Yansıtıcı

Uzay sondası

Yapay uydu

Antalya

Sputnik-1

Göktürk-2

Işık kirliliği

Kırıcı

Uzay mekikleri

Aşağıda verilen ifadelerdeki boşlukları, kelimelerden uygun olanı seçerek tamamlayınız. (Keli-
melere ek getirilebilir.)

1. Uzaya gönderilen ilk yapay uydu ................................................ dir.
2. .............................................. İstanbul’da rasathane kuran Türk gök bilimcisidir.
3. Uzaya gönderilen ilk insan ....................................................... dir.
4. ...................................., ülkemizin gözlem amaçlı gönderdiği uydulardan biridir.
5. Çevremizdeki aydınlatmalar doğru yerde, doğru şekilde yapılmadığında ............................ yol açabilir.
6. İnsanların yaptığı ve  Dünya yörüngesine yerleştirilen cisimlere ................................... denir.
7. Evrendeki gök cisimlerinin hareketlerini,yapılarını inceleyen bilime................................. denir.
8. ............................................... yörüngelere uydu yerleştirmek gibi amaçlarla birkaç kez kullanılan araç-

lardandır.
9. Gök cisimlerine gönderilerek veri toplamaya yarayan robotik uzay araçlarına ........................................

denir.
10 Teleskopların ................................... ve...............................................gibi çeşitleri vardır.
11. Ülkemizin en gelişmiş gözlemevi .................................................. da yer almaktadır.

Baba, Ay tutulmasını teleskopla iz-
lemek muhteşem! Bu teleskoplar 
nasıl büyük görmemizi sağlayabili-
yor?

Kızım teleskopların bazıları aynalı 
bazıları ise merceklidir. Uzaktaki 
cisimlerden gelen ışınları odakla-
yarak büyütür ve çok daha büyük 
görebilmemizi sağlar.
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Offf offf! Olamaazz. Bu çok 
kötü bir durum.

2. Bu duruma neler sebep olmaktadır?

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

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

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

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

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

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

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

3. Bu durumun yol açabileceği olumsuzluklar ne-
lerdir?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..............................................................................
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1. Yukarıdaki görselde, astronotun bahsettiği du-
rum nedir?
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...............................................................................
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7. SINIF FEN BİLİMLERİ

DOĞRUYU, YANLIŞI BİLELİM!

Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğuna karar vererek tabloyu doldurunuz. 

1.1.  Ay’a ilk ayak basan astronot Yuri GAGARİN’dir.

2. 2. Takiyüddin, İstanbul’da bir gözlemevi kurdurmuştur.

3. 3. Göktürk-1, ülkemizin gönderdiği ilk yapay uydudur.

4. 4. Uzay mekikleri, birkaç kez kullanılabilen uzay araçlarındandır.

5. 5. Ali KUŞÇU, İstanbul’un enlem ve boylam değerlerini belirlemiştir.

6. 6. Uzaya gönderilen ilk yapay uydunun adı; APOLLO’dur.

7. 7. Uzaya gönderilen ve işi biten araçlar atık olarak kirliliğe neden olur.

8. 8. Teleskopların aynalı, mercekli ve radyo şeklinde çeşitleri vardır.

9. 9. Ortamdaki aydınlatmanın fazla olması gökyüzü gözlemlerini kolaylaştırır.

10.10.Rasat, ülkemizin uzaya gönderdiği gözlem amaçlı uydulardan biridir.

DD YY

Baba! Şu tepedeki yerin adı ne-
dir? Niçin oraya yapılmış?

Kızım orası bir gözlemevi. Uzay 
araştırmaları için kullanılır. Daha 
iyi gözlem için şehir ışıklarından 
uzak, yüksek yerlere yapılır.
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Uzay araştırmaları için pek çok araç geliştirilmiştir. Bu sırada ise günlük hayatı kolaylaştıracak bu-
luşlara da imza atılmıştır.
Aşağıda verilenlerin hangisi bu buluşlardandır? İşaretleyerek belirtiniz.

ETKİNLİK  4

Darbe önleyici koşu 
ayakkabıları

           Şeffaf diş teli Araçlardaki navigas-
yon cihazları

İtfaiyecilerin koruyu-
cu giysileriBebek maması Topraksız tarım 

uygulamaları

Üç boyutlu yazıcılarTeflon tava Düz ekran Tv’ler
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7. SINIF FEN BİLİMLERİ

Aşağıda teleskopla ilgili ifadeler vardır. Bu ifadelerin doğru olabilmesi için renkli kavramlardan hangi-
si seçilmelidir? Yuvarlak içine alarak gösteriniz.

1. Teleskop, 1608 yılında Hans LİPPERSHEY / Galileo tarafından icat 
edilmiştir.

2. Teleskop / Mikroskop , çok uzaktaki cisimleri yakındaymış gibi gös-
teren bir alettir.

3. Yansıtıcı teleskoplarda ayna sistemi / mercek sistemi kullanılır.
4. Kepler / Galileo , teleskobu astronomi alanında ilk kullanan gök bi-

limcidir.
5. Teleskoplarda ne kadar büyük / küçük mercek kullanılırsa o kadar 

büyük görüntü elde edilebilir.
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Aşağıda uzay araştırmalarında kullanılan araçlardan bazılarının isimleri, görevleri ve görselleri veril-
miştir. Çizgilerle birleştirerek bunlar arasındaki eşleştirmeyi yapınız.

Yapay uydular

Uzay sondası

Uzay mekikleri

Değişimleri gözlemlemek, ileti-
şimi kolaylaştırmak gibi amaç-
larla üretilip gönderilen araç.

Uzayda yörüngeye uydu yer-
leştirmek gibi olaylarda birkaç 
kez kullanılabilen araçlardır.

Uzayda veya gök cisimlerinde 
veri toplama amacıyla kullanı-
lan robotik araçlardır.
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