


İlknur ÖZKAN

Zeynep MISIRLIOĞLU

ADA MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Ostim OSB Mah. 1578. Cad. No.: 21 Yenimahalle/ANKARA

tel.: (0 312) 385 54 10  Fax: (0 312) 385 54 19

Bu kitap, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 
28.05.2018 tarihli ve 78 sayılı (ekli listenin 18’nci sırasında) kurul kararı 
ile 2018 - 2019 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile ders kitabı 
olarak kabul edilmiştir.



Dil Uz ma nı
Nihat ERDAL

Gör sel Ta sa rım cı

Soner GİRGİN

ISBN

978-975-6604-66-3

Baskı

ADA Matbaacılık, Ankara - 2018



Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;  
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O benim milletimin yldzdr, parlayacak;  
O benimdir, o benim milletimindir ancak.  
 

Çatma, kurban olaym, çehreni ey nazl hilâl! 
Kahraman rkma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarmz sonra helâl. 
Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl. 
 

Ben ezelden beridir hür yaşadm, hür yaşarm. 
Hangi çlgn bana zincir vuracakmş? Şaşarm! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarm. 
Yrtarm dağlar, enginlere sğmam, taşarm. 
 

Garbn âfâkn sarmşsa çelik zrhl duvar,  
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasl böyle bir iman boğar, 
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmş canavar? 
 

Arkadaş, yurduma alçaklar uğratma sakn; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâszca akn. 
Doğacaktr sana va’dettiği günler Hakk’n; 
Kim bilir, belki yarn, belki yarndan da yakn  

 

 

Bastğn yerleri toprak diyerek geçme, tan:  
Düşün altndaki binlerce kefensiz yatan. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazktr, atan: 
Verme, dünyalar alsan da bu cennet vatan. 
 

Kim bu cennet vatann uğruna olmaz ki feda? 
Şüheda fşkracak toprağ sksan, şüheda! 
Cân, cânân, bütün varm alsn da Huda, 
Etmesin tek vatanmdan beni dünyada cüda. 
 

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-  
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 
 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşm, 
Her cerîhamdan İlâhî, boşanp kanl yaşm, 
Fşkrr ruh- mücerret gibi yerden na’şm; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başm. 
 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanl hilâl! 
Olsun artk dökülen kanlarmn hepsi helâl. 
Ebediyyen sana yok, rkma yok izmihlâl; 
Hakkdr hür yaşamş bayrağmn hürriyyet;  
Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 

 
         Mehmet Âkif Ersoy 



 

GENÇLİĞE HİTABE 

 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

kymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahlarn olacaktr. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atlmak için, içinde bulunacağn 

vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok 

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatann bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün 

tersanelerine girilmiş, bütün ordular dağtlmş 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 hyanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 

müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde 

harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâd! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktr. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarndaki asil kanda mevcuttur. 

                       Mustafa Kemal Atatürk 
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GÜNEŞ, DÜNYA VE AY

ÖĞRENME
ALANI

ÖĞRENME
ALANI DÜNYA VE EVRENDÜNYA VE EVREN

Güneş’in özellikleri 
hakkında neler biliyoruz? 
Güneş’in şekli neye 
benziyor?

Güneş, Dünya ve Ay 
hareket ediyor mu?

Ay’ın şekli de Dünya 
ve Güneş’e benziyor 
mu? Ay da Güneş kadar 
büyük mü?

84
MADDE VE DEĞİŞİM

Havalariyicesoğuduğundayerdekibirsubirikintisininbuzhâlinegeldiğinigörmüşsünüz
dür.Havalarısınmayabaşladığındabuzyenidensuhâlinedönüşür.

Katıbirmaddesıvıhâlenasıldönüşür?Aşağıdaki fotoğrafı inceleyiniz.Katıyağısıvı
hâle dönüştürennedir? Isı olabilirmi?Katımaddeyi sıvı hâle, sıvımaddeyi de katı hâle
geçirmekiçinnegibiönerilerdebulunursunuz?

Maddeninbulunduğuhâldendiğerbirhâlegeçmesinehâldeğişimidenir.Hâldeğişimi
olayınınnedenlerindenbiriısıdır.Çevrenizdehâldeğişimiolaylarınısıkçagözlemlemişsiniz
dir.Şimdihâldeğişimiolayınıbiretkinlikteinceleyelim.

Kışın donan su birikintile
ri veya buzdolabından çıkarıp
bardağakoyduğunuzbuzpar
çaları bir süre sonra erimeye
başlar. Bu maddelerin erirken
ısı alıp almadığı hakkında ne
düşünürsünüz? Aynı şekilde
buzdolabınınbuzlukkısmınakoyduğunuzsuneden
bellibirsüresonradonmayabaşlar?

Küçük su bi ri kin ti le ri nin ku ru duğu nu gör dü ğü n üzde 

su yun ne re ye git ti ği ni dü şü nür sü nüz?

1. Etkinlik: Ne Zaman Erir, Ne Zaman Donar?

Kullanacaklarımız: beyazmum,deney tüpü, tahtamaşa,
ispirtoocağı,beherglas,bıçak,su,kibrit.

İzlenecekYol
Not:Isıtmaişiöğretmengözetimindeyapılacaktır.
+ Beşer kişilik gruplar oluşturunuz. Grup arkadaşlarınız

arasındaişbölümüyapınız.
+ Bıçaklaküçükparçalaraayırdığınızmumunbirmiktarınıdeneytüpünekoyunuz.
+ Tahtamaşaylatutulandeneytüpünü,ispirtoocağınınalevindeçokyavaşısıtınız.
+ Isıtmasırasındamumungörünümünükontrolederekgözlemlerinizikaydediniz.
+ Mumtamameneridiğindeısıtmayıkesiniz.

MaddeninHâlDeğişimi1.
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GÜNEŞ, DÜNYA VE AY

1.
ÜNİTE

GÜNEŞ, DÜNYA VE AY

Neler Öğreneceğiz?

• Bu ünitede Güneş ve Ay’ın temel özel-
liklerini, şekillerini, boyutlarını ve yapılarını 
tanıyıp kavrayacağız. Güneş’in dönme hare-
ketini, Ay’ın dönme ve dolanma hareketini 
öğreneceğiz. Dünya ve Ay arasında hareket 
ilişkisine bağlı olarak Ay’ın evrelerinin mey-
dana geldiğini açıklayacağız. Güneş, Dünya 
ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini kavra-
yacağız.

Anahtar Kavramlar

 Güneş’in yapısı ve dönme hareketi

 Ay’ın yapısı

 Ay’ın dönme ve dolanma hareketi

 Ay’ın evreleri

 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirine göre 
hareketleri

Güneş, Dünya ve Ay hakkında neler 
biliyoruz?

126
IŞIĞIN YAYILMASI

DüşünveAraştır

Bulutluhavalardaçevreninyeterinceaydınlıkolmamasının
ve sisli havalarda görüş mesafesinin azalmasının nedenleri
ni araştırınız.Bulgularınızı rapor şeklinde hazırlayarak sınıfta
sunumunuyapınız.

Günlükhayattasaydamolanvesaydamolmayanmaddeleribirçokyerdekullanırız.Örne
ğincamsaydambirmaddedir.Işığıiyigeçirdiğiiçinpencerelerdekullanılır.Buzlucamlaryarı
saydammaddelerdir.Işığıngeçmesininazolmasınınistendiğiyerlerdebuzlucamlarkullanılır.

Eski dönemlerde, insanların
zamanıbelirlemekamacıylakullan
dıkları yöntemlerle ilgili bilginiz var
mı?Geçmişte, günümüzdekullanı
lansaatleryoktu. İnsanlar,birdikili
taşın veya yere diktikleri bir çubu
ğungüniçindekigölgesinintaşetra
fındaki hareketini izleyerek zama
nı ölçmeye çalışırlardı.Bu insanlar
zamanlagüneşsaatiniyaptılar.

Güneşli bir günde arkadaşları
nızlabirbirinizingölgesinebasmaya
yadagölgeniziyakalamayaçalıştı
ğınız olmuştur.Gölgeoyunuoyna
mayanedersiniz?

Gölgeler Nasıl Oluşur?4.

115
IŞIĞIN YAYILMASI

Işık kay nak la rı fark lı ola bi lir. Fark lı kay nak lar dan ya yı lan ışı ğın iz le di ği yol de ği şir mi? 
De niz fe ne rin den ve ya bi sik let fa rın dan ya yı lan ışık, ağaç la rın ara sın dan sü zü len gü neş ışı ğı, 
ışı ğın doğ ru sal yol la ya yıl dı ğı nı gös te rir. Yap tı ğı nız et kin lik te ışı ğın doğ ru sal yol la ya yıl dı ğı
nı göz lem le di niz. Işığın izlediği yola tebeşir tozları serptiğinizde ışığın izlediği yolu daha net 
olarak görmüş olmalısınız.

Bir kay nak tan çı kan ışık, en gel le kar şı laş ma dı ğı sü re ce her yön de ya yı lır. Bu nu yu ka rı da
ki re sim ler de, gün lük ya şa mınız da ve aşa ğı da ya pa ca ğınız et kin lik te gö re bi lir siniz.

2. Etkinlik: Işık Her Yöne Gidiyor

Kul la na cak la rı mız: ka pak lı kar ton ku tu, çi vi, el fe ne ri.

İz le ne cek Yol
+ Beşer ki şi lik grup lar oluş tu ru nuz. 

Grup arkadaşlarınız arasında görev paylaşı
mı yapınız.

+ Ku tu nun bü tün yüz le ri ne bir çivi ile 
çe şit li bü yük lük te de lik ler açı nız.

+ El fe ne ri nin düğ me si ni açı nız ve ışık 
ve re cek şe kil de ku tu nun içi ne yer leş ti ri niz.

+ Ku tu nun ka pa ğı nı ka pa tı nız. Bu lun
du ğu nuz or ta mı ka rar tı nız. Kutunun deliklerinden çıkan ışığı gözlemleyiniz. Işığın hangi 
yönlerde yayıldığını belirleyiniz.

So ruyu Ce vap la ya lım
• Işı ğın ku tu da ki de lik ler den ya yıl ma sı hangi doğ rul tu ve yön dedir? Açık la yı nız.
• Işığın ortamda yayılması ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Üni te nu ma ra sını  ve ünitenin 
adı nı gös terir.Ünitenin öğrenme alanını gösterir.

Ünitenin konu başlıklarını belirtir. Düşünme, araştırma ve tartış
ma yeteneğini geliştirecek çalış
maları içerir.

Etkinlik adını ve 
numarasını gösterir.

Konuyla ilgili etkin
likleri gösterir.

Konuların işle
nişi ve işlenişle 
ilgili görselleri 
içerir.

Üni te ko nu la rı 
üze rin de dü şün dür
me yi sağ la yan ça lış
ma lar ile il gi li soru 
ve gör sel le ri içe rir.

Üni te anah
tar kavramları
nı içerir.

Üni te içinde 
öğrenilecek 
konuları içerir.
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140
İNSAN VE ÇEVRE

Kaç kuş tü rü bi li yor su nuz? Bun la rın ad la rı nı sa ya bi lir mi si niz? Peki kaç çi çek tü rü bi li yor
su nuz? Kaç çi çek çe şi di sa ya bi lir si niz?

Çev re niz de ki bit ki tür le ri ni ve can lı çe şit le ri ni göz lem le yi niz. Kaç can lı türü bu lu nu yor? 
Canlıların yaşadığı belli bölgeler vardır. Belirli bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran 
cansız çevrenin karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen sistem ekosistem olarak adlandırılmakta
dır. Çev re niz de ki ekosistemlerde bulunan bit ki ve hay van la ra ör nek ler ve re bi lir mi si niz? Ya şa
dı ğı nız çev re de ki can lı çe şit li li ği ni öğrenmek için bir etkinlik yapalım.

Yukarıdaki gazete haberinde de okuduğunuz gibi sizin bulunduğunuz bölgede de o böl
geye ait canlılar var mı?

Biyoçeşitlilik Nedir?1.

GAZETE HABERİ

Türk Fısıldayıcısı
Ötücü özelliğiyle kıymetli türler arasında 

gösterilen, dünya kuş literatüründe de “Türk 
fısıldayıcısı” diye tanımlanan Bayburt güverci
ni, adını aldığı kentte yüzyıllardır “kültürel bir 
miras” olarak gönüllü kişiler tarafından besle
niyor, korunuyor.

Kentteki biyoçeşitlilik üzerine çalışma 
yapan Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Öğretim Görevlisi Abdurrahman Sefalı, “Bayburt güvercini ülkemize özgü bir güvercin. 
İsmi de o yüzden Bayburt güvercini. Fiziki özelliği ise başının bir ön kısmında bir de 
arka kısmında 2 perçemi vardır. Ayaklarında paçaları yok.” dedi.

Kaynak: Basından 71
KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE  SÜRTÜNME

Havanın sürtünme kuvveti yağ mur ve 
do lu dam la la rı nın ka fa mı za kur şun gi bi 
düş me si ni ön ler.

Sürtünme kuvvetinin bazı etkilerini 
aşağıdaki örneklerde inceleyelim.

Havanın uyguladığı sürtünme kuvveti uçak la rın inişleri ve 
kalkışları sırasında etki eder.

Bir dağcı sürtünme kuvvetini artırıcı mal-
zemeler (dağcı eldiveni, ellere sürülen toz vb.) 
sayesinde kayalara kolayca tırmanabilir.

Tartışma

Sürtünme kuvvetinin günlük yaşamdaki önemini öğrendiniz. Hangi 
durumlarda sürtünmenin fazla, hangi ortamlarda az olması gerektiğini biliyor-

sunuz. Buna göre günlük yaşamınızda sürtünmeyi artırmaya ve azaltmaya yönelik yeni 
fikirler üretiniz. Bu fikirlerinizi sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

Spor ayakkabıların altı, sürtünme kuvve-

tini arttırmak için lastik gibi malzemelerden 

yapılır. Bu sayede futbolcular kaymadan 

kolayca hareket eder.
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GÜNEŞ, DÜNYA VE AY

Güneş gerçekte orta büyüklükte bir yıldızdır. Gece gökyüzünde gördüğünüz yıldızların 
birçoğu Güneş’ten daha büyük ve daha parlaktır. Bunlar Dünya’dan  çok uzakta oldukları için 
küçük görünürler.

Güneş, sıcak gazlardan oluşur ve en çok hidrojen gazı içerir. Güneş’te ayrıca bir miktar 
helyum ve çok az miktarda oksijen, demir, magnezyum gibi maddeler de bulunur.

Güneş’in fotoğraflarını incelediğinizde küresel bir şekli olduğunu görürsünüz.

Dünya’nın katmanlı bir yapıya sahip olduğunu 4. sınıf fen bilimleri dersinde öğrenmiştiniz. 
Güneş’in yapısını gösteren aşağıdaki görseli incelerseniz Güneş’in farklı katmanları olduğunu 
görürsünüz. 

Güneş’in merkezinde çok sıcak ve çok yoğun olan çekirdek bulunur. Güneş’in enerjisi de 
burada açığa çıkar. Güneş’in gözümüzle gördüğümüz katmanı ışık küredir. Işık kürenin üze-
rinde de renk küre ve taç küre adlı iki katman bulunur. Normalde bu katmanları göremeyiz. 
Bu katmanlar bazı özel teknolojik araçlar kullanılarak incelenir. Ayrıca tam Güneş tutulması 
sırasında renk küre ve ışık küre katmanları bazı özel araçlarla da gözlemlenir. 

Dünya, diğer gezegenler ve Güneş sistemindeki tüm gök cisimleri, Güneş’in çevresinde 
dolanır. Güneş de diğer gök cisimleri gibi kendi çevresinde döner. 

Işık küre

Çekirdek

Taç küre

Renk küre

Biliyor musunuz?

Güneş sıcak gazlardan oluştuğu için yüzeyi çalkan-
tılıdır. Bu nedenle bazen yüzeyinden gaz fışkırmaları 
olabilir. Bunlara güneş parlamaları denilir. Fotoğrafta 
Güneş’in yüzeyinden büyük miktarda gazın fışkırması 
sonucunda oluşan bir güneş parlamaları görülüyor.

Kaynak: Bilim ve Çocuk, TÜBİTAK, Sayı 187/Temmuz 2013
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ELEKTRİK DEVRE ELEMANLARI

Devre elemanlarının sembol kullanılarak çizilmesinin yararları şunlardır:

	 Pratik ve kolay oluşu nedeniyle 
zamandan tasarruf sağlar.

   À
	 Elektrikli araçlardaki çok sayıda 
elektrik devresinin çizimini kolaylaştı-
rır.

   À
	 Devre elemanlarının sembollerle 
gösterimi her ülkede aynı anlamı taşır. 
Bu da ortak bilim dili oluşmasını sağ-
lar. Bilimsel iletişimi kolaylaştırır.

Devre elemanları Sembolleri

+ –

Görüşme Yapıyorum

Ya kın çev re niz de elek trik tek nis ye ni ve ya elek trik mü hen di si var sa ko nu 
ile il gi li me rak et tik le ri ni zi onlara sorunuz. Örneğin onlardan elek trik dev re le rin
de kul la nı lan sem bol le ri ve elek trik dev re le ri nin na sıl ça lıştı ğı nı öğ re nip sı nıf ta 
ar ka daşla rı nız la pay la şı nız.

kapalı anahtar

açık anahtar

İlginizi çekebilecek, günlük yaşantı
nızda karşılaşabileceğiniz çeşitli gaze
te haberlerinin bulunduğu bölümdür.

Konu içinde ilgi çekici bilgile
rin yer aldığı bölümdür.

Konularla ilgili uzman kişilerle 
yapılacak röportaj çalışmalarını 
içerir.

Konu ile ilgili tartışma yetene
ğini geliştirecek çalışmaları içerir.

74
KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE  SÜRTÜNME

NELER ÖĞRENDİK?

1. Sürtünmenin günlük hayatınızda bir problem oluşturduğuna ya da gerekli oldu
ğunadairbildiğinizörnekolaylarıaşağıdakitabloyakaydediniz.

Örnek olaylar

Sürtünme,yaşamınız
dabirproblemdir.

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

Sürtünme,yaşamınız
dagereklidir.

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

2. Kuvvet,sürtünmekuvvetivemıknatıslailgiliolarakaşağıdaverilencümlelerioku
yarakcümlelerinkarşılığıolanifadeleri“BenNeyim?”ifadesininaltınayazınız.

Benolmasaydımhareket
olmazdı.

–Benneyim?
...............................................

Benolmasaydımparaşütçüler
güvenlibirşekildeyereinemezdi.

–Benneyim?
...............................................Balıklarınyüzmesibenim

sayemdeolur.
–Benneyim?
...............................................

Ben olmasaydım frenine bastı
ğınhâldebisikletinidurduramazdın.

–Benneyim?
...............................................

Buzluvekarlızeminlerdehareketi
zorlaştırırım.

–Benneyim?
...............................................

Yüzeyilecisimarasındacismin
hareketinizorlaştırırım.

–Benneyim?
...............................................

Buzdolaplarınınkapakları,
benimetkimlekapalıtutulur.

–Benneyim?
...............................................

Konu sonlarında çeşitli tarzda 
hazırlanmış ölçme ve değerlen
dirme etkinliklerini kapsar.
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Kullanacaklar›m›z: ütü, havlu.
‹zlenecek Yol
� ‹kifler kiflilik gruplar oluflturu-

nuz.
� Havlunun s›cakl›¤›n› elinizle

kontrol ediniz. Ö¤retmeninizin göze-
timinde, hafif ›s›t›lm›fl ütüyü havlu
üzerinde gezdiriniz. Havlunun s›cak-
l›¤›n› elinizle tekrar kontrol ediniz.

� Havlunun ütüleme ifllemi
öncesinde ve sonras›ndaki s›cakl›k-
lar›n› karfl›laflt›r›n›z. Gözlemlerinizi
s›n›fa sununuz.

Sorular› Cevaplayal›m

• Havlunun s›cakl›¤›, ütüleme iflleminden sonra neden artm›flt›r?

• Ütüden havluya ne geçmifltir?

4. Etkinlik: Ütü Is›t›r ve Düzeltir

S›cakl›klar› farkl› iki madde temas ettirildi¤inde s›cakl›¤› yüksek olan maddeden s›cakl›¤› dü-
flük olan maddeye s›cakl›k akt›¤›n› düflünebilirsiniz. Oysa ›s› ak›fl› olur. Is›n›n ak›fl yönü 4. etkin-
likte gördü¤ünüz gibi her zaman s›cakl›¤› yüksek olan maddeden düflük olan maddeye do¤rudur.

Ayn› maddelere farkl› sürelerde ›s› verilirse ne olur? Bunu bir sonraki sayfada yer alan etkin-
li¤i yaparak anlayabilirsiniz.

Is› al›flveriflini daha iyi anlamak için afla¤›daki etkinli¤i yapmal›s›n›z.

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

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

P›nar’›n sütü s›cak,
Deniz’in sütü so¤uk. An-
cak P›nar sütünü ›l›k iç-
mek istiyor. Nas›l bir çö-
züm önerirsiniz?

• Is› Alan Maddenin S›cakl›¤› Artar

Bu süt çok s›cak.
Ben bunu içemem.

4. ünitede 
kullanılan 
simge
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“Gözlem” etkinli¤inde, ast›¤›n›z çubuk m›knat›s›n her yerde pusula i¤nesi gibi
kuzey - güney do¤rultusunda yönlendi¤ini gözlemlediniz. Bu nedenle m›knat›s›n ku-
zeyi gösteren ucu N, güneyi gösteren ucu S harfleri ile gösterilir.

Gözlem

Etkinlikte elinizdeki m›knat›s› arabaya yaklaflt›r-
d›¤›n›zda araba sizden uzaklafl›rsa m›knat›slar›n ku-
tuplar›n›n ayn› cins; size do¤ru yaklafl›rsa m›knat›sla-
r›n kutuplar›n›n z›t cins oldu¤unu görürsünüz.

Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelli¤i gösteren maddelere m›knat›s denir. Afla-
¤›da çeflitli m›knat›slar verilmifltir. ‹nceleyiniz.

Bir çubuk m›knat›s› ortas›ndan iplikle ba¤lay›n›z. M›knat›s› ser-
bestçe dönebilece¤i bir yere as›n›z. M›knat›s›n alt›na bir pusula yer-
lefltiriniz. M›knat›s ve pusula i¤nesinin do¤rultular› ayn› m›? M›knat›-
s›n uçlar›n›n hangi yönleri gösterdi¤ini pusula yard›m› ile belirleyiniz.
M›knat›s› de¤iflik yönlerde asarak m›knat›s ve pusula i¤nesini göz-
lemleyiniz. Her ast›¤›n›z yönde m›knat›s›n do¤rultusuyla pusula i¤ne-
sinin do¤rultusunun ayn› olup olmad›¤›n› belirleyiniz.

Not: M›knat›s›n ve pusulan›n etkileyece¤i elektronik donan›ml›
televizyon, bilgisayar gibi eflyalar ile bankamatik kart›, CD gibi cisim-
lerden uzakta çal›fl›n›z.

S: S: 4949
E:E: 33

Bir grup ö¤renci, s›ralar›n›n üzerindeki kurflun kalem, cam bilye, pinpon topu, plastik
poflet, metal, atafl, toplu i¤ne, anahtar, bak›r tel, alüminyum folyo, makas vb. cisimlerin
m›knat›s ile etkileflimini gözlemlemektedir.

“Hangi cisimler m›knat›s taraf›ndan çekildi? Hangi cisimler m›knat›s taraf›ndan çekilme-
di?” sorular›n› cevapland›rarak sonuçlara göre afla¤›daki tabloyu doldurunuz.

M›knat›s taraf›ndan çekilen cisimler M›knat›s taraf›ndan çekilmeyen cisimler

Gözlemlerinize dayana-
rak iki m›knat›s›n z›t kutup-
lar›n›n birbirini çekti¤ini, ayn›
kutuplar›n ise birbirini itti¤ini
söyleyebilir misiniz?

Çubuk m›knat›s U m›knat›s Halka m›knat›s At nal› m›knat›s

3. ünitede 
kullanılan 
simge

2. ünitede 
kullanılan 
simge

1. ünitede 
kullanılan 
simge
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‹nsanlar, üzerinde yaflad›klar› yerküreyi ve
bulutsuz gecelerde daha çok ilgi çekici olan uza-
y› her zaman ilginç bulmufllard›r. Çok güçlü et-
kilerinin oldu¤una inand›klar› Ay ve Günefl gibi
gök cisimlerini merak edip bunlarla ilgilenmifl-
lerdir. Bu ilgi, ilk ça¤lardan beri sürmektedir. ‹n-

sanlar ilk ça¤larda gökyüzüne bakarak tan›mad›klar› cisimleri incelemeye çal›flm›fllar ve evrenle il-
gili pek çok yanl›fl görüfl ortaya atm›fllard›r.

Bilim ve teknolojinin geliflmedi¤i bu dönemlerde Dünya’n›n yuvarlak, düz bir tepsi biçiminde
oldu¤u düflünüldü. Kimine göre Dünya denizlerde yüzen ve etraf› da¤larla çevrili olan bir disk idi.
Kimine göre ise gölde yüzen dev bir timsah›n s›rt›ndayd›. Kimi de Ay’›n, geceleri ›fl›k vermek için
var oldu¤una inand›.

Bu dönemlerde insanlar Günefl ve Ay’›n hareket etti¤ini, Dünya’n›n ise hareket etmedi¤ini
düflünmüfllerdir.

Aristo, Batlamyus (Batlemus) ve Galileo (Galile), bu konularda fikir yürütmüfl bilim insanlar›n-
dan baz›lar›d›r. Her insan gibi onlar da zaman zaman yan›larak, yanl›fl fikirler öne sürmüfllerdir.
Batlamyus, evrenin merkezinde Dünya’n›n oldu¤unu, Günefl ve di¤er y›ld›zlar›n onun etraf›nda
döndü¤ünü ileri sürmüfltür.

Bilim ve teknolojideki ilerlemelerin sonucunda insano¤lu teleskop gibi araçlar gelifltirmifl, bütün
gök cisimlerini gözledikleri ve araflt›rma yapt›klar› birimler kurmufl, Günefl, Ay ve Dünya’n›n uzay
denilen bofllukta bulunduklar›n› anlam›fllard›r. Yap›lan bilimsel araflt›rma ve çal›flmalar sonucunda,
gök cisimlerinin flekli ve büyüklü¤ü ile ilgili gerçek bilgilere ulaflm›fl bulunmaktay›z.

Dünya, Günefl ve Ay’›n fiekli Neye Benziyor?
Günefl, Dünya ve Ay’›n flekilleri için ne söyleyebilirsiniz? Afla¤›daki foto¤raflar›n nas›l elde

edildi¤ini merak ettiniz mi?

1. Dünya, Günefl ve Ay’›n fiekil ve Büyüklükleri
4. s›n›fta “Gezegenimiz Dünya” ünitesiyle bafllayan süreç, bu bölümde Günefl, Dünya ve Ay

aras›ndaki benzerlik ve farkl›l›klar› tan›yaca¤›n›z gökyüzü maceras›yla devam edecektir. 

Apollo 10 Uzay Gemisi’nin Ay’a yolculu¤unda astronotlar›n çekti¤i Dünya foto¤raflar›

Yerküre modelini s›n›f›n›za getiriniz. Dünya foto¤raflar› ile kürenin flek-
li aras›nda ne gibi benzerlikler, farkl›l›klar gördünüz? Dünya’m›z›n küreye
benzedi¤ini söyleyebilir misiniz? Parma¤›n›z› küre modelinde Türkiye’nin
bulundu¤u yere koyunuz. Küreyi sürekli ayn› yönde döndürerek parma¤›-
n›z› yeniden ayn› noktaya getirmeye çal›fl›n›z. Yerküre modeli, küre biçi-
minde olmasayd› parma¤›n›z› yeniden Türkiye üzerine getirebilir miydiniz?

4. s›n›fta Dünya’n›n
flekli ve yap›s› hakk›nda
bilgiler edinmifltiniz. Bil-
gilerinizi hat›rlamaya ne
dersiniz?

S: S: 6767
E:E: 11



10

7. ünitede 
kullanılan 
simge
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Ö⁄RENME
ALANI F‹Z‹KSEL OLAYLAR

Ampul nas›l ›fl›k veriyor?
Baz› durumlarda benimle
bir ilgisi olabilir mi?

Devrenizde elektrik
enerjisinin kullan›ld›¤›
bir eleman›n bulunma-
s› flartt›r.

Robot bu dü-
flüncesiyle neyi
kastediyor?

5. ünitede 
kullanılan 
simge

Etkinlikleri 
yaparken laboratu
varda veya sınıf içe
risinde herhangi bir 
zarar görülmemesi 
için alınabilecek 
tedbirleri gösteren 
güvenlik uyarılarını 
belirtir.
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GÜVENLİĞİMİZ İÇİN
Etkinlikleriyaparkengüvenlikuyarılarınadikkatetmeliyiz.

GÖZ GÜ VEN Lİ Ğİ
Kimyasalmaddelerleçalışırkenyadagözümüzezararvermeolasılı

ğıolantümçalışmalardagözlükkullanmalıyız.
KES KİN VE SİV Rİ UÇ LU Cİ SİM LER
Keskin,sivriuçlucisimlerikullanırkenbüyüklerimizdenyardımalmalı

vedikkatliolmalıyız.
EL Dİ VEN
Ellerimizinkirlenmemesivezarargörmemesiiçineldivengiymeliyiz.
ISI
Isıkaynağıvesıcakmaddelerikullanırkendikkatliolmalıyız.Maşayla

kavradığımızdeneytüpündebirşeyısıtırkentüpükendimizdenvearka
daşlarımızdanuzaktutmalıyız.

ELEK TRİK
Kullanacağımızaracın fişiniprize takmadanöncedüğmesinikapalı

konumdatutmalıveellerimizinkuruolmasınadikkatetmeliyiz.Elektrikli
aletlerleişimizbittiğindearacındüğmesinikapatıpfişiprizdençekmeliyiz.

KİM YA SAL LAR
Kimyasalmaddelerleçalışırkençokdikkatliolmalıyız.Önlük,eldiven

vegözlüküzerimizesıçrayabilecekkimyasalmaddelerekarşıönemlibir
koruyucudur.

Üzerimize bir kimyasal madde sıçradığında öğretmenimize haber
vermelivekimyasalmaddeninsıçradığıalanısabunlusuileyıkamalıyız.

ÖN LÜK
Giysilerimizinkirlenmemesivezarargörmemesiiçinönlükgiymeliyiz.
TE MİZ LİK
Kirlendiğindeveçalışmalarımızbittiğindeellerimiziyıkamalıyız.
CAM ARAÇ VE GE REÇ LE Rİ
Etkinliktekullandığımızcamaraçvegereçlerimutlakakontroletme

liyiz.Bunların temizolduğundan,kırıkveçatlakolmadığındaneminol
malıyız.Kırılancameşyalardanöğretmenimizihaberdaretmeliveısıya
dayanıklıaraçlarkullanmalıyız.

HAY VAN GÜ VEN Lİ Ğİ
Doğaincelemelerisırasındakarşılaşacağımızhayvanlaradokunma

malıyız.Dokunmakistediğimizhayvanlarhakkındaöğretmenimizdenbil
gialmamızyararlıolacaktır.Etkinliğinsonundaellerimizisabunlusuyla
yıkamalıyız.

BİT Kİ GÜ VEN Lİ Ğİ
Etkinlik sırasında kullandığımız bitkileri ya da bitki parçalarını asla

yememeli, dokunduktan sonra ellerimizi yıkamalıyız. Mümkünse çalış
malarınbitimindesaksıveyatopraktanaldığımızbitkileritekraryerlerine
dikmeliyiz.

GÜVENLİĞİMİZ İÇİN
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GÜNEŞ, DÜNYA VE AY

1. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıdaki cümlelerin başındaki noktalı yerlere cümlelerin ifade ettiği 
bilgi doğru ise “D” yanlış ise “Y” harfi yazınız.

(....)  1. Ay’ın sürekli değişik yüzünü görürüz.

(....)  2. Dolunay evresinde Ay’ın Dünya’ya bakan yüzü tamamen görünür.

(....)  3. Ay, Dünya ile birlikte Güneş’in etrafında dolanır.

(....)  4. Dünya, Güneş’ten daha büyüktür.

(....)  5. Yeni ay evresinde Ay görünmez.

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerine verilen sözcük veya sözcük 
gruplarından uygun olanı yazarak cümleyi tamamlayınız.

1. Güneş, Dünya ve Ay’ın şekli .................. benzer.

2. Dünya kendi etrafında ......................... ......................... yaparken aynı zamanda da Gü-
neş etrafında dolanır.

3. Ay, Güneş ve Dünya arasındaki büyüklük sıralaması büyükten küçüğe doğru; 
........................ , ......................... ve ......................... şeklindedir.

4. Ay kendi etrafında dönerken aynı zamanda da ...................... etrafında dolanır.

5. Ay, .................. etrafındaki dönüşünü yaklaşık 27,3 günde tamamlar.

Dünya

küreDünya dönme hareketi Güneş

Güneş

Ay

Dünya hava

C. Aşa ğı da ki soruların doğru cevabını işaretleyiniz.
1. Ay’ın hareketleri ile ilgili olarak hangileri söylenebilir?
  I. Kendi çevresinde döner.
 II. Dünya’nın çevresinde dolanır.
 III. Güneş’in çevresinde dolanır.

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I, II ve III
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GÜNEŞ, DÜNYA VE AY

Proje Çalışmaları: Ay’ın Evreleri Modeli

İçerik Beklenen Performans Süre Değerlendirme

Güneş, Dünya ve 
Ay

• Yaratıcı düşünce
• Model oluşturma
• Araştırma yapma

2 hafta
Dereceli Puanlama 

Anahtarı

Sevgili öğrenciler,
Bu çalışma, sizin yaratıcı düşünce, model oluşturma ve araştırma yapma becerilerini-

zin gelişmesine katkıda bulunacaktır.
Çalışmanızı yaparken 188. sayfadaki “Proje Nasıl Hazırlanır?” basamaklarını okumalı-

sınız. Ayrıca aşağıdaki adımları izlemeniz modelinizi yapmanızda yardımcı olacaktır.
1. Modelinizi yaparken öğretmeninizden yardım alabilirsiniz. Öğretmeninizin rehber-

liğinde çalışma gruplarınızı oluşturunuz. Grup arkadaşlarınız arasında görev paylaşımı 
yapınız. Modeliniz için size aşağıda örnek bir model verilmiştir. Siz farklı malzemeler kul-
lanarak farklı modeller oluşturabilirsiniz.

2. Ay’ın evrelerinin oluşumu hakkında araştırma yapınız. Yapacağınız model ile ilgili 
hipotezinizi kurunuz. Örneğin “Ay’ın evrelerinin oluşum nedeni Güneş’ten aldığı ışığı yan-
sıtmasıdır.” gibi.

3. Modelinizi yapmak için hangi malzemeleri seçeceğinizi belirleyiniz. (Kapalı karton 
kutu, el feneri, ip, pinpon topu, makas, cetvel, yapıştırıcı bant).

4. Kapalı kutunun bir yüzüne el fenerinin girebileceği büyüklükte bir delik açınız. 
Pinpon topunu iple kutunun kapağına, pinpon topu kutu içinde olacak şekilde yapıştırıp 
sarkıtınız. Kutunun kapağını kapatınız.

5. Astığınız topla aynı hizada kutunun her yüzüne gözetleme delikleri açınız. El fene-
rinin ışığını açarak el feneri için açılan deliğe yerleştiriniz. Gözetleme deliklerinden pinpon 
toplarına bakarak pinpon toplarının aydınlık ve karanlık kısımlarını gözlemleyiniz.

6. Gözlem sonuçlarınızı defterinize çizerek gösteriniz. Çalışmanız için bir rapor hazır-
layınız. 

7. Yaptığınız modeli öğretmeninizin belirlediği tarihte sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

Bu çalışmadaki performansınız “Dereceli Puanlama Anahtarı” ndaki ölçütlere göre 
öğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir.

Yaptığınız bu modeli yıl sonunda “Bilim Şenliği” nde sunmak üzere saklayınız.

FEN, MÜHENDISLIK VE

GIRIŞIMCILIK UYGULAMALARI

Ünite sonunda, ünitede öğrendi
ğiniz bilgilere yönelik çeşitli türdeki 
sorulardan oluşan değerlendirme 
çalışmalarını içerir.

6. ünitede 
kullanılan 
simge

ORGANİZASYON ŞEMASI

Fen, Mühendislik 
ve Girişimcilik 
Uygulamaları bölümle
rinde ele alınan konu
lara ilişkin problem
lerin farkına vararak 
problemleri tanımla
yacaksınız. Alternatif 
çözüm yolları belir
leyerek, bu çözüm 
yollarını karşılaştırarak 
en uygun olanı belir
leyeceksiniz. Bir ürün 
ortaya çıkararak bu 
ürünü en etkili şekilde 
sunacaksınız.
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GÜVENLİĞİMİZ İÇİN
Et kin lik le ri ya par ken gü ven lik uya rı la rı na dik kat et me li yiz.

GÖZ GÜ VEN Lİ Ğİ
Kim ya sal mad de ler le ça lı şır ken ya da gö zü mü ze za rar ver me ola sı lı-

ğı olan tüm ça lış ma lar da göz lük kul lan ma lı yız.
KES KİN VE SİV Rİ UÇ LU Cİ SİM LER
Kes kin, siv ri uç lu ci sim le ri kul la nır ken bü yük le ri miz den yar dım al ma lı 

ve dik kat li ol ma lı yız.
EL Dİ VEN
El le ri mi zin kir len me me si ve za rar gör me me si için el di ven giy me li yiz.
ISI
Isı kay na ğı ve sı cak mad de le ri kul la nır ken dik kat li ol ma lı yız. Ma şay la 

kav ra dı ğı mız de ney tü pün de bir şey ısı tır ken tü pü ken di miz den ve ar ka-
daş la rı mız dan uzak tut ma lı yız.

ELEK TRİK
Kul la na ca ğı mız ara cın fi şi ni p ri ze tak ma dan ön ce düğ me si ni ka pa lı 

ko num da tutmalı ve el le ri mi zin ku ru ol ma sı na dik kat et me li yiz. Elek trik li 
alet ler le işi miz bit ti ğin de ara cın düğ me si ni ka pa tıp fi şi priz den çek me li yiz.

KİM YA SAL LAR
Kim ya sal mad de ler le ça lı şır ken çok dik kat li ol ma lı yız. Ön lük, el di ven 

ve göz lük üze ri mi ze sıç ra ya bi le cek kim ya sal mad de le re kar şı önem li bir 
ko ru yu cu dur.

Üze ri mi ze bir kim ya sal mad de sıç ra dı ğın da öğ ret me ni mi ze ha ber 
ver me li ve kim ya sal mad de nin sıç ra dı ğı ala nı sa bun lu su ile yı ka ma lı yız.

ÖN LÜK
Giy si le ri mi zin kir len me me si ve za rar gör me me si için ön lük giy me li yiz.
TE MİZ LİK
Kir len di ğin de ve ça lış ma la rı mız bit ti ğin de el le ri mi zi yı ka ma lı yız.
CAM ARAÇ VE GE REÇ LE Rİ
Et kin lik te kul lan dı ğı mız cam araç ve ge reç le ri mut la ka kon trol et me-

li yiz. Bun la rın te miz ol du ğun dan, kı rık ve çat lak ol ma dı ğın dan emin ol-
ma lı yız. Kı rı lan cam eş ya lar dan öğ ret me ni mi zi ha ber dar et me li ve ısı ya 
da ya nık lı araç lar kul lan ma lı yız.

HAY VAN GÜ VEN Lİ Ğİ
Do ğa in ce le me le ri sı ra sın da kar şı la şa ca ğı mız hay van la ra do kun ma-

ma lı yız. Do kun mak is te di ği miz hay van lar hak kın da öğ ret me ni miz den bil-
gi al ma mız ya rar lı ola cak tır. Et kin li ğin so nun da el le ri mi zi sa bun lu suy la 
yı ka ma lı yız.

BİT Kİ GÜ VEN Lİ Ğİ
Et kin lik sı ra sın da kul lan dı ğı mız bit ki le ri ya da bit ki par ça la rı nı as la 

ye me me li, do kun duk tan son ra el le ri mi zi yı ka ma lı yız. Müm kün se ça lış-
ma la rın bi ti min de sak sı ve ya top rak tan al dı ğı mız bit ki le ri tek rar yer le ri ne 
dik me li yiz.

GÜVENLİĞİMİZ İÇİN
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ÖĞRENME
ALANI

ÖĞRENME
ALANI DÜNYA VE EVRENDÜNYA VE EVREN

Güneş’in özellikleri 
hakkında neler biliyoruz? 
Güneş’in şekli neye 
benziyor?

Güneş, Dünya ve Ay 
hareket ediyor mu?

Ay’ın şekli de Dünya 
ve Güneş’e benziyor 
mu? Ay da Güneş kadar 
büyük mü?
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1.
ÜNİTE

GÜNEŞ, DÜNYA VE AY

Neler Öğreneceğiz?

• Bu ünitede Güneş ve Ay’ın temel özel-
liklerini, şekillerini, boyutlarını ve yapılarını 
tanıyıp kavrayacağız. Güneş’in dönme hare-
ketini, Ay’ın dönme ve dolanma hareketini 
öğreneceğiz. Dünya ve Ay arasında hareket 
ilişkisine bağlı olarak Ay’ın evrelerinin mey-
dana geldiğini açıklayacağız. Güneş, Dünya 
ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini kavra-
yacağız.

Anahtar Kavramlar

 Güneş’in yapısı ve dönme hareketi

 Ay’ın yapısı

 Ay’ın dönme ve dolanma hareketi

 Ay’ın evreleri

 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirine göre 
hareketleri

Güneş, Dünya ve Ay hakkında neler 
biliyoruz?
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Güneş’in Yapısı ve Özellikleri1.

Burası “Uzay Tiyatrosu!” 

Gözde o gün çok heyecanlıydı. Çünkü 
öğretmenleri o gün onları sınıfça planetar-
yuma götüreceğini söylemişti. Öğretmenleri 
onlara “Gök bilime meraklıysanız planetar-
yum tam size göre bir yer. Planetaryumda 
yıldızlara yolculuk edebilir, Ay, Güneş ve 
gezegenleri başka bir gezegendeymiş gibi 
izleyebilirsiniz.” demişti. “Ayrıca zamanı 
hızlandırarak Dünya’nın kendi ekseninde 
ve Güneş’in çevresinde dönüşünü izleyebi-
lirsiniz. İsterseniz bulutları aşarak Dünya’ya 
iniş yapar sonra tekrar havalanıp Ay’a uça-
bilirsiniz. Kendinizi uzaydaymış gibi hissedebilirsiniz.” demişti.

Böyle bir yerde uzayda dolaşmanın heyecanını düşünsenize! Sanki uzayda dolaşan 
bir astronot olursunuz. Gözde bütün bunları düşündükçe çok heyecanlanmış, bir an önce 
planetaryuma gitmek istemişti. Planetaryumlara “uzay tiyatrosu”, “yıldız evi”, “gezegen 
evi” ya da “gökevi” denildiğini de öğrenmişti. Gözde, en çok Güneş, Ay ve Dünya hakkın-
da neler öğrenebileceğini merak etmişti.

Siz de Gözde gibi Güneş’in özelliklerini merak ediyor musunuz? Güneş’in şekli, yapısı 
ve hareketleri hakkında ne gibi tahminlerde bulunabilirsiniz? Tahminlerinizi arkadaşlarınızla 
paylaşınız.

Güneş, evrendeki yüz milyarlar-
ca yıldızdan biridir. Ama Güneş’in 
Dünya için önemi çok büyüktür. 
Çünkü Güneş, Dünya’da yaşayan 
tüm canlıların ısı ve ışık kaynağıdır.

Güneş, kendi adını taşıyan siste-
min en önemli parçasıdır. Bu sisteme 
Güneş sistemi adı verilmektedir.
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Güneş gerçekte orta büyüklükte bir yıldızdır. Gece gökyüzünde gördüğünüz yıldızların 
birçoğu Güneş’ten daha büyük ve daha parlaktır. Bunlar Dünya’dan  çok uzakta oldukları için 
küçük görünürler.

Güneş, sıcak gazlardan oluşur ve en çok hidrojen gazı içerir. Güneş’te ayrıca bir miktar 
helyum ve çok az miktarda oksijen, demir, magnezyum gibi maddeler de bulunur.

Güneş’in fotoğraflarını incelediğinizde küresel bir şekli olduğunu görürsünüz.

Dünya’nın katmanlı bir yapıya sahip olduğunu 4. sınıf fen bilimleri dersinde öğrenmiştiniz. 
Güneş’in yapısını gösteren aşağıdaki görseli incelerseniz Güneş’in farklı katmanları olduğunu 
görürsünüz. 

Güneş’in merkezinde çok sıcak ve çok yoğun olan çekirdek bulunur. Güneş’in enerjisi de 
burada açığa çıkar. Güneş’in gözümüzle gördüğümüz katmanı ışık küredir. Işık kürenin üze-
rinde de renk küre ve taç küre adlı iki katman bulunur. Normalde bu katmanları göremeyiz. 
Bu katmanlar bazı özel teknolojik araçlar kullanılarak incelenir. Ayrıca tam Güneş tutulması 
sırasında renk küre ve ışık küre katmanları bazı özel araçlarla da gözlemlenir. 

Dünya, diğer gezegenler ve Güneş sistemindeki tüm gök cisimleri, Güneş’in çevresinde 
dolanır. Güneş de diğer gök cisimleri gibi kendi çevresinde döner. 

Işık küre

Çekirdek

Taç küre

Renk küre

Biliyor musunuz?

Güneş sıcak gazlardan oluştuğu için yüzeyi çalkan-
tılıdır. Bu nedenle bazen yüzeyinden gaz fışkırmaları 
olabilir. Bunlara güneş parlamaları denilir. Fotoğrafta 
Güneş’in yüzeyinden büyük miktarda gazın fışkırması 
sonucunda oluşan bir güneş parlamaları görülüyor.

Kaynak: Bilim ve Çocuk, TÜBİTAK, Sayı 187/Temmuz 2013
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Güneş’in büyüklüğü hakkında neler 
söyleyebilirsiniz? Yandaki görseli incele-
diğinizde Güneş ve Dünya’nın büyüklüğü 
hakkında az da olsa size bir fikir verebilir. 

Güneş, Güneş sistemindeki en 
büyük gök cismidir. Öyle ki 1.300.000 
tane Dünya’yı içine alabilir. Güneş’in çapı 
Dünya’nın 109 katıdır. Bu büyüklük kar-
şılaştırmasını göz önüne alarak siz de 
Güneş’i temsil eden bir model yapmak 
için aşağıdaki etkinliği yapınız.

1. Etkinlik : Yıldızımız Güneş

Araştırma sorusu: Güneş’in büyüklüğü ile Dünya’nın büyüklüğünü karşılaştırarak 
model hazırlamak.

İz le ne cek Yol

+ Güneş’in ve Dünya’nın büyüklüklerinin nasıl olduğu hakkında araştırma yapınız.

+ Güneş’i ve Dünya’yı temsil edecek modeliniz için malzemelerinizi belirleyiniz.

+ Malzemelerinizi kullanarak Güneş modelinizi yapınız.

+ Yaptığınız modeli sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.
So ru la rı Ce vap la ya lım
• Güneş’in ve Dünya’nın büyüklüğü hakkında neler söyleyebilirsiniz?

NELER ÖĞRENDİK?

Aşağıdaki cümleleri okuyarak doğru ise “D” yanlış ise “Y” kutucuğunu işaretleyiniz.
          D Y

1. Güneş, küresel bir şekle sahip yıldızdır.

2. Güneş, Güneş sisteminin tek yıldızıdır.

3. Güneş’in, sıvı maddelerden oluşan bir yapısı vardır.

4. Güneş, Dünya’nın çevresinde dolanır.

Güneş

Dünya
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Ay’ın Yapısı ve Özellikleri2.

