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

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

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

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!
		
Mehmet Âkif Ersoy
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Gençliğe Hitabe
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini,
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel,
senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden
mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır.
Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen,
vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini
düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette
tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar,
bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.
Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün
tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her
köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve
daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar
gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar
sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit
edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi
vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun
kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.
			

Mustafa Kemal Atatürk
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Güvenlik Sembollerimiz
Fen Bilimleri dersi etkinliksiz düşünülemez. Kitabımızda birbirinden farklı, eğlenceli etkinlikler yer
almaktadır. Etkinliklerin yapımından önce kullanacağımız araç ve gereçleri eksiksiz bir şekilde temin
etmeye çalışmalıyız. Etkinliklerimizi güvenli bir şekilde yapabilmek için aşağıda verilen güvenlik sembollerine dikkat etmeliyiz. Bu sembollerin neleri ifade ettiğini aşağıdaki tabloyu okuyarak öğrenelim.
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Kitabımızı Tanıyalım
1.

Ünite Girişi Ünitenin adı ve numarasının yer al-

VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER

dığı bölümdür. Her ünitenin ayrı bir rengi vardır.

ÜNİTE

Bu ünitede neler öğreneceğiz?
Ünite bittiğinde elde edeceğiniz kazanımların
yer aldığı bölümdür.
Konu girişleri

Alt başlık

Hangi konunun başladığını belirtir.

Ana konunun alt başlığıdır.
BU ÜNİTEDE NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?
• Hayvan ve bitki hücrelerin temel kısımlarını ve görevlerini karşılaştıracaksınız.
• Hücrenin yapısı öğrenip hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklayacaksınız.
• Destek ve hareket , solunum, dolaşım sistemlerini oluşturan yapıları ve görevlerini öğreneceksiniz.
• Destek ve hareket , solunum, dolaşım sistemlerinin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri belirleyeceksiniz.

Mavi şerit içinde verilmiştir.

Mavi renkte yazılır.

1313

Ara, bul ve hazırlan
Konuyla ilgili araştırma
inceleme, sunun hazırlama

Etkinlik / Doğru, Yanlış Hareketler

çalışmalarının yönlendirildiği
bölümlerdir. Kırmızı şeritle

Yukarıdaki görsellerde oturma ve bir eşyayı kaldırma şekillerini inceleyiniz. Bunlardan hangileri
sizce doğru olabilir? Hangilerinde iskelet ve kas sisteminiz daha çok zorlanacaktır? Nedenlerini
arkadaşlarınızla tartışınız.

MADDENİN ISIYLA İLİŞKİSİ
Isı Nasıl İletilir?

gösterilmektedir.

Her yer, beyaz bir örtü ile örtülmüş gibi karla kaplı. Hava soğuk.
Eve girdiğinizde odanın çok soğuk olduğunu hissettiniz. Sobayı yakarak yanına oturdunuz. Isınmak için ellerinizi sobaya uzattınız. Henüz
oda ısınmadığı için paltonuzu çıkartmadınız. Bir süre sonra odanın her
yeri ısındı. Paltonuzu çıkarttınız. Sobayı yaktıktan sonra soba ile hava
tanecikleri arasında nasıl bir olay gerçekleşmiş olabilir? Soba tüm odayı, nasıl ısıtmış olabilir?

Ara, Bul ve Hazırlan
Vücudumuzun destek ve hareket sisteminin sağlığını korumak için neler yapmamız gerektiğini,
araştırınız ve topladığınız bilgileri arkadaşlarınıza sununuz.

5. Sınıfta Fen Bilimleri dersinde ısının bir enerji olduğunu ve sıcak olan maddeden soğuk
olana doğru akabildiğini öğrenmiştiniz. Bu enerji akışı nasıl gerçekleşmektedir? Sıcak ve soğuk maddelerin tanecikleri, hareketlilik bakımından farklı mıdır?

İskelet ve kasların düzgün çalışması hareketlerin şeklini belirler. Buna göre iyi çalışmayan ya da
yaralanmış kemik ve kaslar, hareket yeteneğini olumsuz etkiler. Kemiklerle ilgili sağlık sorunları, genellikle kemik çatlamaları ya da kırılmalarıdır. Kemik, oluşan kırıkları tamir etme yeteneğine sahiptir. Kırık
ya da çatlaklar oluştuğunda o bölge alçıya alınır. Bu sayede
hareketsiz kalan kemikler, doğru ve daha hızlı birleşir.

Isıtılan Maddenin Taneciklerinin Hareketi
Maddelerin taneciklerden oluştuğunu ve hareketli olduklarını
öğrenmiştiniz. Maddeyi oluşturan tanecikler titreme, öteleme ve
dönme hareketi yapabilmektedir. Isıtılan maddelerin taneciklerinin hareketleri nasıl değişmektedir?

Kemiklerin farklı tedavi yöntemleri vardır. Kemiklerin