Gözde ve arkadaşları planetaryumda büyü-
lenmiş  gibi hissediyorlardı. Planetaryum aslında 
bir çeşit sinema salonuydu. Burada görüntüler 
projeksiyon adı verilen bir aygıtla perdeye yansı-
tılıyordu. Perdeler düz değil, yarım küre biçimin-
deydi. Gözde perdeye baktığında Ay’ı ve Dünya’yı 
gördü. Ay ne kadar güzel görünüyordu. Dünya’yı 
ve Ay’ı uzaktan izlemek çok zevkliydi. Gözde, 
Ay’ın ve Dünya’nın büyüklüğünü bu perde üzerin-
deki görüntülerde karşılaştırdı.

Geceleri Ay kendiliğinden parlıyormuş 
gibi görünür. Ama gerçekte Ay, Güneş’ten 
aldığı ışığı yansıtmaktadır.

Güneş sürekli olarak Ay’ın önce bir yüzü-
nü, sonra diğer yüzünü aydınlatır. Ay bu ışığı 
yansıtarak Dünya’ya gönderir.

Ay’ı daha yakından görebilmek için dür-
bün kullanabilirsiniz. Gördüğünüz büyük 
koyu renkli lekeler kraterlerdir. Bunlar Ay’ın 
yüzeyine çarpan gök taşlarının açtığı büyük 
çukurlardır. Ay, küresel bir şekle sahiptir.

Tartışma

Ay’ın çok ince bir atmosferi olduğunu biliyorsunuz. Peki Ay’da canlıların yaşayabile-
ceği ortamlar oluşturulabilir mi? Fikirlerinizi arkadaşlarınızla tartışınız.

Bir gezegenin etrafında dönen herhangi bir cisme uydu denir. Dünya’nın uydusu 
olan Ay da Dünya’nın çevresinde dolanır. Ay’ın çapı Dünya’nın çapının dörtte biri 
kadardır. Son yıllarda yapılan incelemelerde Ay yüzeyinde atmosfer tabakası olarak 
adlandırılan ince bir gaz tabakası bulunduğu tespit edilmiştir. Ay’da yaşam da yok-
tur. Ay’ın Dünya etrafında dolanma süresi yaklaşık 27,3 Dünya gününe denk gelir. 
Ay’ın ekvator çapı 3476 kilometredir.
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Biliyor musunuz?

Ay’a ilk insanların ayak basması 20 Temmuz 1969 
yılında olmuştur. Astronotlar Ay’a Apollo 11 adı verilen 
uzay aracı ile gitmişlerdir. Bu uzay aracından Edwın, 
Aldrin (Edvin Aldrin) ve Neil Armstrong (Neil Armstong) 
bulunuyordu. Neil Armstrong, Ay’a ayak basan ilk kişidir.

Kaynak: Yıldızlar ve Gezegenler, 

TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları

Ay’ın Hareketleri3.

Dünya’mızın Uydusu Ay

Yaz gecelerinde çimenlere uzanıp 
gökyüzüne baktığınızda Ay’a gidebil-
meyi ve onun üzerinde yürümeyi hiç 
hayal ettiniz mi? Teknolojideki iler-
lemelerle belki bir gün bu hayalinizi 
gerçekleştirebilirsiniz.

Ay’ın yeryüzünden her zaman 
aynı yüzünü gözlediğimizi biliyor 
muydunuz?

Peki neden Ay’ın hep aynı yüzü-
nü görürüz?

Zaman zaman Ay’ı gözlemlerken 
yüzeyinde gördüğünüz koyu renkli 
lekeler, geniş ve düz alanlardır. Çok 
önceleri bu görüntüler bir insan yüzüne benzetilmiş ve “aydaki adam” olarak adlandırılmıştır.

Bulutsuz bir gecede gökyüzüne baktığınızda Ay’ı görebilirsiniz. Bir cismi görebilmeniz için 
o cismin ışık kaynağı ya da bir ışık kaynağı tarafından aydınlanmış olması gerekmez mi?

Yapılan gözlemlere ve incelemelere göre Ay’ın küre biçiminde ve ışıksız bir gök cismi 
olduğunu söyleyebiliriz. Öyleyse Ay, yeryüzünden görünmesini sağlayan ışığı nereden alıyor? 
Dünya’mızı da Ay’ı da aydınlatan bu ışık kaynağı Güneş’tir.

Dünya’nın dönme ve dolanma hareketlerini hatırlayınız. Ay’ın da hareketli olduğunu düşü-
nür müsünüz? O hâlde Ay nasıl hareket eder?



19
GÜNEŞ, DÜNYA VE AY

Ay’ın Evreleri4.

Ay, Dünya gibi kendi etrafında dönerken aynı 
zamanda Dünya etrafında da dolanmaktadır.

Zaman kavramı olarak ay ise 1 yılın 28, 29, 30 ve 
31 gün arasında değişen 12 farklı zaman dilimidir. Bir 
yıl, Dünya’nın Güneş çevresindeki dolanma süresidir. 
Bir yıl 12 aydan oluşur.

Ay’ı her zaman gökyüzünde görebilir misiniz? Ay, gökyüzünde hep aynı şekilde mi görü-
nüyor? Aşağıda gördüğünüz fotoğraflar Ay’a aittir. Farklı zamanlarda çekilen fotoğraflarda 
Ay neden farklı şekillerde görülüyor?

Yeni ay İlk dördün

Dolunay Son dördün Yeni ay

Yukarıdaki fotoğraflarda Ay’ın görünümünde meydana gelen değişiklikleri dikkatlice ince-
leyiniz. Ay’ın bir süre sonra başlangıçtaki hâline döndüğü dikkatinizi çekti mi? Ay’ın değişik 
şekillerde görünmesinin Dünya etrafındaki dolanımıyla ilgisi var mıdır? Tahminlerinizi arkadaş-
larınızla tartışınız.

Yukarıdaki fotoğraflarda gördüğünüz gibi Dünya’dan baktığımızda Ay’ın aydınlık görünen 
yüzü belli şekillerde görünür. Buna Ay’ın evreleri denir. Ay’ın 4 ana, 2 ara evresi vardır. Ay’ın 
ana evreleri yaklaşık 1 hafta sürer. Ay’ın ana evreleri yeni Ay, ilk dördün, dolunay ve son dör-
dündür. Ara evreleri ise hilal ve şişkin aydır. Yukarıdaki görsellerde göründüğü bu şekiller her 
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NELER ÖĞRENDİK?

Aşağıdaki şemada ilgili yere Ay’ın ana evrelerinin adlarını yazınız. Altındaki daire-
lere de evrelerin resimlerini çiziniz.

Ay’ın Evreleri

•  ............................... •  ...............................•  ............................... •  ...............................

zaman aynı sırayı izler. Yukarıdaki fotoğrafta Ay Güneş ile Dünya arasında kaldığında onu 
göremeyiz. Çünkü Ay’ın ışık almayan yüzü Dünya’ya dönüktür. Ay’ın bu durumuna yeni ay 
denir. Yeni ay durumundan bir hafta sonra Ay’ın ışık alan yüzünün yarısı Dünya’dan D harfi 
şeklinde görülür. Ay’ın bu görünümüne ilk dördün denilir. İlk dördünden bir hafta sonra Ay’ın 
ışık alan yüzünün tamamı Dünya’dan görülür. Bu durumda Ay, dolunay hâlindedir.Dolunay 
hâlinden bir hafta sonra Ay’ın ışık alan yüzünün yarısı ters D harfi gibi görünür. Ay’ın bu görü-
nümüne de son dördün denilir. 

Hilal evresi Ay, Güneş’in doğusunda olduğu zamanda görülür. Dünya’dan bakıldığında Ay 
ters “C” harfi veya “C” harfi gibi görünür. Şişkin ay, Ay’ın ilk dördün evresi ile dolunay evresi 
veya dolunay evresi ile son dördün evresi arasında görülen ara evredir.

Ay’ın evrelerinin görülme nedeni olarak Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi ve 
Güneş’ten aldığı ışığı yansıtması gösterilebilir.
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Güneş, Dünya ve Ay5.

Güneş, Dünya ve Ay’ın şekilleri ile hareketleri için ne söyleyebilirsiniz? Aşağıdaki fotoğ-
rafları inceleyerek Dünya ve Ay’ın şekli ile ilgili tahminlerinizi arkadaşlarınızla tartışınız.

Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirine göre hareketlerini aşağıdaki rol oynama etkinliği ile ince-
leyelim. Bu hareketleri canlandırmak eğlenceli olmaz mı?

Dünya Ay’ın Dünya’dan görünümü

2. Etkinlik: Durmadan Dönüyorlar

Kul la na cak la rı mız: tebeşir, el feneri.
İz le ne cek Yol
+ Üçer kişilik gruplar oluşturunuz.
+ Dünya’nın Güneş etra-

fındaki dolanma hareketini 
gösteren hayalî şekli öğret-
meninizden tebeşirle yere çiz-
mesini isteyiniz. Güneş rolünü 
oynayan öğrenci, resimdeki 
gibi şeklin ortasında duracak 
ve el fenerini tutacaktır. Dünya 
rolünü oynayan öğrenci, çizgi üzerinde bir noktada beklerken Ay rolünü oynayan arkadaşı, 
yanında duracaktır.

+ Dünya rolünü oynayan öğrenci kendi etrafında dönerek çizgi üzerinde yürüsün. 
Ay rolünü oynayan öğrenci de onun çevresinde dolanırken kendi etrafında da dönsün. Bu 
sırada Güneş rolünü oynayan öğrenci, el fenerinden çıkan ışıkları, Dünya rolünü oynayan 
arkadaşına doğru sürekli olarak tutsun.

So ru la rı Ce vap la ya lım
• Ay, Dünya etrafında dolanırken kendi etrafında hangi hareketi yapar?
• Bu etkinlikte Ay ve Dünya’nın kaç tür hareketini belirlediniz? Bu hareketler nelerdir?
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Ay’ın hareketlerini Dünya’nın hareketlerine benzetebilir misiniz?
Yaptığınız etkinlikte Ay ve Dünya’nın kendi çevrelerindeki ve her ikisinin birlikte Güneş 

etrafındaki hareketlerini canlandırdınız. Ay, Dünya gibi kendi etrafında dönerken aynı zaman-
da Dünya ile birlikte Güneş’in etrafında da dolanmaktadır. Dünya da hem kendi etrafında 
dönmekte hem de Güneş etrafında dolanmaktadır.

Ay, Dünya etrafındaki dolanımını ve kendi etrafındaki dönüşünü 27,3 günde tamamlar. Bu 
sürelerin birbirine eşit olması, Dünya’dan bakıldığında Ay’ın daima aynı yüzünün görülmesine 
neden olur. 

Yukarıdaki görseli incelediğinizde Dünya’nın Güneş etrafında dolanmasını görebilirsiniz.
Dünya’nın kendi etrafında ve Güneş etrafında dönüş yönü saatin dönme yönünün tersidir. 

Ay, kendi etrafında Dünya gibi saat yönünün tersine dönmektedir. Dünya etrafındaki dola-
nımı da yine saat yönünün tersidir. Ay, Güneş etrafında Dünya’mız ile birlikte saat yönünün 
tersi yönünde dolanmaktadır.

NELER ÖĞRENDİK?

Yukarıdaki resimde anlatılmak istenen nedir? Yorumlayınız.
.................................................................................................................................................

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

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



23
GÜNEŞ, DÜNYA VE AY

Proje Çalışmaları: Ay’ın Evreleri Modeli

İçerik Beklenen Performans Süre Değerlendirme

Güneş, Dünya ve 
Ay

• Yaratıcı düşünce
• Model oluşturma
• Araştırma yapma

2 hafta
Dereceli Puanlama 

Anahtarı

Sevgili öğrenciler,
Bu çalışma, sizin yaratıcı düşünce, model oluşturma ve araştırma yapma becerilerini-

zin gelişmesine katkıda bulunacaktır.
Çalışmanızı yaparken 188. sayfadaki “Proje Nasıl Hazırlanır?” basamaklarını okumalı-

sınız. Ayrıca aşağıdaki adımları izlemeniz modelinizi yapmanızda yardımcı olacaktır.
1. Modelinizi yaparken öğretmeninizden yardım alabilirsiniz. Öğretmeninizin rehber-

liğinde çalışma gruplarınızı oluşturunuz. Grup arkadaşlarınız arasında görev paylaşımı 
yapınız. Modeliniz için size aşağıda örnek bir model verilmiştir. Siz farklı malzemeler kul-
lanarak farklı modeller oluşturabilirsiniz.

2. Ay’ın evrelerinin oluşumu hakkında araştırma yapınız. Yapacağınız model ile ilgili 
hipotezinizi kurunuz. Örneğin “Ay’ın evrelerinin oluşum nedeni Güneş’ten aldığı ışığı yan-
sıtmasıdır.” gibi.

3. Modelinizi yapmak için hangi malzemeleri seçeceğinizi belirleyiniz. (Kapalı karton 
kutu, el feneri, ip, pinpon topu, makas, cetvel, yapıştırıcı bant).

4. Kapalı kutunun bir yüzüne el fenerinin girebileceği büyüklükte bir delik açınız. 
Pinpon topunu iple kutunun kapağına, pinpon topu kutu içinde olacak şekilde yapıştırıp 
sarkıtınız. Kutunun kapağını kapatınız.

5. Astığınız topla aynı hizada kutunun her yüzüne gözetleme delikleri açınız. El fene-
rinin ışığını açarak el feneri için açılan deliğe yerleştiriniz. Gözetleme deliklerinden pinpon 
toplarına bakarak pinpon toplarının aydınlık ve karanlık kısımlarını gözlemleyiniz.

6. Gözlem sonuçlarınızı defterinize çizerek gösteriniz. Çalışmanız için bir rapor hazır-
layınız. 

7. Yaptığınız modeli öğretmeninizin belirlediği tarihte sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

Bu çalışmadaki performansınız “Dereceli Puanlama Anahtarı” ndaki ölçütlere göre 
öğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir.

Yaptığınız bu modeli yıl sonunda “Bilim Şenliği” nde sunmak üzere saklayınız.

FEN, MÜHENDISLIK VE

GIRIŞIMCILIK UYGULAMALARI
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İçerik Ünitelerde ele alınan konulara ilişkin problem tanımlayarak ürün 
tasarlama

Süre 12 ders saati

Beceriler Bilimsel okuryazarlık, yaratıcı düşünme, iş birliği, model oluşturma

Beklenen
Performans

Grup çalışması, araştırma yapma, ürün tasarlama, bütçe çalışması 
yapma, rapor hazırlama, poster, bilgi iletişim teknolojilerini kullanma

Değerlendirme Dereceli Puanlama Anahtarı

Ölçüt Kategorileri Ölçütler

3
Beklenen
Seviyenin
Üstünde

2
Beklenen
Seviyede

1
Beklenen
Seviyenin

Altında

Grup Çalışması
1. Grup üyeleri görevlerini 

eksiksiz yerine getirdi.
2. Grup üyeleri uyumlu çalıştı.

Araştırma Yapma

1. En az üç kaynaktan yarar-
lanıldı.

2. Farklı türde kaynaklardan 
yararlanıldı.

3. Toplanan bilgiler konuyla 
ilgilidir.

Rapor Hazırlama

1. Raporda tüm konu başlıkla-
rına yer verildi.

2. Raporda toplanan bilgiler 
anlaşılır şekilde açıklandı.

3. Yazım kuralları doğru kul-
lanıldı.

4. Dil bilgisi kuralları doğru 
şekilde kullanıldı.

Proje Tasarımı

1. Konuyla ilgili proje gelişti-
rildi.

2. Ürün tasarımı yaratıcıydı.
3. Ürün tasarımı özgündü.

Sunum

1. Ürün tasarımının tanıtı-
mında poster/broşür elektronik 
sunum kullanıldı.

2. Yapılan çalışma anlaşılır 
şekilde ifade edildi.

Çalışmanız aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendirilecektir.
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1. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıdaki cümlelerin başındaki noktalı yerlere cümlelerin ifade ettiği 
bilgi doğru ise “D” yanlış ise “Y” harfi yazınız.

(....)  1. Ay’ın sürekli değişik yüzünü görürüz.

(....)  2. Dolunay evresinde Ay’ın Dünya’ya bakan yüzü tamamen görünür.

(....)  3. Ay, Dünya ile birlikte Güneş’in etrafında dolanır.

(....)  4. Dünya, Güneş’ten daha büyüktür.

(....)  5. Yeni ay evresinde Ay görünmez.

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerine verilen sözcük veya sözcük 
gruplarından uygun olanı yazarak cümleyi tamamlayınız.

1. Güneş, Dünya ve Ay’ın şekli .................. benzer.

2. Dünya kendi etrafında ......................... ......................... yaparken aynı zamanda da Gü-
neş etrafında dolanır.

3. Ay, Güneş ve Dünya arasındaki büyüklük sıralaması büyükten küçüğe doğru; 
........................ , ......................... ve ......................... şeklindedir.

4. Ay kendi etrafında dönerken aynı zamanda da ...................... etrafında dolanır.

5. Ay, .................. etrafındaki dönüşünü yaklaşık 27,3 günde tamamlar.

Dünya

küreDünya dönme hareketi Güneş

Güneş

Ay

Dünya hava

C. Aşa ğı da ki soruların doğru cevabını işaretleyiniz.
1. Ay’ın hareketleri ile ilgili olarak hangileri söylenebilir?
  I. Kendi çevresinde döner.
 II. Dünya’nın çevresinde dolanır.
 III. Güneş’in çevresinde dolanır.

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I, II ve III
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2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

2. Ay’ın şeklini her zaman aynı göremeyiz. Bunun nedeni aşağıdaki seçeneklerin 
hangisinde açıklanmıştır?

 A) Ay’ın ışık kaynağı olmayışı 
 B) Ay’ın Güneş’ten aldığı ışığı yansıtması
 C) Ay’ın kendi çevresinde dönmesi
 D) Ay’ın Güneş çevresinde dolanması

3. Yeni aydan başlayarak her gece Ay’ın resmini yapan çocuk, bu resimleri sıralı-
yor. Buna göre resimlerdeki Ay’ın evreleri hangi sırayı takip etmelidir?

 A) Yeni ay - dolunay - ilk dördün - son dördün 
 B) Yeni ay - son dördün - ilk dördün - dolunay
 C) Yeni ay - ilk dördün - dolunay - son dördün

 D) Yeni ay - dolunay - son dördün - ilk dördün

4. Aşağıdaki tabloda bazı bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerin doğru (D) ya da yanlış (Y) 
olduğuna karar verip ilgili kutucuğu işaretleyen bir öğrencinin cevapları hangi seçe-
nekte verilmiştir?

 

Bilgi D Y
Ay, Güneş’ten aldığı ışığı yansıtır.
Ay’ın kalın bir atmosferi vardır.
Ay’ın şekli küreye benzer.

 A)  D Y
✔

✔

✔

 B)  D Y
✔

✔

✔

 C) D Y
✔

✔

✔

 D) D Y
✔

✔

✔

5. Aşağıdakilerden hangisi Güneş’in katmanlarından değildir?
 A) Işık küre B) Taç küre C) Renk küre D) Hava küre
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2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

6. 

 Yukarıdaki gök cisimleriyle ilgili olarak
   I. 1 numaralı gök cismi hepsinden büyüktür.
  II. 3 numaralı gök cisminin küresel şekli vardır.
 III. 2 numaralı gök cismi 1 ve 3 numaralı gök cisimlerinden büyüktür.
verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
 A) I ve II               B) I ve III               C) II ve III               D) I, II ve III

7. 

 A) İlk dördün B) Yeni ay
 C) Son dördün D) Dolunay

8. 

 

 Yukarıdaki şemada numaralı oklarla gösterilen kutulardaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Ay’ın tam karanlık görüldüğü evreden sonra Ay, hangi evrede 
görülür?

Dünya

1 2 3

Güneş

Ay

Sıcak gazlardan 
oluşur.

Katmanlı bir 
yapısı vardır.

Dünya’nın 
uydusudur.

1

3

2

4
Güneş de kendi 
etrafında döner.
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2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

9. 

 Ay’ın evrelerinin verildiği yukarıdaki şekillerde eşleştirmelerden hangileri doğru-
dur?

 A) 1 ve 2 B) 2 ve 3 C) 2 ve 4 D) 2, 3 ve 4

10. 

 Öğretmenin sorduğu soruya hangi öğrencilerin verdiği cevaplar doğrudur?

 A) Yalnızca Aysun 
 B) Yalnızca Berke
 C) Aysun ve Can
 D) Can ve Berke

1. Son dördün 2. Dolunay 3. İlk dördün 4. Yeni ay

Yeni ay evresidir.

Aysun Can Berke

Ay’ın en parlak 
görüldüğü evredir.

İlk dördün evresinden bir 
hafta sonra görülür.

Resmini gördüğünüz evre ile ilgili neler 
biliyorsunuz?
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2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Ç. Aşağıda görselleri verilen Dünya, Güneş ve Ay’ın yanındaki boşluklara 
Dünya, Güneş ve Ay ile ilgili öğrendiğiniz bilgileri anlatan şiir veya kısa öyküler 
yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dünya

Ay

Güneş
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ÖĞRENME
ALANI

ÖĞRENME
ALANI CANLILAR VE HAYATCANLILAR VE HAYAT

Bit ki le ri çi çek li ve çi çek siz ola rak 
grup lan dı ra bi lir mi yiz aca ba?

Gözle göremediğimiz 
canlılar da var mıdır?

Bu ka dar çe şit li ol ma mı zın 
ne de ni ni bi li yor mu su nuz?
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2.
ÜNİTECANLILAR DÜNYASI

Neler Öğreneceğiz?

Dün ya’da bir çok can lı var. Bu can lı
la rı in ce le me de ko lay lık sağ la ma sı için 
bel li bir dü ze ne ih ti yaç ola bi lir mi?

Ço ra bı mın di ğer eşi ni 
bu la mı yo rum. Yok sa sen 
mi sak la dın?

Her hâl de şa ka ya pı yor sun. Da ğı nık 
ol ma san ara dı ğı nı ra hat ça bu la bi lir sin.

• Bu ünitede canlıları benzerlik ve farklılıkla-
rına göre sınıflandırarak mikroskobu, mikros-
kobik canlıları, mantarları, bitkileri, hayvanları 
tanıyacağız.

Anahtar Kavramlar

 Canlıların benzerlik ve farklılıkları

 Mikroskobik canlılar

 Mantarlar

 Bitkiler

 Hayvanlar

 Mikroskop

 Hijyen

 Güvenlik tedbirleri
Bak, be nim giysilerim 

dolabımda nasıl düzenlenmiş?
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Canlıları Tanıyalım1.

Kuş: Ağaç kar deş, dal la rı nın ve yap rak la rı nın 
ara sın da ba rın ma ma izin ver di ğin için te şek kür 
ede rim. Şim di yi ye cek bul mak için gi di yo rum. Ben 
yok ken yav ru la rı ma sa hip çı kar mı sın?

Ağaç: Elbette sa hip çı ka rım. Sen hiç me rak 
et me. Biz dost ve arkadaşız. Bana güvenebilirsin.

Kuş: O da ne! Bir ek mek par ça sı. Bi raz küf len
miş. Ney se, kü fü nü te miz le rim.

Mik ros ko bik can lı: Hey! Dik kat et se ne bi raz, 
ca nı mı acı tı yor sun!

Kuş: Bu ses de ne re den ge li yor? Bu ko nu şan kim? Ben kim se yi gör mü yo rum, cik cik!
Mik ros ko bik can lı: Be ni öy le çıp lak göz le gö re mez sin.
Kuş: Ah, ağaç kar deş, ne ol du bir bil sen?
Ağaç: Ne ol du? An lat ba ka lım.
Kuş: Ye mek ara ma ya çık mış tım ya! Tam bir par ça ek mek bul dum di ye se vi nir ken 

bir den “Dik kat et se ne, ca nı mı acı tı yor sun!” di ye bir ses duy dum. Ama et raf ta kim se yok tu. 
Kimin ko nuş tuğunu göremeyince çok kork tum.

Ağaç: Kork ma na ge rek yok. O da bi zim gi bi bir can lı. Fark lı ya nı mız; o, göz le gö rü
le me ye cek ka dar kü çük bir can lı. İş te, can lı lar böy le çe şitlidir.

Kuş: Teşekkür ederim ağaç kardeş. Ne kadar vefalı, yardımseversin. Senin gibi 
dostum olduğu için çok şanslıyım.

Yukarıdaki konuşma hangi can-
lılar arasında geçiyor? Bu canlıların 
adlarını söyleyebilir misiniz?

Ağaç ile kuşun dostluğu gibi sizin 
de güven duyduğunuz, yardımlaştığı-
nız, her şeyi konuşabildiğiniz dostla-
rınız, arkadaşlarınız var mı? Bu arka-
daşlarınızla neleri paylaşıyorsunuz?

Yandaki res mi in ce le di ği niz de 
han gi can lı la rı gö rü yor su nuz? Bu 
can lı la rın han gi le ri bir bi ri ne ben ze
mek te dir? Bu can lı lar han gi yön le ri ile 
bir bi rin den fark lı dır? Re sim de, ya kın 
çev re niz de gö re me di ği niz can lı lar var 
mı?

Canlıların Sınıflandırılması
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1. Etkinlik: Canlıları Sınıflandırabilir miyiz?

Kul la na cak la rı mız: gazete, dergi, Genel Ağ gibi kaynaklardan elde edilen canlı resim-
leri, karton, yapıştırıcı.

İz le ne cek Yol
+ Öğ ret me ni niz le bir lik te ga ze te, der gi gi bi kay nak lar dan ke se rek top la dı ğı nız de ği şik 

can lı re sim le ri ni sı nı fı nı za ge ti ri niz. Bu can lı la rın re sim le ri ni göz den ge çi re rek ben zer lik ve 
fark lı lık la rı nı be lir le yi niz. Göz lem le di ği niz ve be lir le di ği niz esas la ra da ya na rak bir grup lan
dır ma ya pı nız. Şim di de grup la rı isim len di re rek kar to na ya zı nız. Re sim le ri, han gi gru ba 
gi ri yor sa o gru bun al tı na ya pış tı rı nız.

So ru la rı Ce vap la ya lım
• Sınıflandırmayı yaparken canlıların hangi özelliklerini dikkate aldınız?
• Canlıları sınıflandırmak ne gibi kolaylıklar sağlayabilir?

Re sim de gö re me di ği niz çok kü çük can lı la rın da ol du ğu nu bi li yor mu su nuz? Resimde gör-
düğünüz ve göremediğiniz canlıları listeler misiniz?

Yakın ve uzak çevrenizden canlılara hangi örnekleri verebilirsiniz? Kedi, köpek, at, papat-
ya, gül, ağaç, kelebek, serçe, güvercin, mantar, solucan gibi gözünüzle görebileceğiniz pek 
çok canlı örneğini verebiliriz. Bunun yanında gözle göremediğiniz canlılar da vardır. Örneğin 
hastalanmanıza neden olan bakteriler veya virüsler gözle göremediğiniz varlıklardır.

Çevrenizden örnek verdiğiniz canlıların benzerlik ve farklılıkları neler olabilir? Örneğin 
canlıların hangisinin hareket ettiğini, hangisinin hangi tür besinle beslendiğini söyleyebilir misi-
niz? Bütün canlıların büyüklüğü vücut şekli aynı mıdır?

Canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmak isterseniz nasıl bir sınıflandırma 
yaparsınız?

Dün ya’da kaç çe şit can lı var dır? Yüz ler ce mi, bin ler
ce mi? Ce vap se ni şa şır ta cak: Mil yon lar ca.

Can lı la ra ok ya nus lar da, or man lar da, çöl ler de, 
he men her yer de rast la nır. Bi lim in san la rı Dün ya üze
rin de, 10 mil yon can lı çe şi di nin ya şa mak ta ol du ğu nu 
dü şü nü yor. An cak bu gün yal nız ca 1,5 mil yon can lı çe şi
di ni ta nı yo ruz. Bu can lı la rın her bi ri, ta şı dı ğı özel lik le r le 
di ğer le rin den fark lı dır.

Bü yük bir kü tüp ha ne de bin ler ce ki tabın var olduğunu 
dü şü nün. Ki tap lar, raf la ra ge li şi gü zel di zil sey di ara dı ğı
nız ki ta bı bul mak çok uzun za man alır dı. Ki tap lar; ro man, 
hi kâ ye, ders ki ta bı, şi ir ki ta bı, an sik lo pe di ler di ye sı nıf
lan dı rı la rak raf la ra di zil di ğin de ara dı ğı nız ki ta bı bul mak 
hiç de zor ol maz. Bi lim in san la rı, Dün ya’da ki çok sa yı da 
can lı çe şi di ni tek tek in ce le me nin im kân sız ol du ğu nu bi li
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yor lar dı. Bu ne den le ko lay lık açı sın dan can lı la rı sı nıf lan dı ra rak in ce le me yi dü şün dü ler.

Can lı la rın ge nel lik le bit ki ya da hay van ol du ğu nu mu dü şü nür sü nüz? Bu iki grup için de 
tüm can lı la ra yer bu la bi lir mi si niz? Bö cek ler, kur ba ğa lar, göz le gö re me di ğiniz ba zı can lı lar ve 
ek me ğin üze rin de ki küf le ri oluş tu ran lar hak kın da ne dü şü nür sü nüz? Bu can lı la rı fark lı grup
lar da in ce le mek ge rek mez mi?

Geç miş te bi lim in san la rı, göz lem le ri ne da ya na rak can lı la rı sa de ce bit ki ya da hay van ola
rak grup lan dır dı lar. Za man la can lı la rın ben zer özel lik le ri ne gö re fark lı grup lar oluş tur du lar. 
Bu nu ya par ken can lı la rın ya şam ala nı, ha re ket, bes len me, üre me gi bi özel lik le ri nin ben zer lik 
ve fark lı lık la rın dan ya rar lan dı lar.

CANLILAR

Bitkiler HayvanlarMantarlarMikroskobik canlılar

Canlıları, aşağıdaki şemada olduğu gibi sınıflandırabiliriz:
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Mikroskobu Tanıyalım

Yandaki görseli inceleyiniz. Bu aracı tanıyor 
musunuz? Bu aracın adı mikroskoptur. Bundan 
dört yüz yıl önce mikroskop bilinmiyordu. 

İnsanlar, mikroskop icat edilene kadar çev-
relerindeki şaşırtıcı, gözle görülmeyen ayrıntı-
lar konusunda hiçbir şey bilmiyorlardı. Çıplak 
gözle görebildikleriyle yetinmek zorundaydılar. 
Çevrelerindeki bitki ve hayvanların yapıları insan-
lar için gizemliydi. Üstelik varlığından bile haber-
dar olunmayan birçok küçük canlı varlık vardı. 
Hastalıkların nedenleri tam olarak bilinemiyor 
ancak tahmin edilebiliyordu. Mikroskobun ica-
dından sonra gözle görülemeyen canlı varlıkların 
olduğu da keşfedildi. Bu canlı varlıklar hakkında 
bilgi sahibi olunarak hastalıkların nedenleri anla-
şılmaya başlandı. 

Mikroskop, iki mercek yardımıyla bir nesneyi bir büyütece kıyasla daha fazla büyütür. Bu 
merceklerden biri nesnenin büyütülmüş bir görüntüsünü oluşturur. Bu görüntü daha sonra 
ikinci mercek tarafından büyütülerek başka bir görüntü oluşturulur. Mikroskopla baktığınızda 
gördüğünüz görüntü budur. Mikroskop sözcüğü, çok küçük anlamına gelen micro (mikro) ve 
nesnelere bakmaya yarayan bir aygıt anlamına gelen scope (skop) sözcüklerinden türetil-
miştir.

Şimdi gözle göremediğimiz varlıkları mikroskopla incelemek için bir etkinlik ya pa lım. Bu 
et kin lik te kul la na cağı mız ka va noz da ki mal ze me yi, bir kaç gün ön ce den ha zır la ma nız ge re ki
yor. 

Ön hazırlık: Bunun için kavanoza bir miktar musluk suyu doldurunuz. İçine meyve 
kabuğu, kuru yaprak, saman ve toprak atınız. Bu karışımı birkaç gün bekletiniz.

Şimdi bu canlı gruplarını daha yakından tanıyalım.

1.1. Mikroskobik Canlılar

Dünya üzerinde yaşayan milyonlarca canlı vardır. Biz bu canlıların sadece belirli bir 
kısmını görebiliyoruz. Çevrenizdeki bazı canlıların gözle görülemediğini öğrenmiştiniz. Bu 
küçük boyutlu canlılar, insan vücudu, hayvanlar, hava, toprak, su gibi her yerde olabilir. Gözle 
göremediğiniz bu canlılar mikroskop adı verilen bir araçla görülebilir. Mikroskopta görülebilen, 
gözle görülmeyen canlılara ne ad veriliyor olabilir?
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Dün ya’ da mil yon lar ca can lı çe şi di var dır. Bu can lı la rın bir bö lü mü nün an cak mik ros kop la 
görülebildiğini yaptığınız etkinlikte fark etmiş olmalısınız.

Göz le gö rü le me yip mik ros kop la gö rü le bi len can lı la ra mik ros ko bik can lı lar de nir. Bu can
lı lar da diğer can lı larla ay nı or tak özel lik le re sa hip tir. Ha re ket eder, ürer, bes le nir ve bü yür. 
So lu num ve bo şal tım ya par. Bu can lı lar ay nı za man da yi ye cek le rin bo zun ma la rı na ne den olur .

Mikroskobik canlılar hava, su, toprak gibi bütün ortamlarda bulunabilir. Bu varlıklar çeşitli 
hastalıklara neden olabilir. Her han gi bir za man da 
nez le ya da grip ge çir miş si niz dir. Bel ki de üşüt tü
nüz. Ba dem cik le ri niz şiş ti çün kü has ta lık ya pan mik
ros ko bik can lı lar vü cu du nu za yer leş ti, ora da ço ğal dı 
ve si zi has ta et ti. Bu can lı lar vü cu du nu za çe şit li yol
lar la gi re rek has ta lık la ra yol açar .

Sonbaharda dökülen yaprakların, yiyecek ve 
ölü hayvan artıklarının bir süre sonra çürümesine 
mikroskobik canlılar neden olur. Mikroskobik canlı-
lara paramesyum, öglena, bakteri gibi canlılar örnek 
verilebilir.

1. Etkinlik: Göremediğimiz Dünya

Kul la na cak la rı mız: kavanoz, meyve kabuğu, kuru yaprak, 
saman, toprak, durgun su, mikroskop, damlalık, lam, lamel.

İz le ne cek Yol
Etkinliği yaparken hijyen kurallarına dikkat ediniz. 

Elinize eldiven takınız. Etkinlikten sonra ellerinizi su ve 
sabunla yıkayınız.

+ Da ha ön ce ha zır la nan ka va noz da ki su dan bir 
dam la ala rak öğ ret me ni niz le pre pa rat ha zır la yı nız. 
Ha zır la dığı nız bu ör neği mik ros kop ta in ce le yi niz.

+ Mik ros kop ta gör dük le ri ni zin res mi ni def te ri ni ze 
çi zi niz.

So ru la rı Ce vap la ya lım
• Mik ros kop ta gör dük le ri niz can lı mı dır?
• Bu var lık la rı çıp lak göz le gö re me me nizin ne de ni ni 

söy le ye bi lir mi si niz?
• Bu var lık la rın siz ce za rar la rı ola bi lir mi? Ne den?
• Etkinliği yaparken hijyen kurallarına dikkat etmenizin önemini nasıl açıklarsınız? 

Buna dikkat etmeseydiniz hangi durumlarla karşı karşıya kalırdınız? Davranışlarınızı kontrol 
etmenizin ve sorumluluğu almanızın sağlayacağı faydalar neler olabilir?
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Midenizde 

Çöplerin
içinde

Sabunun
üzerinde

Yediğiniz
yoğurtta

Şid det li ka rın ağ rı sı, mi de bu lan tı sı ya şa dı ğı nız ol du mu? Bü yük 
bir ih ti mal le yaşağıdınız bu sıkıntılara mikroskobik canlılardan biri 
neden olmaktadır.

Mikroskobik canlılardan biri olan bak te ri ler sizi has ta ede bi lir. 
Has ta lık be lir ti le ri vü cu dun uzda bak te ri le rin ço ğal ma sıy la baş lar.

Bak te ri ler her yer de ya şa ya bi lir.

On lar aşağıda belirtilen yerlerde bulunabilir.

Hamurun mayalanması, sütün peynire, yoğurda dönüşmesi mikroskobik canlılar sayesin-
de olur. Aynı zamanda turşuların yapılmasında da bu canlılar görev alır.

Bakteri
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Ay ran iç miş si niz dir ya da yo ğurt ile ya pıl mış pas ta ye miş si niz dir. Bu yi ye cek le ri tü ke tir ken 
bak te ri le rin ya şan tın ızda ki öne mi ni ço ğun luk la fark et mez si niz.

Yo ğurt ta ki bak te ri ler, sü tü de ğiş ti re rek yo ğur da dö nüş tü rür. Bu sı ra da açı ğa çı kan mad-
deler, yo ğur dun ken di ne öz gü tat ve ko ku su nu ve rir.

Sü tü hem içe bi lir hem de on dan yo ğurt ve çe şit li pey nir ler ya pa bi lir si niz.

Bak te ri ler ken di ya şam sal et kin lik le ri ni sür dü rür . Biz on la rın bu et kin lik le rin den ya rar la nı
rız ve on la ra ya rar lı bak te ri ler de riz. Bun lar dan ba zı la rı (sir ke bak te ri le ri) üzüm su yu nun sir
ke ye dö nüş me sin de rol oy nar. Bak te ri ler baş ka ne re ler de bu lu nur? Çü rük çül bak te ri ler adı nı 
da ha ön ce duy muş muy du nuz?

Fa sul ye, no hut, mer ci mek ve so ya fa sul ye si gi bi bit ki le rin kök le rin de ki yum ru lar da da 
bak te ri ler bu lu nur. Bun lar bit ki nin ha va da ki azot tan fay da lan ma sı nı sağ la yan ya rar lı bak te
ri ler den dir. Yukarıda, fo toğ ra fın en sa ğın da bit ki nin kö kün de bü yü tül müş ola rak bakterilerin 
bulunduğu yumruları gör mek te si niz. Ba zı bak te ri tür le ri de vi ta min ve an ti bi yo tik le rin üre ti min
de kul la nı lır.

Peki bak te ri siz yo ğurt sev di ği niz için mi 
sü tü yo ğur da dö nüş tü rü yor? 

Da ha ön ce ba zı bak te ri le rin si zi has ta et ti ği ni 
öğ ren di niz.

Bak te ri ler gün lük ha yat ta bi zi olum suz yön de et ki
le ye bi lir. Ör ne ğin mey ve ler yı kan ma dan yen me ye ce ği 
gi bi son tü ke tim ta ri hi ge çen süt de içil mez. Bu sü re de 
sü tü içil mez hâ le ge ti ren yi ne bak te ri ler ola bi lir mi?
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Be sin le ri bo zan bak te ri ler za rar lı mı dır? Bun la rı vü cu
du mu za na sıl alı rız?

Ba zı bak te ri ler ise ve rem, ti fo gi bi çe şit li has ta lık la ra 
ne den olur. Has ta lık ya pan ba zı bak te ri ler vü cu du mu za 
ağız yo luy la gi rer ken ba zı la rı da açık ya ra lar dan gi re bi lir.

Bu nedenle bir yerini-
zi yaraladığınızda yaranın 
çevresini kolonya veya 
alkol ile temizlemelisiniz. 

Ellerinizi de bol su ve sabunla yıkayarak temizliğe dikkat 
etmelisiniz. Böylelikle mikroskobik canlıların vücudunuza 
girmesini engelleyebilirsiniz.

Do ğa da baş ka mik ros ko bik can lı la rın da bu lun du ğu nu 
bi li yor su nuz. On la rı bir kez da ha ha tır la ya lım mı?

Ba na çe çe si ne ği der ler. 
İn san lar da uy ku has ta lı ğı na 
ne den olan mik ro bu ta şı rım.

De niz, göl ya da dere sularında 
göremediğiniz ilginç canlılar yaşar.

Eğer küçülüp de bu canlıların 
arasında dolaşabilseydiniz milyonlar-
casıyla karşılaşırdınız.

Yandaki görsellerde bazı mikros-
kobik canlıların (amip, paramesyum, 
öğlena) büyütülmüş hâllerini görmek-
tesiniz.

Bu can lı lar be sin le ri ni ya hay van
lar gi bi ha zır ola rak alır ya da bit ki ler 
gi bi ken di le ri üre tir. Ba zı la rı bit ki ve 
hay van la rın vü cut la rın da pa ra zit ola
rak ya şar ve has ta lık la ra ne den olur. 
Te miz ol ma yan yi ye cek ler le ve kir li 
su lar la in san la rın ba ğır sak la rı na yer
le şerek hastalıklara ne den olur.

Amip

Paramesyum

Öğlena



40
CANLILAR DÜNYASI

1.2. Mantarlar

Kır lar da, or man lık alan lar da ge zin ti ya par ken ağaç dip le rin de çok çe şit li 
man tar lar gör müş ola bi lir si niz. Aşağıdaki fo toğ raf ta gör dü ğü nüz gi bi ağa cın 
göv de si ne tu tun muş ola rak ya şa yan man tar la ra rast la dı nız mı?

Man tar la rın hep si gö rü le bi lir mi? Gö zü nüz le gö re me di ği niz man tar la rın da ola bi le ce ği ni 
dü şü nü yor mu su nuz? Bu man tar la rı na sıl fark eder si niz? Siz on la rın sı nıf lan dır ma da ki ye ri 
hak kın da ne dü şü nür sü nüz?  

Man tar lar bit ki de ğil dir. Çün kü çi çek li bit ki ler gi bi yap rak la rı ve çi çek le ri yok tur.
Man tar lar ılık, ka ran lık, nem li ve be sin ba kı mın dan zen gin or tam lar da ya şar. Man tar la rın 

ya şa dık la rı baş ka yer ler bi li yor mu su nuz?
Uzun sü re açık ta ka lan bir ye me ğin üze ri ni ye şil, si yah in ce bir ta ba ka nın kap la dı ğı nı göz

lem le di niz mi?
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Şap ka lı man tar la rın bit ki ola bi le ce ği ni dü şü nü yor dum. Oy sa man tar lar 
bit ki ler den fark lıy mış. Çün kü be sin le ri ni ken di le ri üre te me yip dı şa rı dan kar şı lı
yor lar mış. Ne de ni ise be sin üret mek için ge rek li yapıya sa hip ol ma ma la rıy mış.

Çü rü yen mey ve le rin üze ri ni ge nel lik le 
yu mu şak ip lik si bir ya pı nın sar dı ğı nı fark 
et ti niz mi?

Ba zı has ta lık la ra man tar la rın ne den 
ol du ğu nu bi li yor muy du nuz?

Ağaç göv de sin de ki şap ka lı man tar 
ve ba yat yi ye cek üze rin de olu şan ip lik si 
ya pı lar man tar lar gru bun da yer alan il kel 
can lı lar dır. 

Küf man ta rı, ek mek gi bi yi ye cek le ri küf len di rir.

Kül tür man ta rı, yi ye cek ola
rak tü ke ti lir.

Maya mantarı, hamuru 
kabartır.

Hastalık yapan mantarlar, 
canlılara zarar verir.

Man tar çe şit le ri ni aşa ğı da ki fo toğ raf lar da gör mek te si niz. Bu fo toğ raf la rı ve alt la rın da ki 
açık la ma la rı in ce le yi niz. Çev re niz de bu man tar çe şit le rin den han gi le ri ni gör mek te si niz, ör nek
ler ve ri niz.

Man tar lar dan bazılarına örnekler aşağıda verilmiştir.
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Şap ka lı Man tar lar
Şap ka lı man tar la rı çev re niz de ra hat lık la gö re bi lir si niz. Şap ka lı man tar la rın ba zı çe şit le

ri in san lar ta ra fın dan yi ye cek ola rak tü ke ti lir ken ba zı la rı ise ze hir len me le re yol açar. Ze hir li 
man tar la rı ze hir siz ler den ayır mak çok güç tür. Bu ne den le ze hir li olup ol ma dı ğı bi lin me yen 
do ğa da ki man tar lar ke sin lik le ye nil me me li dir.

İn san lar ta ra fın
dan yi ye cek ola rak 
tü ke ti li rim.

Ze hir li tür le ri min 
de ol du ğu unu tul ma
ma lı dır.

Ze hir li ol ma dı ğın dan emin ol du ğun, ye nile bi len man
tar lar gü nü müz de özel ola rak üre til mek te dir. Bu man tar la ra 
kül tür man ta rı de nir. Kül tür man tar la rı B vi ta mi ni yö nün
den ol duk ça zen gin bir de ğe re sa hip tir.

Severek yediğimiz pastaların, böreklerin ve 
ekmeğin hamuru nasıl hazırlanıyor? Hamur yapı-
lışını hiç gördünüz mü? Hamur yapılırken içine 
katılan maya, hamurun kabarmasını sağlar. Maya 
mantarları besin, nem ve uygun sıcaklıkta hızla 
çoğalır. Bu çoğalma da hamurun kabarmasına 
neden olur.

Küf Man tar la rı
Man tar la rın ılık, ka ran lık ve be sin ba kı mın dan 

zen gin or tam lar da ya şa dı ğı nı bi li yor sunuz.
Açık ta uzun sü re bek le miş ye mek, seb ze, mey

ve ve sal ça la rın üze rin de olu şan küf le ri gör müş sü
nüz dür. Bun la rın renk le ri ni ha tır lı yor mu su nuz? Gör
dü ğü nüz küf le rin bir man tar çe şi di olduğunu bi li yor 
muy du nuz?
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1.3. Bitkiler
Bit ki ler her yer de ye ti şe bi lir. Ba zı la rı ba tak lık lar da, göl ler de; ba zı la rı çöl ler de ya da or man

lar da; ba zı la rı ise kar al tın da ye ti şir. On la rı oku lu nu zun bah çe du var la rın da hat ta bah çe niz de ki 
as falt ya da be ton çat lak la rın da bi le gö re bi lir si niz.

Bit ki le rin ben zer lik ve fark lı lık la rı nı göz lem le mek ama cıy la ya kın çev re niz de bu lu nan bo ta
nik bah çe si, park, me si re ala nı gi bi bir ye re ge zi dü zen le yi niz. Ge zi ye git me den ön ce ve ge zi 
sı ra sın da yap ma nız ge re ken ler aşa ğı da açık lan mış tır.

2. Etkinlik: Gezelim, Gözlemleyelim

Etkinliği bireysel olarak yapınız.
A. Ge zi ön ce sin de ya pı la cak lar
 1. Gi de ce ği niz yer ile il gi li bir araş tır ma ya pı nız.
 2. Ge zi sı ra sın da top la ya ca ğı nız bil gi le ri kay de de ce ği niz 

bir not def te ri ni ya nı nız da bu lun du ru nuz.
 3. Fo toğ raf ma ki ne niz varsa yanınıza alınız.
B. Ge zi sı ra sın da ya pı la cak lar
 1. Ge zi len yer ler ve an la tı lan lar la il gi li not lar tu tu nuz.
 2. Özel lik le ka ra yo su nu, eğ rel ti otu (aşk mer di ve ni), pa pat ya gi bi bit ki ör nek le ri 

top la yı nız.
 3. Gör dü ğü nüz bit ki le rin fo toğ raf la rı nı çe ki niz. Grup lar hâ lin de bir fo toğ raf ser gi si 

aça rak “Genç Fo toğ raf çı lar” adı al tın da sı nıf ya da okul pa no la rın da bu fo toğ raf la rı ser gi le
ye ce ği ni zi unut ma yı nız.

 4. Gözlemlediğiniz bitkilerin benzerlik ve farklılıklarını gösteren bir liste yapınız.
 5. Görüp gözlemlediğiniz bitkilerle ilgili sorular hazırlayınız. Hazırladığınız soruları 

sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

Yap tı ğı nız et kin lik te bir de dek tif gi bi ça lı şıp ya kın çev re niz de ki bit ki le ri göz lem le di niz. Bit
ki le rin ben zer lik gös ter dik le ri gi bi bir bi rin den fark lı ol duk la rı da dik ka ti ni zi çek miş ol ma lı. Göz
lem le di ği niz bit ki le rin han gi le rin de çi çek var dı, han gi le rin de çi çek yok tu? Bu nu bir etkinlikle 
inceleyelim.
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3. Etkinlik: Bitkileri İnceleyelim

Kul la na cak la rı mız: kö küy le çı ka rıl mış bir bit ki (pa pat ya, sar
dun ya, eğrelti otu vb.), ka ra yo su nu, bü yü teç, be yaz kâ ğıt, ga ze te 
kâ ğı dı.

İz le ne cek Yol

+ Beşer kişilik gruplar oluşturunuz. Grup 
arkadaşlarınız arasında görev paylaşımı yapınız.

+ Aşağıdaki gi bi bir tab loya gözlem sonuçla-
rınızı yazınız. Ön ce pa pat ya nın bö lüm le ri ni büyü-
teç ile in ce le yi niz. Be lir ti len bö lüm ler den han gi le
ri nin bu lu nup bu lun ma dı ğı nı tab lo da işaretleyerek 
be lir le yi niz.

+ Eğ rel ti otu nun top rak için de ve üs tün de 
ka lan bö lüm le ri ni in ce le yi niz. Göv de si ni ve kö kü nü 
bul ma ya ça lı şı nız. Pa pat ya nın kök ve göv de siy le 
kar şı laş tı rınız. Eğ rel ti otu nun yap rak la rı nı in ce le
ye rek pa pat ya nın yap rak la rıy la kar şı laş tı rı nız. Eğ rel ti otun da çi çek bu lu nup bu lun ma dı ğı nı 
göz lem le yi niz. Eğrelti otu ile ilgili gözlemlerinizi tabloda işaretleyiniz.

+ Ka ra yo su nu nun top rak için de ve üs tün de ka lan bö lüm le ri ne dik kat edi niz. Top rak 
al tın da ki ve üstündeki ya pı la rı nı in ce le yi niz. Çi çek le ri nin olup ol ma dı ğı na dik kat edi niz. 
Göz lem le ri ni zi tab lo da işa ret le yi niz.

Kök Gövde Yaprak Çiçek

Papatya

Eğrelti otu

Kara yosunu

Bölümler
Bitkiler

+ İncelediğiniz bitkileri, çiçeğinin olup olmamasına göre sınıflandırınız.

So ru la rı Ce vap la ya lım

• Pa pat ya bit ki sin de tab lo da be lir ti len han gi bö lüm le ri gö re bil di niz?

• Eğ rel ti otu ve ka ra yo su nun da han gi bö lüm le ri gö re me di niz?

• Kul lan dı ğı nız bit ki le rin han gi le ri için çi çek li, han gi le ri için çi çek siz bit ki di ye bi lir si niz?

• Çiçekli ve çiçeksiz bitkilere çevrenizden örnekler veriniz.
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Pa pat ya, eğ rel ti otu, ka ra yo su nu bit ki le ri nin ben zer lik le ri ni ve fark lı lık la rı nı yap tı ğı nız 
et kin lik te göz lem le di niz. Eğ rel ti otu ve ka ra yo su nu bit ki le ri nin çi çek or ga nı na sa hip ol ma dı ğı
nı, pa pat ya bit ki si nin ise çi çe ği ol du ğu nu gör dü nüz. Bi lim in san la rı, bu ben zer lik ve fark lı lık tan 
yo la çı ka rak bit ki le ri çi çek li ve çi çek siz bit ki ler ola rak iki grup ta sı nıf lan dır mış lar dır.

Eğ rel ti ot la rı ve at kuy ruk la rı da çi çek siz bit ki ler den dir. At kuy ruk la rı, ba tak lık ve su lak yer
ler de; eğ rel ti ot la rı ise çok sı cak ya da so ğuk ol ma yan nem li böl ge ler de ye ti şir. Ci ğer ot la rı da 
nem li yer ler de ye ti şen çi çek siz bit ki ler dir. Bu bit ki ler, ye te rin ce su bu lu nan ka ra or tam la rın da 
ye şil, yas sı ya pı lar şek lin de bü yür .

At kuyruğu

Papatya

Eğrelti otu

Menekşe

Kara yosunu

Ciğer otları

Lale

Pa pat ya, la le, me nek şe, mey ve ağaç la rı do ğa da her za man kar şı laş tı ğı mız 
çi çek li bit ki ler den ba zı la rı dır. Çi çek li bit ki ler in san ve hay van la rın ya şa mın da önem li 
bir yer tu tar.

Or man lar, de re ke nar la rı ve göl kı yı la rı, çi çek siz bit ki
ler için uy gun ya şam alan la rı dır. Çi çek siz bir bit ki olan ka ra 
yo su nu, or man lar da bol mik tar da bu lu nur. Ka ra yo sun la
rı, top ra ğı sı kı ca tu tar. Böy le ce top ra ğın yağ mur su la rıy la 
sü rük len me sini önler.
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1.4. Hayvanlar
En çok han gi hay va nı se vi yor su nuz? Bu hay van di ğer hay van la ra han gi yön ler den ben

zer?

Hay va nat bah çe si ne git ti niz mi? İçin de de ği şik 
tür den hay van la rın bu lun du ğu bir çift lik gör dü nüz 
mü? Bil di ği niz hay van isim le ri ni ya za rak bir lis te 
oluş tu ru nuz. Lis te niz de ki hay van la rın be lir le di ği niz 
özel lik le ri ni söyleyiniz. Hay van lar ara sın da ki fark lı lık 
ve ben zer lik le ri gö re rek on la rın çe şit li li ği ni keş fe de
bi lir si niz.

Bir mil yon dan faz la de ği şik tür de hay van ba rın dı ra bi le cek bü yük lük te bir hay va nat bah çe
si düş le ye bi li yor mu su nuz? Dün ya bu ka dar çok hay van tü rü nü ba rın dı rı yor.

4. Etkinlik: Hayvanları Sevelim

Kul la na cak la rı mız: gazete, dergi, Genel Ağ gibi kaynaklardan elde edilecek hayvan 
resimleri, defter, kalem, karton, yapıştırıcı.

İz le ne cek Yol

+ Sınıfa getirdiğiniz hayvanlara ait resimleri inceleyerek bunların benzerlik ve farklı-
lıklarını tespit etmeye çalışınız.

+ Resimlerini getirdiğiniz hayvanları belirlediğiniz özelliklere göre sınıflandırınız.

+ Yaptığınız sınıflandırmaya göre hayvan resimlerini kartona yapıştırarak bir poster 
hazırlayınız.

+ Ayrıca kendi seçtiğiniz bir hayvan hakkında araştırma yapınız. Hakkında araştırma 
yaptığınız hayvanla ilgili görsel materyaller toplayınız. Edindiğiniz bilgileri de kâğıda yazı-
nız. Bunları bir kartona yapıştırarak bir poster hazırlayınız.

So ru la rı Ce vap la ya lım

• Hayvanlarda belirlediğiniz benzerlik ve farklılıklar nelerdir?

• Hayvanları sınıflandırırken hangi özellikleri göz önüne aldınız?

• Hayvanlara karşı adil davranıyor musunuz? Hayvanlara karşı adil bir muamelenin 
nasıl olması gerektiğini düşünüyorsunuz?
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Hay van la rı na sıl sı nıf lan dır dı nız? Bü yük ler, kü çük ler; ev cil ya da ya ba ni hay van lar; su da, 
ka ra da ya şa yan lar; uçan hay van lar vb. gi bi mi?

Böy le bir sı nıf lan dır ma doğ ru ve bi lim sel ola bi lir mi?

Fotoğraflarda gördüğü-
nüz bu hayvanların ortak veya 
farklı özellikleri hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?

Ke mik le ri niz ol ma say dı vü cu du nuz na sıl bir şe kil alır dı? Bir ye re git mek is te di ğiniz de 
na sıl ha re ket eder diniz?

Ke mik le ri niz ol ma say dı iç or gan la rı nız yer le rin de sa bit ka la bi lir miy di?
İnsan dışında diğer hayvanlarda da kemikler var mıdır?

Yap tı ğı nız et kin lik te, omur ga nın ye ri ni ve şek li ni 
be lir le di niz. Ba zı hay van lar da omur ga ol ma dı ğı nı bi li yor 
muy du nuz? Siz ce han gi hay van la rın omur ga sı var dır? 
Say fa da ki çe şit li can lı la ra ait is ke let fo toğ raf la rı na ba ka
rak omur ga la rı nı in ce le yi niz.

Yılan iskeleti
Kertenkele 
iskeleti At iskeleti

Kurbağa 
iskeleti
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Çev re niz de ya şa yan hay van la rın ben zer ve fark lı özel lik le rinin en önem li le rin den bi ri,  
vü cut la rın da ki des tek ya pı la rı dır.

Bi lim in san la rı, omur ga sı olan hay van la rı omur ga lı lar, omur ga sı ol ma yan hay van la rı 
omur ga sız lar şek lin de sı nıf lan dı rır lar.

İnsanlarda destek yapısı olan iskelet kemiklerden olu-
şur. Ke mik le riniz, vü cu du nuzu bir et yı ğı nı ol mak tan kur ta rır.

Vücutlarında kemik ya da kıkırdaktan yapılmış omurga 
bulunan omurgalı hayvanlar aşağıdaki şemada olduğu gibi 
sınıflandırılır.

OMURGALI HAYVANLAR

MemelilerKuşlarSürüngenlerKurbağalarBalıklar

Ba lık lar
“Sü rek li su da ya şa mak zo run

da olan omur ga lı lar han gi le ri dir?” 
so ru su na ce va bı nız ne olur? 

Ba lı ğın vü cu du nun pul lar la 
kap lı ol ma sı hiç dik ka ti ni zi çek ti mi?

Ba lık lar su da ya şar ve so lun gaç la rıy la so lu num 
ya par. Yan da ki fo toğ raf ta so lun ga cı dı şa rı ya doğ ru 
çe kil miş bir ba lık gör mek te si niz. So lun gaç lar, ba lı ğın 
ba şı nın iki ya nın da yer alır. Ak var yum da ki ba lık la rı 
ha tır la yı nız. On lar dü zen li bir şe kil de ağız la rı nı açıp 
ka pa tır. Su, ba lı ğın ağ zın dan gi rer ve so lun gaç la
rın dan çı kar. Böy le ce su da ki ok si jen, so lun gaç lar da 
tu tu lur.

Ge nel lik le ba lık lar yu murt la ya rak ürer. Yüz geç le
riy le ha re ket le ri ni sağ lar.



49
CANLILAR DÜNYASI

Kur ba ğa lar yu mur
ta la rı nı dur gun su lar
da, saz lık la ra bı ra kır.

Kur ba ğa yav ru la rı nın şek li, 
yu mur ta dan çık tık tan son ra 
tıp kı ba lık gi bi dir ve ba lık gi bi 
so lun gaç la rı var dır.

Bü yü dük çe ba cak
la rı ge li şir.

Ge li şim le ri ni ta mam la dık la rın da 
hem su da hem de ka ra da ya şa ya
bi lir ler.

Kuy ruk la rı ve so lun gaç la rı 
kay bo lur. Ak ci ğer le riy le so luk 
al ma ya baş lar.

Kurbağaların yukarıda verilen bir yaşam döngüsü var-dır. Bu yaşam döngüsünden dolayı iki yaşamlı denilmek-tedir. Kurbağalar hem suda hem de karada yaşayabilir.

Kur ba ğa ya ka la ya bi lir mi si niz? Tam ya ka la dım, de di
ği niz an da el le ri ni zin ara sın dan ka yıp git ti ği ni gö rür sü nüz. 
Kurbağalar kay gan, ıs lak bir de ri ye sa hip tir . Kü çük si nek ve 
bö cek le ri ye me yi se ver ler.

Kur ba ğa la rın; kı şı, top rak al tın da ki yu va la rın da, kış 
uy ku su na ya ta rak ge çir dik le ri ni bi li yor muy du nuz?

Kurbağalar
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Kuş lar
Kuşlar omurgalı hayvanlardır. Yeryüzünde değişik özellikte çok sayıda kuş türü bulun-

maktadır. Bülbül, kanarya, kartal, akbaba, kaz, ördek bunlardan sadece birkaçıdır. Kuş lar, 
ak ci ğer le riy le so lu num ya par. Yu murtlayarak çoğalır. Yu va la rın da yu mur ta la rı nı ku luç ka ya 
ya ta rak gün ler ce bek ler. Bu ku luç ka sü re si, yavrunun yu mur ta dan çık ma sı na ka dar sü rer. 
Kuş lar, yu mur ta dan çı kan yav ru la rı nın bes len me ve ba kım la rıy la il gi le nir mi? Kuşların bir 
kısmı bitkisel besinlerle bazıları ise avladıkları hayvanların etleriyle beslenir.

Kuşların vücut la rı tüy le kap lı dır. Ka nat la
rı uç ma la rın a yar dım cı olur. Bazı kuşlar ise 
uçamaz de ve ku şu, se nden da ha uzun dur. 
Si nek ku şu ise par ma ğın dan da ha kü çük
tür. Han gi si uça maz? Kuş lar sı nı fı na gi rip de 
uça ma yan han gi kuş la rı bi li yor sunuz?

Biliyor musunuz?

Kuş lar dan ba zı la rı gök yü zü nün kü çük jet le ri gi bi dir. Sa at te 160 km gi bi bir hız la 
uçabilir .

Sürüngenler

İstersem rengimi değiştirebilirim.

Sürünerek ve hızlı 
hareket ederim.

Hiç acelem yoktur. 

Yavaş hareket ederim.

Fark lı özel lik le re sa hip gi bi gö rün se ler de hep si 
bi rer sü rün gen dir. Ge nel lik le ka ra da ya şar lar. Sı cak 
böl ge ler de ki ne hir ve göl ler de ya şayan türleri de 
vardır.

Sü rün gen ler pul lu ve sert bir de ri ye sa hip tir. 
Ak ci ğer le riy le so luk alıp ve rir ler. Sağ lam ve ka buk lu 
yu mur ta lar bı ra kır lar. Ku luç ka ya yat maz lar. Siz ce 
sürüngenlerde yavru bakımı var mı?

Kap lum ba ğa ile yı lan la rın ka ra da ve su da ya şa
yan çe şit le ri var dır. Ker ten ke le le rin ağ zın da yu mak 
şek lin de top lan mış ya pış kan dil le ri var dır. Dil le riy le 
ya ka la dık la rı bö cek ler le bes le nir ler.

Par mak ara la rım per de li dir. Bu 
ne den le iyi yü zerim.
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Me me li ler

Me me li ler ço ğun luk la yav ru la rı nı do ğu ran ve süt le 
bes le yen omur ga lı lar dır. Me me li ler, do ğur duk la rı yav
ru la rı nın ba kı mı nı üst le nir. Koyun, inek, kedi, köpek gibi 
hayvanlar memeli hayvanlardır. Ye ni do ğan be bek ler ne 
ile bes le nir? Ke çi, inek, at, ke di ve kö pek yav ru la rı nın ilk 
be si ni süt tür.

Memelilerin bir kısmı otla, bir kısmı da etle bes-
lenir. Bazı memeli hayvanlar da hem etle hem de 
otla beslenir.

Ko yun, inek, tav şan gi bi ba zı me me li ler ot la 
bes le nir ken as lan, ça kal, kurt gi bi ba zı me me li ler 
et le bes le nir. Ayı ve fa re gi bi ba zı me me li ler ise hem 
et hem de ot la bes le nir.

Me me li le rin ço ğu nun kıl lar la kap lı vü cut ör tü le ri 
var dır. Kıl la rın, yan da ki fo toğ raf ta gör dü ğü nüz ku tup 
ayı sı na nasıl bir fay da sı ol du ğu nu dü şü nü yor su nuz?

Kıl lar, in san lar da di ğer me me li ler de ki gi bi bir 
ör tü şek lin de vü cu du kap la maz. Bu ne den le vü cut 
ısı nı zı ko ru mak için giy si le re ih ti yaç du yar sı nız.

Me me li ler ak ci ğer so lu nu mu ya par.

Gö rü nüş le ri ve ha re ket le ri bir bi ri ne ben ze di ği 
hâl de ay nı sı nıf ta yer al ma yan omur ga lı hay van lar 
var mı dır? Ba lık gi bi su da ya şa yan yu nus la rın ve 
ba li na la rın, kuş gi bi uça bil me özel li ği ne sa hip ya ra
sa la rın bu grup ta yer al ma la rı si zi şa şır tır mı?
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• Omur ga sız Hay van la rı Ta nı ya lım
Ok ya nus ta ban la rı, gi zem li ve sı ra dı şı can lı lar la do lu dur. Bu can lı lar da, 

ço ğun luk la omur ga bu lun maz. Omurgasız can lı lar da, omur ga nın ye ri ne 
vü cut la rı nın des te ği ni ve ko run ma sı nı sağ la yan ne tür ya pı lar ge liş miş
tir? Omurgasız canlılara birçok örnek verebiliriz. Yu mu şak vü cut lu lar dan 
di ken li le re ve sert ka buk lu la ra ka dar fark lı grup la ra rast la ya bi li riz. Ke le bek, 
arı, ka ra si nek, ka rın ca gi bi can lı lar omur ga sız hay van la ra ör nek ola rak ve ri le
bi lir.

Top rak so lu ca nı nın şek li ni ne ye ben ze tir si niz? Bu can lı la rın top rak ta ki hay
van ve bit ki ka lın tı la rıy la bes len dik le ri ni bi li yor muy du nuz?

Sal yan goz ve mid ye de omurgasız hayvanlar gru buna gi rer.

Salyangoz nemli yerlerde yaşar.Midye suda yaşar.
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FEN, MÜHENDISLIK VE

GIRIŞIMCILIK UYGULAMALARI

Proje Çalışmaları: Canlıların Sınıflandırılması

İçerik Beklenen Performans Süre Değerlendirme

Canlılar Dünyası
• Grupla çalışma
• Araştırma yapma
• Yaratıcı düşünce

2 hafta
Dereceli Puanlama 

Anahtarı

Sevgili öğrenciler,
Bu çalışma, sizin yaratıcı düşünce, grupla çalışma ve araştırma yapma becerilerinizin 

gelişmesine katkıda bulunacaktır.
Çalışmanızı yaparken 188. sayfadaki “Proje Nasıl Hazırlanır?” basamaklarını okuma-

lısınız. Ayrıca aşağıdaki adımları izlemeniz calışmanızda size yardımcı olacaktır.

1. Sınıfınızda öğretmeninizin rehberliğinde çalışma grupları oluşturunuz. Grup arka-
daşlarınız arasında görev paylaşımı yapınız.

2. Canlı grupları hakkında çeşitli kaynaklardan araştırma yapınız. Hipotezinizi belirle-
yiniz.

3. Bu ünitede öğrendiğiniz canlı gruplarını sınıflandırınız. Bu canlı grupları ile ilgili 
resimleri bulunuz. Resimleri kendiniz de çizebilirsiniz.

4. Sınıflandırdığınız canlıları bir kartona yazarak her bir grubun altına canlı resimlerini 
yapıştırınız. Hazırladığınız postere canlı gruplarının genel özelliklerini de yazınız.

5. Bu canlı grupları içinde bir canlıyı seçerek bu canlı hakkında araştırma yapıp ayrı 
bir poster çalışması hazırlayabilirsiniz.

6. Yaptığınız çalışmalar ile ilgili raporunuzuda yazıp öğretmeninizin belirlediği bir tarih-
te sınıfta sergileyiniz.

Bu çalışmadaki performansınız “Dereceli Puanlama Anahtarı” ndaki ölçütlere göre 
öğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir.

Yaptığınız bu modeli yıl sonunda “Bilim Şenliği” nde sunmak üzere saklayınız.
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İçerik Ünitelerde ele alınan konulara ilişkin problem tanımlayarak ürün 
tasarlama

Süre 12 ders saati

Beceriler Bilimsel okuryazarlık, yaratıcı düşünme, iş birliği, model oluşturma

Beklenen
Performans

Grup çalışması, araştırma yapma, ürün tasarlama, bütçe çalışması 
yapma, rapor hazırlama, poster, bilgi iletişim teknolojilerini kullanma

Değerlendirme Dereceli Puanlama Anahtarı

Ölçüt Kategorileri Ölçütler

3
Beklenen
Seviyenin
Üstünde

2
Beklenen
Seviyede

1
Beklenen
Seviyenin

Altında

Grup Çalışması
1. Grup üyeleri görevlerini 

eksiksiz yerine getirdi.
2. Grup üyeleri uyumlu çalıştı.

Araştırma Yapma

1. En az üç kaynaktan yarar-
lanıldı.

2. Farklı türde kaynaklardan 
yararlanıldı.

3. Toplanan bilgiler konuyla 
ilgilidir.

Rapor Hazırlama

1. Raporda tüm konu başlıkla-
rına yer verildi.

2. Raporda toplanan bilgiler 
anlaşılır şekilde açıklandı.

3. Yazım kuralları doğru kul-
lanıldı.

4. Dil bilgisi kuralları doğru 
şekilde kullanıldı.

Ürün Tasarımı

1. Konuyla ilgili ürün gelişti-
rildi.

2. Ürün tasarımı yaratıcıydı.
3. Ürün tasarımı özgündü.

Sunum

1. Ürün tasarımının tanıtı-
mında poster/broşür elektronik 
sunum kullanıldı.

2. Yapılan çalışma anlaşılır 
şekilde ifade edildi.

Çalışmanız aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendirilecektir.
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NELER ÖĞRENDİK?

1. Aşa ğı da gör dü ğü nüz re sim ler sı nıf lan dır ma tab lo sun da yer ala cak tır. Her res min 
adını ve sı nıf lan dır madaki yerlerini resimlerin altlarındaki noktalı kısımlara yazınız.

Resimlerin adı Sınıflandırmadaki yeri
1. Eğrelti otu a. Mikroskobik canlı
2. Solucan b. Bitki
3. Şapkalı mantar c. Hayvan
4. Bakteri ç. Mantar
5. Fil
6. Çekirge

Resmin adı
...........................

Sınıflandırmadaki yeri
...........................

Resmin adı
...........................

Sınıflandırmadaki yeri
...........................

Resmin adı
...........................

Sınıflandırmadaki yeri
...........................

Resmin adı
...........................

Sınıflandırmadaki yeri
...........................

Resmin adı
...........................

Sınıflandırmadaki yeri
...........................

Resmin adı
...........................

Sınıflandırmadaki yeri
...........................
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1

Kurbağa

2

Penguen

3

Omurgasız
canlı

7

Omurgalı
canlı

4

Yarasa

5

Balıklar

6

Yılan

2. Aşa ğı da sol sütunda ve ri len söz cük le ri sağ sütundaki açık la ma lar la eş leş ti ri niz. 
Eş leş tir me için söz cük le rin nu ma ra la rı nı açık la ma la ra ait da ire nin içi ne ya zı nız.

So lun gaç la rıy la so lu
num ya par.

Gerektiğinde derisi-
ni değiştirebilir.

So ğuk böl ge ler de ya şa
yan, ka nat la rı yüz ge ce ben
ze yen, uça ma yan su ku şu.

De ri le ri nem li, yu mu şak 
ve kay gan dır.

Vü cut için de ke mik ten 
ya pıl mış bir is ke le te sa hip 
ol ma yan hay van gru bu.

Ge ce le ri or ta ya çı kan, 
uça bi len me me li.
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2. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşa ğı da ve ri len ke li me le ri uy gun boş luk la ra ya za rak kav ram ha ri ta sı nı 
ta mam la yınız.

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

Eğrelti otu Papatya Omurgasız Kara 
yosunu

Gül Mantar Mikroskobik 
canlı

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

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

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

Omurgalı

.........

.........

Çiçekli
bitki

Çiçeksiz bitki

Bitkiler

Canlılar

örnektir.

örnektir.

olabilir.

olabilir.

örnektir.

örnektir.

olabilir.
olabilir.

olabilir.
Hayvanlar

olabilir.

B. Aşa ğı da ve ri len ler den uy gun olan la rı kul la na rak cüm le ler de ki nok ta lı yer
le ri ta mam la yı nız.

yumurtayla me me li ler omurgalı çi çek siz bit ki
küf  iki ya şam lı omurgasız çi çek li bit ki

1. Kuşlar .............................. çoğalan canlılardır.

2. Yav ru la rı nı bes le mek için süt üre ten hay van la ra ....................... adı ve ri lir.

3. Kur ba ğa lar .......... ..................... can lı dır.

4. Hayvanlar ....................... ve ....................... olarak sınıflandırılır.

5. Eğ rel ti otu, .................. .................... ör neği ola rak ve ri le bi lir.

6. Or tam da ki uy gun nem ve sı cak lık, ge nel lik le yi ye cek le rin üze rin de ............ 
man tar la rı nın ço ğal ma sı na ne den olur.
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2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

C. Aşa ğı da ki can lı la rı bu lun duk la rı grup la eş leş ti riniz.

a. Omurgalı hayvan

b. Mantarlar

c. Bitkiler

ç. Omurgasız hayvan

d. Mikroskobik canlılar

1. Yoğurt bakterisi

2. Çekirge

3. Şapkalı mantar

4. Söğüt ağacı

5. İnek

e. Sürüngenler

(......)

(......)

(......)

(......)

(......)

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi çiçeksiz bitkidir?

A) Buğday  B) Kara yosunu
C) Arpa  D) Fındık

2. Aşa ğı da ki ler den han gi si çi çek li bir bit ki dir?
A) Eğ rel ti otu  B) Lale
C) At kuyruğu  D) Ciğer otu

3. Aşa ğı da ki can lı lar dan han gi si iki ya şam lı dır?
A) İnek B) Ba lık C) Yı lan D) Kur ba ğa

4. Aşa ğı da ki ler den han gi si be si ni ni ha zır ola rak alır?
A) Pa pat ya B) Eğ rel ti otu C) Pey nir kü fü D) Ka ra yo su nu

5. Aşa ğı da ki ler den han gi si omur ga lı can lı de ğil dir?
A) Ba li na B) Solucan C) Sa zan D) Güvercin

6. Aşa ğı da ki ler den han gi si sürüngen bir hay van de ğil dir?
A) Ker ten ke le B) Fok C) Tim sah D) Yı lan
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2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

7. I. Ha mu run ma ya lan ma sı
 II. Pey ni rin küf len me si
 II I. Ek me ğin küf len me si
 Yukarıdakilerden hangisi ya da han gi le ri ma ya man tar la rı nın fa ali yet le ri sonu-

cu oluşur?
A) Yalnız I   B) I ve II I
C) II ve II I   D) I, II ve II I

8. Şap ka lı man tar lar için aşa ğı da ve ri len ler den han gi si doğ ru de ğil dir?
A) Kök, göv de ve çi çek gi bi kı sım la rı var dır.
B) Ilık ve nemli yerlerde ya şar .
C) Şap ka la rı nın al tın da ince bölmeler var dır.
D) Ze hir li ve ya ze hir siz ola bi lir .

9. Aşa ğı da ki bil gi ler den han gi si doğ ru dur?
A) Ak ci ğer so lu nu mu ya pan hay van la rın hep si ka ra da ya şar.
B) Omur ga lı hay van la rın tü mü yav ru la rı nı süt le bes ler.
C) Sü rün gen ler yu mur ta ile ço ğa lır.
D) Kuş lar iki ya şam lı can lı lar dır.

10. Aşa ğı da ki ler den han gi si omur ga sız  canlıdır?
A) Ham si B) Kur ba ğa C) Mid ye D) Bay kuş

11. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi sınıflandırmada farklı grupta yer alır?
A) Timsah B) Koyun C) Ayı  D) Sincap

12. Mikroskobik canlılarla ilgili
   I. Bazıları yararlı, bazıları zararlıdır.
  II. Mikroskopla görülebilirler.
 III. Çıplak gözle görülenleri de vardır.
 verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III
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ÖĞRENME
ALANI

ÖĞRENME
ALANI FİZİKSEL OLAYLARFİZİKSEL OLAYLAR

Pa ra şüt çü, ye re 
in me den ön ce ya vaş
la mak için pa ra şü tü 
rüz gâ ra doğ ru çe vi rir. 
Ne den?

De niz, aşa ğı da ki et kin
lik le ri ger çek leş tir mek için 
kuv vet uy gu la dı ğı nın far
kın da mı dır?
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3.
ÜNİTE

KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ
VE SÜRTÜNME

Neler Öğreneceğiz?

Te ker lek icat edil me den 
ön ce ağır yük ler ağaç kü tük
le ri nin üs tün de iti le rek ha re
ket et ti ri lir miş. Sen ce il kel 
in san lar ne den böy le dü şün
müş ola bi lir ler?

Di ğer ayak ka bı
la ra gö re patenle 
ne den da ha ko lay 
ha re ket eder si niz?

Beni durduracak 
kimse yok mu?

Ne den ha re
ket et mi yor?

• Bu ünitede doğada var olan çeşitli kuvvet-
leri tanıyarak kuvvetin büyüklüğünün dina-
mometre ile nasıl ölçüldüğünü keşfedeceğiz. 
Farklı yüzey/ortamlarda sürtünme kuvve-
tinin harekete olan etkisini gözleyeceğiz. 
Sürtünme kuvvetinin günlük yaşantımızdaki 
yeri ve öneminden haberdar olacağız. Ayrıca 
sürtünme kuvvetinin artırılması ve azaltılma-
sına yönelik kendi fikirlerimizi ortaya koya-
cağız.

Anahtar Kavramlar

Anahtar Kavramlar

 Kuvvetin büyüklüğünün ölçülmesi

 Kuvvet birimi

 Sürtünme kuvvetinin pürüzlü ve kay-
gan yüzeylerdeki uygulamaları

 Sürtünme kuvvetinin günlük yaşam-
daki uygulamaları
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Ha re ket li ve ha re ket siz ci sim le re kuv vet uy gu lan dığın da ger çek le şe bi le cek du rum la r ne ler 
ola bi lir? Aşa ğı da ki tab lo yu in ce le ye rek ha re ket li ve ha re ket siz ci sim le re kuv vet uy gu lan dığın
da ger çek leşe bi le cek du rum la rı işa ret le yi niz. Böy le ce kuv vet le il gi li kav ram la rı ha tır la mış ola
cak sınız.

Durumlar Cisim hareketli ise Cisim hareketsiz ise
Yönü değişebilir.
Harekete başlayabilir.
Daha hızlı hareket eder.
Şekli değişebilir.
Durabilir.
Yavaşlayabilir.

Ci sim le re fi zik sel te mas uy gu lan dı ğın da ha re ket ede bi le cek
le ri ni da ha ön ce öğ ren miş ti niz. Yap tı ğı nız de ney de fut bol top la
rı nın ha re ke ti ni sağ la yan kuv ve tin fi zik sel te mas so nu cu or ta ya 
çık tı ğı nı göz lem le di niz.

Bir mıknatısı toplu iğnelere yaklaştırdığınızda mıknatısın 
toplu iğneleri çektiğini görebilirsiniz. Mıknatıs toplu iğnelere bir 
çekme kuvveti uygulamıştır. Bu kuvvet fiziksel bir temas olma-
dan ortaya çıkmış bir kuvvettir.

1. Etkinlik: Topları Çarpıştıralım

Kul la na cak la rı mız: 2 adet fut bol to pu.
İz le ne cek Yol
+ Üçer ki şi lik grup lar oluş tu ru nuz. Grup arka-

daşlarınız arasında görev paylaşımı yapınız.
+ Yan da ki fo toğ raf ta gö rül dü ğü gi bi bir fut bol 

to pu nu yu var la ya rak dur mak ta olan di ğer fut bol 
to pu na çarp ma sı nı sağ la yı nız. Her iki fut bol to pu
nun ha re ke ti ni göz lem le yi niz.

So ru la rı Ce vap la ya lım
• Du ran fut bol to pu na bir kuv vet et ki et ti mi? Et ki le yen kuv vet na sıl or ta ya çık tı? Bu 

kuv vet it me mi dir, çek me mi dir?
• Yu var la nan fut bol to pu nu ilk ha re ke te ge çi ren kuv vet na sıl or ta ya çık tı? Bu kuv vet 

it me mi dir, çek me mi dir?

Tab lo da ki du rum ve ha re ket le ri dü şü ne rek aşağı da ki et kin liği ger çek leş ti re lim.

Kuvvetin Ölçülmesi1.
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To pa kuvvet uygularsam 
hareket eder.

Ben ce, to pa farklı bir 
yönde de kuvvet uygula
yabilirsin.

Küçük kâğıt parçalarına, yünlü kumaşa sürttü-
ğünüz plastik tarağı yaklaştırırsanız tarağın kâğıt 
parçalarını çektiğini görebilirsiniz. Elinizdeki bir topu 
yüksek bir yerden bırakırsanız top yere doğru düşe-
cektir. Burada kâğıtları çeken kuvvet ile topun yere 
düşmesini sağlayan kuvvet, fiziksel temas olmadan 
ortaya çıkan kuvvetlerdir. Bu kuvvetler de cisimlerin 
hareket etmesini sağlar.

Kuvvetin cisimler üzerindeki etkilerinden biri 
de şekil değiştirme etkisidir. Bir oyun hamurunun üzerine çeşitli kuvvetler uygulayarak oyun 
hamurunun şeklini değiştirebilirsiniz. Bir paket lastiğini çekerseniz lastiğin şekli değişir. 
Uyguladığınız kuvveti ortadan kaldırırsanız lastik eski şekline döner.

Bilardo topuna bir kuvvet uygularsanız top harekete başlayabilir. Top daha hızlı hareket 
edebilir. Bilardo topu hareket ederken farklı bir yönden vurursanız bilardo topunun hareket 
yönü değişebilir. Bilardo topu bir başka topa çarptığında durabilir veya yavaşlayabilir.

Buraya kadar verilen örneklerde gördüğünüz gibi kuvvetin çeşitli etkilerini çevrenizde 
görebilirsiniz. Peki bir cisme uygulanan kuvvetin 
büyüklüğünü ölçebilir miyiz? Kuvvetin büyüklüğünü 
ölçmek için nasıl bir araç kullanmak gerekir?

Kuvvet uluslararası birim sisteminde Newton 
(Nivtın) birimi ile ifade edilir. Newton birimi N sem-
bolü ile gösterilir.

Kuvvet, dinamometre adı verilen bir araçla 
ölçülür. Yandaki resimde dinamometreyi görüyor-
sunuz. Dinamometre ile ölçmenin nasıl yapıldığını 
öğrenmek için bir etkinlik yapalım.
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2. Etkinlik: Kuvveti Ne İle Ölçeriz?

Kul la na cak la rı mız: fark lı öl çek li di na mo met reler, def ter, tah ta par ça sı, ip, ki tap, tahta 
sil gisi, ka lem ku tu su.

İz le ne cek Yol
+ Di na mo met re le ri ve üzer le rin de bu lu nan 

öl çek le ri in ce le yi niz.
+ Ka lem ku tu nu zu di na mo met re ler den bi ri ni 

se çe rek bu di na mo met re nin ucu na ası nız. Di na
mo met re gös ter ge sin de ki de ğe ri oku ya rak defte-
rinize kay de di niz.

+ Ki tap, def ter, tah ta par ça sı ve sil gi yi de 
sı ray la uy gun di na mo met re ler se çe rek di na mo
met re le rin ucu na ası nız. Di na mo met re le rin gös
ter di ği de ğer le ri oku yup kay de di niz. Öl çüm le ri ni zi 
kay de der ken de ğer le ri bi rim le ri ile bir lik te ya zı nız.

So ru la rı Ce vap la ya lım
• Kuvvetleri ölçmek için kullanacağınız di na mo met re le ri se çer ken ne le re dik kat et ti

niz?
• Ci sim le rin hep si ni ay nı di na mo met re ile öl çe bi lir mi si niz? Ne den?

Dinamometreler, yayların esneklik 
özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır. 
Dinamometrelerin içinde yay bulunur. 
Dinamometreye bir cisim astığınızda 
yayın boyu uzar ve astığınız cisme 
uygulanan kuvveti ölçmüş olursunuz. 
Cisme uygulanan kuvvet ne kadar 
büyük olursa dinamometredeki yayın 
uzaması da o kadar fazla olur. Örneğin 
yandaki şekilde en soldaki dinamomet-
re 0,5 N’ı göstermektedir. En sağda-
ki şekilde ise dinamometrenin yayının 
daha çok uzadığı ve ölçülen kuvvet 
değerinin de en fazla 10 N olduğu görü-
lür. Dinamometreler değişik büyüklükleri 
ölçebilecek farklı ölçeklerde yapılabilir.

La bo ra tu va rı nız da kul lan dı ğı nız 
di na mo met re le ri in ce ler se niz yan da ki 
şe kil de gö rül dü ğü gi bi en faz la kaç N’ı 
öl çe bi le ce ği be lir til miş tir. Çün kü di na

mo met re le rin ya pı mın da kul la nı lan yay la rın bir es nek lik sı nı rı var dır. Bu esneklik sınırı dina-
mometrenin ölçebileceği büyüklüğü de belirler.

0,5 N 1 N 2 N 10 N
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3. Etkinlik: Dinamometre Yapımı

Kul la na cak la rı mız: kapaklı karton kutu, beyaz dosya kâğıdı, yapıştırıcı, bant, küçük 
bir çivi, cetvel, kalem, 2 adet metal ataş, paket lastiği / yay, ip, plastik bardak.

İz le ne cek Yol
+ Karton kutunun kapağını beyaz kâğıtla 

yapıştırıcı bant yardımıyla kaplayınız. Kâğıdın 
ortasına cetvelle düz bir çizgi çiziniz.

+ Paket lastiğini keserek düz bir lastik hâline 
getiriniz. Lastiğin bir ucunu bir ataşın ucuna bağ-
layınız.

+ Daha sonra ataşı karton kutunun kapağı-
nın iç kısmına yerleştirip küçük bir delik açarak 
paket lastiğinin serbest kalan ucunu kapağın ön 
tarafından çıkarınız. Ön taraftan çıkan uca da 
diğer ataşı takınız.

+ Plastik bardağa çivi yardımıyla ağzına yakın üç yerden delik açarak ipleri bağla-
yınız. Bir başka ip yardımıyla bu bardağı ataşın ucuna bağlayınız.

+ Dinamometrenin ölçeğini hazırlamak için kapağı dikey konumda tuttuğunuzda 
paket lastiğinin ucunda asılı kalan ataşın alt noktasını kâğıt üzerine “0” noktası olacak 
biçimde işaretleyiniz. Sonra bir cetvel yardımıyla sıfır noktasının altını birer santimetre 
aralıklarla işaretleyiniz.

+ Dinamometreyi hazırladıktan sonra bardağın içine çeşitli maddeler koyarak kuv-
vet değerlerini bulunuz.

NELER ÖĞRENDİK?

Yandaki şekillerde dinamometrelere asılmış cisimler bulun-
maktadır. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Dinamometreler hangi değerleri göstermektedir?

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

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

2. Hangi dinamometre en fazla kuvvet ölçer? Neden?

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

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

10N

8N

6N

2N

0N

4N

A

5N

4N

3N

1N

0N

2N

Ç

100N

80N

60N

20N

0N

40N

C

0N

50N

40N

20N

10N

30N

B

Siz de basit bir dinamometre yapmak ister misiniz? Bunun için aşağıdaki etkinliği yapınız.
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Top oy nar ken yer de du ran to pa it me kuv
ve ti uy gu lan dı ğın da top bir sü re ha re ket eder, 
son ra ya vaş la ya rak du rur.

Kı zak la ka yan ço cuk lar, bir sü re kay dık
tan son ra kı zak la rı ya vaş la ya rak du rur.

To pu ve kı za ğı dur du ran et ki yi hiç dü şün
dünüz mü?

Bazı araç la rın ha re ket li ak samı nın ne den yağ lan ma sı ge re kir?

Aşa ğı da ki re sim le ri in ce le yiniz ve so ru la rı cevap lan dırınız.

Ço cu ğun hız lı bir şe kil de kay ma sı için kay dı ra ğın yü ze yi na sıl ol ma lı dır?
............................................................................................................................
Ka le ci el di ven le ri nin iç yü ze yi ne den şe kil de gö rül dü ğü gi bi pü rüz lü ol ma lı dır?
............................................................................................................................
Buz da yü rü mek te olan ço cu ğun ani den düş me si nin ne de ni ne dir?
............................................................................................................................
Ço cu ğun ka ya par ça sı nı ko lay ca it me si için ze min na sıl ol ma lı dır?
............................................................................................................................

Sürtünme Kuvveti2.
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Aşa ğı da ki et kin li ği ya pa rak fark lı yü zey ler de cisimlerin hareketlerini gözlemleyiniz.

Yu ka rı da ki re sim ler den han gi sin de ara ba yı ha re ket et ti re bil mek için da ha faz la kuv vet 
uy gu la nır? Ne den? Ci sim le rin fark lı yü zey ler de ki ha re ke ti ni zor laş tı rı cı ve ya en gel le yi ci et ki 
ne ola bi lir?

Yaptığınız etkinlikte bir cis min kay gan bir yü zey de da ha ko lay, pü rüz lü bir yü zey de ise 
da ha zor ha re ket et ti ği ni göz lem le diniz.

4. Etkinlik: Hareketi Zorlaştıran Nedir?

Kul la na cak la rı mız: mu kav va, eğik düz lem ara ba sı, zım pa
ra kâ ğı dı, hav lu, ince plastik poşet, met re.

İz le ne cek Yol
+ Arkadaşlarınızla 23 ki şi lik grup lar oluş

tu ru nuz. Grup arkadaşlarınız arasında görev 
paylaşımı yapınız.

+ Mu kav va yı fo toğ raf ta ki gi bi kı vı ra rak 
eğim li bir düz lem oluş tu ru nuz. Düz le min alt 
ke na rı na zım pa ra kâ ğı dı nı yer leş ti ri niz. Ara
ba yı ram pa nın ba şın dan bı ra kı nız. Ara ba nın 
ha re ke ti ni göz lem le ye rek ne ka dar yol al dı ğı nı 
öl çü nüz. Öl çüm de ğer le ri ni aşa ğı da ki tab lo ya 
kay de di niz.

Zımpara kâğıdı Havlu İnce plastik örtü

Arabanın aldığı yol (cm)

+ Et kin li ği ni zi zım pa ra kâ ğı dı ye ri ne hav lu ve ince plastik örtü üze rin de tek rar la yı nız. 
Her de fa sın da ara ba yı ram pa nın ba şın da aynı noktadan bı ra kı nız. Ara ba nın her zemin 
üze rin de ne ka dar yol al dı ğı nı öl çe rek tabloya yazınız.

Soruları Cevaplayalım
• Ara ba en uzun yo lu han gi ze min üze rin de al mış tır? Bu ze min üze rin de ara ba nın 

da ha ko lay ha re ket etmesinin sebebi nedir?
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Hava ve Sudaki Direnç

İki yü zey ara sın da ki ha re ke te kar şı ko yan et ki nin bir kuv vet ol du ğu nu dü şü nür mü sü nüz? 
Bu kuv vet, sür tün me kuv ve ti ola rak isim len di ri lir. Bir cis min ha re ke ti ni zor laş tı ran ya da 
en gel le yen sür tün me kuv ve ti dir.

Fre ne ba sıl dı ğın da  
bi sik le tin ya vaş la ma sı nın 
ne de ni tekerler ile zemin 
arasındaki sür tün me kuv
ve ti dir. Bu sür tün me kuv
ve ti te ker lek ile yü zey ara
sın da olduğu gibi te ker lek 
ile fren pa buç la rı ara sın da 
da bulunur.

Sağ üst te ki görselde ile ri doğ ru çe ki len kı za ğa ha re ket yö nü ne ters yön de bir kuv vet et ki 
et mek te dir. Bu kuvvet sürtünme kuvvetidir.

Hareket yönü

Yağ lan ma mış küt le 
ha re ket et mez.

Bir mik tar yağ sür tün
me yi azal tır ve küt le nin 
ha re ket et me si ni sağ lar.

Yağlanmış yüzeyler kaygandır. Bu yüzeyler
deki sürtünme kuvvetleri en az seviyededir.

Pü rüz lü yü zey ler de ki sür tün me kuv ve ti, düz gün yü zey le re gö re da ha faz la dır. Ci sim ile 
yü zey ara sı na ko nu lan yağ ise sür tün me kuv ve ti ni azal tır.

Fren pabucu

Mika

1 kg’lık kütle
Lastik

1 kg’lık kütlenin alt yüzeyi
Mikanın düzgün yüzeyi

Mika düzgün yüzeye sahiptir. Ama yine de iki yüzey 
arasında sürtünme kuvveti vardır.

Zımpara 
kâğıdı

Zımpara kâğıdının yüzeyi pürüzlüdür.

1 kg’lık kütle

1 kg’lık kütlenin alt yüzeyi
Zımpara kâğıdının pürüzlü yüzeyi

Lastik

Kuv vet ler, ci sim le ri ha re
ket et tir mek için her za man 
fark lı yü zey ler de, değişik 
şekillerde kar şı mı za çı kar.

Su da yü rü
mek te zor la nı
yo rum. Ya sen?

Yü rü me mi zor laş tı ran bir kuv vet 
his set mi yo rum.

Sürtünme kuvveti

Sürtünme 
kuvveti

Sürtünme 
kuvveti

Uygulanan 
kuvvet

Uygulanan 
kuvvet
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Di zi ni ze ka dar su ya gi rip yü rü dü ğü nüz de ha re ke ti ni zin kı sıt lan dı ğı nı fark ettiniz mi? Su 
or ta mın da ha re ke ti zor laş tı rı cı bir kuv vet var mı dır?

Su or ta mın da ha re ke ti zor laş tı rı cı bir kuv ve tin olup ol ma ya ca ğı nı göz lem le ye bi lir si niz. 
Öz deş iki sil gi den bi ri su do lu şi şe ye, di ğe ri boş şi şe ye ay nı an da, ay nı yük sek lik ten ser best 
bı ra kı lı yor. Sil gi ler den han gi si şi şe nin di bi ne da ha ön ce ula şır? So ru nun ce va bı nı bul mak için 
aşa ğı da ki de ne yi ya pa bi lir si niz.

Yap tı ğı nız et kin lik te su ya atı lan sil gi nin, şi şe nin di bi ne da ha geç ulaş ma sı nın se be bi su 
di ren ci dir. Suda ha re ket eden cis min ha re ke ti ni zor laş tı ran kuv vet, su di ren ci ola rak ta nım la nır. 
Su direnci de suyun uyguladığı bir sürtünme kuvvetidir.

Biliyor musunuz?

Jet ler kı sa pist le re iner ken ko lay 
du ra bil mek için pa ra şüt açar. Jet le rin 
pa ra şüt aç ma la rıy la il gi li ola rak ha zır lan
mış bir vi de o film iz le ye bi lir si niz.

5. Etkinlik: Su İçerisine Bırakılan Silgi

Kul la na cak la rı mız: 2 adet pet şi şe (1,5 L’lik), öz deş 2 adet 
sil gi, su, ma kas.

İz le ne cek Yol
+ İkişer ki şi lik grup la r oluşturunuz. Grup arkadaşlarınızla iş bölümü yapınız.
+ Pet şi şe le ri ağız kıs mın dan düz gün ce ke si niz.
+ Şi şe ler den bi ri ne, içi ne sil gi atıl dı ğın da taş

ma ya cak mik tar da su dol du ru nuz.
+ Öz deş sil gi ler den bi ri ni su do lu şi şe ye, 

di ğe ri ni boş şi şe ye ay nı an da, ay nı yük sek lik ten 
ser best bı rak tı ğı nız da sil gi ler den han gi si nin şi şe
nin di bi ne da ha ön ce ula şa ca ğı nı tah min edi niz. 
Sil gi le ri ser best bı ra kı nız. Göz lem le ri ni zi kay de de
rek baş lan gıç ta yap tı ğı nız tah min le kar şı laş tı rı nız.

So ru la rı Ce vap la ya lım
• Sil gi le rin ay nı me sa fe yi su ve ha va or ta mın

da fark lı sü re ler de geç me le ri nin se be bi ne ola bi lir?
• Su, ni te li ği ba kı mın dan ha va dan fark lı bir or ta ma mı sa hip tir? Ne den?
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Ha va di ren ci nin et ki siy le olu şan sür tün me yi 
azalt mak için ara ba lar, ro ket ler ve uçak lar için özel 
ta sa rım lar ge liş ti ril miş tir. Ay nı şe kil de su di ren ci nin 
et ki siy le olu şan sür tün me yi azalt mak için çe şit li 
ge mi ta sa rım la rı ge liş ti ril miş tir.

Yan da ki fo toğ raf ta gör dü ğü nüz ho ver craft 
(ha vır kraft) hem ka ra da hem de su da iler ler. Su da, 
ha va yas tı ğı üze rin de su yu sı yı ra rak iler ler. Do ku
nan yü zey le ri ha vay la bir bi rin den ayır dı ğı için sür
tün me yi azalt mış olur.

Ha va or ta mın da da su or ta mın da ol du ğu gi bi cis min ha re ke ti ni zor laş tı ran bir kuv vet var
dır. Bu kuv vet, ha va di ren ci ola rak ta nım la nır. Hava direnci de bir çeşit sürtünme kuvvetidir.

Su, ha va dan da ha yo ğun dur. Bu ne den le ha va ya gö re da ha faz la di renç gös te rir. Ör ne
ğin, gemi gibi araçlar suda hareket ederken veya su üze rin de sörf (su ka ya ğı) ya par ken su 
direnci ile karşılaşılır.

Biliyor musunuz?

Co lum bi a (Ko lum bi ya) Uzay Me ki
ği’nin alt kıs mı si lis yum pla ka la rıy
la kap lan mış tır. Isı yı da ğıt ma özel li ği 
olan bu kap la ma, kum dan ya pıl mış tır.

Uzay me ki ği, Dün ya’dan ay rı lıp 
at mos fer den çı kar ken ve Dün ya’ya 
dö nü şün de at mos fe re gi rer ken ha va
yı oluş tu ran ta ne cik ler le ara sın da çok 
bü yük sür tün me kuv vet le ri olu şur. Sür
tün me nin bu et ki siy le uzay me ki ği nin 
dış yü ze yi çok faz la ısı nır. Bu ısı, ön lem 
alın ma say dı uzay me ki ği ni eri te bi lir di.
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Sür tün me siz Bir Ya şam Na sıl Olur du?

Ba zı du rum lar da sür tün me yi azalt mak, ba zı du rum
lar da ise ar tır mak için ön lem ler alı nır. Yuka rı da ki gör-
selleri in ce le yiniz. Bir patencinin buz üstünde kolayca 
kaymasının nedeni ne olabilir? Araçların tekerlerinin 
buzda kaymaması için ne gibi önlemler alınır? Bir para-
şütçünün yere güvenle inmesini sağlayan nedir? Eğer 
sür tün me ol ma say dı ha ya tı mız da ne gi bi de ği şik lik ler 
olur du? 

Ara ba te ker lek le ri ile fren sis tem le ri ara
sın da ki sür tün me nin ha ya tı mız için ne ka dar 
önem li ol du ğu nun far kın da mı sı nız?

Bir ye re tu tun ma dan yü rü ye bil me ni zi 
ve bü tün ci sim le ri tu ta bil me ni zi sür tün me ye 
borç lu su nuz.
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Ya rış ara ba la rın da ki ve mo tor
sik let ler de ki las tik ler ge niş tir ve diş
le ri yok de ne cek ka dar az dır. Amaç, 
sür tün me yi en aza in dir mek ve da ha 
hız lı git mek tir.

Biliyor musunuz?

Ja pon ya’da ge liş ti ri len mag lev (Mag ne tic Le vi ta ti on  Man ye tik Kal dır ma) tre nin de 
te ker lek yok tur. Bu nun ye ri ne tren çok güç lü bir mık na tıs et ki siy le ha fif çe yu ka rı doğ ru 
kal dı rı lı yor. Tek ray lı bir hat tın üze rin de sa at te 500 km’yi aşan bir hız la ka yar gi bi gi di
yor. Amaç, sür tün me yi en aza in di re rek tre nin da ha hız lı git me si ni sağ la mak tır.
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Havanın sürtünme kuvveti yağ mur ve 
do lu dam la la rı nın ka fa mı za kur şun gi bi 
düş me si ni ön ler.

Sürtünme kuvvetinin bazı etkilerini 
aşağıdaki örneklerde inceleyelim.

Havanın uyguladığı sürtünme kuvveti uçak la rın inişleri ve 
kalkışları sırasında etki eder.

Bir dağcı sürtünme kuvvetini artırıcı mal
zemeler (dağcı eldiveni, ellere sürülen toz vb.) 
sayesinde kayalara kolayca tırmanabilir.

Tartışma

Sürtünme kuvvetinin günlük yaşamdaki önemini öğrendiniz. Hangi 
durumlarda sürtünmenin fazla, hangi ortamlarda az olması gerektiğini biliyor-

sunuz. Buna göre günlük yaşamınızda sürtünmeyi artırmaya ve azaltmaya yönelik yeni 
fikirler üretiniz. Bu fikirlerinizi sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

Spor ayakkabıların altı, sürtünme kuvve

tini arttırmak için lastik gibi malzemelerden 

yapılır. Bu sayede futbolcular kaymadan 

kolayca hareket eder.
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FEN, MÜHENDISLIK VE

GIRIŞIMCILIK UYGULAMALARI

Proje Çalışmaları: Paraşüt Yapımı

İçerik Beklenen Performans Süre Değerlendirme

Kuvvetin Ölçülmesi 
ve Sürtünme

• Grupla çalışma
• Yaratıcı düşünce
• Araştırma yapma
• Model oluşturma

2 hafta
Dereceli Puanlama 

Anahtarı

Sevgili öğrenciler,
Bu çalışma, sizin yaratıcı düşünce, grupla çalışma, araştırma yapma ve model oluş-

turma becerilerinizin gelişmesine katkıda bulunacaktır.
Çalışmanızı yaparken 188. sayfadaki “Proje Nasıl Hazırlanır?” basamaklarını okuma-

lısınız. Ayrıca aşağıdaki adımları izlemeniz calışmanızda size yardımcı olacaktır.
1. Burada sizden hava sürtünmesinin etkili olduğu bir paraşüt modeli yapmanız bek-

lenmektedir. 
2. Modelinizi yaparken öğretmeninizden yardım alabilirsiniz. Öğretmeninizin rehberli-

ğinde çalışma grupları oluşturunuz grup arkadaşlarınız arasında iş bölümü yapınız.
3. Modelinizi oluşturmadan önce konu hakkında Genel Ağ, TÜBİTAK, Popüler Bilim 

Kitapları, Deneylerle Bilim gibi kaynaklardan araştırma yapınız.
4. Modelinizi yapmaya başlamadan önce hipotezinizi belirleyiniz. Araştırma sonuçları-

nıza göre modelinizi tasarlayınız. Modelinizi önce çizimle gösteriniz.
5. Modeliniz de hangi malzemeleri kullanacağınızı belirleyiniz.
6. Çalışmanızı yaparken malzemelerle birlikte zaman ve bütçe planlaması da yapınız.
7. Paraşüt modelinizi oluşturarak tasarladığınız modeli sınayınız. Modelinizde eksiklik 

veya hatalar varsa tespit ederek bu hataları veya eksikliklerinizi gideriniz.
8. Yaptığınız modeli tanıtan poster, broşür veya elektronik sunu hazırlayınız. Bir rapor 

da hazırlayarak modelinizi öğretmeninizin belirlediği bir tarihte sınıfta sununuz.

Bu çalışmadaki performansınız “Dereceli Puanlama Anahtarı” ndaki ölçütlere göre 
öğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir.

Yaptığınız bu modeli yıl sonunda “Bilim Şenliği” nde sunmak üzere saklayınız.
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İçerik Ünitelerde ele alınan konulara ilişkin problem tanımlayarak ürün 
tasarlama

Süre 12 ders saati

Beceriler Bilimsel okuryazarlık, yaratıcı düşünme, iş birliği, model oluşturma

Beklenen
Performans

Grup çalışması, araştırma yapma, ürün tasarlama, bütçe çalışması 
yapma, rapor hazırlama, poster, bilgi iletişim teknolojilerini kullanma

Değerlendirme Dereceli Puanlama Anahtarı

Ölçüt Kategorileri Ölçütler

3
Beklenen
Seviyenin
Üstünde

2
Beklenen
Seviyede

1
Beklenen
Seviyenin

Altında

Grup Çalışması
1. Grup üyeleri görevlerini 

eksiksiz yerine getirdi.
2. Grup üyeleri uyumlu çalıştı.

Araştırma Yapma

1. En az üç kaynaktan yarar-
lanıldı.

2. Farklı türde kaynaklardan 
yararlanıldı.

3. Toplanan bilgiler konuyla 
ilgilidir.

Rapor Hazırlama

1. Raporda tüm konu başlıkla-
rına yer verildi.

2. Raporda toplanan bilgiler 
anlaşılır şekilde açıklandı.

3. Yazım kuralları doğru kul-
lanıldı.

4. Dil bilgisi kuralları doğru 
şekilde kullanıldı.

Proje Tasarımı

1. Konuyla ilgili proje gelişti-
rildi.

2. Ürün tasarımı yaratıcıydı.
3. Ürün tasarımı özgündü.

Sunum

1. Ürün tasarımının tanıtı-
mında poster/broşür elektronik 
sunum kullanıldı.

2. Yapılan çalışma anlaşılır 
şekilde ifade edildi.

Çalışmanız aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendirilecektir.
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NELER ÖĞRENDİK?

1. Sür tün me nin gün lük ha ya tı nız da bir prob lem oluşturduğuna ya da ge rek li ol du
ğuna dair bil di ğiniz ör nek olay la rı aşağıdaki tab lo ya kay dediniz.

Örnek olaylar

Sür tün me, yaşamınız-
da bir prob lem dir.

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

Sür tün me, ya şa mı nız
da ge rek li dir.

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

2. Kuv vet, sür tün me kuv ve ti ve mık na tıs la il gi li ola rak aşa ğı da ve ri len cümleleri oku-
yarak cümlelerin karşılığı olan ifadeleri “Ben Ne yim?” ifadesinin altına yazınız.

Ben ol ma say dım ha re ket 
ol maz dı.

– Ben ne yim?
...............................................

Ben ol ma say dım pa ra şüt çü ler 
gü ven li bir şe kil de ye re ine mez di.

– Ben ne yim?
...............................................Balıkların yüzmesi benim 

sayemde olur.
– Ben ne yim?
...............................................

Ben ol ma say dım fre ni ne bas tı
ğın hâl de bi sik le ti ni dur du ra maz dın.

– Ben ne yim?
...............................................

Buzlu ve karlı zeminlerde hareketi 
zorlaştırırım.

– Ben ne yim?
...............................................

Yüzey ile cisim arasında cismin 
hareketini zorlaştırırım.

– Ben ne yim?
...............................................

Buz do lap la rı nın ka pak la rı, 
be nim et kim le ka pa lı tu tu lur.

– Ben ne yim?
...............................................
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3. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Mo tor güç le ri ay nı ol ma sı na kar şın bir ho ver craf tın bir ge mi den da ha hız lı git

me si nin ne de ni ni açık la yı nız.
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

2. Aşa ğı da ki re sim ler de ha re ke te kar şı ko yan kuv vet ler ne ler dir?

A. Aşa ğı da ki re sim ler de ba zı ha re ket ör nek le ri ve ril miş tir. Bu ha re ket le rin 
han gilerinde hava direncine, hangilerinde su direncine örnek kuv vet le r var dır? 
Resimlerin al tın da ki boş bı ra kı lan kı sım la ra ce vap la rı nı zı ya zınız.

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

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

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

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

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

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

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

2.

5.

1.

4.

3.

6.
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1. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI1. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

3. Bavul, valiz gibi araçlara tekerlek takılmasının sür tün mey le bir il gi si var mı dır?

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

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

4. Bi sik le tin dur ma sı nı sağ la yan, frendeki sürtünme kuv ve ti dir. Frendeki sürtün-
me kuv ve tiy le bisikleti ha re ket et ti ren kuv vetin yön leri nasıl dır?

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

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

5. Ban yo sün ge ri ni sık tı ğı nız da ve ya bir ya yı, las ti ği çek ti ği niz de uy gu la dı ğı nız 
kuv ve tin çe şi di hak kın da ne söy ler si niz?

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

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

6. Du ran bir to pa vur du ğu nuz da, kuv ve tin uy gu lan dı ğı yön le to pun ha re ket yö nü 
ara sın da na sıl bir iliş ki var dır?

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

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

7. Bir gün de yap tı ğı nız iş le ri dü şü nü nüz. Bu iş ler de uy gu la dı ğı nız kuv vet ler ne ler dir?

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

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

8. Yü zey le rin düz ya da pü rüz lü olu şu sür tün me yi na sıl et ki ler?

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

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

9. Te ker li pa ten le düz ze min de da ha ko lay ha re ket edi lir. Ne den?

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

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

10. Kış ay la rın da oto mo bil te ker lek le ri ne zin cir ta kıl dı ğı nı gör müş sü nüz dür. Siz ce 
bu nun se be bi ne ola bi lir?

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

...............................................................................................................................
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1. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI1. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

C. Aşağıdaki soruların doğru cevabını işaretleyiniz.

1. Sür tün me kuv ve ti nin, sür tün en yü zey le rin cin si ne bağ lı ol du ğu nu ka nıt la mak 
is te yen bir öğ ren ci aşa ğı da ki han gi de ne yi yap ma lı dır?

A) Bir san dı ğı tah ta ze min  üze rin de ön ce ken di si, son ra ar ka da şıy la bir lik te 
it me li dir.

B) Bir san dı ğı ön ce mer mer ze min de it me li, son ra üze ri ne yük ko yup it me ye 
de vam et me li dir.

C) Bir san dı ğı ön ce mer mer ze min , son ra tah ta ze min  üze rin de it me li dir.

D) Bir san dı ğı mer mer ze min  üze rin de ön ce it me li, son ra çek me li dir.

2. I. Uçak
	 II.	 Pa	ra	şüt
	 III.	Oto	mo	bil

 Yukarıdakilerden hangisi veya han gi le ri ha va di ren cin den en az et ki le ne cek 
şe kil de ya pı lır?

A) Yal nız I   B) Yal nız II

C) I ve III   D) II ve III

3. Şe kil de ki ki şi, te ker
lek li va li zi ni evi ne ta şı mak is ti
yor. En bü yük kuv ve ti han gi 
yol da uy gu la ma sı ge re kir?

A) I   B) II

C) III   D) IV

I. Çakıllı yol
II. Asfalt yol
III. Islak asfalt yol
IV. Buzlu yol
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1. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI1. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

4. Aşağıdaki bilgilerden hangisi kuvvetin özellikleri arasında yer almaz?

A) Dinamometre ile ölçülür.

B) Kuvvetin belli bir büyüklüğü vardır.

C) Birimi metredir.

D) Duran cisimleri harekete geçirir.

5. 

Cam zemin Tahta zemin Mermer zemin

 Mine, özdeş küpleri şekildeki I, II ve III numaralı yüzeylerde hareket ettirmek 
istiyor. Buna göre küplere etkiyen sürtünme kuvvetlerinin büyükten küçüğe doğru 
sıralanışı nasıldır?

A) I > II > III B) I > III > II C) II > III > I D) III > II > I

6. I.	 Paraşütlerin	yüzeylerinin	geniş	olması

	 II.	 Kapı	menteşelerinin	yağlanması
	 III.	Oto	mo	bil	lastiklerine	zincir	takılması

 Yukarıdaki işlemlerin hangilerinde amaç sürtünmeyi artırmaktadır?

A) I ve III B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

7. 
Kuvvet uygulandığında şekli değişen, kuvvet etkisi orta

dan kalkınca eski hâline dönen maddeler esnek maddelerdir. 
Dinamometrelerde esnek maddelerin özelliğinden yararlanılarak 
geliştirilmiştir.

 Öğretmenin verdiği bilgiye göre,

 I. Kâğıt       II. Yay       III. Lastik

 maddelerinden hangisi ya da hangileri dinamometre yapımında kullanabilir?

A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
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1. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI1. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Ç. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru olanların numaralarını doğru kutu-
suna, yanlış olanların numaralarını yanlış kutusuna yazınız.

DOĞRU KUTUSUDOĞRU KUTUSU YANLIŞ KUTUSUYANLIŞ KUTUSU
...................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Sür tün me kuv ve ti ha re ke te ay nı yön de et kir.

2. Sür tün me, ha re ke ti hız lan dı ran kuv vet tir.

3. Uçak lar, uçuş anın da sür tün me yi ar tı ra cak özel lik te ta sar lan mış tır.

4. Fark lı ci sim le re et ki eden sür tün me mik ta rı da fark lı dır.

5. Kuv vet, it me  çek me şek lin de bir et ki dir.

6. Yağ, iki yü zey ara sın da sür tün me yi azaltır.

7. Ka le ci ler, to pu tu ta bil me yi sür tün me ye borç lu dur.

8. Ha va di ren ci ol ma say dı uçak tan pa ra şüt süz de at la nır dı.

9. Uçurtmanın uçmasında havanın uyguladığı bir kuvvet vardır.

D. Aşa ğı da ki te rim le ri, bu te rim le ri açık la yan cüm le ler le eş leş tir iniz.

  (....) 1. Ha re ket li ci sim le rin yö nü nü de ğiş ti re bi lir. a. Sür tün me

  (....) 2. Fren pe da lı na ba sıl dı ğın da te ke rleğin dön me si ni dur du ran

 kuv vet tir. b. Yağ

  (....) 3. Yüzmeyi zorlaştıran kuvvettir. c. Su direnci

  (....) 4. Yü zey ler ara sın da kay gan lık sağ la ya rak aşın ma yı ön ler. ç. Pa ra şüt

  (....) 5. Ha va di ren cin den ya rar la nı la rak kul la nı lan araç tır. d. At mos fer

  (....) 6. Yapısal özel liğiy le cisim lere sür tün me kuv veti uy gular. e. Kuvvet

   f. Gemi 
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ÖĞRENME
ALANI

ÖĞRENME
ALANI MADDE VE DOĞASIMADDE VE DOĞASI

Re sim de an la tıl mak is te ne ni 

çö ze bil din mi?

Vü cut sı cak lı ğım mı yok
sa vü cut ısım mı öl çü lü yor, 
an la ya ma dım!

Güneş çıkınca 

bana ne olur acaba?
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4.
ÜNİTE

MADDE VE DEĞİŞİM

Neler Öğreneceğiz?

Kü çük ken sı cak ça yı içe
bil men için bü yük le rin ne gi bi 
ön lem ler alır dı? Ne den?

Fo toğ raf ta dik ka ti
nizi çe ken bir şey var mı?

• Bu ünitede maddenin hâl değiştirmesi süre-
cinde oluşan erime, donma, kaynama, yoğuş-
ma, buharlaşma, süblimleşme ve kırağılaşma 
olaylarını ısı alınıp verilmesi temelinde açıkla-
yacağız. Erime, donma ve kaynama noktala-
rını kullanarak saf maddeleri ayırt edeceğiz. 
Ayrıca ısı ve sıcaklık kavramları arasındaki 
temel farkları kavrayarak ısınma ve soğuma 
esnasında maddelerde meydana gelen gen-
leşme ve büzülme olaylarını açıklayacağız.

Anahtar Kavramlar

 Erime

 Donma

 Kaynama

 Yoğunlaşma (yoğuşma)

 Buharlaşma

 Süblimleşme

 Kırağılaşma

 Erime ve donma noktası

 Kaynama noktası

 Isı

 Sıcaklık

 Isı alış verişi

 Genleşme

 Büzülme
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Ha va lar iyi ce so ğu du ğun da yer de ki bir su bi ri kin ti si nin buz hâ li ne gel di ği ni gör müş sü nüz
dür. Ha va lar ısın ma ya baş la dığın da buz ye ni den su hâ li ne dö nü şür.

Ka tı bir mad de sıvı hâ le na sıl dö nü şür? Aşağıdaki fo toğ ra fı in ce le yi niz. Ka tı ya ğı sıvı 
hâ le dö nüş tü ren ne dir? Isı ola bi lir mi? Ka tı mad de yi sıvı hâ le, sıvı mad de yi de ka tı hâ le 
ge çir mek için ne gi bi öne ri ler de bu lu nur sunuz?

Maddenin bulunduğu hâlden diğer bir hâle geçmesine hâl değişimi denir. Hâl değişimi 
olayının nedenlerinden biri ısıdır. Çevrenizde hâl değişimi olaylarını sıkça gözlemlemişsiniz-
dir. Şimdi hâl değişimi olayını bir etkinlikte inceleyelim.

Kışın do nan su bi ri kin ti le
ri ve ya buz do la bın dan çıka rıp 
bar da ğa koy du ğu nuz buz par
ça la rı bir sü re son ra eri me ye 
baş lar. Bu mad de le rin erir ken 
ısı alıp al ma dığı hak kın da ne 
dü şü nür sü nüz? Ay nı şe kil de 
buz do la bının buz luk kıs mına koy du ğu nuz su ne den 
bel li bir sü re son ra don ma ya baş lar?

Küçük su bi ri kin ti le ri nin ku ru duğu nu gör dü ğü n üzde 

su yun ne re ye git ti ği ni dü şü nür sü nüz?

1. Etkinlik: Ne Zaman Erir, Ne Zaman Donar?

Kullanacaklarımız: be yaz mum, de ney tü pü, tah ta ma şa, 
is pir to oca ğı, be herg las, bıçak, su, kib rit.

İzlenecekYol
Not: Isıt ma işi öğ ret men gö ze ti min de ya pıla cak tır.
+ Be şer ki şi lik grup lar oluş tu ru nuz. Grup arkadaşlarınız 

arasında iş bölümü yapınız.
+ Bıçak la kü çük par ça la ra ayır dığınız mu mun bir mik ta rını de ney tü pü ne ko yu nuz.
+ Tah ta ma şay la tu tu lan de ney tü pü nü, is pir to oca ğının ale vin de çok ya vaş ısıtınız.
+ Isıt ma sıra sın da mu mun gö rü nü mü nü kon trol ede rek göz lem le ri ni zi kay de di niz.
+ Mum ta ma men eri di ğin de ısıt ma yı ke si niz.

Maddenin Hâl Değişimi1.
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2.Etkinlik:HerIsıAlanınSıcaklığıArtarmı?

+ De ney tü pün de eri me si ni göz lem le di ği niz 
mu mu, bir iki da ki ka bek le dik ten son ra için de 
so ğuk (oda sıcak lığın da) su bu lu nan be herg las ta 
so ğu tu nuz. Mum do nun ca ya ka dar bu iş le mi sür
dü rür ken mu mun gö rü nü mü nü kon trol edi niz. 

SorularıCevaplayalım
• Mum ne den eri di?
• Mu mun don ma sı için ne yap tınız?
• Mum so ğur ken ısısında ne tür bir de ği şik lik 

ol du ğu nu dü şü nü yor su nuz?

Mad de ler, hâl de ğiş ti rir ken bu lun duk la rı or ta ma ısı ve rir ya da bu lun duk la rı or tam dan ısı 
alır. Ka tı bir mad de nin ısı ala rak sıvı hâ le dö nüş me si ne eri me, sıvı bir mad de nin ısı ve re rek 
ka tı hâ le dö nüş me si ne don ma de nir.

Peki sıvı hâldeki suyu ısıtmaya devam ederseniz hangi olayları gözlemlersiniz? Bunu 
öğrenmek için bir etkinlik yapalım.

Kullanacaklarımız: be herglas, kimya ter mo met resi, su, tel 
ka fes, sa ca yak, is pir to oca ğı, me tal ka şık, des tek çu bu ğu, bağ la ma 
par ça sı, üça yak, bün zen kıs kacı, lastik tıpa, kibrit, saat.

İzlenecekYol
+ Be şer ki şi lik grup lar oluş tu ru nuz. Grup arka-

daşlarınız arasında iş bölümü yapınız.
+ Fo toğ raf ta ki dü ze ne ği kur duk tan son ra öğ ret

me ni ni zin gö ze ti min de su yu ısıt ma ya baş la yınız. 
Isıtılan su yun sıcak lığını her dört da ki ka da bir öl çü nüz. 
Su yu göz lem le ye rek bu har laş ma nın ne za man baş la
dığını be lir le yi niz. Ka bar cık la rın çıkışına ve ne re den 
çık tık la rına dik kat edi niz. Bu ka bar cık la rın ne ol du ğu 
hak kın da ki tah min le ri ni zi def te ri ni ze kay de di niz.

+ Isıt tığınız su yun sıcak lığını kay na ma dan ön ce ve kay na ma sıra sın da, dör der da ki
ka ara ile en az 8 - 10 de fa öl çe rek tab lo ya kay de di niz. Kay na ma nın baş la dığı anı ay rıca 
not edi niz.

+ Be herg las ta ısıtılan su da ka bar cık lar olu şur ken so ğuk bir me tal ka şığı bu har üze ri
ne tu ta rak göz lem le yi niz.

SorularıCevaplayalım
• Isıtma işlemine başladığınızda 

su yü ze yin de neler gözlemlediniz?
• Su için de olu şan ka bar cık la rın 

pat la ya rak su yü ze yin den ay rıl ma sının 
ne de ni ne ola bi lir?

• Me tal ka şığı buhara tuttuğunuzda neler göz lem le diniz?

Zaman
(dakika) 0 4 8 12 16 20 24 28 32

Sıcaklık(°C)
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Erime ve donma olayları gibi maddelerde hâl değişim olaylarından biri de kaynamadır. 
Kaynama, sıvı bir maddenin dışarıdan ısı alarak sıvının her tarafından kabarcıklar çıkmasıyla 
oluşan hızlı buharlaşma olayıdır.

Kay na yan su dan çıkan ka bar cık la rın ge nel lik le ha va ol du ğu dü şü nü lür. Oy sa ki bu ka bar cık
lar ha va de ğil, su bu ha rıdır. Su, bu har laş ma ya baş la dık tan son ra su buharı so ğuk bir mad dey le 
kar şıla şın ca yeni den sıvı hâ le dö nü şür ya ni yo ğu şur. Metal kaşıkta olu şan su dam la cık la rı, bu 
ola yın be lir ti si dir.

Sıvı bir mad de ısıtılır sa ya vaş ya vaş bu har la şır. Son ra bu har laş ma hız la nır ve sıvı kay
na ma ya baş lar. Bu har laş ma sıvının yü ze yin de olur ken kay na ma sıvının her ta ra fın da olur.

Re sim de ki ko nuş ma lar da dik ka ti ni zi ne çek ti? Avu cu nu za dö kü len ko lon ya nın bu har laş
ma sının ne de ni siz ce ne ola bi lir?

Ko lon ya bu har la şır ken se nin de el le rin se rin ler mi? Ko lon ya bu har la şır ken elin de ki de ri
den ısı mı alır yok sa de ri ye ısı mı ve rir?

Eli me dö kü len ko lon
ya ya ne ol du?

Ben ce hâl 
de ğiş tir di.

Ne his set tiniz?
El le riniz üşü dü mü, 

yok sa ısın dı mı?

Ken di ni zi dışa rıya asılan ça ma şır ola rak dü şü nü nüz. Ku rur ken han gi olay
la rı ya şa ya ca ğınızı an la ta bi lir mi si niz?
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Su, bu har la şa rak ha va ya ka rışır. Is la nan yer le rin bir sü re son ra kup ku ru ol ma sının ne de ni 
buharlaşmadır.

Bu har la şan su dam la cık la rı, göz le gö rü le me ye cek ka dar kü çük tür. Öz deş ta bak la ra eşit 
mik tar da su ko yunuz. Bu tabaklardan birini doğrudan güneş ışığı alan bir yere, diğerini gölge 
bir yere yerleştiriniz. Gü neş ışığını doğ ru dan alan ta bak ta bir sü re son ra su yun azal dığını 
göz lemlersiniz. Bu du ru mu na sıl açık lar sınız?

Sıcak lık yük sel dik çe bu har laş ma da ha kısa sü re de ola cak tır.
Farklı sıcaklıktaki yerlere ıslak bezleri koyarsanız bez le rin ta ma mı bel li bir sü re so nun da 

kurur. Ku ru ma her sıcak lık ta ger çek leş ti ği ne gö re her sıcak lık ta bu har laş ma olur, di ye bi li riz.
Buharlaşma ve kaynama olaylarının nasıl gerçekleştiğini inceledik. Buna göre, kaynama 

ile buharlaşma arasındaki temel farkları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
• Kaynama belli sıcaklıkta olurken buharlaşma her sıcaklıkta olur.
• Kaynama sıvının her tarafında olurken buharlaşma sıvının yüzeyinde olur.
Buzdolabından çıkarılan su şişesi oda sıcaklığında bir süre bekletildiğinde şişenin dışında 

neler gözlemlersiniz?

Gaz hâldeki maddenin ısı vererek sıvı hâle geçmesine yoğuşma denir. Ban yo yap tı ğı
nız da her yer bu har la kap la nır. Ban yo du var la rı nın so ğuk yü zey le rin de, ay na da, cam lar da su 
dam la cık la rı nı fark eder si niz. Ban yo da ki bu yü zey ler gi bi at mos fe rin üst kı sım la rı nın da so ğuk 
ol du ğu nu dü şü nür mü sü nüz?

Sıvıla rın ısı ala rak bu har laş tığını bi li yor su nuz. Bu har yo ğu şur ken alınan ısı ne olur? 88. 
sayfadaki et kin lik te bu so ru nun ce va bını bu la bi lir si niz.

So ğuk ha va da so luk alıp ve rir ken ağ zın dan çı kan sı cak ve nem li ne fes, bu ha ra dö nü şür mü?

Sı cak su dan yük se le rek ha va ya ka rı şan su bu ha rı, 

so ğuk yü ze ye çarp tı ğın da sı vı hâ le ge çer ve su dam la

cık la rı na dö nü şür. Bu bir yo ğuş ma ola yı dır.
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3.Etkinlik:SıvıdanGaza,GazdanSıvıya

Kullanacaklarımız: cam ba lon, tek de lik li las tik tıpa, kim ya 
ter mo met re si, is pir to oca ğı, tel ka fes, sa ca yak, su, ge niş plas tik 
kap, kib rit, sa at.

İzlenecekYol
+ Be şer ki şi lik grup lar oluş tu ru nuz. Grup 

arkadaşlarınız arasında eşit bir şekilde görev 
paylaşımı yapınız.

+ Yak la şık üç te bi ri su ile do lu olan cam 
ba lo nu, sa ca ya ğın üze ri ne yer leş ti ri niz. İs pir to 
oca ğını ya kınız ve su yu ısıt ma ya baş la yınız. Su 
kay na ma ya baş la dık tan son ra is pir to oca ğını 
sön dü rü nüz.

+ Or ta sın dan ter mo met re yi ge çir di ği niz las
tik tıpa yı cam ba lo nun ağ zına yer leş ti ri niz (Ter mo met re ve las tik tıpa, cam ba lo nun ağ zına 
ısıt ma iş le mi ta mam lan dık tan son ra öğ ret men ta ra fın dan yer leş ti ril me li dir. Ter mo met re nin 
su ya te mas et me me si ne dik kat edil me li dir.).

+ Ter mo met re nin gös ter di ği sıcak lığı oku ya rak tab lo ya kay de di niz. Ölç tü ğü nüz 
sıcak lığın ne yin sıcak lığı ol du ğu nu tah min et me ye ça lışınız.

+ Ter mo met re nin ko nu mu nu de ğiş tir me den cam ba lo nu so ğuk su ka bına dal dırınız. 
Ter mo met re de ki sıcak lık de ği şi mi ni bir da ki ka aray la öl çe rek aşa ğıda ki tab lo ya kay de di niz. 
Isıt ma ol ma dığı hâl de sıcak lık ta ki yük sel me nin ne de ni ni tah min edi niz.

+ Tab lo da ki de ğer le ri çu buk gra fi ğe iş le yi niz. Gra fik ten oku du ğu nuz en yük sek sıcak
lık de ğe ri ni ve bu sıcak lık de ğe ri ne ka çın cı da ki ka da ula şıl dığını be lir le yi niz.

Zaman (dakika)

Sı
ca

kl
ık

 (°
C

)Zaman (dakika) Sıcaklık(°C)
Başlangıç
1. dakika
2. dakika
3. dakika
4. dakika
5. dakika
..............
..............

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

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

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

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

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

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

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

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

SorularıCevaplayalım
• Suyu ısıttıktan sonra cam balondaki buharın sıcaklığını kaç °C ölçtünüz?
• Cam balonu soğuk su kabının içine koyduktan sonra su buharının sıcaklığı kaç °C 

oldu?
• So ğuk or tam, su bu ha rı üze rin de na sıl bir de ği şi me ne den oldu?



89
MADDE VE DEĞİŞİM

Yaptığınız etkinlikte gözlemlediğiniz gibi sıvı bir madde ısıtıldığında buharlaşır. Buharlaşan 
su, su buharına dönüşür. Su buharı soğurken sıvı hâle dönüşür ve ortama ısı verir. Etkinlikte 
ısıtma olmadığı hâlde termometredeki sıcaklık yükselmesinin nedeni de budur. Buzun ısı 
alarak sıvı hâle geçtiğini, suyun ısıtılınca kaynamaya başladığını ve kaynama sırasında da 
buharlaşma olayını gözlemlediniz. Bu gözlemlediğiniz olaylar maddelerdeki hâl değişimi olay-
larıdır. Peki katı bir madde sıvı hâle geçmeden gaz hâline geçebilir mi? Bunu öğrenmek için 
bir etkinlik yapalım.

4.Etkinlik:Katıdan-Gaza

Kullanacaklarımız: beherglas (250 mL), spatül, buz, iyot, 
cam balon, sacayak.

İzlenecekYol

+ Beherglasa 23 spatül iyot koyunuz. Beherglasın ağzı-
nı uygun büyüklükte cam balon ile kapatınız.

+ Cam balon içine birkaç parça buz koyunuz.

+ Cam balonun alt yüzeyindeki gözlemlerinizi defterinize 
yazınız.

SorularıCevaplayalım

• Deneyde kullandığınız iyot sıvı hâle geçti mi?

• Cam balonun alt yüzeyinde gözlemlediğiniz olayı nasıl yorumlarsınız?

Bir sıvıda olduğu gibi katı bir madde de gaz hâline geçebilir. Bir katının, sıvı hâle geç-
meden, doğrudan doğruya buhar hâline geçmesi olayına süblimleşme denir. Naftalin ve iyot 
gibi katı maddelerin bilinen kokuları kristal yüzeyinden sıvılaşmadan gaz hâline geçerek yani 
süblimleşerek ayrılan madde parçalarının burnumuza gelmesinden kaynaklanır. Naftalin, iyot, 
katı karbondioksit, tuvaletlerde koku giderici olarak kullanılan maddeler süblimleşen madde-
lere örnek verilebilir.
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Süblimleşmenin tersi olan olaya kırağılaşma
adı verilmektedir. Gaz hâlindeki bir maddenin katı 
hâle geçmesine kırağılaşma denir.

Havadaki su buharının 0 oC altındaki sıcaklık-
larda sıvı hâle geçmeden buza dönüşüp yeryüzün-
de soğuk yüzeylerde birikmesiyle kırağı oluşur.

NELER ÖĞRENDİK?

1. Aşa ğı da ki re sim le ri in ce le yip gör dük le ri ni zi an la tı nız. Resimlerin altlarındaki soru-
ları cevaplayınız.

Yağmur yağarken gökyüzü nasıldır? Yağmurdan sonra biriken sulara ne olur?

Ça ma şır lar ku rur ken ça ma şır da ki 
su ya ne olur?

Kar ne za man ya ğar? Kar  to pu oy na

dı ğı nız da elinizdeki el di ven le rin ıslanma 

sebebi nedir?
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2. Fen bilimleri der sin dey dik. Dı şa rı da kar 
ya ğı yor du. Sı nı fı mız çok sı cak ol du ğu için 
pen ce re yi bi raz ara lık bı rak mış tık. Bü yük bir 
kar ta ne si pen ce re ye doğ ru yak la şı yor du. Eli
mi pen ce re den çı ka rıp kar ta ne si nin al tı na tut
tum. Avu cu mun içi ne ya vaş ça kon du. Te miz, 
be yaz, düz gün ve gü zel bir bi çi mi var dı. İçim
den “Keş ke di le ge lip ba na ba şın dan ge çen 
olay la rı an la ta bil se.” de dim.

Kar ta ne si di le gel di ve “Se rü ve ni mi öğ ren
mek is ti yor san din le de an la ta yım.” de di.

“Bir kaç haf ta ön ce si ne ka dar bir dam la 
suy dum. Benim gibi çok sayıda arkadaşımla 
birlikte bir aile gibi büyük bir okyanusta bulu-
nuyorduk. Bu büyük aileyi oluşturan arkadaşlarımızla aramızda sevgi, kardeşlik bağları 
güçlüydü. Hepimiz kardeş gibiydik. Aramızdan birinin yardıma ihtiyacı olunca hepimiz 
fedâkarlık yaparak birbirimize yardımcı oluyorduk. Son ra ha va lar öy le ısın dı ki bu har la şı
ver dim. Be nim gi bi mil yar lar ca dam la cık olan arkadaşlarım da bu har laş tı. Bu lut la rı oluş
tur duk. Hepimiz yine bir aradaydık. Bu ye ni hâ li miz le o ka dar ha fif tik ki dur ma dan yer den 
yük se li yor duk. Ha va so ğu muş tu. Yağ mur olup yer yü zü ne dön mek is ti yor duk. Ya rı su, 
ya rı bu har hâ lin dey dik. Ha va bir den bi re öy le si ne so ğu du ki tit re dim. Ar ka daş la rım dan bi ri 
‘Bu so ğuk ha va, bi zim yağ mur ol ma mı zı en gel le ye cek. Bak! Ben kar olu yo rum. Sen de...’ 
Ar ka da şım sö zü nü sür dü re me di. Yer yü zü ne doğ ru kar olup kay dı. Onun ar dın dan ben ve 
be nim gi bi bin ler ce zer re cik, kar olup yer yü zü ne yağ ma ya baş la dık.

Yer yü zü ne yak laş tık ça ba zı su bu har la rı nın yo ğu şa rak kü çük su dam la cık la rı na 
dö nüş tük le ri ni gör düm. Bu dam la cık lar, ha va da ası lı kalarak sisi oluş turmaktadır.

Bu lut tay ken ağır dım. Ar tık çok ha fif ol du ğum için sa man gi bi sav ru lu yor dum. Rüz gâr 
be ni bu ra la ra sa vur du. Se nin pen ce ren den uzan mış eli ni gö rün ce bir dost eli ya kın lı ğı 
duy dum.”

O da ne! Kar ta ne si nin ko nuş ma sı ke sil di. Bak tım ki su dam la cı ğı na dö nüş müş.

Siz de ken di ni zi bir su dam la sı ye ri ne ko ya rak ba şı nız dan ge çen olay la rı an la tan bir 
pa rag raf lık ya zı ya zı nız. İçe ri ğin de buharlaşma, yoğuşma, erime, donma, kaynama 
kav ram la rı bu lun ma sı na özen gös te ri niz. Öykünüzde sevginin, ailenin, fedakârlığın öne-
mini de belirtiniz.

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................
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Mad de ler renk, ko ku, es nek lik, sert lik, mat lık gi bi özel lik le ri sa ye sin de bir bi rin den ayırt 
edi le bi lir. Fa kat bu özel lik ler öl çü le bi lir ve sa de ce o mad de ye öz gü özel lik ler de ğil dir. Bir mad
de yi bir baş ka mad de den ke sin ola rak ayırt et me mi zi sağ la yan öl çü le bi lir özel lik le r olduğunu 
biliyor musunuz?

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri2.

85. sayfadaki 2. et kin lik te su yun sıcak lığının kay na ma baş la yın ca ya ka dar art tığını göz
lem le di niz. Kay na ma baş la yın ca ve de vam et ti ği sü re ce su yun sıcak lığının de ğiş me den hep 
ay nı de ğer de kal dığını gör dü nüz. De ğiş me yen bu sa bit sıcak lığa kaynamasıcaklığıde nir. 
Kay na ma sıcak lığı her sa f mad de için ayırt edi ci bir özel lik  midir? Aynı deneyi sudan başka 
sıvılarla tekrarlarsanız nasıl bir sonuç beklersiniz?

5.Etkinlik:SıcaklıkNasılDeğişir?

Kullanacaklarımız: 2 adet be herg las, etil al kol, ase ton, 
kim ya ter mo met re si, bağ la ma par ça sı, bun zen kıs ka cı, sa ca yak, 
des tek çu bu ğu, üça yak, tel ka fes, kib rit, is pir to oca ğı, sa at.

İzlenecekYol

Not: Al kol ve ase ton, uçu cu ve ya nıcı mad de ler dir. Bu 
de ne yi öğ ret men gö ze ti min de ya pınız.

+ Beşer kişilik gruplar oluş-
turunuz. Grup arkadaşlarınız ara-
sında iş bölümü yapınız.

+ Be herg la sın üç te bi ri ni 
dolduracak ka dar etil al kol ko yu
nuz.

+ Ter mo met re yi, için de etil 
al kol bu lu nan be herg la sa dal dıra
rak be herg la sı sa ca yak üze ri ne 
yer leş ti ri niz.

+ İs pir to oca ğını ya ka rak 
etil al ko lü ya vaş ça ısıtınız.
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+ Isıtılan etil al ko lün sıcak lığını iki şer da ki ka ara lık lar la öl çe rek aşa ğıda ki tab lo ya 
kay de di niz.

+ Kay na ma nın baş la dığı anı be lir le yi niz.
+ Ase ton için de ay nı de ney ba sa mak la rını uy gu la yınız.
+ Tab lo la ra kay det ti ği niz ve ri le ri kul la na rak çu buk gra fik le ri ni çi zi niz.

SorularıCevaplayalım
• Al kol ve ase ton kaç °C’ta (derece selsiyus) kay na ma ya baş la dı?
• Al kol ve ase ton kay na ma ya baş la dık tan son ra sıcak lık la rı na sıl de ğiş ti?
• Di ğer sıvıla rın da kay na ma nok ta la rının sa bit fa kat su dan fark lı ol du ğu nu söy le ye bi lir 

mi si niz?

Zaman
(dakika) Başlangıç 2 4 6 8 10 12

Etil alkolün 
sıcaklığı
(°C)

Zaman
(dakika) Başlangıç 2 4 6 8 10 12

Asetonun
sıcaklığı
(°C)

Yan da ki tab lo da ve ri len ve yap tı ğı nız et kin
lik te ki mad de le rin kay na ma sı cak lık la rı nın bir bi
rin den fark lı ol du ğu dik ka ti ni zi çek miş tir. Kay na
ma sı cak lık la rı na ba kı la rak mad de le rin ta nı nıp 
ta nın ma ya ca ğı hak kın da ne dü şü nür sü nüz?

Mad de le ri ta nı ma nın bir yo lu da kay na ma 
sı cak lık la rı nı ölç mek tir. Kay na ma sı cak lı ğı, mad
de ler için ayırt edi ci bir özel lik tir.

Madde Kaynama
sıcaklığı(°C)

Demir 2862
Kükürt   444
Naftalin   218

Su   100
Etil alkol     78
Aseton     56
Oksijen  –183

Peki erime ve donma noktaları da maddeler için ayırt edici özellik olabilir mi? Bunu bir 
etkinlikle inceleyelim.

6.Etkinlik:BuzdanSuya

Kullanacaklarımız: buz par ça la rı, be herg las, kim ya ter mo
met re si, sa at.

İzlenecekYol

+ İki şer ki şi lik grup lar oluş tu ru nuz.

+ Buz par ça la rı nı be herg la sa ko yu nuz.

+ Bu zun sı cak lı ğı nı iki şer da ki ka aray la ter mo met re ile 
öl çü nüz. Ter mo met re nin bu za değ me si ne dik kat edi niz. Eri me 
sü re sin ce olu şan sı cak lık de ği şim le ri ni tes pit edi niz.
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Zaman
(dakika)

Sıcaklık(°C)

Başlangıç

2. dakika

4. dakika

6. dakika

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

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

+ Baş lan gıç ta oku du ğu nuz sı cak lık la rı “sı fı rın al tın da” şek lin de ifa de edi niz. Buz 
ta ma men eri dik ten son ra bir kaç öl çüm da ha ya pı nız. Öl çüm so nuç la rı nı aşa ğı da ki tab lo ya 
kay de di niz. Tab lo da ki ve ri le ri, şab lo nu ve ri len gra fik te sü tun gra fi ği çi ze rek gös te ri niz.

SorularıCevaplayalım

• Tab lo nuz da ki ve ri le ri di ğer grup la rın so nuç la rıy la kar şı laş tı rı nız. Her grup tan, bul du
ğu eri me sı cak lı ğı de ğe ri ni tah ta ya yaz ma sı nı is te yi niz. Tah ta da ki de ğer le re ba ka rak eri me 
sı cak lı ğı nın sa bit ol du ğu nu söy le ye bi lir mi siniz?

• Buz eri me ye baş la dı ğı an da sı cak lık kaç °C’tur? Bu zun eri me si sı ra sın da sı cak lık 
de ği şi yor mu?

Zaman (dakika)

Sıcaklık (°C)

0

Isı alan ka tı mad de le rin sı cak lı ğı ar tar. Bel li bir sı cak lı ğa ulaş tı ğın da eri me ola yı baş lar. 
Saf mad de le rin, eri me sü re sin ce sa bit ka lan bu sı cak lık de ğe ri ne erimesıcaklığıde nir. Saf 
mad de ler için bu sı cak lık ayırt edi ci bir özel lik tir. Siz de yu ka rı da yap tı ğı nız et kin lik te bu zun 
eri me sü re sin ce sı cak lı ğı nın sa bit kal dı ğı nı göz lem le di niz.

Yan da ki tab lo da ve ri len ka tı la rın eri me sı cak lı
ğı nı bu zun eri me sı cak lı ğıy la kar şı laş tı rı nız. Bu ka tı
la rın bu za gö re çok yük sek sı cak lık lar da eri dik le ri ni 
söy le ye bi lir mi si niz? 

Katımaddeler Erimesıcaklığı
(°C)

Demir 1535

Kurşun 327

Bakır 1084

Altın 1065

Gümüş 961

Kalay 232
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Suyun donması için sıcaklığın kaç oC olması gerekir? Suyun donması sırasında sıcaklı-
ğının değişip değişmeyeceği hakkında ne düşünürsünüz? Bu sorulara cevap bulabilmek için 
bir etkinlik yapalım.

7.Etkinlik:SudanBuza

Kullanacaklarımız: de ney tü pü, su, kim ya ter mo met re si, 
be herg las, tuz  buz ka rı şı mı (Tuz lu su yun buz luk ta don du rul ma
sıy la ha zır lan mış ola cak.), sa at.

İzlenecekYol
+ Be şer ki şi lik grup lar oluş tu ru nuz. Grup arkadaş-

larınız arasında eşit şekilde görev paylaşımı yapınız.
+ De ney tü pü ne az mik tar da su ko ya rak içi ne kim

ya ter mo met re si ni dal dı rı nız.
+ Bu tü pü, için de tuz  buz ka rı şı mı bu lu nan 

be herg la sın içi ne yer leş ti ri niz.
+ Su yun sı cak lı ğı nı üçer da ki ka ara lık lar la öl çü

nüz. Öl çüm le ri aşağıdaki tab lo ya kay de di niz.
+ De ney tü pün de ki su yu ara da bir kon trol ede rek 

don ma sı cak lı ğı nı be lir le yi niz.
+ Don ma anın dan son ra 12 da ki ka da ha öl çüm so nuç la rı nı kay det me ye de vam edi niz.
+ Tab lo da ki ve ri ler yar dı mıy la şab lo nu ve ri len gra fik üze rin de sü tun gra fi ği ni çi zi niz.

SorularıCevaplayalım
• Çiz di ğin gra fik te su yun don ma sı cak lı ğı kaç °C’tur?
• Ön ce ki et kin lik te ölç tü ğü nüz eri me sı cak lık la rı nı, don ma sı cak lık la rı ile kar şı laş tı rı nız. 

Su yun don ma sı cak lı ğı  ile bu zun eri me sı cak lı ğı  hak kın da ne ler söy le ye bi lir si niz?

Zaman (dakika)

Sıcaklık (°C)

0

Zaman
(dakika)

Sıcaklık(°C)

Başlangıç

3

6

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

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

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

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

Yu ka rı da ki et kin lik te saf bir mad de olan su yun bu za dö nüş me si ni göz lem le di niz. Saf sı vı 
mad de le rin ka tı hâ le geç ti ği sı cak lı ğa donmasıcaklığı de nir. 6 ve 7. et kin lik ler de oluş tur du
ğu nuz gra fik le ri in ce le ye rek su yun eri me ve don ma sı cak lık la rı nı söy le yi niz. Yap tı ğı nız de ney
le re da ya na rak aynı saf mad de nin eri me ve don ma sı cak lık la rı nın bir bi ri ne eşit de ğer ler de ve 
sa bit ol du ğu nu söy le ye bi lir mi si niz?
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Ma zot la ça lı şan kam yon la rın ya kıt la rı nın kı şın don du ğu nu duy muş 
muy dunuz? Su don du ğun da ma zot da do nar mı?

De mir, ka lay, ba kır, al tın gi bi ka tı lar çok yük sek sı cak lık lar da erir. Ma zot, ben zin gi bi sı vı
lar da dü şük sı cak lık lar da do nar.

Her saf mad de nin eri medon ma sı cak lı ğı ken di ne öz gü dür. Ör ne ğin bu zun 0 °C’ta eri di
ği ni ve su yun ay nı sı cak lık de ğe rin de don du ğu nu bi li yo ruz. Bu de ğer su ya öz gü bir özel lik tir. 
Su yun don du ğu sı cak lık de re ce sin de ben zin don maz. Eri medon ma sı cak lık la rı na ba ka rak 
mad de le ri ta nı ya bi lir mi si niz?

Saf bir mad de nin eri me ve don ma sı cak
lık la rı bir bi ri ne eşit tir. Ba zı saf mad de le
rin eri me ve don ma sı cak lık la rı aşa ğı da
ki tab lo da gö rül mek te dir. Mad de le rin eri me 
ve don ma sı cak lık la rı nın bi lin me si on la rın 
kul la nı mın da ko lay lık sağ la ya bi lir. Ör ne ğin 
am pul ler de 2000 °C’un üze ri ne ka dar ısı
na bi len tel ler kul la nı lır. Kı şın ara ba mo tor la
rın da su yun bu lun du ğu bö lü me don ma ma sı 
için an tif riz ila ve edi lir. Yük sek sı cak lık la ra 
da ya nık lı cam dan ya pıl mış ba zı ten ce re ve 
kap lar pi şir me amaç lı kul la nı lır.

Safmaddeler Erimevedonma
sıcaklığı(°C)

Su      0

Cıva   – 39

Naftalin     80

Kükürt    119

Etil alkol – 117
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NELER ÖĞRENDİK?

1. Aşa ğı da ki tab lo lar da, su ye ri ne etil al kol ve ase ton kul la nı la rak ya pı lan de ney
ler den el de edi len ve ri ler gö rül mek te dir. Tab lo lar da ki ve ri le ri kul la na rak yan la rın da 
şab lon la rı ve ri len çu buk gra fik le ri çi zi niz.

Zaman (dakika)

Sıcaklık (°C)
Etil alkol ile yapılan

deneyin verileri

Zaman
(dakika)

Sıcaklık (°C)

Başlangıç 20

2 30

4 40

6 50

8 65

10 78

12 78

14 78

Aseton ile yapılan
deneyin verileri

Zaman
(dakika)

Sıcaklık (°C)

Başlangıç 18

2 30

4 40

6 56

8 56

10 56 Zaman (dakika)

Sıcaklık (°C)

a) Yukarıda çizdiğiniz grafiklere göre maddelerin kaynama sıcaklıkları kaç oC’tur?

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

b) Grafikleri nasıl yorumlarsınız?

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

....................................................................................................................................
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Aşağıdaki soruların yanıtlarını arkadaşlarınızla tartışınız.

Isı ve Sıcaklık3.

Ye ni ütü len miş bir giy si ye do kun du ğu nuz da ne his se der si niz?

Ye ni kay na mış yu mur ta çok sı cak ol du ğu için ka bu ğu nu so ya ma dı ğı nız da ne ya par
sı nız?

Su sa dı nız. Su yu çok so ğuk ol du ğu için içe me di niz. Su yun içi le bi lir du ru ma gel me si 
için ne yap ma lı sı nız?

Dün ak şam te le viz yon da ha ber le ri iz li yor dum. Ka na lın bi rin de ki su nu cu: “Ha va ısı nı
yor.” der ken baş ka bir ka nal da ki su nu cu: “Ha va nın sı cak lı ğı ar tı yor.” de di.

İki si de ay nı şe yi mi söy le mek is te di? Bu ko nu da ki dü şün ce niz ne dir?

Isı ve sı cak lık, bir bi riy le çok ya kın iliş ki si olan iki kav ram dır. So ğuk kış gün le rin de üşü yen 
el le ri mi zi ısıt mak için sı cak ka lo ri fe rin üze ri ne ko ya rız. Bu du rum da el le ri mi zi ısıt mak için ka lo
ri fe rin yay dı ğı ısı dan ya rar la nı yor ola bi lir mi yiz?

Pı nar’ın sü tü sı cak, 
De niz’in sü tü so ğuk. 
An cak Pı nar sü tü nü ılık 
iç mek is ti yor. Na sıl bir 
çö züm öne rir si niz?

Bu süt çok sı cak. 
Ben bu nu içe mem.
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Bü tün mad de le rin bir sı cak lı ğı var dır. Ba zı mad de le rin sı cak lı ğı yük sek ba zı la rı nın sı cak
lı ğı da dü şük ola bi lir. Fark lı sı cak lık lar da ki bu mad de ler bir bi ri ne te mas et ti ri lir se sı cak lı kları 
nasıl değişir? Bunu incelemek için bir etkinlik yapalım.

8.Etkinlik:HangiSuIsınır?

Kullanacaklarımız: 2 adet beherglas, sacayak, 2 adet termo-
metre, tel kafes, ispirto ocağı, su, baget.

İzlenecekYol

+ Arkadaşlarınızla 23 kişilik gruplar oluşturunuz. Grup arkadaş-
larınız arasında eşit olacak şekilde görev paylaşımı yapınız.

+ Beherglaslara yarısına kadar eşit miktarda su doldurunuz. 
Suların sıcaklığını termometreler ile ölçünüz. Ölçüm sonuçlarınızı 
defterinize yazınız.

+ Beherglaslardan birini sacayağı üzerine yerleştirerek ispirto 
ocağı ile ısıtınız. Isıtma işlemini 510 dk. sürdürerek daha sonra ispir-
to ocağını söndürünüz. Beherglastaki suyun sıcaklığını ölçerek ölçüm 
sonucunu defterinize kaydediniz.

+ Soğuk su bulunan beherglastaki suyu sıcak suyun üzerine 
yavaş yavaş dökünüz. Bagetle karıştırınız. Bu sırada suyun sıcaklığını termometre ile 
tekrar ölçünüz. Ölçüm sonuçlarınızı defterinize kaydediniz. Gözlem sonuçlarınızı arkadaş-
larınızla tartışınız.

SorularıCevaplayalım

1. Suları birbirine karıştırdığınızda sıcaklıklarda nasıl bir değişim gözlemlediniz?

2. Suların sıcaklık değişimini nasıl açıklarsınız?

Sı cak lık la rı fark lı iki mad de te mas et ti ril di ğin de sı cak lı ğı yük sek olan mad de den sı cak lı ğı 
dü şük olan mad de ye ısı akı şı olur. Isı nın akış yö nü, her za man sı cak lı ğı yük sek olan mad
de den dü şük olan mad de ye doğ ru dur. Isı alışverişi maddelerin sıcaklıkları eşitlenene kadar 
devam eder.

Isı ve sıcaklık farklı kavramlardır. Isı, sıcaklıkları farklı maddeler arasında alınıp verilen ener-
jidir. Isı alışverişi sonucu maddelerin sıcaklığı değişir. Isı bir enerjidir. Isı kalorimetre ile ölçülür. 
Birimi kalori ve jouledür (jul). Fakat sıcaklık bir enerji değildir. Sıcaklık termometre ile ölçülebilen 
bir büyüklüktür. Sıcaklığın birimi °C’tur (derece selsiyus). Maddelere ısı verildiğinde maddelerin 
sıcaklığı yükselir. Bunlara göre ısı ve sıcaklığın birbirinden farklı olduğunu söyleyebiliriz.

Bu iki kav ra mı gün lük ha ya tı mız da da bir bi ri ne ka rış tır ma ma lı yız. Ör ne ğin “Kar de şim has
ta lan dı ğın da vü cut ısı sı 39 °C ol muş tu.”şek lin de ifa de et mek ye ri ne “Kar de şim has ta lan dı ğın
da vü cut sı cak lı ğı 39 °C ol muş tu.” şek lin de ifa de et me miz ge re kir.
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NELER ÖĞRENDİK?

1. Aşağıdaki cümleleri okuyarak doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfini cümlenin başındaki 
yay ayraç içine yazınız.

a. (   ) Sıcaklık termometre ile ölçülür.

b. (   ) Sıcaklıkları farklı maddeler arasında ısı alışverişi olur.

c. (   ) Sıcaklık bir maddeden diğer maddeye akan bir enerjidir.

ç. (   ) Bir maddeye ısı verildiğinde sıcaklığı yükselir.

d. (   ) Bugün havanın ısısı 27 oC’tur.

2. 

Yeni dol du rul muş bir bar dak çayın ve içi buz do lu bir bar dak mey ve su yu nun sı cak lık
la rı hak kın da neler söy le ye bi lir siniz? Çay dan lık ta kay na mak ta olan su so ğuk  mu, ılık mı, 
sı cak mıdır? Yok sa çok mu sı caktır?

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

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

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

Sı cak bir ça yı so ğuk iç mek is te sey diniz ne ya par dınız?

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

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

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

Isı al dık la rı için sı cak lı ğı yük se len (ısı nan) ve ısı ver dik le ri için sı cak lı ğı dü şen (so ğu
yan) mad de le re ör nek ler bu lunuz.

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

.......................................................................................................................................
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Em re, ya rı yıl ta ti li ni köyde ya şa yan 
an ne an ne si ve de de si nin ya nın da ge çir
me ye ka rar ver di. Yo la çı ka cak la rı sa bah, 
kah val tı sı nı yap mak üze re mut fa ğa git
ti. An ne si ne süt iç mek is te di ği ni söy le
di. An ne si buz do la bın dan çı kar dı ğı so ğuk 
sü tü cez ve ye bo şalt tı. Süt ocak ta ısı nır ken 
çok sev di ği yu mur ta lar haş lan mış tı. An ne
si, pi şen yu mur ta la rı kay nar su dan kep
çey le çı ka rıp so ğu ma sı için so ğuk su da 
bek let ti.

Em re’nin ab la sı Se ren, re çel ka va no zu nu aç ma ya ça lı şı yor du. An ne si: “Sı cak su 
ha zır, ka va no zu ters çe vi rip sı cak su ya ko ya lım, bak na sıl açı lır!” di ye rek gül dü. Kah val tı
la rı nı yap tık tan son ra hep bir lik te ara ba la rı na bi ne rek yo la çık tı lar.

Yol bo yun ca Em re’nin dik ka ti ni te le fon ve elekt rik tel le ri nin yaz mev si mi ne gö re ne 
ka dar fark lı ol du ğu çek ti. Ya zın sark mış hâl de du ran tel le rin şim di na sıl olup da ger gin 
dur du ğu nu dü şün dü. Yol da yer yer su bi ri kin ti le ri nin don du ğu nu gözlemledi.

Eve geldiklerinde yanan sobanın üzerinde duran çaydanlıktan çıkan buharları gördü. 
Daha sonra hep birlikte sobanın etrafında oturup çaylarını içerek sohbet ettiler.

Yukarıdaki metinde geçen ısınma ve soğuma olayları nelerdir? Isınma ve soğumanın 
maddeler üzerindeki etkileri neler olabilir? Bu etkilerden birini gözlemlemek için bir etkinlik 
yapalım.

9.Etkinlik:GravzantHalkası

Kullanacaklarımız: grav zant hal ka sı, is pir to oca ğı, kib rit, tah ta 
ma şa.

Isı, Maddeleri Etkiler4.

İzlenecekYol

+ 23 kişilik gruplar oluşturunuz. Grup arkadaş-
larınız arasında iş bölümü yapınız.

+ Grav zant hal ka sı nı in ce le yi niz. Kü re yi ısı tıp 
so ğut tu ğu nu zu dü şü nü nüz. Han gi du rum da kü re, 
çem ber den ge çer? Tah mi ni ni zi def te re ya zı nız.

+ Grav zant hal ka sı nın kü re kıs mı nı çem ber den 
ge çir me ye ça lı şa rak göz le mi ni zi not ediniz.
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Isı nan mad de le rin bo yut la rı bü yür. Mad de le rin boyutlarında gö rü len bu de ği şik lik ler gen-
leşme ola rak ad lan dı rı lır. 

Gen leş me nin ter si bü zül me dir. Bü zül me ola yın da mad de le rin ha cim le rin de kü çül me olur. 
Isı kay be den ya ni so ğu yan mad de ler bü zü lür. An cak so ğu yan su, buz hâ li ne geç ti ğin de hac
mi bü yür.

+ Kü re yi ısı tıp tek rar çem ber den ge çir me yi 
de ne yiniz. Ne göz lem le di niz? Tah mi ni niz le so nu cu 
kar şı laş tı rınız.

SorularıCevaplayalım

• Ci sim le rin ısı alıp ver me siy le ha cim le ri ara sın
da na sıl bir iliş ki var dır? Açık la yı nız.

Biliyor musunuz?

Fo toğ raf ta gör dü ğü nüz Con cor de (Kon kord) 
uça ğı uçar ken yü ze yin de ki sı cak lık 1000 °C’a 
ka dar yük se lir. Bu ne den le bo yu, yer de ki bo yun
dan yak la şık ya rım met re da ha uzun olur.

Yaptığınız etkinlikte de metal kürenin ısı aldığında hacminin arttığını yani genleştiğini, ısı 
verdiğinde ise hacminin azaldığını yani büzüldüğünü gözlemlemiş olmalısınız.

İçin den sı cak su ge çen bo ru la rın bağ lan tı yer le rin de  
re sim de ki gi bi kıv rım lar bı ra kı lır. Bu kıvrımlar bırakılması-
nın nedeni boruların genleştiklerinde kırılmalarını önlemek 
içindir.

Katılar gibi sıvı maddeler de genleşir. Sıvı maddelerin 
genleşme özelliğinden yararlanarak termometreler yapıl-
mıştır.

Hasta termometresi

Kimya termometreleri
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102. sayfadaki re sim de gör dü ğü nüz ter mo met re ler de ney ler de 
kul la nı lan kim ya ter mo met re le ri dir. Kul la nım alan la rı na gö re için de 
al kol ya da cı va bu lu nan lar ter cih edi lir.

Du var ter mo met re si ile or ta mın sı cak lı ğı öl çü lür.

Vü cut sı cak lı ğı nı ölç mek için has ta ter mo met re si  kul la nılır.

Cıvalı kimya termometresi

Duvar termometresi

Ka tı ve sı vı mad de le rin ısın ma  so ğu ma kar şı sın da ha cim le ri nin de ğiş ti ği ni öğ ren di niz. 
Bu de ği şik lik gaz mad de ler için de ge çer li mi dir? Ya pa ca ğı nız aşa ğı da ki et kin lik, bu so ru ya 
ce vap ve re cek tir.

10.Etkinlik:BalonlarınHâliNeOlacak?

Kullanacaklarımız: 2 adet pet şi şe, 2 adet ba lon, 2 adet bü yük 
kap, sı cak su, so ğuk su, sa at.

İzlenecekYol
+ Sı nıf ta iki şer ki şi lik grup lar oluş tu ru nuz.
+ Grup lar dan ken di ge tir dik le ri pet 

şi şe le rin ağız la rı na ba lon la rı ge çir me le ri
ni is te yi niz. Bir ka ba sı cak su, di ğer ka ba 
so ğuk su ko yu nuz. Şi şe ler den bi ri ni sı cak 
su olan ka ba, di ğe ri ni so ğuk su olan ka ba 
yer leş ti ri niz. Ba lon lar da na sıl bir de ğiş me 
ola ca ğı nı bek ler si niz? Tah min edi niz.

+ Sı cak su olan kap ta ki pet şi şe yi 
bir kaç da ki ka son ra so ğuk su olan ka ba 
ko yup iki da ki ka bek le yi niz. De ği şim le ri 
göz lem le yi niz.

+ Göz lem le ri ni zi kay de dip de ği şim le rin şek li ni de ney so nu cu nu tah mi ni niz le kar şı laş
tı rı nız.

SorularıCevaplayalım
• De ney de el de et ti ği niz so nu cu “Grav zant Hal ka sı” et kin li ği ile kar şı laş tı ra rak gen le

şen ve bü zü len mad de le ri be lir te bi lir mi si niz?
• Isı ha va yı na sıl et ki ler?

Ka tı lar da ol du ğu gi bi gaz lar  da ısı nın ca gen le şir. Isıt ma dur du rul du ğun da ise gaz la rın 
hac mi kü çü lür.
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Isınma ve soğuma sonucu maddelerde oluşan 
genleşme ve büzülme olaylarına günlük yaşamda 
pek çok örnek verebiliriz.

Bi lim in san la rı gaz la rın gen leş me sin den ya rar la
na rak için de in san la rı ta şı ya bi len ba lon lar yap mış lar
dır. Bu ba lon la rın na sıl uç tu ğu nu me rak et ti niz mi?

Balonların uçmasında gazların genleşmesi özel-
liğinden yararlanılır. Balonun içindeki hava ısıtılır. 
Isınan hava genleşir ve balon havada yükselir. 
Isıtma işlemi bitirilince balonun içindeki hava büzülür 
ve balon aşağı doğru hareket etmeye başlar.

Yukarıdaki fo toğ raf la rı dik kat li ce in ce le di ği niz de bir me tal çu bu ğun ısı ener ji si et ki siy le gen
leş ti ği ni gö rür sü nüz. Bu metal çubuk bir metal çiftidir. Metal çifti genleşmeleri farklı metallerin 
birbirine perçinlenmesiyle elde edilir. Metal çiftleri termostatlarda, metal termometre gibi araç-
larda kullanılır.

Biliyor musunuz?

Göz lük cam la rı, çer çe veye yer leş ti ri lir ken çer çe ve ısı tı la rak gen leştirilir. Gen le şen 
çer çe venin içi ne cam ta kı lır. Çer çe ve so ğu yun ca bü zü lür ve ca mı sı kı ca kav rar.

Metal termometre Termostat
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Gen leş me nin olum lu et ki le rin den ba zı la rı nı 
öğ ren di niz. Bu na kar şın gen leş me yü zün den 
or ta ya çı kan ba zı is ten me yen du rum lar la da 
kar şı la şa bi lir si niz. Ör ne ğin bağ lan tı yer le rin de 
ge rek li boş luk la rın bı ra kıl ma dı ğı tren ray la rı, 
ya zın gen le şe rek bo zu lur. Gen leş me bü zül me 
mik tar la rı iyi ayar lan maz sa elek trik tel le ri kı şın 
ko pa bi lir.

Isı ya da ya nık lı ol ma yan so ğuk cam bar
da ğa sı cak su koy uldu ğun da, su yun bar da ğa 
değ di ği ye rin iç ve dış yü zey le ri nin fark lı gen
leş me si ne de ni ile cam bar dak çat lar ya da 
kı rı lır.

NELER ÖĞRENDİK?

1. Eren, cam ka va no zun ka pa ğı nı aça mı yor. 
Destan ise bu prob le mi çö ze ce ği ni söy lü yor. Destan, ısı
nın mad de ler üze rin de ki et ki sin den ya rar la na rak prob le
mi çö zü yor. Siz ce bu olay na sıl çö zü le bi lir?

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

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

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

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

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

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

2. Kara yo lu köp rü le rin de, blok lar ara sın da boş luk lar 
bı ra kı lır. Bu nun ne de ni ni açıklayarak aşağıya yazınız.

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

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

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

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
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3. İki re sim de ay nı yer den ba kı la rak bi ri kı şın, di ğe ri ya zın çi zil miş tir. Fa kat re sim ler de 
fark lı lıklar var dır. Bu fark lı lıkları gö re bi li yor sa nız oluş ma ne den le riy le bir lik te aşa ğı ya ya zı nız.

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

4. Can, ba lon la oy na dık tan son ra ba lo nu nu bal kon de mi ri ne bağ la dı ve uyu mak üze re 
oda sı na git ti. Sa bah kalk tı ğın da ba lo nu nu gö rün ce şaş kın lık için de an ne si ne ba ğı rdı:

“An ne, ba lo numun havası inmiş! Ha va sı
nı kim in dir di?”

An ne si, Can’a du ru mu na sıl açık la mış 
ola bi lir?

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

Siz bu olay dan na sıl bir so nuç çı kar
dınız?

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

5. Çeşitli kav ram ve sözcükler nu ma ra la nıp aşa ğı da ki tabloya yer leş ti ril miş tir. Aşa ğı da ki 
so ru la rın ce va bı nı kutucuk numaralarını kullanarak altlarına yazınız.

1. Genleşme 2. Demir yolu 3. Soğuma
4. Büzülme 5. Çelik köprü 6. Isınma
7. Kavanoz kapağı 8. Ütü tabanı 9. Telefon telleri

Sorular
1. Isı alın ca gen le şen ler han gi le ri dir?

.......................................................................................................................................
2. Madde dış ortama ısı verince hangi olaylar gerçekleşir?

......................................................................................................................................
3. Isı nın mad de ler üze rin de ki en be lir gin et ki le ri han gi le ri dir?

.....................................................................................................................................
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FEN, MÜHENDISLIK VE

GIRIŞIMCILIK UYGULAMALARI

ProjeÇalışmaları: Termometreler

İçerik BeklenenPerformans Süre Değerlendirme

Madde ve Değişim
• Grupla çalışma
• Yaratıcı düşünce
• Araştırma yapma

2 hafta
Dereceli Puanlama 

Anahtarı

Sevgili öğrenciler,
Bu çalışma, sizin grupla çalışma, yaratıcı düşünce ve araştırma yapma becerilerinizin 

gelişmesine katkıda bulunacaktır.
Çalışmanızı yaparken 188. sayfadaki “Proje Nasıl Hazırlanır?” basamaklarını okuma-

lısınız. Ayrıca aşağıdaki adımları izlemeniz calışmanızda size yardımcı olacaktır.

1. Öğretmeninizin rehberliğinde çalışma grupları oluşturunuz. Grup arkadaşlarınız 
arasında görev paylaşımı yapınız.

2. Burada sizden “Termometrelerin nasıl yapıldığı ve sıcaklığı nasıl ölçtüğü” ile ilgili bir 
poster çalışması hazırlamanız beklenmektedir.

3. Çalışmanız ile ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma yapınız. Hipotezinizi yazınız.

4. Araştırma sonuçlarınıza göre bir poster çalışması için malzemelerinizi belirleyiniz.

5. Çalışmanızda malzeme, zaman ve bütçe planlaması da yapınız.

6. Yaptığınız çalışmalarda edindiğiniz bilgileri, görsel malzemelerinizi kullanarak bir 
poster hazırlayınız.

7. Poster çalışmanızla ilgili bir rapor da hazırlayarak ürününüzü öğretmeninizin belirt-
tiği tarihte sınıfta sununuz.

Bu çalışmadaki performansınız “Dereceli Puanlama Anahtarı” ndaki ölçütlere göre 
öğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir.

Yaptığınız bu modeli yıl sonunda “Bilim Şenliği” nde sunmak üzere saklayınız.
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İçerik Ünitelerde ele alınan konulara ilişkin problem tanımlayarak ürün 
tasarlama

Süre 12 ders saati

Beceriler Bilimsel okuryazarlık, yaratıcı düşünme, iş birliği, model oluşturma

Beklenen
Performans

Grup çalışması, araştırma yapma, ürün tasarlama, bütçe çalışması 
yapma, rapor hazırlama, poster, bilgi iletişim teknolojilerini kullanma

Değerlendirme Dereceli Puanlama Anahtarı

Ölçüt Kategorileri Ölçütler

3
Beklenen
Seviyenin
Üstünde

2
Beklenen
Seviyede

1
Beklenen
Seviyenin

Altında

GrupÇalışması
1. Grup üyeleri görevlerini 

eksiksiz yerine getirdi.
2. Grup üyeleri uyumlu çalıştı.

AraştırmaYapma

1. En az üç kaynaktan yarar-
lanıldı.

2. Farklı türde kaynaklardan 
yararlanıldı.

3. Toplanan bilgiler konuyla 
ilgilidir.

RaporHazırlama

1. Raporda tüm konu başlıkla-
rına yer verildi.

2. Raporda toplanan bilgiler 
anlaşılır şekilde açıklandı.

3. Yazım kuralları doğru kul-
lanıldı.

4. Dil bilgisi kuralları doğru 
şekilde kullanıldı.

ÜrünTasarımı

1. Konuyla ilgili ürün gelişti-
rildi.

2. Ürün tasarımı yaratıcıydı.
3. Ürün tasarımı özgündü.

Sunum

1. Ürün tasarımının tanıtı-
mında poster/broşür elektronik 
sunum kullanıldı.

2. Yapılan çalışma anlaşılır 
şekilde ifade edildi.

Çalışmanız aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendirilecektir.
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4. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A.Çeşitlikavramvesözcüklernumaralanıpaşağıdakitabloyayerleştirilmiş-
tir.Aşağıdakisorularıncevabını,kutucuknumaralarınıkullanarakaltlarınayazı-
nız.

1. Maddeler ısı alınca gerçekleşen olaylar hangileridir?
 ............................................................................................................................
2. Buz, buhara dönüşürken sırasıyla hangi olaylar olur?
 ............................................................................................................................
3. Madde dışarıya ısı verince hangi olaylar gerçekleşir?
 ............................................................................................................................
4. Hangileri maddelerde ayırt edici özelliktir?
 ............................................................................................................................
5. Hâl değişim olayları hangileridir?
 ............................................................................................................................
6. Termometre ile ölçülen büyüklük nedir?
 ............................................................................................................................
7. Hangisi sıcaklık birimidir?
 ............................................................................................................................

1. Erime noktası 2. Kaynama 3. Yoğuşma 4. Donma

5. Erime 6. Buharlaşma 7. Sıcaklık 8. oC

9. Kaynama noktası 10. Genleşme 11. Büzülme 12. Donma noktası

Hangi resimde termometredeki sıvı seviyesi yükselir, hangisinde düşer? Neden?

B.Resimleriinceleyereksorularıcevaplayınız.
Resimdeki demir çemberler hava şartlarından nasıl etkilenir?
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2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

C.Aşağıdakiresimlerçerçevelenerekduvaraasılacaktır.Herresminbiradı
veaçıklamasıolsunistiyoruz.Verilenlerarasındanuygunolanadlarıveaçık-
lamalarıyerineyazınız.

Açıklamalar

a. Gaz hâ l den sı vı hâ le geç medir.

b. Sı vı hâl den ka tı hâ le geç medir.

c. Sı vı nın her ye rin den kabarcık çı kı şıy la hız lı bu har
laş ma sıdır.

ç. Ka tı  maddenin sı vı ya dö nüş me sidir.

d. Mad de nin sı vı hâl den gaz hâ le geç mesidir.

ResimAdları

1. Donma

2. Yoğuşma

3. Erime

4. Buharlaşma

5. Kaynama

Resim adı: .........................
Açıklama: ..........................
...........................................

Resim adı: .........................
Açıklama: ..........................
...........................................

Resim adı: .........................
Açıklama: ..........................
...........................................

Resim adı: .........................
Açıklama: ..........................
...........................................

Resim adı: .........................
Açıklama: ..........................
...........................................
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2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Ç. Aşağıdakigrafik,ısıtılmaktaolanbirkaptakisuyunzamanabağlısıcaklık
değişiminigöstermektedir.Grafiğebakaraksorularıcevaplayınız.

1. Suyun 4. da ki ka daki sı cak lı ğı nı 
gra fik te bu lu nuz.
...........................................................
2. 80 °C’a ka çın cı da ki ka da ula şıl mış
tır?
...........................................................
3. Su yun kay na ma sı cak lı ğı nı bu lu
nuz. 
...........................................................
4. Su, ka çın cı da ki ka da kay na mış tır?
...........................................................
5. 6 ve 7. da ki ka lar da sı cak lık ne den 
sa bit tir?
...........................................................

D. Aşağıdaverilenkavramlarınherbiriiçinuygunbirsoruyazınız.

ERİME .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................

 

KAYNAMA ..................................................................................................................
.........................................................................................................................................

 

BUHARLAŞMA ...........................................................................................................
........................................................................................................................................

DONMA ......................................................................................................................
........................................................................................................................................

 

YOĞUŞMA .................................................................................................................
.........................................................................................................................................

 

GENLEŞME ................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Sıcaklık (°C)

Zaman (dakika)1 2 3 4 5 6 70

100

80

60

40

20

10
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2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

E. Aşağıdaaçıklamasıverilencümleleritamamlayınız.
• Bu har laş ma ile eri me bir bi ri ne ben zer. Çün kü ......................................................
...................................................................................................................................
• Yo ğuş ma ile don ma bir bi ri ne ben zer. Çün kü .......................................................
...................................................................................................................................

F. Aşağıdakisorularındoğrucevabınıişaretleyiniz.
1. “Birbiriyle temas eden maddelerden .......................................... olanı ısı alır.”
 Yukarıdaki cümlede yer alan noktalı yere aşağıdaki kavramlardan hangisi 

gelmelidir?
 A) Sıcak B) Sıvı C) Katı D) Soğuk

2. “Termometreler, sıvıların ......................................... özelliğinden yararlanılarak 
yapılmıştır.”

 Yukarıdaki cümlede noktalı yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?
 A) Genleşme B) Erime C) Donma D) Kaynama

3. Aşa ğı da ki ler den han gi si mad de le rin ayırt edi ci özel li ği dir?
 A) Ha cim  B) Küt le
 C) Bi çim  D) Kay na ma sı cak lı ğı

4. Saf bir mad de nin eri me sı cak lı ğı aşa ğı da ki ler den han gi si ne eşit tir?
 A) Kay na ma sı cak lı ğı na B) Don ma sı cak lı ğı na 
 C) Bu har laş ma sı cak lı ğı na D) Yo ğuş ma sı cak lı ğı na

5. Is lak ça ma şır lar kı şın da ku rur. Bu nun se be bi aşa ğı da ki ler den han gi si dir?
 A) Bu har laş ma nın her sı cak lık ta ol ma sı
 B) Ça ma şır lar da az mik tar da su bu lun ma sı
 C) Kı şın ha va da faz la nem ol ma sı
 D) Kı şın rüz gâ rın çok ol ma sı

6. Eri me ile don ma ara sın da ki iliş ki nin ben ze ri, bu har laş ma ile aşa ğı da ki ler den 
han gi sin de var dır?

 A) Kay na ma B) Eri me C) Yo ğuş ma D) Donma

7. Ağ zı açık kap ta kay na mak ta olan bir sı vı nın aşa ğı da ki özel lik le rin den han gi si 
değişmez?

 A) Isı  B) Sı caklık  C)Küt le D) Haci m
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2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

8. “Isı alan maddenin boyutlarındaki artış genleşme olarak adlandırılır.” Buna 
göre alüminyumdan yapılmış bir kürede aşağıda ok ile gösterilen sıcaklık değişimle-
rinin hangisinde genleşme beklenmez?

 A) 25º C  85º C 
 B) 15º C  60º C 
 C) 40º C  90º C 
 D) 20º C  15º C

9. Özlem Hanım sıcak çaydanlığı mutfak tezgâhına bırakarak bir süre bekletti. 
Daha sonra çaydanlığı aldığında tezgâhın ısındığını gördü. Bu olayın nedeni aşağı-
daki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

 A) Isı alışverişi 
 B) Hâl değişimi 
 C) Genleşme 
 D) Sıcaklık alışverişi

11. Şekildeki kapların içinde farklı sıcaklıkta sıvılar 
bulunmaktadır. A termometresinde sıcaklığın yükseldiğini B 
termometresinde sıcaklığın azaldığını gözlemleyen öğrenci 
aşağıdaki açıklamalardan hangisine ulaşır?

 A) 1. kaptaki sıvı ısı vermiştir, 2. kaptaki 
      sıvı ısı almıştır. 
 B) A termometresinin bulunduğu kaptaki 
      sıvı ısı vermiştir. 
 C) B termometresinin bulunduğu kaptaki sıvı ısı almıştır. 
 D) 1. kaptaki sıvı ısı almıştır, 2. kaptaki sıvı ısı vermiştir.

10. “Katı hâldeki maddeler ısı alarak sıvı hâle geçer.”
 Bu olaya aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği örnek doğrudur?
 A)   B)   C)   D)  Karın

yağması
Buzun  
ayrana atıl-
ması

Suyun
kaynatılması

Gazozun 
buzluğa 
konması

A B

1
2
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ÖĞRENME
ALANI

ÖĞRENME
ALANI FİZİKSEL OLAYLARFİZİKSEL OLAYLAR

He de fe gi den ok, ışık tan 
çı kan ışın la ra ben ziyor mu?

Bu lut lu ha va lar da 
or tam ne den ye te rin
ce ay dın lık ol maz?

De niz fe ner le ri ne 
ne den ih ti yaç du yul
muş tur?
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5.
ÜNİTE

IŞIĞIN YAYILMASI

Aynaya baktığımda ken
dimi nasıl gördüğümü biliyor 
musunuz?

Pen ce re le re ta kı lan cam, ışığın 
geçişini nasıl etkiler? Neler Öğreneceğiz?

• Bu ünitede ışığın farklı ortamlarda nasıl 
yayıldığını keşfedeceğiz. Işığın doğrusal bir 
yol ile yayıldığını kavrayarak bu durumu basit 
ışın çizimleriyle göstereceğiz. Işığın yansıma 
şekillerini kavrayarak maddeleri ışık geçirgen-
liğine göre sınıflandıracağız. Tam gölgenin 
nasıl oluştuğunu tahmin ederek cisimlerin tam 
gölge boylarını etkileyen faktörleri keşfedece-
ğiz.

Anahtar Kavramlar

 Işığın yayılması

 Düzgün yansıma

 Dağınık yansıma

 Gelen ışın

 Yansıyan Işın

 Yüzey normali

 Saydam maddeler

 Yarı saydam maddeler

 Saydam olmayan maddeler

 Tam gölge 

 Tam gölgeyi etkileyen faktörler
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Gü neş ışın la rı, ara da her han gi bir mad de ol ma dan Dün ya’ya 
ula şır. Bu nun na sıl ger çek leş ti ği ni hiç dü şün dü nüz mü?

Sa bah uyan dı ğı nız da oda nı zın pen ce re sin de ki per de nin  
ara sın dan sı zan ışı ğın iz le di ği yo la dik kat et ti niz mi? 

Bir kay nak tan çı kan ışık ya yı lır ken na sıl bir yol iz ler? Bu nu 
aşa ğı da ya pa ca ğı nız et kin lik le an la ma ya ça lı şı nız.

1. Etkinlik: Işığı İzleyelim

Kul la na cak la rı mız: el fe ne ri ve ya oyun cak la zer, kar ton, top
lu iğ ne, ma kas, te be şir to zu veya un, ya pış tı rı cı bant.

Not: Oyun cak la zer le ri bir bi ri ni zin gö zü ne tut ma yı nız.

İz le ne cek Yol

+ 23 kişilik gruplar oluşturunuz. Grup 
arkadaşlarınız arasında görev paylaşımı 
yapınız.

+ Kar to nu el fe ne ri nin ışık ya yan kıs
mı nı ör te cek şe kil de, dai re bi çi min de ke si
niz.

+ Kes ti ği niz kar to nu or ta sın dan top lu 
iğ ney le de li niz. Da ha son ra bu kar to nu, el 
fe ne ri nin ışık ve ren kıs mı nın ta ma mı nı kap
la ya cak şe kil de ya pış tı rı cı bant ile tut tu ru nuz.

+ Bu lun du ğu nuz or ta mı ka rar tı nız. El fe ne ri nin düğ me si ni aça rak ışık ver me si ni 
sağ la yı nız. Bu fe ner le sı nı fın bir kö şe si ni ay dın la tı nız. El fe ne rin de ki kar to nun de li ğin den 
ya yı lan ışı ğın ha va da iz le di ği yol üze ri ne bir ar ka da şı nız te be şir toz la rı nı serp sin. Du ru mu 
göz lem le yi niz.

+ El fe ne ri nin düğ me si ni ka pa tı nız. Du ru mu göz lem le yi niz.

+ El fe ne ri nin doğ rul tu su nu de ğiş ti ri niz. Işı ğın iz le di ği yo lu göz lem le yi niz.

So ru la rı Ce vap la ya lım

• Te be şir to zu, ışı ğın iz le di ği yo lu görmemize na sıl bir kat kı sağ la mış tır?

• Yap tı ğı nız et kin li ğe gö re ışı ğın ya yı lır ken iz le di ği yo lu açık la yı nız.

Işık Nasıl Yayılır?1.
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Işık kay nak la rı fark lı ola bi lir. Fark lı kay nak lar dan ya yı lan ışı ğın iz le di ği yol de ği şir mi? 
De niz fe ne rin den ve ya bi sik let fa rın dan ya yı lan ışık, ağaç la rın ara sın dan sü zü len gü neş ışı ğı, 
ışı ğın doğ ru sal yol la ya yıl dı ğı nı gös te rir. Yap tı ğı nız et kin lik te ışı ğın doğ ru sal yol la ya yıl dı ğı
nı göz lem le di niz. Işığın izlediği yola tebeşir tozları serptiğinizde ışığın izlediği yolu daha net 
olarak görmüş olmalısınız.

Bir kay nak tan çı kan ışık, en gel le kar şı laş ma dı ğı sü re ce her yön de ya yı lır. Bu nu yu ka rı da
ki re sim ler de, gün lük ya şa mınız da ve aşa ğı da ya pa ca ğınız et kin lik te gö re bi lir siniz.

2. Etkinlik: Işık Her Yöne Gidiyor

Kul la na cak la rı mız: ka pak lı kar ton ku tu, çi vi, el fe ne ri.

İz le ne cek Yol
+ Beşer ki şi lik grup lar oluş tu ru nuz. 

Grup arkadaşlarınız arasında görev paylaşı-
mı yapınız.

+ Ku tu nun bü tün yüz le ri ne bir çivi ile 
çe şit li bü yük lük te de lik ler açı nız.

+ El fe ne ri nin düğ me si ni açı nız ve ışık 
ve re cek şe kil de ku tu nun içi ne yer leş ti ri niz.

+ Ku tu nun ka pa ğı nı ka pa tı nız. Bu lun
du ğu nuz or ta mı ka rar tı nız. Kutunun deliklerinden çıkan ışığı gözlemleyiniz. Işığın hangi 
yönlerde yayıldığını belirleyiniz.

So ruyu Ce vap la ya lım
• Işı ğın ku tu da ki de lik ler den ya yıl ma sı hangi doğ rul tu ve yön dedir? Açık la yı nız.
• Işığın ortamda yayılması ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
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Bir kay nak tan çı kan ışık, her han gi bir en gel
le kar şı laş mı yor sa her yön de ve doğ rul tu da 
doğrusal olarak ya yı lır.

Işı ğın iki nok ta ara sın da iz le di ği yo lu gös ter
me niz is ten se ne öne rir si niz?

Işı ğı çi ze bi lir mi si niz? Bir ışık kay na ğın dan 
çı kan ve ışı ğın yo lu nu be lir ten doğ ru la ra ışık ışı
nı ya da kı sa ca ışın de nir. Işık ışı nı,  şek lin
de gös te ri lir. Ger çek te so mut ol ma yan bu ışın 
çiz gi le ri bir kay nak tan çı kan ışık ışı nı nın iz le di ği yo lu gös te rir. Baş lan gıç nok ta sı bel li olan ışık 
ışın la rı geo met rik bir şe kil dir. Yukarıdaki fo toğ raf ta el fe ne rin den ya yı lan ışık ışın la rı nın, so mut 
bir şe kil de ve bir doğ ru bo yun ca ya yıl dı ğı nın gö rü le bil me si için fe ne rin ön kıs mı si yah kar ton la 
kap lan mış ve kar to na in ce bir ya rık açıl mış tır. Ya rık tan çı kan ışı ğın iki nok ta ara sın da iz le di ği 
yol ve ışı ğın gi diş yö nü nü gös te ren ok işa re ti kır mı zı çiz gi ile gös te ril miş tir. Ya nan bir mum dan 
çı kan ışık ışın la rı yandaki gi bi çi zi lir.

Işı ğın ya yıl ma sı ile il gi li ola rak 1 ve 2. et kin lik te yap tı ğı nız göz lem le
rin so nuç la rı nı çi zim le gös te ri niz. Çi zim le ri ni ze, yan da ki fo toğ raf ta ışı ğın 
iz le di ği yo lu in ce le ye rek baş la ya bi lir si niz.

Başlangıç noktası

Yayılma yönü

Yu ka rı da ki iki res mi in ce le yi niz. Re sim ler de gör dük le ri ni zi na sıl yo rum lar sı nız? Işığın 
yaşantımızdaki önemini nasıl açıklarsınız?  Işık hak kın da ne ler bi li yor su nuz? 

Çevrenizde bulunan cisimleri inceleyiniz. Bu cisimlere ışık tuttuğunuzda neler olabilir? Bu 
cisimlerin hepsi ışıkla aynı şekilde mi etkileşir? Tahminlerinizi arkadaşlarınızla tartıştıktan sonra 
bir etkinlik yapalım.

Işık Nasıl Yansıyor?2.
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Yap tı ğı nız et kin lik te gözlemlediğiniz gibi el fe ne rin den ay na ya gön de ri len ışık, doğrultusu-
nu değiştirerek gel di ği or ta ma ge ri dön müş tür. Işı ğın bir yü ze ye çar pa rak geldiği ortama ge ri 
dön me si ne yan sı ma adı ve ril mek te dir. Düz ay na, alü min yum fol yo gibi cisimler üzerine ışık 
gön de ril di ğin de ışık, yan sı ma ya uğ rar. 

3. Etkinlik: Işık Nasıl Yansıyor?

Kul la na cak la rı mız: el feneri, CD, düz ayna, alüminyum folyo.

İz le ne cek Yol
+ Arkadaşlarınızla 34 kişilik gruplar oluşturunuz. Grup arkadaşlarınız arasında görev 

paylaşımı yapınız.
+  Ar ka da şı nız dan düz ay na yı siz den bel li bir uzak lık ta tut ma sı nı is te yi niz.  
+  El fe ne ri ni ya ka rak ışı ğı nı düz ay na üze ri ne gön de ri niz. Işık ile ca mın et ki le şi mi ni 

göz lem le yi niz. 
+  Yap tı ğı nız iş le mi di ğer ci sim ler için  de sı ray la de ne yi niz.  
+  Işığın izlediği yolu defterinize çizerek gösteriniz.

So ruyu Ce vap la ya lım
• Düz ayna ve CD üzerine ışık gönderdiğinizde ışık nasıl bir yol izlemiştir?
• Işığın izlediği yolu dikkate alarak ışığın madde ile etkileşimini nasıl açıklarsınız?

Yu ka rı da ki iki re sim de fark lı ze min ler de top oy na yan çocukları gö rü yor su nuz. Bu yü zey
ler den bi ri be ton ze min, di ğe ri ise ça kıl lı bir ze min ol sun. Re sim de gö rü len ço cuklar, ellerin
de ki to pları bulundukları ze mi nlere doğ ru fırlattıklarında toplar bu yü zey ler den zıp lar ken na sıl 
hareket eder? Tah min le ri ni zi ar ka daş la rı nız la tar tı şı nız.
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4. Etkinlik: Pürüzlü ve Pürüzsüz   
      Yüzeylerde Yansıma

Kul la na cak la rı mız: el feneri, düz ayna, plastik kap, tahta, 
plastik tarak, saman kâğıdı, su, oyun hamuru, alüminyum folyo, 
kuşe kâğıt, metal kaşık.

İz le ne cek Yol

+ Plas tik ta ra ğı oyun ha mu ru ile ma sa üze ri ne tut tu ru nuz. El fe ne ri ni plas tik ta rak 
üzerine tu ta rak pa ra lel ışık de met le ri el de edi niz.

+ El de et ti ği niz bu pa ra lel ışık de met le ri ni me tal ka şık, düz ayna, kuşe kâğıt vb. mal
ze me le ri ni zin üze ri ne sı ra sıy la gön de ri niz.   

+ Her bir yü zey için yan sı yan ışık de met le ri ni göz lem le yi niz.

+ Çe şit li yü zey ler de ger çek le şen yan sı ma la rı ışın lar çi ze rek gös te ri niz.  

+ Plas tik kap içi ne su dol du ru nuz. Su yü ze yi ne ışın de met le ri ni gön de ri niz. Göz lem le
ri ni zi çi zim le gös te ri niz.

Soruları Ce vap la ya lım

• Işık ışın la rı düz yü zey ler den na sıl yan sı mış tır?

• Işık ışın la rı düz gün ol ma yan yü zey ler den na sıl yan sı mış tır?

Birinci etkinlikte düz bir ayna yü ze yi kul lan dı nız. Mad de le rin hep si nin yü ze yi, ay na gi bi 
pü rüz süz de ğil dir. Mad de le rin yü zey le ri, bir bi rin den fark lı ya pı da ola bi lir. Ba zı mad de le rin 
yü zey le ri düz ve pü rüz süz iken ba zı la rı nın yü zey le ri pü rüz lü dür. Peki yan sı ma sa de ce pü rüz
süz yü zey ler de mi olur? Bu nu öğ ren mek için bir et kin lik ya pa lım.
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Be ton ve ça kıl lı yü ze ye fır la tı
lan top la rın fark lı yön ler de ha re ket 
et tik le ri ni tah min et miş ol ma lı sı nız. 
Mad de le rin yü zey le ri nin fark lı özel
lik te ol ma sı, üzer le ri ne dü şen ışı
ğın fark lı bi çim ler de yan sı ma sı na 
ne den olur.

Ci sim, is ter düz gün bir yü ze ye 
sa hip ol sun is ter pü rüz lü bir yü ze
ye sa hip ol sun üze ri ne dü şen ışı ğı 
yan sı tır. Yap tı ğı nız et kin lik te göz
lem le di ği niz gi bi düz ay na ya gön
de ri len pa ra lel ışık ışın la rı, yü ze ye 
çarp tık tan son ra bir bi ri ne pa ra lel 
ola rak yan sır. Bu yan sı ma ya düz
gün yan sı ma de nir.

Ci sim le rin bir yü zey de gö rün tü oluş tur ma sı düz gün yan sı ma ile olur. Pü rüz lü yü zey le re 
gön de ri len pa ra lel ışın de met le ri ise yü zey den pa ra lel ola rak yan sı maz. Bu ışın lar da ğı nık 
yan sır. Bu yan sı ma ya da da ğı nık yan sı ma adı ve ri lir. 

Da ğınık yansıma oluşturan yüzeylerde net bir görüntü oluşmaz. Dağınık yansımada 
cisimlerin görülmesi, renklerinin ve şekillerinin ayırt edilmesi sağlanır.

Cisimlerin daha parlak veya daha mat görünmesinin nedenini nasıl açıklayabilirsiniz?
Yandaki ara ba  resimlerinin bi ri nin 

par lak, di ğe ri nin mat gö rün me si nin 
ne de ni ne ola bi lir?

Yü zey ler düz, pü rüz süz ol duk la
rın da üzer le ri ne dü şen ışı ğı ta ma men 
yan sı tır. Böy le ce ışık dü şen yü zey 
da ha par lak gö rü nür. 

Evi niz de ki du var la rı göz lem ler se niz yü zey le ri nin pü rüz lü ol duğu nu söy le ye bi lir si niz. Işık 
pü rüz lü yü zey ler de da ğı nık ola rak yan sır. Da ğı nık yan sı ma ya pan yü zey ler mat ola rak gö rü nür.

Düz leş ti ril miş ve kı rı şık la rı gi de ril miş bir alü min yum fol yo par ça sı na ba ka rak gö rün tü nü zü 
in ce le yi niz. Fol yo yu kı rış tır dık tan son ra tek rar gö rün tü nü ze ba kı nız. İki gö rün tü ara sın da ne 
gi bi fark lar gö rü yor su nuz? Bu fark lı lı ğın ne de ni ne ola bi lir?

Ön ce ki ko nu da pü rüz lü ve pü rüz süz 
yü zey ler den yan sı yan ışın la rı göz lem
le miş ti niz. Alü min yum fol yo ile yap tı
ğı nız göz lem de, gö rün tü nü zün bu ruş
tu rul ma mış alü min yum fol yo da da ha 
net ol du ğu nu göz lem le di niz. Bu ruş tu
rul muş alü min yum fol yoda ise gö rün tü
nü zü net ola rak gö re me di niz. O hâl de 
net bir gö rün tü nün olu şa bil me si için 
ışı ğın pü rüz süz yü zey ler den yan sı ma sı 
ge rek ti ği ni söy le ye bi li riz.

Düzgün yansıma

Dağınık yansıma
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Işık kay na ğın dan çı kan ışın la rın çarp tık la rı yü zey de na sıl yan sı dık la rı nı me rak edi yor 
mu su nuz? Yan sı ma da bel li ku ral lar ola bi lir mi? Bunu öğ ren mek için aşa ğı da ki et kin li ği ya pı nız.  

5. Etkinlik: Yansımanın da Kuralı Var

Kul la na cak la rı mız: ışık kaynağı (lazer ışığı), oyun hamuru, düz 
ayna, kareli defter kâğıdı, cetvel.

İz le ne cek Yol
Uyarı: Işık kaynağını doğrudan gözünüze tutmayınız.
+ Etkinlik için sınıfınızda 45 

kişilik gruplar oluşturunuz. Grup ar-
kadaşlarınız arasında görev payla-
şımı yapınız.

+ Işık kay na ğı ve düz ay nayı 
kullanarak sı nı fı nız da ki ya zı tah ta
sını ve ya du va rı  ay dın lat ma ya ça
lı şı nız.   

+ Düz aynaya ge len ve düz 
aynadan yan sı yan ışın la rın iz le di ği 
yo lu göz lem le yi niz. Göz lem le ri ni zi 
def te ri ni ze çi ze rek gös te ri niz.

+ Ka re li kâ ğı dı ma sa nın üze ri ne yer leş ti ri niz.     

+ Düz ay na yı oyun hamurları yardımıyla ma sa ya dik ola cak şe kil de ka re li kâ ğı dın çiz
gi le rin den bi ri nin üze rin e yerleştiriniz.

+ Ka re li kâ ğı dın üze ri ne ay na ya dik ola cak şe kil de bir çiz gi çi zi niz.

+ Lazer ışığını ma sa üze rin de ki kâ ğı dı te ğet ge çe cek şe kil de çizdiğiniz çizginin aynay-
la kesiştiği noktaya doğru düz ay na üze ri ne çe şit li açı lar la gön de ri niz.

+ Açıöl çer yar dı mıy la ay na ya ge len ve ay na dan yan sı yan ışın la rı çi zi niz. Ay na ya ge
len ve ay na dan yan sı yan ışın la rın, düz aynaya dik ola rak çi zi len çiz giy le yap tık la rı açı la rı 
öl çü nüz.

+ Bir tab lo oluş tu ra rak öl çüm le ri ni zi tab lo nu za kay de di niz.

Soruları Ce vap la ya lım
• Işı ğın ay na ya ge liş ve ay na dan yan sı ma da iz le di ği yol hak kın da ne ler söy le ye bi lir si

niz?
• Ay na ya ge len ışık ile ay na dan yan sı yan ışık ara sın da na sıl bir iliş ki olabilir?
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Düz bir yü zey üze ri ne dü şen ışık ışın la rının, gel di ği or ta ma ge ri dön dü ğü nü ya ni yan sı dı
ğı nı keş fet miş ti niz. Işık bir yü ze y üzerine düş tü ğün de yan sı ma ya par ve bu yan sı ma bel li bir 
ku ra la gö re olur. 

Yan sı tı cı bir yü ze ye ışık kay na ğın dan ge len ışı na ge len ışın, yü zey den yan sı yan ışı na ise 
yan sı yan ışın adı ve ri lir. Yü zey üze ri ne dik ola rak çi zi len ha ya li çiz gi ye de yü ze yin nor ma li 
de nir.  

Ge len ışın ile yü ze yin nor ma li ara sın daki açı ya gel me açı sı (a), yan sı yan ışın ile yü zey 
nor ma li ara sın da ki açı ya da yan sı ma açı sı (b) adı ve ril mek te dir. Ta nım la dı ğı mız bu kav ram
la rı aşağıdaki şe kil üze rin de gö re bi li riz. 

O hâl de ta nım la dı ğı mız bu kav ram lar la yan sı ma ka nun la rı nı şöyle ifade edebiliriz:
• Ge len ışın, yan sı yan ışın ve nor mal ay nı düz lem de dir. 
• Ge len ışı nın nor mal le yap tı ğı açı nın öl çü sü, yan sı yan ışı nın nor

mal le yap tı ğı açı ya eşit tir (a = b).
Işığın yansıması ile ilgili kurallar sadece düz yüzeyler için değil, 

bütün yüzeyler için geçerlidir. Işık tüm yüzeylerden yansırken yansıma 
kurallarına uyarak yansır. Normal doğrultusunda yüzeye gönderilen 
ışın yine yüzeyden dik olarak yansır.

•

Biliyor musunuz?

Ay, ışık kaynağı olmadığı hâlde 
Güneş’ten gelen ışınları yansıtarak 
Dünya’ya ulaştırır. Böylece Ay görünür 
hâle gelir.

Gelen ışın

a bGelme
açısı

Yansıma
açısı

Yansıyan ışın
Normal
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NELER ÖĞRENDİK?

1. Aşa ğı da ki re sim ler de çe şit li yü zey ler ve ril miş tir. Işı ğın, bu yü zey ler den düz gün mü 
yok sa da ğı nık mı yan sı ya ca ğı na ka rar ve re rek re sim le rin al tın da ki noktalı yerlere ya zı
nız. 

2. Aşağıdaki soruları okuyarak cevaplayınız.

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

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

a. Şe kil de ve ri len I nu ma ra lı ışın düz ay na dan yan
sı dık tan son ra II nu ma ra lı yo lu iz li yor. II nu ma ra lı ışı nın 
düz ay na dan yan sı ma açı sı kaç de re ce dir?

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

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

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

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

60°

Normal

I II

b. Bir düz aynaya gelen ışınla yansıyan ışın arasın-
daki açı 40° dir.
 Gelen ışının ayna ile yaptığı açı kaç derecedir?

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

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

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

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

40°

Normal
gelen ışın yansıyan ışın
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De niz’in Bu lu şu
De niz, yo ğun ge çen bir ders 

gü nü nü ge ri de bıra kıp eve gel miş ti. 
Yor gun du ve kar nı çok aç tı. Mut fak
tan ge len kekin ko ku su, iş ta hını iyi ce 
ar tır mış tı. Okul kıya fet le ri ni de ğiş ti
rip el le ri ni yıka dık tan son ra ye mek 
ma sa sına otur du. An ne si nin, keki 
ma sa ya ge tir me si ni bek ler ken bir 
yan dan da gün lük ödev kâ ğıdına göz 
gez di ri yor du.

Ni ha yet annesinin yaptığı 
kek ma sa ya gel miş ti. De niz, ödev 
kâ ğıdını ma sa nın bir ke na rına ko yup kekini ye me ye baş la dı. O da ne! Kekinden bir parça 
ödev kâ ğıdının üze ri ne düş mez mi? He men kek parçasını alıp kâ ğıdı pe çe tey le sil me ye 
baş la dı. Ta bi ki kekin bırak tığı le ke yok ol ma mış tı. Ko yu bir böl ge ola rak kâ ğıdın or ta sın
da du ru yor du.

Kâ ğıdı kal dırıp pen ce re ye doğ ru tut tu. Kâ ğıt ve or ta sın da ki le ke nin da ha par lak 
gö rün me si De niz’i şa şırt mış tı. Ma sa nın üze rin dey ken le ke ko yu bir böl ge ola rak gö rü nür
ken pen ce re ye tut tu ğun da da ha par lak gö rü nü yor du. Ne den?

Işık Bir Engelle Karşılaşırsa Ne Olur?3.

Dos ya kâ ğı dı ışı ğı ge çi rir mi? Yağ dam la sı dos ya kâ ğı dı nı na sıl et ki ler? De niz’in pen ce
re ye tut tu ğu kâ ğıt ta ki yağ lı böl ge nin par lak gö rün me si nin ne de ni, gü neş ışın la rı nın yağlı böl
ge den az da olsa geç me si dir. Ya ni yağ az da ol sa gü neş ışın la rı nın geç me si ni sağ la mış tır. 
Ya pa ca ğınız et kin lik, bu ola yı da ha iyi kav ra ma nı zı sağ la ya cak tır.

6. Etkinlik: Işığın Geçmesini Engellemeyi Dene

Kul la na cak la rı mız: el fe ne ri, ki tap, buz lu cam, pen ce re 
ca mı, boş def ter yap ra ğı, tah ta, kar ton.

İz le ne cek Yol
+ 45 ki şi lik grup lar oluş tu ru nuz. Grup arkadaşlarınız arasında iş bölümü yapınız.
+ Sı nı fı nı zın ya zı tah ta sı nı el fe ne ri ile ay dın la tı nız. Işık kay na ğı nın önü ne sı ra sıy

la ki tap, buz lu cam, pen ce re ca mı, boş def ter yap ra ğı, tah ta, kar ton vb. ci sim le ri tu tu nuz. 
Ay dın la tı lan böl ge de ki de ği şik lik le ri göz lem le yi niz.
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Cisimler
Işığı

Az geçirdi. Geçirmedi. Çok geçirdi.

Kitap

Buzlu cam

Pencere camı

Defter yaprağı

Tahta

Karton

So ru la rı Ce vap la ya lım

• Hangi cisimler ışığı geçirdi, hangileri geçirmedi?

• Işık kay na ğı nın önü nde ar ka da şınız dur say dı ay dın la tı lan bölgede na sıl bir de ği şik lik 
ol ma sı nı bek ler diniz? Tah mi ni nizi test ede rek doğ ru la ya bi lir siniz.

+ Kul lan dı ğı nız ci sim le ri, ışı ğı ge çir me du rum la rı na gö re aşağıdaki tab lo ya kay de
di niz. Böy le ce ci sim ler ara sın da ışı ğı ge çir me du rum la rı na gö re grup lan dır ma da yap mış 
olur su nuz.
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Ya tak oda nı zın du var la rı, ışı ğı pen ce re niz de ki cam gi bi bü tü nüy le ge çir sey di bu du rum
dan ya şa mınız na sıl et ki le nir di? Pencerelerinizde cam yerine tahta kaplı olsaydı bu durumda 
neler olurdu?

Ak var yum lar, ışı ğı iyi ge çi ren cam dan ya pıl
ma mış ol say dı için de ki ba lık la rı sey re de bi lir miy
di niz?

Yan da ki fo toğ raf la ra ba ka rak han gi mad de nin 
say dam ve ya rı say dam ol du ğu nu, han gi mad de
nin say dam ol ma dı ğı nı söy le ye bi lir mi si niz?

Hava, su, cam,
saydam plastik,

saydam defter kabı

Işığı iyi geçirenler

Buzlu cam,
yağlı kâğıt, 
sisli hava

Işığın bir kısmını 
geçirenler

Tahta, 
metal levha, 

taş

Işığı geçirmeyenler

Yu ka rı da sı ra la
nan mad de ler say
dam dır.

Yu ka rı da sı ra la
nan mad de ler ya rı 
say dam dır.

Yu ka rı da sı ra lanan 
mad de ler opaktır (say
dam olmayan).
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Dü şün ve Araş tır

Bu lut lu ha va lar da çev re nin ye te rin ce ay dın lık ol ma ma sı nın 
ve sis li ha va lar da gö rüş me sa fe si nin azal ma sı nın ne den le ri
ni araş tı rı nız. Bul gu la rı nı zı ra por şek lin de ha zır la ya rak sı nıf ta 
su nu mu nu ya pı nız.

Gün lük ha yat ta say dam olan ve say dam ol ma yan mad de le ri bir çok yer de kul la nı rız. Ör ne
ğin cam say dam bir mad de dir. Işı ğı iyi ge çir di ği için pen ce re ler de kul la nı lır. Buzlu camlar ya rı 
say dam mad de ler dir. Işığın geçmesinin az olmasının istendiği yerlerde buzlu camlar kullanılır.

Es ki dö nem ler de, in san la rın 
za ma nı be lir le mek ama cıy la kul lan
dık la rı yön tem ler le il gi li bil gi niz var 
mı? Geç miş te, gü nü müz de kul la nı
lan sa at ler yok tu. İn san lar, bir di ki li 
ta şın ve ya ye re dik tik le ri bir çu bu
ğun gün için de ki göl ge si nin taş et ra
fın da ki ha re ke ti ni iz le ye rek za ma
nı ölç me ye ça lı şır lar dı. Bu in san lar 
za man la gü neş sa ati ni yap tı lar.

Gü neş li bir gün de ar ka daş la rı
nız la bir bi ri ni zin göl ge si ne bas ma ya 
ya da göl ge ni zi ya ka la ma ya ça lış tı
ğı nız ol muş tur. Göl ge oyu nu oy na
ma ya ne der siniz?

Gölgeler Nasıl Oluşur?4.
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7. Etkinlik: Gölge Oyunu

Kul la na cak la rı mız: el fe ne ri, kar ton, ma kas, plas tik ya da 
tah ta çu buk lar (cet vel), say dam ol ma yan plas tik ler, ya pış tı rı cı.

İz le ne cek Yol

+ Beşer kişilik gruplar oluşturunuz. Grup arkadaşla-
rınız arasında iş bölümü yapınız.

+ Kar to nun ve plas tik le rin üze ri ne çe şit li hay van 
re sim le ri çi zi niz. Re sim le ri ke sip ar ka la rı na çu buk la rı 
ya pış tı rı nız.

+ Sı nı fı ka rar tı nız. Bir ar ka da şı nız, el fe ne ri nin ışık la rıy la sı nı fın bir du va rı nı ay dın lat
sın.

+ El fe ne rin den çı kan ışın la rın önü ne ön ce kar ton dan, say dam ol ma yan plas tik ler den 
kes ti ği niz hay van şe kil le ri ni tu tu nuz. Du var da olu şan göl ge du rum la rı nı göz lem le yip not 
edi niz.

+ El fe ne riy le du var ara sın da ki uzak lı ğı da ha da azal tı nız. Hay van şe kil le ri ni el fe ne
ri nin ışın la rı önü ne tek rar tu tu nuz. Oluş tur du ğu nuz göl ge le ri ön ce ki ler le kar şı laş tı rı nız.

+ El fe ne rin den çı kan ışın la rın doğ rul tu su nu de ğiş ti re rek ay nı iş lem le ri tek rar la yı nız.

So ru la rı Ce vap la ya lım

• Işık kay na ğı nın iz le di ği yol da bu lu nan şekillerin göl ge le ri nasıl oluşmuştur?

• Ci sim le rin ışık kay na ğı na uzak lık la rı göl ge le rin olu şu mu nu na sıl et ki lemiştir?

• Işı ğın ge liş doğ rul tu su ve olu şan göl ge le rin bo yu ara sın da na sıl bir iliş ki ola bi lir?

Işık kaynağının önüne saydam olmayan bir cisim konulduğunda cismin arkasında ışık 
alamayan bir bölge oluşur. Oluşan bu karanlık bölgeye tam gölge adı verilir.
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Et kin lik te göz lem ledi ği niz gi bi, eli niz de ki hay van re sim le ri nin ışık kay na ğı na uzak lık ve ya 
ya kın lı ğı göl ge nin bü yük lü ğü nü de ğiş tir di. Hay van re sim le rini fark lı yön ler de tut tu ğu nuz da ise 
göl ge nin şek li de ğiş ti.

Peki oluşan bir tam gölgenin büyüklüğünü değiştirebilir miyiz? Tahmin ediniz. 
Tahminlerinizi defterinize yazınız. Daha sonra 8. etkinliği yapınız.

Işık ışın la rı nın doğ ru sal yol la ya yıl dı ğı nı gös

te ren ör nek ler den bi ri de göl ge olu şu mu dur. 

Işık, doğ ru sal yol la ya yı lır ken saydam olmayan 

ci sim den ge çe mez. Ci sim, ışık ışın la rı nın iler le me

si ni en gel ler. An cak ışık ışın la rı cis min dı şın da ki 

en gel siz alan lar dan iler le ye rek yo lu na de vam 

eder. Işık ışın la rı nın ge çe me di ği yer de o cis min 

göl ge si olu şur. Saydam olmayan bir cismin göl

gesinin nasıl oluştuğunu yandaki şekilde olduğu 

gibi çizimle gösterebiliriz.

Biliyor musunuz?

Göl ge ni zi Çi ziniz

Siz de göl ge ni
zi ar ka daş la rı nı za 
çiz di re bi lir si niz.

Göl ge le rin uzun lu ğu, ışı ğın ge liş 
doğ rul tu su na bağ lı dır. Re sim de da ha 
ön ce çi zil miş olan göl gey le ye ni çi zi len 
göl ge ara sın da ki fark dik ka ti ni zi çek
ti mi? İlk göl ge öğ le vak ti çi zil miş. Bu 
sa at ler de gü neş ışın la rı Dün ya’ya dik 
ge lir ve Gü neş, bu lu na bi le ce ği en yük
sek nok ta da dır. Bu du rum da en kı sa 
göl ge olu şur.

Ak şa ma doğ ru Gü neş al ça lır ken 
gü neş ışın la rı Dün ya’ya eğik ge lir ve 
oluşan gölgelerin boyu uzar.
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8. Etkinlik: Gölge Nasıl Değişti?

Kul la na cak la rı mız: 2 adet mum, kar ton (35 cm x 50 cm 
ebat la rın da), kib rit, ya pış tı rı cı bant, cet vel, dik dört gen şek lin de bir 
ci sim, yu var lak bir ci sim.

İz le ne cek Yol
+ Beşer kişilik gruplar oluşturunuz. Grup arkadaşlarınız arasında iş bölümü yapınız.
+ Kar to nun uzun ke na rın dan 5 cm’lik kıs mı nı kat la yı nız. Bu kıs mı, ma sa nın üze ri ne 

ge le cek şe kil de ya pış tı ra rak kar to nun dik dur ma sını sağlayınız.
+ Mumu yakıp cisim önüne koyduğunuzda gölgenin durumunu nasıl değiştirebilece-

ğinizi tahmin ediniz. Tahminlerinizi defterinize yazınız.
+ Mu mu ya kıp kar ton dan 30 cm uzak ta ola cak şe kil de yer leş ti ri niz. Dik dört gen şek

lin de ki cis mi mu mun önü ne ko ya rak göl ge si ni kar to na (ek ra na) dü şü rü nüz. Cis mi ya nan 
mu ma yak laş tı rıp uzak laş tı rı nız. Göl ge sin de ki ko yu lu ğun de ği şi mi ni in ce le yip not edi niz.

+ Cismi sabit bir noktada tutarak bu kez mumu cisme yaklaştırıp uzaklaştırınız. 
Gölge oluşumlarını inceleyiniz.

So ru la rı Ce vap la ya lım
• Cismin ışık kaynağına yakınlığı ve uzaklığı gölge oluşumunu nasıl etkiledi?
• Deneydeki bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenleriniz nelerdir?
• Tahminleriniz ile yaptığınız deney sonuçları birbirini doğruladı mı? Bunu nasıl açık-

larsınız?

Işı ğın say dam ol ma yan ci sim ler den ge çe me me si sonucunda göl ge oluş tu ğu nu bi li yor su
nuz. Yap tı ğı nız et kin lik te gör dü ğü nüz gi bi mum, ci sim ve kar ton ara sın da ki me sa fe nin de ğiş
me si kar ton üze rin de olu şan göl ge nin bü yük lü ğü nü de ğiş tir di. Ci sim mu ma yak laş tı rıl dı ğın da 
göl ge bü yü dü, ci sim mum dan uzak laş tı rıl dı ğın da göl
ge kü çül dü. Bu du rum da göl ge bo yu ba ğım lı de ğiş
ken, cis min mu ma uzak lı ğı ba ğım sız de ğiş ken, cis min 
kar to na uzak lı ğı ise sa bit tu tu lan de ğiş ken olur.

Bir gö zü nü zü eli niz le ka pa tı nız ve di ğe ri nin önün
de ma de nî bir pa ra tu tu nuz. Bu şe kil de ta van da ki lam
ba ya bak tı ğı nız da pa ra nın çok da ha bü yük olan lam
ba yı gör me ni zi en gel le di ği ni gö rür sü nüz. Ay nı bi çim de 
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Ay da Gü neş’in gö rül me si ni en gel le ye bi lir. Güneş ve Ay tutulmaları olaylarını duydunuz mu? 
Bu olaylar nasıl gerçekleşiyor olabilir?

Gü neş ve Ay tu tul ma sı olay la rı nı hiç göz lem le di niz mi? Dün ya’nın ha re ket le ri ni ha tır la yı nız. 
Dün ya, Gü neş’in et ra fın da do la nır ken Ay da Dün ya’nın et ra fın da do la nı yor du. Bu üç gök cis mi, 
yap tık la rı do la nım lar sı ra sın da za man za man ay nı doğrultuya ge lir. Üç gök cis mi nin ay nı hi za da 
bu lun ma la rı na bağ lı ola rak be lir li sü re ler le tek rar eden do ğa olay la rı olu şur.

Göl ge nin na sıl oluş tu ğu nu öğ ren di niz. Göl ge olu şu mu için ışık kay na ğı nın bu lun du ğu bir 
or tam ve say dam ol ma yan bir cis min ge rek li ol du ğu nu bi li yor su nuz. Gü neş ve Ay tu tul ma la rı 
da bi rer göl ge ola yı dır. Bu olay lar da Gü neş, ışık kay na ğı dır.

2. Say dam ol ma yan bir ci sim, şe kil de ki gi bi bir ışık kay na ğı ile du var ara sın a, sırasıyla 
çe şit li uzak lık lar da ko nul muş ve du var da göl ge ler oluş tu rul muş tur.

Cis min kay nak tan fark lı uzak lık la rına kar şılık du var da oluş tur du ğu göl ge boy la rını ve 
cis min kay na ğa uzak lığını şe kil üze rin de öl çü nüz. El de et ti ği niz ve ri ler le, cis min kay nak
tan uzak lığı ile göl ge bo yu ara sın da ki iliş ki yi gös te ren bir sü tun gra fi ği çi zi niz. 

a. Gra fik te göl ge bo yu ile cis min ışık kay na ğına olan uzak lığı ara sın da ki iliş ki yi açık
la yınız.

b. Gra fik üze rin de öl çü mü nü yap ma dığınız bir uzak lığa kar şılık göl ge bo yu nun uzun
lu ğu nu bu lu nuz.

c. Ay nı uzun lu ğa kar şılık ge len cis min göl ge bo yu nu de ney sel ola rak öl çü nüz. El de 
et ti ği niz so nuç ile gra fik te bul du ğu nuz so nu cu kar şılaş tırınız.

ç. Bu olaydaki bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenler nelerdir?

1 2 3 4

NELER ÖĞRENDİK?

1. Çev ren iz de 
say dam, ya rı 
say dam ve 
say dam ol ma
yan mad de ler
den bil dik le ri
ni zin isim le ri ni 
yandaki tablo-
ya ya zınız.

Saydam Yarı saydam Opak
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....................
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Proje Çalışmaları: Güneş Saati Modeli

İçerik Beklenen Performans Süre Değerlendirme

Işığın Yayılması
• Yaratıcı düşünce
• Model oluşturma
• Araştırma yapma

2 hafta
Dereceli Puanlama 

Anahtarı

Sevgili öğrenciler,
Bu çalışma, sizin yaratıcı düşünce, model oluşturma ve araştırma yapma becerilerini-

zin gelişmesine katkıda bulunacaktır.
Çalışmanızı yaparken 188. sayfadaki “Proje Nasıl Hazırlanır?” basamaklarını okuma-

lısınız. Ayrıca aşağıdaki adımları izlemeniz calışmanızda size yardımcı olacaktır.
1. Modelinizi yaparken öğretmeninizden yardım alabilirsiniz. Öğretmeninizin rehber-

liğinde çalışma gruplarınızı oluşturunuz. Grup arkadaşlarınız arasında görev paylaşımı 
yapınız.

2. Güneş saatinin oluşturulması hakkında Genel Ağ, TÜBİTAK, Popüler Bilim Kitapları, 
Bilimsel Deneyler gibi kaynaklardan araştırma yapınız. 

3. Araştırma çalışmalarınıza göre hipotezinizi yazınız. Modelinizi yapmak için hangi 
malzemeleri kullanabileceğinizi belirleyiniz. Çalışmanızı yaparken malzemelerle birlikte 
zaman ve bütçe planlaması da yapınız.

4. Yaptığınız araştırma çalışmaları ve belirlediğiniz malzemelerinize göre bir güneş 
saati modeli tasarlayınız. Tasarımınızı önce çizimle gösteriniz. 

5. Malzemelerinizi kullanarak modelinizi oluşturunuz. Oluşturduğunuz modeli sınayı-
nız. Eksiklik veya hatalarınız varsa bunları belirleyiniz.

6. Yaptığınız çalışmaların raporunu yazınız.
7. Yaptığınız modeli ve raporunuzu öğretmeninizin belirlediği bir tarihte sınıfta arka-

daşlarınıza sununuz.

Bu çalışmadaki performansınız “Dereceli Puanlama Anahtarı” ndaki ölçütlere göre 
öğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir.

Yaptığınız bu modeli yıl sonunda “Bilim Şenliği” nde sunmak üzere saklayınız.

FEN, MÜHENDISLIK VE

GIRIŞIMCILIK UYGULAMALARI
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İçerik Ünitelerde ele alınan konulara ilişkin problem tanımlayarak ürün 
tasarlama

Süre 12 ders saati

Beceriler Bilimsel okuryazarlık, yaratıcı düşünme, iş birliği, model oluşturma

Beklenen
Performans

Grup çalışması, araştırma yapma, ürün tasarlama, bütçe çalışması 
yapma, rapor hazırlama, poster, bilgi iletişim teknolojilerini kullanma

Değerlendirme Dereceli Puanlama Anahtarı

Ölçüt Kategorileri Ölçütler

3
Beklenen
Seviyenin
Üstünde

2
Beklenen
Seviyede

1
Beklenen
Seviyenin

Altında

Grup Çalışması
1. Grup üyeleri görevlerini 

eksiksiz yerine getirdi.
2. Grup üyeleri uyumlu çalıştı.

Araştırma Yapma

1. En az üç kaynaktan yarar-
lanıldı.

2. Farklı türde kaynaklardan 
yararlanıldı.

3. Toplanan bilgiler konuyla 
ilgilidir.

Rapor Hazırlama

1. Raporda tüm konu başlıkla-
rına yer verildi.

2. Raporda toplanan bilgiler 
anlaşılır şekilde açıklandı.

3. Yazım kuralları doğru kul-
lanıldı.

4. Dil bilgisi kuralları doğru 
şekilde kullanıldı.

Proje Tasarımı

1. Konuyla ilgili proje gelişti-
rildi.

2. Ürün tasarımı yaratıcıydı.
3. Ürün tasarımı özgündü.

Sunum

1. Ürün tasarımının tanıtı-
mında poster/broşür elektronik 
sunum kullanıldı.

2. Yapılan çalışma anlaşılır 
şekilde ifade edildi.

Çalışmanız aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendirilecektir.
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5. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıdaki kelimeleri kullanarak kavram haritasını uygun şekilde tamamla
yınız.

Madde

Gölge

Işın

Işığın 
yayılması

Saydam Yarı saydam

önlendiğinde
oluşur.

IŞIK

ile
gösterilir.

ile ilgili
bir olaydır.

olabilir.

karşılaşabilir.

Saydam 
olmayan



136
IŞIĞIN YAYILMASI

2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

B. Aşa ğı da ışık ile il gi li ve ri len te rim le ri, bu te rim le ri açık la yan cüm le ler le 
eş leş ti riniz.

  Cümleler       Terimler  

(  ) 1. Işık kaynağından çıkan ve her yere yayılan ışık demetidir. a. Doğrusal

(  ) 2. Işığın yayılması önlendiğinde oluşur. b. Yarı saydam

(  ) 3. Işığın bir kısmını geçiren maddelere denir. c. Tahta

(  ) 4. Opak maddedir. ç. Işık ışını

(  ) 5. Işığın tamamını geçiren maddedir. d. Gölge

(  ) 6. Güneş ışınlarının izlediği yoldur. e. Saydam

      f.  Opak

C. Aşağıdaki soruların doğru cevabını işaretleyiniz.

1. Ci sim le rin ek ran da olu şan göl ge le ri aşa ğıda ki ler den han gi si dir?

Opak madde

Işık 
kaynağı Opak madde

Ekran

A)  B)   C)   D) 

2. Ge ce, düz bir yol da so kak lam ba sına doğ ru yak la şan bir ki şi nin göl ge si nin uzun
lu ğu için ne söy le ne bi lir?

A) Kü çü lür.   

B) Bü yür.

C) De ğiş mez.   

D) Ön ce bü yür, son ra kü çü lür.
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2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

3. Aşağıdaki maddelerden hangisi ışığın bir kısmını geçirir?

A)   B) 

C)   D) 

4. I. Işık saydam olmayan bir cisim üzerine düşerse gölge oluşur.

 II. Saydam olmayan bir cismin oluşan gölgeleri cisme benzer.

 III. Cisim, ışık kaynağından uzaklaştığında gölge küçülür.
 Gölgeler ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I   B) Yalnız III

C) I ve II   D) I, II ve III

5. Aşağıdaki olaylardan hangisi ışığın doğrusal yolla yayıldığını gösterir?

A) Şimşek oluşumu

B) Güneş tutulması

C) Isıtılan cismin sıcaklığının artması

D) Camdan ışığın geçmesi

Buzlu cam

Tahta

Cam bardak

Kâğıt
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2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

6. Bir ışık kaynağından yayılan ışık, aşağıdaki çizimlerin hangisinde doğru olarak 
verilmiştir?

A)  B) 

C)   D) 

7. 

Yukarıdaki tabloda üzerine düşen ışığı geçirmeyen maddelerin bulunduğu kutu-
lar taranacaktır. Buna göre tablo doğru olarak tarandığında görünümü aşağıdaki 
seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A)   B) 

C)    D) 

Kum

Çelik kapı

Tül

Yağlı kâğıt
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2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

8. Can, ışığın düzgün yansımasını gözlemlemek istiyor. Can, aşağıdaki cisimlerden 
hangisini seçerse düzgün yansımayı gözlemler?

A)   B) 

C)    D) 

9. 

Yukarıdaki şemada verilen cümleleri giriş bölümünden başlayıp okuyunuz. Cümle 
doğru ise “D” yanlış ise “Y” yolu takip edilerek hangi çıkışa ulaşılır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Bir duvarın yüzeyine düşen 
ışık dağınık yansır.

Pürüzlü yüzeylerde ışık 
düzgün yansır.

Dağınık yansımada cisimlerin 
şekilleri ayırt edilir.

D Y

D

1 2

Y D

3 4

Y

Giriş
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ÖĞRENME
ALANI

ÖĞRENME
ALANI CANLILAR VE YAŞAMCANLILAR VE YAŞAM

Çevrenizdeki canlıları gözlemleyiniz. 
Kaç tane canlı çeşidi olduğunu söyleyebilir 
misin?

Pandaların neslinin tükenme tehlike-
si altında olduğunu duymuş olabilirsiniz. 
Panda gibi canlıların nesli neden tüken-
mektedir? Canlıların nesli tükenebilir mi? 
Tahminlerinizi arkadaşlarınızla tartışınız.

Çevrenizde oluşan kirlilikleri fark etti-
niz mi? Çevre kirliliği nasıl oluşmaktadır? 
İnsanların çevreye etkileri nasıldır?
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6.
ÜNİTE

İNSAN VE ÇEVRE

İnsan ve çevrenin etkileşimi nasıldır? 
İnsanlar çevrede olumlu ve olumsuz ne gibi 
etkilerde bulunabilir?

Neler Öğreneceğiz?

• Bu ünitede çevre sorunlarının neden ve 
sonuçlarını sorgulayacağız. Biyoçeşitliliklerini, 
nesli tükenen ve tükenme tehlikesi olan canlı-
lar ile bu canlı türlerini korumak için yapılması 
gerekenleri bileceğiz. İnsan faaliyetleri sonucu 
oluşan çevre sorunlarına karşı duyarlılık ve bu 
sorunların çözümüne yönelik bilgi ve beceriler 
kazanacağız.

Anahtar Kavramlar

 Biyoçeşitlilik

 Doğal yaşam

 Nesli tükenen canlılar

 Çevre kirliliği

 Habitat

 Ekosistem

 Çevreyi koruma ve güzelleştirme

 İnsan ve çevre etkileşimi

 Yerel ve küresel çevre sorunları

 Yıkıcı doğa olayları ve korunma yolları
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Kaç kuş tü rü bi li yor su nuz? Bun la rın ad la rı nı sa ya bi lir mi si niz? Peki kaç çi çek tü rü bi li yor
su nuz? Kaç çi çek çe şi di sa ya bi lir si niz?

Çev re niz de ki bit ki tür le ri ni ve can lı çe şit le ri ni göz lem le yi niz. Kaç can lı türü bu lu nu yor? 
Canlıların yaşadığı belli bölgeler vardır. Belirli bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran 
cansız çevrenin karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen sistem ekosistem olarak adlandırılmakta-
dır. Çev re niz de ki ekosistemlerde bulunan bit ki ve hay van la ra ör nek ler ve re bi lir mi si niz? Ya şa
dı ğı nız çev re de ki can lı çe şit li li ği ni öğrenmek için bir etkinlik yapalım.

Yukarıdaki gazete haberinde de okuduğunuz gibi sizin bulunduğunuz bölgede de o böl-
geye ait canlılar var mı?

Biyoçeşitlilik Nedir?1.

GAZETE HABERİ

Türk Fısıldayıcısı
Ötücü özelliğiyle kıymetli türler arasında 

gösterilen, dünya kuş literatüründe de “Türk 
fısıldayıcısı” diye tanımlanan Bayburt güverci-
ni, adını aldığı kentte yüzyıllardır “kültürel bir 
miras” olarak gönüllü kişiler tarafından besle-
niyor, korunuyor.

Kentteki biyoçeşitlilik üzerine çalışma 
yapan Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Öğretim Görevlisi Abdurrahman Sefalı, “Bayburt güvercini ülkemize özgü bir güvercin. 
İsmi de o yüzden Bayburt güvercini. Fiziki özelliği ise başının bir ön kısmında bir de 
arka kısmında 2 perçemi vardır. Ayaklarında paçaları yok.” dedi.

Kaynak: Basından
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Bir böl ge de ki bit ki ve hay van tür le ri nin ve çe şit le ri nin sa yı ca zen gin li ği biyoçe şit li lik ola rak 
ad lan dı rıl mak ta dır.

Peki biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemi ne olabilir?
Bir yö re de ki bi yo lo jik kay nak lar, mil yon lar ca yıl lık bir süreç sonunda, mil yon lar ca sı na ma 

ve ya nıl ma nın so nu cu ola rak or ta ya çık mış tır.
İnsanlar, tarım ve teknolojide sahip olduğu bugünkü seviyeye, biyolojik çeşitlilik ve zen-

ginlik sonucu ulaşmıştır. Her böl ge nin, Dün ya’nın baş ka böl ge le rin de tek rar la na ma yan bir 
biyoçe şit li li ği var dır. Bi yo lo jik kay nak lar içinde hâ lâ keş fe dil me miş ve bi lin me yen bil gi le r bulun-
maktadır. Bi yo lo jik kay nak lar yok edil me me li; önü müz de ki yüz yıl lar da yapılacak ye ni ke şif ve 
yön tem ler le, tüm in san lı ğa ya rar lı ola bil me li dir. Biyoçe şit li lik ve bi yo lo jik kay nak lar, in sa nın 
te mel ih ti yaç la rı nı kar şı la ma sı ya nın da, in san sağ lı ğı ve mut lu lu ğu için bir çok ya rar da sağ lar. 
Ör ne ğin in sa nın zo run lu ih ti yaç la rın dan olan yi ye cek ler, su, ok si jen, odun, ener ji, se lü loz ham 
mad de si, çe şit li ilaç ve kim ya sal la rın ham mad de le ri can lı lar dan ve on la rın bü yü yüp ge liş ti ği 
yaşam alanlarından sağ lan mak ta dır. Biyoçe şit li liğin doğal yaşam içindeki özellikleri şu şekilde 
sınıflandırılabilir:

• Çev re sel stre se ve bas kı la ra da ya na bil mek için, bir eko sis te me ve ora da ya şa yan her 
bir can lı tü rü ne di renç sağ lar. On la ra, san ki çe lik ten bir zırh olur. Canlıların doğal olarak yaşa-
dığı yer, onun yaşam alanı yani habitatıdır.

• Bitkiler havayı temizler, erozyonu önler, toprağı korur.
•  Za man la de ği şen in san ih ti yaç la rı na ce vap ve re bil mek için se çe nek ler de me ti oluş tu rur. 
• Yer kü re  üze rin de ha ya tın de vam lı lı ğı için gereklidir.
• Sağlıklı ve verimli bir çevre sağlayarak su ve top rağı ko rur.
• Biyolojik çeşitliliği oluşturan bitki ve hayvan türleri tarım, eczacılık, tıp, hayvancılık vb. 

alanlarda kullanılır.
• Biyolojik çeşitliliği oluşturan bitki ve hayvan türlerinin sayısının ve çeşitliliğinin fazla 

olması, o ülkeye ekonomik kazanç sağlar.

1. Etkinlik: Yörelerimizin Zenginlikleri

Kullanacaklarımız: defter, kalem.

İzlenecekYol

+ Yaşadığınız çevrede hangi bitki ve hayvan çeşitlerinin bulunduğu hakkında çeşitli 
kaynaklardan araştırma yapınız.

+ Bitki ve hayvan çeşitlerinin adını ve nerede bulunduğunu defterinize yazınız.

SorularıCevaplayalım

• Yaşadığınız çevre, bitki ve hayvan çeşitliliği bakımından zengin mi?

• Yaşadığınız çevredeki bitki ve hayvan çeşitliliğinin doğal yaşam için önemi hakkında 
neler söyleyebilirsiniz? Tahminlerinizi arkadaşlarınızla tartışınız.
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Aşağıdaki metinde orman biyoçeşitliliğini tehdit eden faktörleri okuyunuz.

Yukarıdaki metinde, ülkemizde orman ekosistemlerinin bozulmalarının nedenleri 
belirtilmiştir. Bu araştırma verilerini de göz önüne alarak siz de aşağıdaki çalışmayı sınıfta 
arkadaşlarınızla yapınız.

 Türkiye’deki orman ekosistemlerinin yarıdan fazlası tahrip edilmiştir. Türkiye 
orman ekosistemlerindeki biyoçeşitliliğin azalmasına yol açan faktörler,

u Ormanların hem ekosistem hem de tür seviyesinde taşma kapasitesi dikkate 
alınmadan aşırı kullanılması (avcılık, otlatma, kereste üretimi, ziyaretçi, orman içi 
yapılaşmalar vb.),

u Atmosferdeki kirlenme ve küresel iklim değişikliğinin etkileri,
u	 Orman içinde ve yakınında yaşayan nüfusun tarıma ve orman ürünlerine dayalı 

yaşam şekillerinden kaynaklanan baskılar (hayvancılık, kontrolsüz kullanım, tarla 
açma ve orman yangınları) ve alternatif gelir getirici programların yetersizliği,

u  Turizm teşvikleri ile artan yapılaşmalar, yayla turizmi, arkeolojik alanlardaki aşırı 
ziyaretçi sayısı ve taşıma kapasitesi üstündeki diğer turistik etkinlikler,

u	 Yabancı türler,
u  Ormanlık alanların orman rejimi dışına çıkarılması,
u Tarım arazisi elde etmek için ormanların tahribi,
u Orman yangınları,
u Böcek tahribi,
u Bitkihayvan örneklerinin kontrolsüz toplanmasıdır.

Kaynak:web.ogm.gov.tr/...muratvarlıkları indirme tarihi 23.06.2014

Tartışma

Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerin neler olabileceği hakkında araştırma 
yaparak bu faktörlerin neler olduğunu sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

Siz de biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemini arkadaşlarınızla tartışınız.
Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemli olduğunu biliyorsunuz. Peki dünya üzerinde veya 

çevrenizde biyoçeşitliliğe zarar veren etkenler olduğunu biliyor musunuz?
Ülkemiz, biyoçeşitlilik yönünden zengin bir yerdir. Ülkemizdeki ormanlık alanların gittikçe 

azaldığını çeşitli kaynaklardan okuyor veya işitiyor olabilirsiniz.
Peki bu azalmaların nedeninin ne olduğunu biliyor musunuz?
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Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri genel olarak şöyle sıralayabiliriz:
• Genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO) çevredeki bazı canlı türlerine zarar vermesi
• Aşırı otlatma ile meraların tahrip edilmesi
• Evsel atıkların oluşturduğu çevre kirliliği
• Nüfus artışı ve kentleşme
• Deniz kazaları sonucu deniz kirlenmesi
• Küresel ısınma
• Aşırı avlanma
Bu faktörleri, yaptığınız tartışma sonucunda ulaştığınız faktörlerle karşılaştırınız. Sonuçları 

liste hâlinde defterinize yazınız.
Peki biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri nasıl azaltabiliriz?

Ül ke miz bit ki çe şit li li ği ba kı mın dan ol duk
ça zen gin dir. Ül ke miz de yak la şık 9.000 bit ki 
tü rü bu lun mak ta dır. An cak ve ri ler bu bit ki
le rin %21’inin teh li ke al tın da ol du ğu nu gös
te ri yor. Özel lik le çiğ dem, iris, ner gis, or ki de 
(sa lep) gi bi so ğan lı bit ki tür le ri bu teh li key le 
kar şı kar şı ya dır.

DüşünveAraştır

Ülkemizde ve Dünya’da nesli tükenen ya da tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan 
bitki ve hayvanların neler olduğunu araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı poster şeklinde 
veya bilgisayardan yararlanarak sunu şeklinde hazırlayarak sınıfta arkadaşlarınıza 
sununuz.

Orkide

Ül ke miz de yaklaşık 80.000 hay van 
tü rü ya şa mak ta dır. Bu tür ler den ba zı la
rı yok ol ma teh li ke si al tın da dır. Ak de niz 
fo ku, ala ge yik, ba tak lık bay ku şu, çizgili 
sırtlan, ke lay nak kuş la rı, bozkır kartalı, 
toros kurbağası gi bi tür ler ül ke miz de var 
ol ma ça ba sı nı sür dü ren hay van tür le rin
den yal nız ca bir ka çı dır.Akdeniz foku
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Ül ke miz in ba zı yö re ler inde ya şa yan kızılgeyik, karaca, dağ keçisi, va şak, bo za yı, ka ra
ku lak, ya ban ke çi si gi bi canlıların tür le rindeki birey sa yı la rı azal ma ya de vam eder se bu canlı 
türlerinin ne sil le ri teh li ke ye dü şe cektir. Ül ke mi zin sa hip ol du ğu hay van çe şit li li ği gi de rek aza
la cak tır.

Soyları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanların çoğu doğada az sayıda bulu-
nan türlerdir. Örneğin pan da ya da Ben gal kap lan la rı gi bi ba zı tür ler ise he nüz tü ken me di ler 
ama sa yı la rı hızla azal mış tır. Bu can lı tür le ri nin ne sil le ri teh li ke al tın da dır. Bunlar dışında 
Javan gergedanı, Meksika yunusu, siyah ayaklı dağ gelinciği, pigme Borneo fili, kutup ayısı 
gibi hayvanlar ile Venüs sinek kapanı, rafflesia çiçeği, yeşim bitkisi, likya orkidesi gibi bitkiler 
de nesli tükenme tehlikesinde olan canlılardandır.

Pan da gör dü nüz mü? Te le viz yon da ve ya ga ze te ler de gör dü ğü nüzü söy le ye bi lir si niz. Aşa
ğı da pan da lar la il gi li bir ga ze te ha be ri ni oku ya cak sı nız. Ga ze te ha be rin de ne ler ya zı yor ?

GAZETE HABERİ

Soy la rı tü ken di ği için ko ru ma al tı na alı nan pan da la ra iki mi nik da ha ka tıl dı. İkiz pan
da la rın sağ lık du rum la rı nın iyi ol du ğu açık lan dı.

Çin’de dev bir pan da nın dün ya ya ge tir di ği ikiz le ri nin sağ lık du rum la rı nın iyi ol du ğu 
açık lan dı.

Mi nik pan da la rın, Sic hu an’da ki (Sişia) Cheng du (Şengdu) Araş tır ma Mer ke zinde 
dün ya ya göz le ri ni aç tık la rı açık lan dı. İkiz le rin, hü kûme tin ya pay döl len me prog ra mı 
çer çe ve sin de, bu yıl dün ya ya ge len 3 ve 4. yav ru lar ol duğu be lir til di. Çin, soy la rı tü ken
mek te olan ve ulu sal sem bo lü sa yı lan pan da la rı kur tar ma ya ça lı şı yor.

He nüz isim ko nul ma yan er kek yav ru la rın 182 gram ola nı nın gö rev li ler ta ra fın dan 
bi be ron la bes len di ği, 155 gram lık kü çü ğü nün ise an ne si ne bı ra kıl dı ğı, her iki si nin de 
sağ lık du rum la rı nın iyi ol du ğu be lir til di.

Basından

Panda Bengal kaplanı
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Nesli tükenen türler, tamamen yok olmuş canlı türleridir. Dinozorları duymuş olmalısınız. 
Bu canlıların türleri milyarlarca yıl önce tükendi. Mamut, moa, Tazmanya kaplanı, Hazar kap-
lanı, Anadolu aslanı nesli tükenen canlılara örnek verilebilir.

Bit ki ve hay van la rın azal ma sı nın ne de ni ne ola bi lir? Canlı türlerinin azalmasında insanın 
etkisi ne kadar olabilir?

Kent le rin gi de rek ge niş le me si, en düs tri, ta rım ve or man cı lık alan la rın da yü rü tü len et kin
lik le rin yay gın laşma sı, do ğal ya şam alan la rı nın or ta dan kalk ma sı na yol aç mak ta dır. Ya şam 
alan la rı yok edi len sa yı sız bit ki ve hay va nın da on lar la bir lik te yer yü zün den si lin me si ka çı nıl
maz dır.

İn san la rın açgöz lü  davranışları sonucunda her yıl mil yon lar ca hay va n ölüme terk edilmek
tedir. Öl dü rü len le rin ya nı sı ra bir o ka dar hay van  da hay va nat bah çe le ri, hay va n ti ca re ti ve 
la bo ra tu var de ney le ri için yakalan mak ta dır. Dün ya ça pın da vah şi hay van ti ca re ti ya sa  dı şı ve 
hay van lar için bir iş ken ce ol ma sı na kar şın bu ticaret hiç de azalmamaktadır.

Ay rı ca in san nü fu sun da ki hız lı ar tış, doğadaki dengenin gi de rek bo zul ma sı na yol aç mak ta 
ve dün ya mı zın ge le ce ği ni cid di bi çim de teh dit et mek te dir. Biyolojik çeşitliliği korumanın birinci 
temeli çevreye, insana ve diğer canlılara saygılı olmaktır. Bitki ve hayvanların doğal yaşam 
alanları korunmalı, onlara zarar verecek davranışlardan kaçınılmalıdır. Bitki ve hayvanlar dün-
yamızdaki yaşamın devamını sağlamak için gereklidir. Doğaya, çevreye ve canlıların yaşadık-
ları alanlara saygı göstererek onlara değer vererek korumalıyız. Bu, aynı zamanda kendimize, 
çevremize, ülkemize karşı sorumluluklarımızı da gösterir. Nesli tükenme tehlikesi altında olan 
canlıları korumak için üzerimize düşen sorumluluklar nelerdir? Bitki ve hayvanların haklarına 
saygı konusunda düşünceleriniz nelerdir? Arkadaşlarınızla tartışınız.

NELER ÖĞRENDİK?

 Bitki ve hayvan türlerini korumak için neler yapılabileceği ile ilgili öne ri le ri ni zi 
kendinizin, çevrenizin sorumluluklarını ve çö züm yol la rı nı aşa ğı da ki ba lık kıl çı ğı üze ri ne 
ya zı nız.
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Yandaki fotoğrafı inceleyiniz. Fotoğrafta 
neler görüyorsunuz? Yaşadığınız çevreyi 
incelediğinizde çevrede neler bulunduğunu 
söyleyebilir misiniz? İnsanların çevreyle etki-
leşimleri nasıl olabilir?

Bütün canlıların havaya, suya, besine 
ve barınağa ihtiyacı vardır. Can lı lar ih ti yaç
la rı olan be si ni, su yu ve ha va yı ya şa dık la
rı or tam dan kar şı lar. Can lı lar ay nı za man
da ya şa dık la rı or ta ma uyum sağ la mış lar dır. 
Bu ra lar, can lı var lık la rın ya şam alan la rı dır. 
Can lı lar ya şam alan la rın da be sin bu la bi lir ve 
ya şam la rı nı sür dü re bi lir.

Bütün canlılar gibi bizler de ihtiyacımız olan hava, su ve besini yaşadığımız ortamlardan 
karşılarız.

Çev re ye, “Can lı yı ku şa tan ve et ki le yen her şey.” di ye bi lir mi si niz? Çev rey le na sıl bir et ki
le şim için de si niz? Can lı la rın ya şa ma sı için na sıl bir çev re ol ma sı ge re kir? Çev re kir li liği ne 
de mek tir? Bu so ru la rın ce vap la rı nı ar ka daş la rı nız la tar tı şı nız.

Çev re, in san ve diğer can lı la rın ya şam la rı bo yun ca iliş ki için de ol duk la rı or tam dır. Her 
can lı nın için de ya şa dığı doğal or tam, onun çev re si dir. Okulunuz, sizin de etkileşimde olduğu-
nuz çevrelerden biridir.

Çevre, canlıların yaşamlarını sürdürdükleri ortam olduğuna göre çevrede oluşan en küçük 
bir değişiklik ya da bozulma da bizleri etkiler. Çevrenizde gördüğünüz hangi olumsuzluklar 
sizi etkiliyor?

Örneğin sa bah oku lu nu za gel diği niz de oku lu nu zun ter te miz ol duğu nu gö rür sü nüz. Okul
dan çı kar ken sı nı fı nı za bak tığı nız da ise sa bah ki te miz hâ li ni gö re me ye bi lir si niz. Bu nun ne de ni 
bir çok mad de yi çö pe ve ya çev re ye at ma nız dır. Bu tür kir li liğin evi niz de veya çev re niz de her 
gün ol duğu nu dü şü nü nüz. Bun lar çev re kir li liği ne ne den ol mak ta dır.

İnsanların çevreye olumsuz etkilerinden biri de çevre kirliliği oluşturmalarıdır. Üretim ve 
tüketim etkinlikleri sırasında kullanıldıktan sonra çevreye bırakılan atıklar kirlilik oluşturur.

Her an et ki le şim de bu lun duğu nuz çev re, za man için de çe şit li et ken ler le kir len mek te dir. 
Çev re kir li liği nin ana kay nağı, in sa nın ken di si dir. Sa na yi ve tek no lo ji nin hız lı ge li şi mi, nü fus 
ar tı şı gi bi et ken ler çev re kir li liği nin en bü yük ne den le rin den dir. Çev re kir liliği en ge nel an lam da 
su, ha va ve top rak kir len me si ni kap sa mak ta dır.

İnsan ve Çevre İlişkisi2.

DüşünveAraştır

Çev re yi han gi mad de ler kir le ti yor ola bi lir?

Oku lu nuz da, evi niz de ve so kak ta han gi mad de le rin çev re yi kir let tiği ni göz lem le yi
niz. Bu mad de le ri def te ri ni ze ya zı nız.
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Doğa, çevreye bırakılan bitki ve hayvan atıklarını kolayca yok edebilir. Ancak pil, cam, 
deterjan ve metal atıklarını uzun süre yok edemez ve bu atıklar çevreyi kirletir.

Ara ba la rın eg zoz la rın dan, ev le rin ba ca la rın dan çı kan gaz lar, yer le re atıl mış kâğıt, plas tik 
po şet, iz ma rit gi bi atık lar çev re kir li liği ne ne den olur. Bu atık lar han gi mi zi ra hat sız et mez?

Kirli bir çevrede yaşamak bizlerin sağlığını da olumsuz etkiler. Kirli bir çevrede mikroskobik 
canlılar çoğalır ve bu canlılar hastalanmamıza neden olur.

Yukarıdaki fotoğraflara bakarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Fo toğ raf lar da gör dük le ri niz le il gi li duy gu ve dü şün ce le ri nizi def te ri ni ze ya zınız.

Çev re kir li liği ne ne den olan et ken ler ne ler dir?

Fo toğ raf lar da ne le ri değiş tir mek is terdi niz?

Bilim ve tek no lo ji de ki hız lı ge liş me
ler, ya şam ko şul la rı nı iyi leş tir miş tir. Ama 
bu nun ya nın da çev re kir len me si ne de se bep 
ol muş tur. 

Ha va ya ka rı şan çe şit li gaz ve atık mad
de ler, ha va nın kir len me si ne yol açar.

Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerine de 
olumsuz etkileri vardır. Kirli havanın solun-
ması özellikle akciğerleri tahrip etmektedir. 
Astım, bronşit gibi solunum yapı ve organla-
rında çeşitli hastalıkların oluşmasına neden 
olur. Aynı zamanda hava kirliliği gözlerde 
tahrişe neden olabilir, kalp hastalıklarına da 
zemin hazırlar.
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Top rak üze ri ne bı ra kı lan çöp ler, sa na yi 
atık la rı vb. top rağı kir le tir. Top rak kir li liği de 
üze rin de ya şa yan bü tün can lı la rı olum suz yön
de et ki ler. Toprak kirliliğinin en önemli etkisi 
toprağı kirleten maddelerin bitkilere geçmesi-
dir. Bitkilerle beslenen insanlara da bu kirletici 
maddelerin geçmesi çeşitli hastalıklara neden 
olmaktadır. 

Toprakta kullanılan çeşitli tarım ilaçları da 
insan vücuduna geçerek birikmektedir. Bu biri-
kimler zamanla insan sağlığını tehdit etmek-
tedir. Zehirlenme, zekâ bozuklukları, alerji gibi 
çeşitli rahatsızlıklara neden olmaktadır.

Son yıl lar da hız la ar tan nü fus, dü zen siz kent leş me ve ka çak ya pı laş ma da çev re kir li liği ni 
ar tı ran ne den ler den dir. 

Doğa nın se si ni din le ye lim. Kir let tiği miz doğa bi ze ne söy lü yor ola bi lir? Her gün bir çok atık 
mad de doğa ya atı lı yor. Bu atık mad de ler de kir li liğe ne den olu yor. Aşağı da ki göz le mi ya pa rak 
bu kir li liği gö re bi lir siniz.

Su ol ma dan hiç bir can lı ya şa mı nı de vam et ti re
mez. İn san lar, su yu ge li şi gü zel kullanarak su kay
nak la rı nın azal ma sı na ne den olur lar. Su ya atı lan 
de ter jan lar, akar ya kıt vb. mad de ler su la rı kir le tir.

Kir li su lar, in san sağ lığı nın en bü yük düş ma nı
dır. Suların kirlenmesi çeşitli hastalıkları da bera-
berinde getirir. Tifo, kolera, sıtma gibi hastalıkların 
kirli sularla taşındığı bilinmektedir. Nüfusun büyük 
kentlerde aşırı yoğunlaşması ve içme sularına kana-
lizasyon sularının karışması, insan sağlığını ciddi 
derecede etkilemektedir.

Su la rın kir len me si, su da ya şa yan can lı lar için de çok za rar lı dır.

DüşünveAraştır

Yağış lı ol ma yan bir gün de, şe hir için de ki yol la
rın ke na rın da ki ağaç lar dan bir kaç yap rak top la yı nız. 
Yap rak la rı nem li bir bez le si li niz. Ne gö rü yor su
nuz? Bir park ya da bah çe den ko par dığı nız yap rak
la rı si li niz. Ne gö rü yor su nuz? So nuç la rı ar ka daş la rı
nız la tar tı şı nız.
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İnsan ve çevre arasındaki etkileşim sonucunda çevrenin nasıl kirlendiğini öğrendik. Peki 
çevremizdeki sorunlar neler olabilir?

Çev re kir li liği ni ön le mek ve kir li liği te miz le mek için ne ler öne rir si niz? Aşağı da ki kutuların 
içi ne ya zı lan la rı oku ya rak siz  de baş ka ör nek le ri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Ağaç
dikmek

Çöp le ri çöp 
ku tu su na 

at mak

Ara ba lar da 
ha va yı kir let me
yen ya kıt lar (kur
şun suz ben zin 
gi bi) kul lan mak

Ev ler de ya kıt ola
rak çev re ye za rar
lı ol ma yan doğal 
gaz gi bi ya kıt lar 

kul lan mak

Çev re yi kir le ti ci 
plas tik po şet gi bi 
mad de le ri en az 

şe kil de kul lan mak

2.Etkinlik:ÇevreSorunları

Kullanacaklarımız: defter, kalem.

İzlenecekYol

+ Arkadaşlarınızla 23 kişilik çalışma grupları oluşturunuz. Aranızda eşit bir görev 
paylaşımı yapınız.

+ Yakın çevrenizdeki veya ülkemizdeki çevre sorunlarından bir tanesini belirleyiniz.

+ Bu çevre sorununa karşı ne gibi çözüm yolları olabileceği ile ilgili önerileri üretiniz.

+ Çözüm önerilerinizi poster, broşür, elektronik sunu gibi çeşitli şekillerde hazırlaya-
rak sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

SorularıCevaplayalım

• Çevrenizdeki veya ülkemizdeki en önemli çevre sorunu nedir?

• Çevre sorunlarını çözmek için üzerimize düşen sorumluluklarımız nelerdir?

• Eğer siz bir yönetici veya yetkili kişi olsaydınız ne gibi tedbirler alırdınız?
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Çevreyi korumak için önerilerden biri aşağıda verilmiştir. İnceleyiniz.

Ağaç Dikelim

Or man, ağaç lar la ör tü lü ge niş alan 
ola rak açık la nır. Or ma nın, pek çok bit ki 
ve hay va nı ba rın dı ran bir ya şam ala nı 
ol du ğu da unu tul ma ma lı dır.

Ül ke mi zin ik li mi ne de niy le or man la
rı mız üze rin de ki en önem li teh li ke ler den 
bi ri or man yan gın la rı dır. Ne ya zık ki bu 
yan gın la rın çıkış nedeninin büyük bir 
kısmı in san kay nak lı olmasıdır.

Top lum da or man la rın öne mi ko nu
sun da bil gi ve bi linç art tık ça ağaç dik me 
is te ğinde de ar tış ola cak tır. Ül ke miz de 

ağaç lan dır ma ve ağaç lan dı rı lan böl ge le rin ko run ma sı Çev re ve Şe hir ci lik Ba kan lı ğı ile 
Or man ve Su İş le ri Ba kan lı ğı, va kıf lar (TE MA gi bi) vb. ku ru luş lar ca yü rü tül mek te dir. Ör ne
ğin her yıl ilk ba har ve ya son ba har mev si min de ağaç di ki mi ve ba kı mı kam pan ya la rı dü zen
le nir. Bu kam pan ya la ra ka tı la bi lir si niz. Or man ve Su İş le ri Ba kan lı ğı ile Çev re ve Şe hir ci lik 
Ba kan lı ğı nın il/il çe mü dür lük le rin den ko nu ve kam pan ya lar la il gi li bil gi ler edi ne bi lir si niz.

Ormanlarımız bizim doğal mirasımızdır. Doğal mirasımızı korumak için duyarlı olma-
lıyız. Çevremizdeki insanlarla toplum olarak dayanışma içinde doğal miraslarımıza sahip 
çıkmalıyız. Bu bizim vatan sevgimizin bir göstergesidir.

İçin de ya şa dı ğı nız or ta mın, en bü yük ya şam ala nı olan Dün ya’nın bir par ça sı ol du ğu nu 
bi li yor su nuz. Dün ya’nın hiç bil me di ğiniz uzak bir kö şe sin de ku ru yan bir göl, ya nan bir or man, 
ke si len ağaç lar ve ya ya şa nan bir eroz yon ola yı si zi ne ka dar et ki ler? “İyi ki ora da de ğil mi şim!” 
de mek ye ter li mi?

DüşünveAraştır

Neydi,NeOldu?

Ya şa dı ğı nız ye rin es ki hâ li ni araş tı rı nız. Bu ra nın es ki ve ye ni fo toğ raf la rı nı edi ni
niz. Fo toğ raf la rı kar şı laş tı ra rak in sa nın çev re yi na sıl de ğiş tir di ği ni be lir le yi niz. Fo toğ
raf la rı sı nıf ta ar ka daş la rı nı za su nu nuz.
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Aşağıdaki drama çalışmasını okul ve sınıf genelinde yaparak arkadaşlarınızı, çevreyi 
bozacak davranışlarda bulunanları  iş birliği yaparak uyarabilirsiniz.

Re sim de ki ye şil ala nın mo dern bir ken te dö nüş tü rül mek ama cıy la tah rip edil me si nin 
do ğal ya şam üze rin de ne gi bi olum suz et ki le ri olabilir?

  3.Etkinlik:DramaHazırlayalım

BenBirAğacımveHaklarımVar
Aşağıdaki basamakları inceleyerek etkinliği gerçekleştiriniz.
1.aşama: Sı nıf için de ön ce den seç ti ği niz bir ar ka da şı nız “ağaç” ro lü nü üst le ne cek tir. 

Bu ar ka da şı nız, ön ce den ya pa ca ğı ça lış ma ile bit ki le rin do ğa da ki ro lü nü içe ren bil gi top la
ya cak tır.

2.aşama: Ağaç olan öğ ren ci, gün lük ha ya tın da in san la rın çev re ye ve ken di si ne ver
miş ol du ğu za rar lar dan do la yı ha ya tı nın na sıl güç leş ti ği ni an la tır. Ken di si nin in san lar gi bi 
hak la rı nın ol du ğu nu söy ler ve bu hak la rın ko run ma sı için ar ka daş la rın dan yar dım is ter. 
Yardımlaşmanın, iş birliği yapmanın, merhametli olmanın ve paylaşmanın önemini arka-
daşlarına anlatır.

3. aşama: Bu ta lep doğ rul tu sun da ağa cın ve bu na bağ lı ola rak tüm do ğa nın na sıl 
ko run ma sı ge rek ti ği ko nu su da tar tı şı lır.

İnsan faaliyetleri sonucunda çevrede bazı olumsuzlukların  olduğunu öğrendiniz. Hava, 
su ve toprağın insan faaliyetleri sonucu kirlenmesi, çevre kirliliğine neden olmaktadır.

Peki çevre kirliliğinin gelecekte ne gibi sonuçları olabilir?
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Çevre sorunlarının en önemlilerinden biri de birçok atığın çevreye atılmasıdır. Bu 
durum, çevre temizliğini olumsuz etkileyeceği için birçok canlının yaşamı tehlikeye girmek-
tedir. Günümüzde ve gelecekte en büyük atığı elektronik aletlerin parçaları oluşturmaktadır. 
Elektronik araçların atıkları, kullanım ömrünü tamamlamış, tamir edilemeyecek seviyede zarar 
görmüş elektronik eşyalar olarak adlandırılmaktadır.

Elektronik atıklar ağır metal ve kirleticiler içerdiğinden gelecekte çevre kirliliğinin en önem-
li kaynaklarından biri olarak görülmektedir.

Her geçen gün büyüyen bu elektronik atıklar, ülkeler için büyük sorunlar oluşturmaktadır. 
Bunun için elektronik atıklar tekrar toplanıp geri dönüşüme gönderilerek kullanılabilecek par-
çalar tekrar ham madde olarak değerlendirilmektedir. Bazı ülkeler, bu tür atıkların kullanılabi-
lecek durumda olanlarını fakir ülkelere göndermeye başlamışlardır.

İnsan ve çevre arasında etkileşim olduğunu biliyorsunuz. Tüm canlılar yaşamlarını devam 
ettirmek için bulunduğu çevreden yararlanmak zorundadır.

İnsanlar, barınmak için eve, beslenmek için yiyeceğe, çeşitli günlük etkinliklerini gerçek-
leştirmek için suya ve ısınmak için yakıta ihtiyaç duyarlar.

DüşünveAraştır

İnsan faaliyetleri sonucu gelecekte ne gibi çevre sorunları olabileceği hakkında 
çeşitli kaynaklardan araştırma yapınız. Gelecekte ne gibi çevre sorunları oluşabile-
ceğine yönelik tahminlerinizi arkadaşlarınızla tartışınız.

Çevre ile insanlar arasındaki ilişki bazen olumsuz durumlara neden olmaktadır.

İn san lar, çev rey le iç içe ya şa ya rak bu lun
duk la rı çev re de ki do ğal kay nak lar dan fay
da la nır lar ve ken di amaç la rı doğ rul tu sun da 
genellikle çev re ye za rar ve rir ler. Ko nut yap
mak, fab ri ka kur mak, tar la alan la rı aç mak için 
or man alan la rı nı tah rip eder ler. Pik nik ya par
ken bi linç siz ve so rum suz dav ra na rak or man 
yan gın la rı na ne den olur lar. Fab ri ka dan çı kan 
atık la rı de niz le re, göl le re ve akar su la ra bı ra
ka rak su yu ve top ra ğı kir le tir ler. Bu kir li lik ten 
çev re de ya şayan can lı lar olum suz et ki le nir. 
Yi ne in san la r ara ziyi yanlış kul la nmaları, hay-

vanları aşı rı ot la tmaları, or man la rı yok etmeleri gi bi fa ali yet le r sonucunda eroz yo nu hız lan dı
rırlar. Bit ki ör tü sü nün yok edil me si eroz yo nu te tik le yen en önem li ne den dir. Bit ki ör tü sü nün 
yok edil me si ay rı ca top rak kay ma la rı na, taş kın la ra, sel ve çığ fe la ket le ri ne ne den olur. Do ğal 
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ya şam alan la rı nın bu şe kil de tah rip edil me si 
o do ğal ya şam ala nın da ya şa yan can lı la rın 
yok ol ma sı an la mı na ge lir. Or man la rın yok 
ol ma sı, su la rın kir len me si, ba zı hay van tür
le ri nin yok ol ma sı nın baş lı ca se bep le ri nin 
ba şın da hep in sa nın do ğa ya mü da ha le et me
si gelir.

Or man yan gın la rı ve eroz yon, çev re nin 
olum suz de ği şi min de ve ya şam alan la rı nın 
yok ol ma sın da önem li bir ro le sa hip tir.

Tartışma

Siz de insançevre etkileşiminin olumlu ve olumsuz durumlarına örnekler 
bularak bu örnekleri sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

NELER ÖĞRENDİK?

Oku lu nu zun bah çe si ni, evi ni zin bu lun duğu so kağı in ce le yi niz. Gör dük le ri ni zi ya zı nız. 
• Çev re ni zi te miz tut mak için ne ler yapabilirsiniz?
• Çev re te miz liğiy le il gi li bir oyun ya zı nız. Bu oyu nu oy na yı nız. Aşağı da ki gi bi kart lar 

hazırlayarak bu kartları doldurunuz.

Çev re ni zi göz le yi niz. Çev re niz deki 
canlılar han gi alan la rda yaşamaktadır?

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

Yaşadığımız yerler ve oyun alanları 
nasıl olmalıdır?

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

Çev re mi zi te miz tut mak için ne ler 
yap ma lı yız?

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

Tamamlayınız.
Ar ka daş la rı mız la pis bir so kak ta 

oyun oy na dık. Son ra .............................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
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Yukarıdaki gazete haberinde belirtilen doğa olaylarına zaman zaman çevrenizde rastlı-
yorsunuzdur. Zaman zaman ortaya çıkan yıkıcı doğa olaylarını seller, heyelanlar, depremler, 
volkanik patlamalar, kasırgalar olarak sıralayabiliriz.

Yıkıcı doğa olayları can ve mal kaybına neden olan doğal olaylardır. Yıkıcı doğa olayları 
kısa sürede meydana gelir, insanlar tarafından önlenemez. Yıkıcı doğa olaylarının nerede ve 
ne zaman olacağı tahmin edilememektedir.

Dünya’nın katmanlardan oluştuğunu 4. sınıf fen bilimleri dersinde öğrenmiştiniz. Dünya’nın 
dış katmanının yer kabuğu olduğunu biliyorsunuz. Yer kabuğu levha adı verilen yapılardan 
oluşur. Levhalar çok yavaş da olsa sürekli biçimde hareket eder. Levhaların hareketi sonucu 
yer kabuğunda çeşitli değişimler olur. Bunlar doğal süreçlerdir. Bu doğal süreçlerden biri de 
depremlerdir.

Yıkıcı Doğa Olayları3.

GAZETE HABERİ

MersinİçinKuvvetliYağışveFırtınaUyarısı
Meteorolojiden Mersin için kuvvetli yağış ve 

fırtına uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, bölgede 

devam eden sağanak ve gökgürültülü sağanağın 
bu geceden itibaren etkisini artıracağı belirtildi.

Yağışla birlikte rüzgârın kuzey kuzeydoğu 
yönlerinden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde 
olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, mey-
dana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, hortum ve ulaşımda aksamalar 
gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınması istendi.

Basından
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Deprem Nasıl Oluşur?
Depremlerin büyük bir 

bölümü levhaların bitiş-
me yerleri üzerinde olur. 
Bir levha kayarak diğerine 
dayandığı zaman arada 
kalan kayalar sıkışır ve yer-
lerinden oynar ya da kırılır. 
Bu durumda şok dalgaları 
adını verdiğimiz güçlü tit-
reşimler kayaların içinden 
geçerek yüzeye erişir.

DEPREMLER
Depremler yer kabuğundaki sarsıntılardır. 

Büyük depremler çok şiddetli olur ve büyük 
hasara yol açar.

Yeryüzünde deprem mer-
kezinin tam üzerinde kalan böl-
geye merkez üssü adı verilir.

Bu çizgiler, şok dalgalarının 
kayalar içinden geçerek yayıl-
masını gösteriyor.

Yer kabuğunda 
oluşan çatlaklara 
fay adı verilir.

Yer altında ilk 
hareketin başladığı 
bölgeye depremin 
merkezi denir.

Yer kabuğunun altında ateş küre adı verilen katman bulunur. Bu katman 
magma adı verilen akışkan bir maddeden oluşur.
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VOLKAN PATLAMASI
Mantonun içindeki magma bazen yüzeye doğru çıkarak yer kabuğunun zayıf yerlerine dolar ve 

buralardan dışarı fışkırır. Çevreye yayılan magma bir süre sonra soğuyup katılaşarak dağ biçiminde bir 
yükselti oluşturur.

Buraya krater adı verilir.

Magma, önüne çıkan 
engelleri sürükleyerek baca 
adı verilen bu kanaldan 
yukarı doğru çıkar.

Magma, yer altındaki bu dar 
yerde sıkışmış durumdaydı.

Magma, yeryüzüne çıktıktan 
sonra lav adını alır.

Buhar, toz ve kül bulutları 
çok yükseklere çıkabilir.

Püsküren volkanlardan akan lavlar, yolların üzerindeki her şeyi yakıp yıkar. 
Çok ender olarak ölüm ve yaralanmalara yol açar. Bunun nedeni lav akıntısının 
yavaş ilerlemesi ve insanların ondan kaçma olanağı bulamamasıdır.
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Yıkıcı doğa olaylarından biri de sellerdir. Seller 
birkaç nedenden dolayı oluşur. Toprak tarafından 
emilemeyecek kadar yağmur yağması sonucu 
oluşabilir. Deniz seviyesinin yükselmesi, fırtınaların 
neden olduğu büyük dalgaların karalara çarpması 
ya da sıcaklığın hızlı artışıyla birlikte karadaki 
karların eriyip nehirlerin taşması sonucu oluşabilir.

Seller hızla akar ve yollu üzerindeki tarım 
arazilerini, evleri ve iş yerlerini sular altında bırakır. 
Bu yıkıcı doğa olaylarında can ve mal kayıpları 
yaşanabilir.

Heyelan veya toprak kaymaları da doğa 
olaylarından biridir. Kayalardan veya toprak-
tan oluşmuş kütlelerin yerlerinden koparak yer 
değiştirmesine heyelan veya toprak kayması 
denir. Bazı heyelanlar büyük bir hızla bazıları da 
yavaş gerçekleşir. Heyelanlar yeryüzünde çok 
sık meydana gelen bir doğa olayıdır. Bu doğa 
olayı aşınmalara, evlerin toprak altında kalma-
sına neden olur. Heyelanlar yerleşim yerleri 
çevresinde oluştuğunda can ve mal kayıplarına 
yol açmaktadır.

Kasırgalar, şiddetli rüzgârların sağanak yağ-
mur, kar ve doluyla birlikte çevreyi etkilediği fırtına-
lardır. Geçtiği yerlerde büyük zararlara sebep olur. 
Evler, ağaçlar, tarlalar hatta ormanlar bile kasırga-
lardan büyük zarar görür.

Hortumlar da yıkıcı doğa olaylarından biridir. 
Sıcak hava bölgelerinde soğuk hava ile sıcak hava-
nın dar bir alanda aniden yer değiştirmesi ile oluşur. 
Oluşan ve hızlı bir şekilde etrafında dönen hava 
hareketleri hortum olarak adlandırılır. Hortumlar da 
can ve mal kayıplarına neden olabilir.

Peki yıkıcı doğa olaylarında korunmak için neler yapılabilir?

DüşünveAraştır

Yıkıcı doğa olaylarından korunmak için neler yapılabileceğini çeşitli kaynak-
lardan araştırınız. Araştırma sonuçlarını bilgisayardan yararlanarak sunu şeklinde 

hazırlayınız. Hazırladığınız çalışmayı sınıfta sununuz.
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Yıkıcı doğa olaylarının kesin zamanı bilinmediğinden bu olaylara karşı can ve mal kaybını 
önlemek için bazı tedbirler alınabilir. Bu tedbirlerden bazılarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Depremdenkorunmayolları
• Binalar sağlam zeminler üzerine yapılmalıdır.
• Binalar depreme dayanıklı, sağlam yapılmalıdır.
• Deprem konusunda eğitimler verilerek insanlar bilinçlendirilmelidir.

Seldenkorunmayolları
• Binalar akarsu yataklarına yapılmamalıdır.
• Doğal bitki örtüsü ve ormanlar korunmalıdır.
• Barajlar kurularak akarsular kontrol altına alınmalıdır.

Heyelandankorunmayolları
• Heyelan olabilecek alanlara binalar yapılmamalıdır.
• Heyelan olabilecek yerlere setler yapılmalıdır.
• Doğal bitki örtüsü korunmalıdır.
• Heyelan olabilecek yerlere uyarıcı levhalar konmalıdır.

Yanardağpatlamasındankorunmayolları
• Yanardağ etrafında yerleşim yeri oluşturulmamalıdır.

Kasırgadankorunmayolları
• Kasırga uyarı sistemleri kurulmalıdır.
• Binalarda sığınaklar yapılmalıdır.
• Binalar kasırgaya dayanıklı olmalıdır.

Hortumlardankorunmayolları
•  Evde veya kapalı alanda bulunuluyorsa mekanın sağlam olmasına dikkat edilmelidir. 

Sığınaklar veya penceresi olmayan odalar tercih edilmelidir. Pencere varsa uzak durul-
malıdır.

•  Kırsal alanda bulunuluyorsa sığınılacak bir yer yoksa eller baş üstünde tutularak yere 
eğilip korunulmalıdır.

NELER ÖĞRENDİK?

Aşağıdaki şemaya yıkıcı doğa olaylarını yazınız.

YıkıcıDoğaOlayları

•  ................... •  ................... •  ................... •  ................... •  ...................
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FEN, MÜHENDISLIK VE

GIRIŞIMCILIK UYGULAMALARI

ProjeÇalışmaları: Ülkemizdeki Biyoçeşitlilik

İçerik BeklenenPerformans Süre Değerlendirme

İnsan ve Çevre
• Grupla çalışma
• Yaratıcı düşünce
• Araştırma yapma

2 hafta
Dereceli Puanlama 

Anahtarı

Sevgili öğrenciler,
Bu çalışma, sizin grupla çalışma, yaratıcı düşünce ve araştırma yapma becerilerinizin 

gelişmesine katkıda bulunacaktır.
Çalışmanızı yaparken 188. sayfadaki “Proje Nasıl Hazırlanır?” basamaklarını okuma-

lısınız. Ayrıca aşağıdaki adımları izlemeniz calışmanızda size yardımcı olacaktır.

1. Öğretmeninizin rehberliğinde çalışma grupları oluşturunuz. Grup arkadaşlarınız 
arasında görev paylaşımı yapınız.

2. Ülkemizdeki bitki veya hayvanlardaki biyoçeşitliliği gösteren bir poster çalışması 
yapmanız beklenmektedir.

3. Ülkemizdeki bitki ve hayvanların çeşitliliği ile ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma 
yapınız. Hipotezinizi yazınız.

4. Araştırma sonuçlarına göre bir poster çalışması için malzemelerinizi belirleyiniz.

5. Çalışmanızda malzeme, zaman ve bütçe planlaması da yapınız.

6. Yaptığınız çalışmalarda edindiğiniz bilgileri, görsel materyallerinizi kullanarak bir 
poster hazırlayınız.

7. Poster çalışmanızla ilgili bir raporda hazırlayarak ürününüzü öğretmeninizin belirtti-
ği tarihte sınıfta sununuz.

Bu çalışmadaki performansınız “Dereceli Puanlama Anahtarı” ndaki ölçütlere göre 
öğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir.

Yaptığınız bu modeli yıl sonunda “Bilim Şenliği” nde sunmak üzere saklayınız.
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İçerik Ünitelerde ele alınan konulara ilişkin problem tanımlayarak ürün 
tasarlama

Süre 12 ders saati

Beceriler Bilimsel okuryazarlık, yaratıcı düşünme, iş birliği, model oluşturma

Beklenen
Performans

Grup çalışması, araştırma yapma, ürün tasarlama, bütçe çalışması 
yapma, rapor hazırlama, poster, bilgi iletişim teknolojilerini kullanma

Değerlendirme Dereceli Puanlama Anahtarı

ÖlçütKategorileri Ölçütler

3
Beklenen
Seviyenin
Üstünde

2
Beklenen
Seviyede

1
Beklenen
Seviyenin

Altında

GrupÇalışması
1. Grup üyeleri görevlerini 

eksiksiz yerine getirdi.
2. Grup üyeleri uyumlu çalıştı.

AraştırmaYapma

1. En az üç kaynaktan yarar-
lanıldı.

2. Farklı türde kaynaklardan 
yararlanıldı.

3. Toplanan bilgiler konuyla 
ilgilidir.

RaporHazırlama

1. Raporda tüm konu başlıkla-
rına yer verildi.

2. Raporda toplanan bilgiler 
anlaşılır şekilde açıklandı.

3. Yazım kuralları doğru kul-
lanıldı.

4. Dil bilgisi kuralları doğru 
şekilde kullanıldı.

ÜrünTasarımı

1. Konuyla ilgili ürün gelişti-
rildi.

2. Ürün tasarımı yaratıcıydı.
3. Ürün tasarımı özgündü.

Sunum

1. Ürün tasarımının tanıtı-
mında poster/broşür elektronik 
sunum kullanıldı.

2. Yapılan çalışma anlaşılır 
şekilde ifade edildi.

Çalışmanız aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendirilecektir.
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6. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıdakicümleleriokuyarakcümlelerinbaşındakinoktalı yerecümle
doğruise“D”yanlışise“Y”harfiyazınız.

(....) 1. Ka lı cı kir li liğe ne den olan mad de ler doğ ru dan çö pe atıl ma ma lı dır.

(....) 2. Kul la nıl mış kâğıt la rın tek rar kul la nıl ma sı nı sağ la mak, ağaç la rın ke sil
me si ni azal tır.

(....) 3. Mey ve, seb ze ve ye mek ar tık la rı, ka lı cı çevre kir li liğine ne den olur.

(....) 4.  Ara ba la rın eg zoz la rın dan çı kan gaz lar, ha va kir li liği ni azal tır.

(....) 5.  Su la rın kir len me si, sa de ce su da ya şa yan can lı la rı et ki ler.

(....) 6. Çev re, can lı la rın ya şam la rı bo yun ca iliş ki için de bu lun duk la rı or tam dır.

(....) 7. Dün ya’da ki can lı la rın hep si göz le gö rü le bi lir.

(....) 8. Can sız var lık la rın  da be sin, su ve ha va ya ih ti yacı var dır.

(....) 9. Çev re kir li li ği; su, ha va ve top rak kir li li ği ni kap sar.

(....) 10.  Çev re yi kir le ten en bü yük et ken in san dır.

(....) 11. Hava kirliliği yalnızca insanları etkiler.

(....) 12. Plastik maddeler çevrede kalıcı kirliliğe neden olur.

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerine verilen sözcük veya sözcük
gruplarındanuygunolanıyazarakcümleyitamamlayınız.

1. Doğa da bu lu nan can lı ve can sız var lık lar sü rek li ....................... için de dir.

2. Plas tik po şet, te ne ke ku tu gi bi mad de ler ....................... kir li liği ne ne den olur.

3. Çev re kir li liği ni ön le mek için tek rar kul la nı la bi len .................. ter cih edil me li dir.

4. Su kir li li ği, su için de ya şa yan bü tün ....................... var lık la rı et ki ler.

5. Oto mo bil le rin eg zoz la rın dan çı kan gaz lar, ....................... kir li li ği ne ne den 
olur.

6. Kul la nıl mış kâ ğıt lar, tek rar kul la nı la rak ....................... ke sil me si azal tı la bi lir.

7. Sa na yi atık la rı ............., .........., ............... kir li li ği ne ne den olan mad de ler dir.

etkileşim

su

maddeler

havacanlı

hava

toprak kâğıt

çevre ağaçların



164
İNSAN VE ÇEVRE

2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

C. Aşağıdakiçalışmalarıyapınız.

Çöpleri, atıkları

El ele verip temizleyelim

V ..................................................................

R ..................................................................

E ..................................................................

M ..................................................................

İ ..................................................................

Z ..................................................................

Çev re kir li liği ni an la tan bir şar
kı ya zınız ve söy le yiniz.

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

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

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

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

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

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

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

Aşağı da üni te ile il gi li bir söz cüğün ilk harfleri ve ril mi ştir. Söz cüğün ilk harf le ri ni kul la
na rak bu harf ler ile baş la yan bir şi ir ve çevre kirliliğini anlatan şarkı yazınız.

Ç. Aşağıdakisorularındoğruseçeneğiniişaretleyiniz.
1. Aşağı da ki ler den han gi si ka lı cı kir li liğe ne den olmaz?
 A) B) C) D)

2.  I. Çöplerin toplanması
  II. Ağaç dikilmesi
 III. Bacalara filtre takılması
 Çev re nin te miz ol ma sı için yukarıdakilerden han gi si veya hangileri ge rek li dir?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III  D) I, II ve III

3.   I. Ka tı ya kıt la rın kul la nı mı, çev re kir li liği ni ar tı rır.
  II. De ter jan la rın kul la nı mı nın art ma sı, su kir li liği ni ar tı rır.
 Yu ka rı da ki ifa de ler için aşağı da ki ler den han gi si uy gun dur?

 A) I doğ ru, II yan lış  B) II doğ ru, I yan lış
 C) İki si de doğ ru  D) İki si de yan lış

4. Aşağıdakilerden hangisi yıkıcı doğa olayı sayılmaz?

 A) Doğal gaz patlaması  B) Yanardağ patlaması
 C) Sel  D) Deprem
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2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

5.  I. Konut ısıtma sistemlerinden çıkan duman ve zehirli gazlar
  II. Kanalizasyon atıkları
 III. Fabrikaların suya bırakılan atıkları
 Yukarıda belirtilenlerden hangileri, suları kirleten nedenlerdendir?

 A) II ve III B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III

6. Aşağıda bazı maddelerin neden olduğu kirlilikler eşleştirilmiştir. Bu eşleştirme-
lerden hangisi yanlıştır?

 A) Egzoz gazları- hava kirliliği B) Fazla ışıklandırma  ışık kirliliği
 C) Deterjan  su kirliliği D) Kanalizasyon atıklarıhava kirliliği

7. Konutların ısıtılmasında hangi yakıt kullanılırsa çevre kirliliği daha az olur?
 A) Kömür B) Odun C) Doğal gaz D) Mazot

8. I. Su       II. Hava       III. Toprak
 Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri çevre kirliliği denince akla gelir?

 A) Yalnız I B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III

9. Aşağıdakilerden hangisi, doğada kalıcı kirliliğe yol açar?

 A) Plastik poşet  B) Hayvan ölüsü 
 C) Meyve kabukları  D) Bitki kurusu

10. Aşağıdakilerden hangisi, çevre kirliliğinin azalmasında etkilidir?

 A) Motorlu taşıtların kullanımını yaygınlaştırmak
 B) Yeşil alanları çoğaltmak
 C) Fabrikaları çoğaltmak
 D) Kâğıt ve cam kullanımını artırmak

11. Aşağıdakilerden hangisi, çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden değildir?

 A) Plastik şişelerin kullanımının azaltılması
 B) Doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması
 C) Kullanılmış kâğıtların yeniden değerlendirilmesi 
 D) Yerleşim bölgelerinde park ve bahçelerin azaltılması
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ÖĞRENME
ALANI

ÖĞRENME
ALANI FİZİKSEL OLAYLARFİZİKSEL OLAYLAR

Am pul na sıl ışık ve ri yor? 
Ba zı du rum lar ın be nim le bir 
il gi si ola bi lir mi?

Ro bot bu dü şün ce siy le 
ne yi kas te di yor?

Dev re niz de elek trik ener ji
si nin kul la nıl dı ğı bir ele ma nın 
bu lun ma sı şart tır.
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7.
ÜNİTE

ELEKTRİK DEVRE 
ELEMANLARI

Neler Öğreneceğiz?

Dev re ele man la rı nı kul la
na rak çe şit li elek trik dev re
le ri oluştur mak tan hoşla nır 
mı sı nız?

• Bu ünitede farklı elektrik devrelerindeki 
pil ve lamba sayısını değiştirerek bu değişi-
min devre üzerindeki etkilerini keşfedeceğiz. 
Devre elemanlarını sembollerle göstererek 
devre şeması çizeceğiz. Devre şemalarının 
ortak bilimsel dil açısından önemini kavrayaca-
ğız. Çizdiğimiz devreleri kurarak çalıştıracağız.

Anahtar Kavramlar

 Pil sayısı

 Lamba sayısı

 Devre elemanlarının sembolleri

 Devre şemaları

–
+
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Devre Elemanlarını Sembollerle Gösterelim1.

Şim di ye ka dar pil, am pul, bağ lan tı kab lo la rı ve dev re anah ta rı gi bi araç lar la bir çok dü ze
nek kur du nuz. Kur du ğu nuz dü ze nek ler de bu araç ge reç le ri han gi amaç la kul lan dı nız?

Elek trik dev re si ni oluştu ran her par ça devreelemanıola rak bi li nir. Fark lı dev re ele man
la rı kul la nı la rak kar ma şık dev re ler ku ru la bi lir. 

Aşa ğı da ki et kin lik, bir elek t rik dev re si nin şek li ni çi zer ken dev re ele man la rı nı da ha ko lay 
kul la na bil me ni zi sağ la ya cak tır.

Pil, anahtar, ampul ve bağlantı kablolarıyla oluşturulan basit elektrik devrelerini çizmenin 
en pratik yolu devre elemanlarını sembollerle göstererek devre şemalarını çizmektir. Devre 
elemanlarının sembollerini 169. sayfadaki gibi gösterebiliriz.

Resimler Semboller

+ –

SorularıCevaplayalım
• Devre elemanlarını sembollerle eşleştiriniz.
• Devre elemanlarının neden sembollerle gösterildiğini tartışınız.

1.Etkinlik:DevreElemanlarınıSembolikOlarakGösterelim

İzlenecekYol
+ Dev re ele man la rı nın sem bo lik gös te rim le ri ni içe ren çi zim le ri in ce le yi niz. Han gi 

sem bo le han gi dev re ele ma nı nın kar şı lık gel di ği ni tah min edi niz.
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Devre elemanlarının sembol kullanılarak çizilmesinin yararları şunlardır:

	 Pratik ve kolay oluşu nedeniyle 
zamandan tasarruf sağlar.

   À
	 Elektrikli araçlardaki çok sayıda 
elektrik devresinin çizimini kolaylaştı-
rır.

   À
	 Devre elemanlarının sembollerle 
gösterimi her ülkede aynı anlamı taşır. 
Bu da ortak bilim dili oluşmasını sağ-
lar. Bilimsel iletişimi kolaylaştırır.

Devreelemanları Sembolleri

+ –

Görüşme Yapıyorum

Ya kın çev re niz de elek trik tek nis ye ni ve ya elek trik mü hen di si var sa ko nu 
ile il gi li me rak et tik le ri ni zi onlara sorunuz. Örneğin onlardan elek trik dev re le rin
de kul la nı lan sem bol le ri ve elek trik dev re le ri nin na sıl ça lıştı ğı nı öğ re nip sı nıf ta 
ar ka daşla rı nız la pay la şı nız.

kapalı anahtar

açık anahtar
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2.Etkinlik:DevreŞemamızıSembollerleÇizelim

3.Etkinlik:DevreŞemamızıKuralım

Ba sit bir elek trik dev re si nin sem bo lik gös te ri mi ne ba ka rak lab ora tu va rı nız da ki dev re ele
man la rı ile dev re yi ku rup ça lıştı ra bi lir mi si niz? Bu nun için aşağıdaki et kin li ği ya pı nız.

Yaptığınız etkinliklerde gördüğünüz gibi devre elemanlarının sembollerini kullanarak elekt-
rik devre şemalarını çizdiniz ve devreleri kurarak çalıştırdınız. Devre sembollerini kullanarak 
devre şemalarının ne kadar kolay çizildiğini fark edebildiniz mi?

Aşa ğı da fo toğ ra fı ve ri len elek trik dev re si ne ait şe ma yı, sem bol le ri kul la na rak ya nın da 
boş bı ra kı lan ala na çi zi niz.

BASİTELEKTRİKDEVRESİ SEMBOLİKGÖSTERİMİ

Aşa ğı da ve ri len elek trik dev re si şe ma sın dan ya rar la na rak elek trik dev re si ni ku rup 
ça lıştı rı nız.

+ –

Yu ka rı da ki dev re
nin res mi ni yan da ki 
boş ala na çi ziniz.

Peki kurduğumuz elektrik devresini sembollerle gösterebilir miyiz? Bunun için aşağıdaki 
etkinliği yapalım.
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NELER ÖĞRENDİK?

1. Aşağıdaki sembollerin hangi devre elemanına ait olduğunu eşleştirme yaparak 
belirleyiniz.

Yukarıdaki devrenin şemasını sembollerle yanındaki kutunun içine çizerek gösteriniz.

2. 

+ –
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Pil, am pul, bağ lan tı kab lo la rı ve dev re anah ta rı 
gi bi araç lar la da ha ön ce den dü ze nek ler kur muştu
nuz. Kur du ğu nuz dü ze nek ler de bu ele man la rı ne 
amaç la kul lan dı nız? Yan da ki fotoğrafta am pul, pil, 
bağ lan tı kab lo su ve dev re anah ta rın dan olu şan bir 
dü ze nek gör mek te si niz. Bu dü ze nek te,

a. Elek trik ener ji si üre ten kay nak han gi si dir?
b. Elek trik ener ji si nin aka bi le ce ği ke sin ti siz bir 

yol var mı dır?
c. Elek trik ener ji si nin kul la nıl dı ğı yer han gi ele

man dır?
ç. Elek trik ener ji si nin kon trol edil di ği yer han gi

si dir?
Ba zı du rum lar da am pu lün da ha faz la ışık ver me si ni ter cih eder ba zı du rum lar da ise da ha 

az ışık ver me si ni is te riz. Ör ne ğin ders ça lı şır ken ışı ğa duy du ğu muz ih ti yaç, ya tar ken ge ce 
lam ba sın da ki ışı ğa duy du ğu muz ih ti yaç tan da ha faz la dır.

Aşa ğı da ki et kin li ği ya pa rak am pu lün par lak lı ğı nı ar tır mak ya da azalt mak için ne ler ya pı
la bi le ce ği ni  test ede bi lir si niz.

Re sim de ki öğ ren ci, am pu lün par lak lı ğı nı ar tır
mak için ne yap ma lı dır? Tah min le ri ni zi lis te le yiniz.

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

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

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

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

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

4.Etkinlik:BirAmpulünParlaklığınıNasılDeğiştirebiliriz?

Kullanacaklarımız: 3 adet özdeş pil, 3 adet özdeş am pul, 3 adet duy, anah tar, bağ
lan tı kab lo la rı, pil ya ta ğı.

İzlenecekYol

Etkinliğin1.kısmı

+ 34 kişilik gruplar oluşturunuz. Grup arkadaşlarınız arasında görev paylaşımı 
yapınız.

Lamba Parlaklığını Değiştirebilir miyiz?2.



173
ELEKTRİK DEVRE ELEMANLARI

+ Pil ya ta ğı na bir pil takınız.

+ Bağ lan tı kab lo la rı yar dı mıy la am pu lü 
ve anah ta rı pil ya ta ğı na yan da ki fo toğ raf ta 
ol du ğu gi bi bağ la yı nız. Anah ta rı ka pa ta rak 
am pu lün par lak lı ğı nı göz lem le yi niz. Am pu lün 
par lak lı ğıy la il gi li kıs mı aşa ğı da ki tab lo da işa
ret le ye rek be lir le yi niz.

Zayıf Orta Güçlü

Birinci ampul

Ampulün
parlaklığı

Ampul

Etkinliğin2.kısmı

+ Tek pil, am pul ve anah tar dan olu şan elek trik dev re si ni tek rar ku ru nuz. Anah ta rı 
ka pa ta rak am pu lün par lak lı ğı nı göz lem le yi niz ve tab lo ya işa ret le yi niz.

+ En son, öz deş üçün cü bir am pu lü 
dev re ye yandaki fotoğrafta gördüğünüz gibi 
bağ la ya rak ön ce ki yap tık la rı nı zı yi ne leyiniz.

+ Her üç dev re de ki am pul le rin par lak
lık la rı nı kar şı laştı rı nız.

+ Öz deş ikin ci bir am pu lü, bağ lan tı kab
lo la rı yar dı mıy la dev re ye yan da ki fotoğrafta 
gördüğünüz gi bi bağ la yı nız. Anah ta rı ka pa
ta rak bi rin ci am pu lün par lak lı ğın da ki de ği şi mi 
göz lem le yip am pul le rin par lak lı ğı nı aşa ğı da ki 
tab lo da işa ret le yi niz.

Zayıf Orta Güçlü

Birinci ampul
İkinci ampul

Ampulün
parlaklığı

Ampul

Zayıf Orta Güçlü

Birinci ampul
İkinci ampul
Üçüncü ampul

Ampulün
parlaklığı

Ampul
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Zayıf Orta Güçlü

Bir pil
İki pil
Üç pil

Ampulün
parlaklığı

Ampul

SorularıCevaplayalım

• Dev re ye bağ la nan am pul sa yı sı art tık
ça am pul le rin par lak lı ğı na sıl de ğişti?

• Dev re de am pul sa yı sı ay nı ka lır ken pil 
sa yı sı nın art ma sı, am pu lün par lak lı ğı nı na sıl 
de ğiştir di?

+ Dev re ye ön ce ikin ci öz deş pil, son ra 
üçün cü bir öz deş pil bağ la ya rak am pu lün 
par lak lı ğı nı göz lem le yi niz.

+ Göz lem so nuç la rı nı tab lo da işa ret le
ye rek kar şı laştı rı nız.

Bir devrede ampul parlaklığını değiştirmenin iki yolu vardır: Birinci yol devredeki ampul 
sayısını artırmak ya da azaltmaktır. Diğer bir yol da pil sayısını değiştirmektir. Bir devrede 
ampul sayısı sabit kalmak şartıyla pil sayısı artarsa devredeki ampulün parlaklığı artar. Yani 
ampulün parlaklığı pil sayısına göre artar veya azalır. Pil sayısı sabit kalmak şartı ile ampul 
sayısı artarsa ampullerin parlaklığı azalır.

Yaptığınız etkinlikte ampul ve pil sayısını değiştirerek ampul parlaklığının değişimini göz-
lemlediniz. Ampul parlaklığı ile ilgili yaptığınız deneyde olduğu gibi herhangi bir konuda karar 
vermek, sonuca ulaşmak için bilim insanları tarafından deneyler yapılır. Deneyler yapılırken 
incelenecek konu ya da olayla ilgili değişkenler belirlenir. Bu değişkenlere bağımlı, bağımsız 
ve kontrol edilen değişkenler adı verilir. Şimdi bu değişkenleri tanıyalım.

Değişkenler

Bağımsız değişken

Deneyi yapan kişi
tarafından tespit

edilir ve düzenlenir.

Bağımsız değişkenin
etkisiyle gözlemlenen

değişikliklerdir.

Hiçbir değişiklik
uygulanmayan

değişkendir.

Bağımlı değişken Kontrol edilen değişken
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Etkinlik Bağımsızdeğişken Kontroledilendeğişken Bağımlıdeğişken

1. kısım Ampul sayısı Pil sayısı Ampulün parlaklığı

2. kısım ................................ ................................ ................................

Yap tı ğı nız et kin lik te am pu lün par lak lı ğı nı et ki le yen de ğişken ler var dı. Sa yı sı nı is te di ği
niz gi bi de ğiştir di ği niz de ğişken le re bağımsız değişken de nir. Yap tı ğı nız et kin li ğin 1. kıs
mın da am pul sa yı sı de ğişti ği için ba ğım sız de ğişken am pul sa yı sı dır. Sa yı sı de ğişti ril me yen 
de ğişken le re kon trol edi len değişken de nir. Et kin li ği ni zin 1. kıs mın da pil sa yı sı de ğişme di ği
ne gö re kon trol edi len de ğişken, pil sa yı sı dır. Göz lem le di ği niz de ğişken le re bağımlıdeğişken 
de nir. Et kin li ği ni zin 1. kıs mın da am pul le rin par lak lı ğı am pul sa yı sı na bağ lı ol du ğu için ba ğım lı 
de ğişken, am pul par lak lı ğı dır.

Yap tı ğı nız et kin li ğin 2. kıs mın da ki de ğişken le ri ifa de et mek is ti yor sa nız aşa ğı da ki tab lo yu 
dol dur ma nız ge re kir.

1. Yukarıdaki elektrik devrelerini inceleyiniz. Bu devrelerdeki bağımlı, bağımsız ve 
kontrol edilen değişkenleri belirleyiniz. Aşağıdaki tabloya bunları yazınız.

Yukarıdaki devreye göre aşağıdaki kavram eşleştirme çalışmasını yapınız.

Bağımsız değişken Bağımlı değişken Kontrol edilen değişken

Bağımsız değişken

Bağımlı değişken

Kontrol edilen
değişken

Pil

Ampul

Parlaklık

NELER ÖĞRENDİK?
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FEN, MÜHENDISLIK VE

GIRIŞIMCILIK UYGULAMALARI

ProjeÇalışmaları: Kapı Giriş Sistemi

İçerik BeklenenPerformans Süre Değerlendirme

Elektrik Devre 
Elemanları

• Grupla çalışma
• Yaratıcı düşünce
• Model oluşturma
• Araştırma yapma

2 hafta
Dereceli Puanlama 

Anahtarı

Sevgili öğrenciler,
Bu çalışma, sizin yaratıcı düşünce, grupla çalışma, araştırma yapma ve model oluş-

turma becerilerinizin gelişmesine katkıda bulunacaktır.
Çalışmanızı yaparken 188. sayfadaki “Proje Nasıl Hazırlanır?” basamaklarını okuma-

lısınız. Ayrıca aşağıdaki adımları izlemeniz calışmanızda size yardımcı olacaktır.
1. Modelinizi yaparken öğretmeninizden yardım alabilirsiniz. Öğretmeninizin rehberli-

ğinde çalışma grupları oluşturunuz grup arkadaşlarınız arasında iş bölümü yapınız.
2. Burada sizden kapınızın dışına koyabileceğiniz ve insanları girip girmemeleri konu-

sunda uyaracak bir sinyal sistemi yapmanız istenmektedir.
3. Modelinizi oluşturmadan önce konu hakkında Genel Ağ, TÜBİTAK Popüler Bilim 

Kitapları Bilimsel Deneyler gibi çeşitli kaynaklardan araştırma yapınız. Hipotezinizi belirle-
yiniz.

4. Araştırma sonuçlarınıza göre bir model tasarlayınız.
5. Modeliniz de hangi malzemeleri kullanacağınızı belirleyiniz.
6. Çalışmanızı yaparken malzemelerle birlikte zaman ve bütçe planlaması da yapınız.
7. Kapı giriş sisteminizi oluşturarak tasarladığınız modeli sınayınız. Modelinizde eksik-

lik veya hatalar varsa tespit ederek bu hataları veya eksikliklerinizi gideriniz.
8. Yaptığınız modeli tanıtan poster, broşür veya elektronik sunu hazırlayınız. Bir rapor 

da hazırlayarak modelinizi öğretmeninizin belirttiği tarihte sınıfta sununuz.

Bu çalışmadaki performansınız “Dereceli Puanlama Anahtarı” ndaki ölçütlere göre 
öğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir.

Yaptığınız bu modeli yıl sonunda “Bilim Şenliği” nde sunmak üzere saklayınız.
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İçerik Ünitelerde ele alınan konulara ilişkin problem tanımlayarak ürün 
tasarlama

Süre 12 ders saati

Beceriler Bilimsel okuryazarlık, yaratıcı düşünme, iş birliği, model oluşturma

Beklenen
Performans

Grup çalışması, araştırma yapma, ürün tasarlama, bütçe çalışması 
yapma, rapor hazırlama, poster, bilgi iletişim teknolojilerini kullanma

Değerlendirme Dereceli Puanlama Anahtarı

ÖlçütKategorileri Ölçütler

3
Beklenen
Seviyenin
Üstünde

2
Beklenen
Seviyede

1
Beklenen
Seviyenin

Altında

GrupÇalışması
1. Grup üyeleri görevlerini 

eksiksiz yerine getirdi.
2. Grup üyeleri uyumlu çalıştı.

AraştırmaYapma

1. En az üç kaynaktan yarar-
lanıldı.

2. Farklı türde kaynaklardan 
yararlanıldı.

3. Toplanan bilgiler konuyla 
ilgilidir.

RaporHazırlama

1. Raporda tüm konu başlıkla-
rına yer verildi.

2. Raporda toplanan bilgiler 
anlaşılır şekilde açıklandı.

3. Yazım kuralları doğru kul-
lanıldı.

4. Dil bilgisi kuralları doğru 
şekilde kullanıldı.

ProjeTasarımı

1. Konuyla ilgili proje gelişti-
rildi.

2. Ürün tasarımı yaratıcıydı.
3. Ürün tasarımı özgündü.

Sunum

1. Ürün tasarımının tanıtı-
mında poster/broşür elektronik 
sunum kullanıldı.

2. Yapılan çalışma anlaşılır 
şekilde ifade edildi.

Çalışmanız aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendirilecektir.
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7. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıdakikelimelerikullanarakkavramharitasınıuygunşekildetamamla-
yınız.

Devre elemanları

Pil yatağı

Bağlantı kabloları

Kapalı devre

Ampul Pil

Duy Anahtar

Basit elektrik 
devreleri

içerir.açar./kapar.

yerleştirilir.

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

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

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

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

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

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

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

yakar.

yerleştirilir.

olabilir.

birleştirir.
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2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

1. Bir pi le bağ lı iki am pul ve her bir am pu lün ay rı bir anah tar la kon trol edil di ği ni 
dü şü nü nüz. Bu elek trik dev re si nin şe ma sı nı şe kil çi ze rek gös te ri niz.

2. Pi le bağ lı bir am pul ve bu am pu lün ya na bil me si için ka pa lı ol ma sı ge re ken iki 
anah ta rın bu lun du ğu bir dev re şe ma sı çi zi niz.

3. Şe kil de ki dev re de 1, 2, 3 nu ma ra lı dev
re ele man la rı nın isim le ri ne ler dir?

4. Şe kil de ki dev re öz deş lam ba lar dan oluşmuştur. 
P anah ta rı açık ken lam ba la rın ışık ve rip ver me ye ce ği ni 
tar tı şı nız.

 

5. Şe kil de ki öz deş am pul ler den han gi si 
da ha par lak ya nar? Ne den?

+
–

3

2

1

+

– P

+ –

B. Aşağıdakisorularıcevaplandırınız.
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2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

6. İki pil, dev re anah ta rı ve bir am pul den olu şan dev re şe ma sı nı çi zi niz.

7. Bir pil, dev re anah ta rı ve iki am pul den olu şan dev re şe ma sı nı çi zi niz.

8. Elektrik devreleri çizilirken neden sembollere ihtiyaç duyulur?

9. Bir elek trik dev re sin de am pul sa yı sı de ğiş ti ril di ğin de ba ğım lı de ğiş ke nin ne den 
am pul par lak lı ğı ol du ğu nu açık la yınız.

10. Bir elek trik dev re sin de ki pil sa yı sı de ğiş ti ril di ğin de ba ğım lı de ğiş ken na sıl et ki le
nir?

11. Pil, dev re anah ta rı, bağ lan tı kab lo la rı ve am pu lün sem bol le ri ni çi ze rek gös te
riniz.
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2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

+ –

Devreelemanları Resimleri Semboller

Anahtar

Devre resmi Sembollerinigöstererekçiziminiyapınız.

C.Devreelemanlarınıvesembolleriniiçerentablodakiboşluklarıdoğrubir
şekildedoldurmayaçalışınız.Dahasonraaşağıdakidevreresminisembolikola
rakyandakiboşluğaçiziniz.
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2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Ç.Aşağıda,sağ taraftasözcüklerioluşturanharflerkarışıkverilmiştir.Söz
cüklerindoğruyazılışınısoltaraftakikutucuklarayerleştiriniz.

Nu ma ra lan dı rıl mış harf le ri en alt ta ki ku tu cuk la ra yaz dı ğı nız da üni tey le il gi li ye ni bir 
söz cük bu la cak sı nız.

2

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7 8

1

3

4

8

GNAEİFT

PALUM

REEVD

RLAAPKKIL

HANTARA

TRIA

İLP

OLBAK
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2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

D. Aşağıdakiçoktanseçmelisorularındoğrucevabınıişaretleyiniz.

Yu ka rı da ki devrelerde kul la nı lan pil ler ve am pul ler öz deş ol du ğu na gö re han gi 
dev re de am pul da ha par lak ya nar?

 A) I B) II C) III D) IV

2. “Oda” ile “ka pı” ara sın da bir il gi var dır. Bu na gö re “elekt rik dev re si” ile aşa ğı
da ki ler den han gi si ara sın da bu na ben zer bir il gi ku ru la bi lir?

 A) Devre anah tarı

 B) Am pul

 C) Bağ lan tı kab lo su

 D) Pil

I

+ –+ – + –+

II

–

+ – + –+

III

– + – + –+

IV

–

1. 
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2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

3. Yandaki şe kil de görülen elekt rik devresine 
göre aşa ğı da ki ifadelerden han gi si doğ ru dur?

 

 A) Pildeki enerji bitmiş olsa da anah tar ka pa lı ol du ğun da am pul ışık ve rir.

 B) Anah tar açık ol du ğun da am pul ışık ver mez.

 C) Anah tar ka pa lı ol du ğun da am pul ışık ver mez.

 D) Ampul duya tam yerleşmediğinden ampul ışık vermez.

4. Yandaki elekt rik  dev re sin de anah tar han gi 
sa yı ile gös te ril miştir?

 A) 1 B) 2 

 C) 3  D) 4

5. 
K

+ –

M

+ –

NL

+ –+ –

 Öz deş am pul ve pil ler kul la nı la rak şe kil de ki dev re ler oluştu ru lu yor. Am pul ler in 
par lak lık sı ra la ma sı aşa ğı da ki ler den han gi sin de doğ ru ve ril miştir?

 A) L > K > M = N 

 B) M = N > K > L 

 C) K > L > M > N 

 D) K > L = M > N

+ –

+
4 3

1

2

–
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2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

6. Bir elekt rik dev re sin de pil sa yı sı sa bit tu tu lup am pul sa yı sı ar tı rıl dı ğın da am pu
lün par lak lı ğı için söy le nen ler den han gi si doğ ru dur?

 

 A) Ar tar.  B) Aza lır.

 C) Sö ner.  D) De ğişmez.

7. Yan da ki dev re şe ma sın da M ve N am pu lü için 
ya zı lan lar dan hangisi yanlıştır?

 

 A) Dev re açık ol du ğu için M ve N am pul le ri ışık ver mez.

 B) L anah ta rı açık ol du ğu için N am pu lü ışık ver mez.

 C) K anah ta rı ka pa lı, L anah ta rı açık ol du ğu için M am pu lü ışık ver mez.

 D) K anah ta rı ka pa lı ol du ğu için M am pu lü ışık ve rir.

8. Sıla: Devre çizimini kolaylaştırır.

 Mert: Bilimsel iletişimde ortak dildir.

 Umut: Devre daha iyi çalışır.

 Yukarıdaki öğrencilerden hangileri devre elemanlarının sembolik gösterimleri-
nin kullanılma nedenlerini belirtmiştir?

 

 A) Sıla  B) Sıla ve Mert

 C) Mert ve Umut  D) Sıla, Mert ve Umut

+N L M

K

–
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Burada daha önceki ünitelerde ele alınan konulara ilişkin problemlerin farkına vararak problemleri 
tanımlayacağız. Alternatif çözüm yolları belirleyerek, bu çözüm yollarını karşılaştırarak en uygun 
olanı belirleyeceğiz. Bir ürün ortaya çıkararak bu ürünü en etkili şekilde sunacağız.

Bir Bilim İnsanı Genellikle...
Evreni ve onun işleyişine ilişkin konuları 

merak eder. Merak ettiği konularla ilgili fikir sahibi 
olmak için bilgi toplar. Bu bilgi kaynak
larını okur.

Diğer bilim insanlarıyla 
fikir alışverişi yapar. Sorular sorar ve bunların yanıtlarını arar.

Üzerinde çalıştığı konuyla ilgili olarak o güne kadar 
elde edilmiş tüm bilgileri bulmaya çalışır.

Gözlem yapar.
Tüm bunların sonucunda tahminlerde bulunur.

FEN, MÜHENDİSLİK VE
GİRİŞİMCİLİK UYGULAMALARI
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Tahminlerinin doğru olup olmadığını 
deneyler yaparak belirlemeye çalışır.

Gözlemler ve deneyler sonucunda 
elde ettiği bilgileri düzenler.

Gözlem ve deney sonuçlarını inceleyip 
yorumlar. Başka çalışmalarda elde edil
miş bilgiler ile gözlem ve deneyleri karşı
laştırır. Ayrıca bunlara dayanarak çıka
rımlarda bulunur.

Düşüncelerini ve elde ettiği bilgileri bilim dün
yasıyla paylaşır. Bu amaçla bilimsel makaleler 
yazar, raporlar hazırlar, konferanslarda sunum
lar yapar.

Üzerinde çalıştığı konulara ilişkin önemli bilgileri 
bilim dünyası dışındaki kişilerle de paylaşır. Bu amaç
la gazetelerde ve dergilerde yazılar yazabilir, radyo 
ve televizyon programlarına, söyleşilere katılabilir. 
Çalışmalarında açık ve anlaşılır davranır. Doğru sözlü
dür. İnsanları yanıltmaz. Güvenilir ve sözünde durur.

Başarısızlıkları bilim
sel araştırma sürecinin 
doğal bir parçası olarak 
kabul eder. Başarısızlık 
söz konusu olduğunda 
vazgeçmez, bunun da bir 
tür bilgi birikimi olduğu
nu düşünerek çalışmaya 
devam eder. Azimli ve 
tahammüllüdür.

Kaynak: Bilim Çocuk dergisi, TÜBİTAK Yayınları
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PROJENASILHAZIRLANIR?
Sevgili öğrenciler;
Okullarınızda düzenleyeceğiniz “Bilim Şenliği”, öğrenmeye istekli, merak eden, 

araştırmacı ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan bir eğitim ve öğrenme meto-
du olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilim şenliği, çevrenize bilimsel bir gözle bakmanızı 
sağlar, kendi yaratıcılığınızın farkına varmanıza, yeni beceriler geliştirmenize ve merak 
ettiğiniz konular hakkında bilgi sahibi olmanıza katkıda bulunur.

Bunların yanı sıra, bilimin hayattaki önemini kavramanıza ve derslerinize daha yük-
sek motivasyonla devam etmenize yardımcı olur. Sizlere belirlediğiniz konularda kendi 
keşiflerinizi yapma olanağı sunar. Böylece derslerinizden, kitaplarınızdan ve laboratuvar 
uygulamalarınızdan öğrendiklerinizi kendi projeniz içinde pekiştirmenize imkan verir.

Bu çalışmalarda belirtilen kazanımları elde etmek için dikkat etmeniz gereken bazı 
hususlar vardır.

Aşağıda belirtilen basamaklar proje üretmenizde yardımcı olmak amacıyla hazırlan-
mıştır. Bu  yazıları okuyun, projenizi hazırlayın ve şenliğinde yerinizi alın!

Bilim şenliğine proje hazırlamak için bilimsel yöntemi iyi anlayarak uygulamak 
gerekir. Proje hazırlayacak bir öğrencinin “Bilimsel Yöntem nedir?” sorusunun yanıtını 
bilmesi gerekir.

Bilimsel yöntem, araştırma projelerinde kullanılan, birbirini takip eden bilimsel adım-
lardan oluşan ve sorulan sorulara yanıtlar bulduran yöntemdir. “Soru, araştırma, hipotez, 
deney, sonuç ve değerlendirme” basamaklarından oluşur. Bilimsel yöntem basamak-
larını adım adım geçtiğinizde projenizi tamamlamış olacaksınız. Bu nedenle bilimsel 
yöntem, proje boyunca size yardımcı olacak gerekli bir araçtır.

Bilimsel proje çalışmaları merak ve gözlem ile başlar. Çevrenizde pek çok varlık 
var ve çevrenizde pek çok değişiklik oluyor. Bu varlıkları ve değişiklikleri merak ederiz.  
Sonra merak ettiklerimiz ile ilgili gözlemler yapmaya başlarız. Kendimizi bilimsel bir proje 
çalışması yaparken bulabiliriz. Ama yaptığımız çalışmanın bilimsel olması için yapmanız 
gerekenler, sırasıyla uygulanması gereken basamaklar vardır. İşte bunlar;

Proje Konusu Bulmak
Projenize ilgi duyduğunuz bir konu belirleyerek başlayabilirsiniz. Uğraşmaktan hoş-

lanacağınız her alanda proje üretebilirsiniz. Aklınıza pek çok fikirler gelebilir. Bunları not 
ederek en merak ettiğiniz konuyu seçiniz. Konuyu belirlerken araştırma sorularını da 
belirlemeniz gerekir.

FEN, MÜHENDISLIK VE

GIRIŞIMCILIK UYGULAMALARI
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Araştırma sorusu olarak şu örnekler verilebilir:” Dünya’nın şeklinin geoit olmasının 
nedeni nedir?”, “Neden bazı kuşlar göç eder?”, “Mantarlar bitki midir?”, “Kalp nasıl 
çalışır?”vb.

Araştırma soruları, konuyu araştırırken ortaya çıkabileceği gibi en baştan da seçi-
lebilir. Konunuzu kitaplardan, çeşitli kaynaklardan ve Genel Ağ’dan araştırabilirsiniz. 
Konu ile ilgili uzmanlardan da bilgi ve destek alabilirsiniz. Seçtiğiniz konuyla ilgili merak 
ettiğiniz bir soru belirlediyseniz sonraki adıma geçebilirsiniz. 

Araştırma Yapmak
Belirlediğiniz konuyu ve soruyu araştırmaya hazır mısınız?  Sorunuzu cevaplamak 

için konuyla ilgili mevcut bilgileri araştırmaya başlamalısınız. Bu sırada bir araştırma 
planı yaparak daha sistemli bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Konuyla ilgili yazılı, sözlü ya 
da görsel her türlü materyali kaynak olarak kullanabilirsiniz. Kitap, dergi, ansiklopedi, 
broşür, Genel Ağ, film, ses kaydı, fotoğraf, resim ve afiş gibi kaynaklar bulabilirsiniz. 
Araştırmanız sırasında konuyla ilgili uzmanlarla görüşebilir, üniversiteler, müzeler, labo-
ratuvarlar, hayvanat bahçeleri, tıp merkezleri, botanik bahçeleri vb. kurum ve kuruluş-
lara gidebilir, fen bilimleri, teknoloji ve tasarım gibi derslerin öğretmenlerinden destek 
isteyebilirsiniz.

Hipotez Kurmak
Belirlediğiniz konu ve soruyla ilgili çeşitli kaynaklardan yararlanarak araştırma yap-

tınız ve bilgi edindiniz. Şimdi bu bilgiler ışığında ne yapmak istediğinizi yani projenizin 
amacını belirlemelisiniz. Amaç, proje tamamlandığında elde edilmek istenen sonucun 
tanımlanmasıdır. Projelerin genelde tek bir amacı vardır. Amacı yazmak hipotezi kurma-
yı sağlar. Hipotez araştırma sorunuzun cevabına dair yaptığınız tahmindir.

Hipotez, deney sonucunda olması beklenen durum ya da durumlardır. Size yapma-
yı planladığınız gözlem, test ve deney çalışmalarınızda rehberlik edecektir. “Örneğin; 
Dünya’nın şeklinin geoit olmasının nedeni Dünya’nın kendi etrafında dönmesidir.” gibi 
bir hipoteziniz varsa deneyinizi bu düşünceyi ispatlamak üzerine kurarsınız.

Deney ve Gözlem Zamanı
Hipotezinizi sınamak ve tahminlerinizin doğru olup olmadığını anlamak için bir deney 

tasarlamanız, gözlem ve analiz de yapmanız gereklidir. Tasarladığınız deneyi kontrollü 
olarak yapın. Sonucu etkileyecek koşullardan birini değiştirip diğerlerini sabit tutarak 
yapılan deneylere “kontrollü deney” denir. Bir hipotezi test etmeye başlamadan önce, 
“deney grubu”, “kontrol grubu”, “bağımlı değişken” ve “bağımsız değişken” kavramlarını 
anlamanız gerekir. Deney grubunda değiştirilebilen ve etkisi olduğu düşünülen değiş-
ken, “bağımsız değişken”dir. Bu değişken bilim insanları/proje yapan tarafından istenilen 
şekilde seçildiği ve istenildiğinde değiştirilebildiği için bu adı almıştır. “Bağımlı değişken” 
ise, deneylerde bağımsız değişkenlere bağlı olarak değişen materyaldir ve ölçülebilir.

Deneye başlamadan önce amacı, hipotezi, bağımsız değişkeni ve diğer değiş-
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kenleri bir kere daha gözden geçirmelisiniz. Her şey tamam mı? Deney tüm kurallara 
uygun mu? İhtiyacınız olan tüm araç gereç ve malzemelere erişim sağlanabiliyor mu? 
Deneyinizin süresi şenliğe yetişecek şekilde mi veya yetişecek şekilde ayarlanabilir 
mi? Deney için yukarıda sorulan soruların ve benzerlerinin yanıtlarını verilebiliyorsanız 
deney zamanı gelmiş demektir. Zamanı en etkin şekilde kullanarak deneye başlayabilir-
siniz. Deneyinizi uygun ve geçerli bir şekilde yapmak için bir faktörü değiştirirken diğer 
tüm koşulları aynı tutmalısınız. Deneyinizde elde ettiğiniz sonuçların kesinliğinden emin 
olmak için deneyinizi birkaç sefer tekrarlamalısınız.

Veri Toplama, Değerlendirme ve Sonuç
Deney sırasında kesin bilgiler toplanmalıdır. Bu bilgilere “veri” denir. Pek çok 

deneyde veri, sayılardan oluşur ve bağımlı değişkenin değişimini yansıtır. Örneğin, bir 
deneyde suyun sıcaklığının her on dakikada bir okunup değerlerin kaydedilmesi ya da 
bitkilerin büyümesinin incelenmesi  deneyinde bitkinin boyunda oluşan değişimin eşit 
zaman aralıklarında ölçülerek kaydedilmesi veri toplamaktır. Ne kadar çok veri elde 
ederseniz hipotezinizi destekleme veya çürütme yolunda o kadar iyi çalışmış olursunuz. 
Verinin çokluğu deneyi en doğru sonuca yaklaştırır.

Hipotezinizin doğru mu yanlış mı olduğunu belirlemek için deneyiniz sırasında 
ve sonunda kaydettiğiniz verileri analiz etmelisiniz. Araştırmanızın sonuçları ortaya 
çıktıktan sonra edindiğiniz bilgiler doğrultusunda bazı kararlara varabilirsiniz. Bulgular 
hipotezinizi doğrulamıyorsa, bu deneyinizin yanlış olduğu anlamına gelmez, hipotezinizi 
gözden geçirmeniz gerektiğini gösterir. Bilim insanları çoğunlukla hipotezlerinin yanlış 
olduğu sonucuna ulaşırlar. Böyle durumlarda araştırmaya baştan başlayarak yeni bir 
hipotez oluştururlar. Hipotezlerinin doğru olduğu sonucuna ulaşırlarsa da bu defa başka 
bir yoldan bu sonucu sınamaları gerekebilir. Yapacağınız analizler ile elde ettiğiniz 
sonuçları proje raporu hazırlayarak sunuma hazır hâle getirmelisiniz. Açıklamalarınızda 
şekiller, grafikler, çizimler ve tabloları kullanmak raporunuzun daha kolay anlaşılmasını 
sağlayacaktır.

Sonuç
Artık soruya geri dönmenizin zamanı geldi. Yaptığınız tüm bu çalışmalar, araştır-

malar, deneylerle hipoteziniz sınandı mı? Tekrar tüm yaptıklarınızı bir araya getiriniz ve 
yaptıklarınızı değerlendiriniz. Eğer yaptığınız deney hipotezinizi sınamadı ise nerede 
hata yapmış olabileceğinizi araştırınız. Yönteminizi ya da kullandığınız araç ve gereçleri 
değiştirmek durumunda kalabilirsiniz. Tekrar tekrar denemelisiniz. Bilim sadece cevabı 
bulmak değildir. Bir şeylerin işlemediğini görmek gerçekte biraz bir şey bilmek demek-
tir. Unutmayınız yaptığınız deneyler planladığınız gibi gitmezse bu cevabı bulmanızda 
önemli bir adım olabilir. Sorunuzu cevaplamakla pek çok şey öğrendiniz ama cevabınız 
yeni sorulara neden olabilir. Bulduğunuz başka bilgi ve sorularla ilişkili olabilir. Bu da 
size yeni ufuklar açacaktır. Sorular yeni sorulara bu da yeni size yeni ufuklar açacaktır. 
Yeni hipotezlere götürecektir. Bizi de bilimin derinliklerine…

Kaynak: http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/tubitak_brosur_ogrenci.pdf

yararlanarak düzenlenmiştir.



191

Soru Sor

Konuyla İlgi l i 
Araştırma Yap

Düşün ve  
Yeniden Dene

Hipotez
 Kur

Deneylerle  
Hipotezi  Sına

Sonuçları 
Analiz  Et

Hipotez  
Doğru Sonuçları  

Raporlaştır

Hipotez Yanlış 
ya da Kısmen 

Doğru

B İ L İ M S E L  Y Ö N T E M  B A S A M A K L A R I



192

Bilim Insanı Ol ve Tasarla

1.ProblemiTanımlama

Çözmek istediğiniz bir problemi ve ulaşmak istediğiniz 
hedefi belirleyiniz. Bu problemi seçme nedeninizi yazınız. 
(Belirleyeceğiniz problem eğitim öğretim yılının başından 
itibaren farklı dersler kapsamında yer alan konulara ilişkili 
olması tercih edilir.)
Tanımlanan Problem  :  

Ulaşılmak İstenen Hedef :   

Bu Problemi Seçme Nedenim :   
 

2.HayalEtme

•   Seçtiğiniz probleme yönelik ürününüzü hayal ediniz. Bu 
aşamada kendi çizimlerinizden veya bilgisayar destekli 
ortamda yaptığınız çalışmaları kullanınız.

•   Kullanacağınız malzemeleri ve bu malzemelerin maliyet-
lerini belirleyiniz.

3.Planlama
Tasarım hangi sıraya göre yapacağınızı ve işlemlerinizi 

nasıl yapacağınızı ayrıntılı bir biçimde planlayınız.

4.Tasarlama

Ürününüzü yapmaya başlayınız. Ürünün yapımı bittikten 
sonra çalıştırınız ve beklentinizi karşılayıp karşılamadığını 
sorgulayınız.

Ürününüzde tespit ettiğiniz sorunlarınız var mı? Yazınız.
 

 
 

5.TestEtmeve 
Geliştirme

Ürününüzde tespit ettiğiniz sorunlara yönelik çözümleri üre-
tiniz ve ürününüzü geliştiriniz. Ürününüzü geliştirmek için 
neler yapabileceğinizi yazınız.

 
 
 

6.TanıtvePazarla

Ürününüzü en iyi şekilde anlatacağınız bir tanıtım yapı-
nız. Ürününüzün tanıtımı için gazete, televizyon veya Genel 
Ağ sitelerine vermek üzere bir reklam tasarlayınız veya ürü-
nünüz için kısa film çekiniz.
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Projenin Konusu:

Kullanılacak Yöntem ve Teknikler:

Kullanılacak Malzemeler:

Proje Konusu:

Ürünün Sınanması:

Sınama Sonuçlarının Değerlendirilmesi:
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P N IY A Z I L IM

Projenin Adı:  

Projenin Amacı:  

 

 

 

Kullanılan Yöntem ve Teknikler:  

 

 

Kullanılanılacak Malzemeler:  

 

 

Bulgular:  

 

 

Kaynakça:  

 

 

Özet:  
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PROJEDEĞERLENDİRMEFORMU

ProjeninAdı :...................................
Adı-Soyadı :...................................
ÖğrenciNo. :...................................
Sınıfı :...................................

ÖĞRETMENİNYORUMU
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Not:Yu ka rı da 15 ara sın da ve ri len ler bi rer de re ce dir. Bu ra da önem li olan öğ ren ci le rin ba şa rı sı nı 5 

(çok iyi) dü ze yi ne çı kar mak tır.

BECERİLER

DERECELER
Hiçbir
zaman Nadiren Bazen Sıklıkla Her

Zaman
1 2 3 4 5

I.PROJEHAZIRLAMASÜRECİ
Projenin amacını belirleme
Projeye uygun çalışma planı yapma
Grup içinde görev dağılımı yapma
İhtiyaçları belirleme
Farklı kaynaklardan bilgi toplama
Projeyi plana göre gerçekleştirme
Ekip çalışmasını gerçekleştirme
Proje çalışmasının istekli olarak gerçekleştirilmesi
TOPLAM
II.PROJENİNİÇERİĞİ
Türkçeyi doğru ve düzgün yazma
Bilgilerin doğruluğu
Toplanan bilgilerin analiz edilmesi
Kritik düşünme becerisini gösterme
Yaratıcılık yeteneğini kullanma
TOPLAM
III.SUNUYAPMA
Türkçeyi doğru ve düzgün konuşma
Sorulara cevap verebilme
Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde 
sunma
Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme
Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma
Severek sunu yapma
TOPLAM
GENELTOPLAM
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CEVAP ANAHTARI

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI CEVAP ANAHTARLARI

A. 1. Y    2. D    3. D    4. Y    5. D

B. 1. küreye    2. dönme hareketi    3. Güneş, Dünya, Ay    4. Dünya    5. Dünya

C. 1. D  2. B  3. C  4. B  5. D  6. C  7. A  8. B  9. C  10. D

1. ÜNİTE GÜNEŞ, DÜNYA VE AY

2. ÜNİTE CANLILAR DÜNYASI

B. 1. yumurta ile

 2. memeliler

 3. iki yaşamlı

 4. omurgalı ve omurgasız

 5. çiçeksiz bitki

 6. küf

C. 1. d  2. ç  3. b  4. c  5. a

Ç. 1. B  2. B  3. D  4. C  5. B  6. B  7. A  8. A  9. C  10. C  11. A  12. A

A.

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

Eğrelti otu Papatya Omurgasız Kara 
yosunu

Gül Mantar Mikroskobik 
canlı

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

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

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

Omurgalı

.........

.........

Çiçekli
bitki

Çiçeksiz bitki

Bitkiler

Canlılar

örnektir.

örnektir.

olabilir.

olabilir.

örnektir.

örnektir.

olabilir.
olabilir.

olabilir.
Hayvanlar

olabilir.

Gül

Mantar Mikroskobik 
canlı

Omurgasız

Papatya

Eğrelti otu

Kara 
yosunu
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4. ÜNİTE MADDE VE DEĞİŞİM

A. 1. 2, 5, 6, 10               2. 5, 2, 6               3. 3, 4, 11               4. 1, 9, 12

 5. 2, 3, 4, 5, 6             6. 7                      7. 8

B. Soğuk ortamdaki demir çemberde büzülme, sıcak ortamdaki demir çemberde genleş-
me olayı gözlenir.

 Sıcak sıvı içindeki termometrede yükselme, buz içindeki termometrede sıvı seviyesin-
de alçalma görülür.

C. 1. b  2. a  3. ç  4. d  5. c

Ç. 1. 40oC  2. 6 dk  3. 6 dk.  4. 80oC  5. Kaynama olayı gerçekleştiği için

E.   Çünkü her iki olay da dışarıdan ısı alır.

   Çünkü her iki olay da dışarıya ısı verir.

F. 1. D  2. A  3. D  4. B  5. A  6. C  7. B  8. D  9. A  10. B  11. D

3. ÜNİTE KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME

A. 1. Hava direnci 2. Su direnci  3. Hava direnci  

 4. Su direnci  5. Hava direnci 6. Hava direnci

B. 1. Hovercraft aracı ile su arasında hava da bulunur. Bu nedenle daha hızlı gider.
 2. Su içindeki yüzücüye su direnci, kayakçıya ve masaya sürtünme kuvveti etki eder.
 3. Tekerlek sürtünmeyi azaltarak daha rahat hareket ettirilmesini sağlar.
 4. Birbirine zıt yönlü kuvvetlerdir.
 5. İtme ve çekme kuvvetleridir.
 6. Topun hareket yönü ile kuvvet aynı yönlüdür.
 8. Pürüzlü oluşu sürtünmeyi artırır. Düz oluşu sürtünmeyi azaltır.
 9. Tekerlek, yüzeyle cisim arasındaki sürtünme yüzeyini azaltır. Bu nedenle tekerli 

patenle kolay hareket edilir.
 10. Tekerlekler ile yol arasındaki sürtünmeyi artırmak için takılır.

C. 1. C  2. C  3. A  4. C  5. B  6. A  7. C

Ç. 1. Y  2. Y  3. Y  4. D  5. D  6. D 7. D 8. Y 9. D

D. 1. e  2. a  3. c  4. b  5. ç  6. d
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5. ÜNİTE IŞIĞIN YAYILMASI

B. 1. ç

 2. d

 3. b

 4. c

 5. e

 6. a

A.

önlendiğinde
oluşur.

IŞIK

Madde

Işın

Saydam 
olmayan

Yarı
saydam Saydam

Işığın 
yayılması

Gölge

ile
gösterilir.

ile ilgili
bir olaydır.

karşılaşabilir.

olabilir.

Madde

Gölge

Işın

Işığın 
yayılması

Saydam Yarı saydam

C. 1. C

 2. D

 3. A

 4. D 

 5. B

 6. C

 7. A

 8. D

 9. B
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7. ÜNİTE ELEKTRİK DEVRE ELEMANLARI

6. ÜNİTE İNSAN VE ÇEVRE

A. Devre elemanları

Pil yatağı

Bağlantı kabloları

Kapalı devre

Ampul Pil

Duy Anahtar

Basit elektrik 
devreleri

içerir.açar./kapar.

yerleştirilir.

Bağlantı kabloları

Anahtar

Devre elemanları

Pil yatağı

Pil

Ampul

Duy

yakar.

yerleştirilir.

olabilir.

birleştirir.

A. 1. D  2. D  3. Y  4. Y  5. Y  6. D  7. Y  8. Y  9. D 10. D  11. Y  12. D

B. 1. etkileşim  2. çevre  3. maddeler  4. canlı  5. hava  6. ağaçların  7. su, hava, toprak

Ç. 1. D  2. D  3. C  4. A  5. D  6. D  7. C  8. D  9. A  10. B  11. D
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B. 1. 

+ –

 2. 

+ –

 3. a) ampul  b) pil  c) açık anahtar

 4. Lambalar ışık vermez. Çünkü elektrik enerjisi kablolardan geçerken anahtar kısmın-
da kesintiye uğramaktadır.

 5. Hepsi de aynı parlaklıkta ışık verir.

 6. 

+ +– –

 7. + –

8. Sembollerle çizmek daha kolay olur. Ayrıca bilimsel iletişimi kolaylaştırır.

9. Ampullerin parlaklığı ampul sayısına bağlı olduğu için bağımlı değişkendir.

10. Bir elektrik devresinde pil sayısının değişmesi bağımsız değişkendir. Pil sayısına göre 
ampul parlaklığının değişmesi bağımlı değişkendir. Buna göre bağımlı değişken olan ampul 
parlaklığı pil sayısı artarsa artar, pil sayısı azalırsa azalır.

11. Pil + –  devre anahtarı   bağlantı kabloları  ampul  
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C.  

+ –

Devre elemanı Resmi Sembolü

Anahtar

Bağlantı kablosu

Pil

Ampul

Ç. Elektrik

D. 1. C

 2. A

 3. B

 4. C 

 5. A

 6. B

 7. D

 8. B

+
–
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A
ak kor: Işık sa ça cak be yaz lı ğa va rın ca ya de ğin ısı tıl mış olan.
ala şım: İki ve ya da ha çok me tal den olu şan me tal gö rü nü mün de ka tı ve ya sı vı ka rı şım.
an tif riz: Bir sı vı ya ka tıl dı ğın da o sı vı nın don ma de re ce si ni dü şü re rek don ma sı nı ön le

yen mad de.
an tra sit: Güç lük le tu tu şan, ko ku, du man çı kar ma dan bü yük bir ısı ve re rek ya nan bir 

tür taş kö mü rü.

B
be sin aler ji si: Ba zı can lı la rın birta kım be sin le re kar şı has ta lık de re ce sin de gös ter dik

le ri aşı rı tep ki.

D
dam la: 1. Yu var lak bi çim de, çok kü çük mik tar da sı vı. 2. Dam la lık la kul la nı lan ilaç.
da ra: İçin de mad de ta şı na cak olan bir ka bın boş du ru mun da ki küt le si.
di ya bet: Kan da şeker ora nı nın yük sek ol ma sıy la olu şan has ta lık, şe ker has ta lı ğı.
di ye tis yen: Bes len me uz ma nı.
dön gü: 1. Bir bi ri ni ta kip eden ba sa mak la rın tek rar lan ma sı. 2. Su yun yer yü zü ile 

at mos fer ara sın da ki sü rek li tek rar eden hâl dö nü şü mü.

E
ebe di yen: 1. Son suz ola rak, son suz lu ğa ka dar. 2. Hiç bir za man.
ekip man: Ta kım.

F
fa nus: Ge nel lik le si lin dir bi çi min de olan mum, gaz lam ba sı gi bi ay dın lat ma araç la rı nın 

çev re si ni ka pa tan cam ko ru yu cu.
fu el oil: Ham pet ro lün da mı tıl ma sı so nun da el de edi len ve sı vı ya kıt ola rak kul la nı lan 

ürün.
G

gök ta şı: Ge ze gen le rin ara sın da ha re ket eden ka tı ci sim, ha va ta şı, uzay ta şı.

H
hâl: Bir şe yin için de bu lun du ğu şart la rın ve ya ta şı dı ğı ni te lik le rin bü tü nü, du rum, va zi yet.
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haşere: Böcek.

havza: Dağ veya tepelerle sınırlanmış, suları aynı denize, göle veya ırmağa akan bölge.

İ
içe rik: Bir şe yin için de bu lu nan öge le rin tü mü, muh te va.

ih ti mal: Bir şe yin ola bil me si du ru mu, ola bi lir lik, ola sı lık.

K
kay nak: 1. Bir su yun çık tı ğı yer, kay nar ca, pı nar, mem ba. 2. Bir şe yin çık tı ğı yer, men

şe. 3. Araş tır ma ve in ce le me de ya rar la nı lan bel ge ve ya kim se. 4. Her han gi bir ener ji nin 
olu şup çev re ye ya yıl dı ğı yer. 5. İki me tal ve ya ya pay par ça yı ısıl yol la bir leş tir me yön te mi, 
kay naş tı rıp ya pış tır ma işi.

L
le kan: Kar üze rin de yü rü me yi ko lay laş tı ran ve ayak ka bı ya ta kı lan ge niş ta ban lı ayak lık.

M
mas ke: 1. Bo ya lı kar ton, ku maş, plas tik ten ya pıl mış olan ve baş ka la rın ca ta nın ma mak 

için yü ze ge çi ri le rek kul la nı lan yap ma yüz. 2. Ko run mak için özel ola rak ya pıl mış, yü ze 
ge çi ri len şey.

ma ya: Ba zı be sin le rin ya pı mın da ma ya lan ma yı sağ la mak için kul la nı lan mad de.

ma ya lan ma: 1. Or ga nik mad de le rin ba zı mik ro or ga niz ma lar ca sal gı la nan en zim ler 
et ki siy le uğ ra dık la rı de ği şik lik. 2. Ma ya nın et ki siy le ek şi yip ka bar ma.

mi ka: Püs kü rük ve baş ka laş mış ka ya lar için de bu lu nan, alü min yum si li kat ile po tas
yum dan oluş muş, yap rak lar du ru mun da ay rı la bi len par lak bir mi ne ral.

mo to rin: Ba zı mo tor lu ta şıt la rda kul la nı lan bir yakıt.

Ö
öz deş: Bir bi ri nin ay nı olan ve ay nı özel lik le ri gös te ren.

P
pa no: 1. Üze ri ne bil di ri, açık la ma ve ya ta nıt ma kâ ğıt la rı tut tur mak için ha zır lan mış lev

ha. 2. Ağaç du var kap la ma la rı na ve ya du var la ra, ta van la ra süs için ko nu lan re sim.

pa ra zit: Baş ka bir can lı nın için de ya da üze rin de be sin ve ba rı nak sağ la mak için ken di 
ya ra rı na fa kat o can lı ya za rar ve re rek ya şa yan can lı.
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pet şi şe: Nay lon dan ya pıl mış içe cek ka bı.

preparat: Kullanıma hazır duruma getirilmiş, hazırlanmış.

pos ter: Du va ra asıl mak üze re kul la nı lan bü yük boy re sim.

S
sa ğa nak: Bir den bi re baş la yan, ge nel lik le kı sa sü ren şid det li yağ mur.

si mü las yon: Bir mo del ara cı lı ğı ile ger çek bir sis tem hak kın da bil gi edin mek için ya pı
lan de ney ler.

so ğu rul ma: Gaz, ışık ve se sin ka tı ve ya sı vı mad de ler ta ra fın dan emil me si işi.

stra for: Ya lı tım ama cı için kul la nı lan ge nel lik le lev ha hâ lin de bu lu nan mad de, kö pük.

streç film: Gı da mad de le ri nin bo zul ma sı nı en gel le yen ko ru yu cu in ce ör tü.

süz geç: 1. Sı vı la rı süz me ye ya ra yan araç. 2. Bir akış kan da ki ya ban cı mad de le ri 
sü züp ayı ran alet ve ya alet ler den olu şan dü ze nek, fil tre.

Ş
şa si: Oto mo bi lin üze ri ne ka ro ser otur tu lan is ke let bö lü mü.

T
tah min: 1. Yak la şık ola rak de ğer len dir me, oran la ma. 2. Ak la, sez gi ye ve ya ba zı ve ri

le re da ya na rak ge le cek bir şe yi ve ya ola yı kes tir me. 3. Ön ce den kes ti ri len, dü şü nü len şey.

tek no lo ji: 1. Bir sa na yi da lı ile il gi li ya pım yön tem le ri ni, kul la nı lan araç ge reç le rin, 
ta kım la rın iş lem yön tem le ri ni ve alet le ri kap sa yan bil gi. 2. Bi lim le re, sa nat la ra ve mes lek
le re öz gü tek nik te rim le rin bü tü nü.

te lek: Kuş la rın göv de, ka nat ve kuy ru ğun da bu lu nan; uç ma, ör tü ve kuy ruk te lek le ri 
ola rak üçe ay rı lan, çe şit li renk ler de ka lın ek sen li tüy.

tes ti: Kulp lu, ge niş göv de li, dar bo ğaz lı, em zik li ve ya em zik siz ola bi len top rak kap.

teş his et mek: 1. Kim ve ne ol du ğu nu an la mak, ta nı mak, seç mek. 2. El de bu lu nan 
ve ri le re, bel ge le re gö re bir du ru mun se bep le ri ni, ni te lik le ri ni tes pit et mek.

Z
ze hir: Or ga niz ma ya gi rin ce kim ya sal et ki siy le fiz yo lo jik gö rev le ri bo zan ve mik ta rı na 

gö re can lı yı öl dü re bi len mad de, ağı.
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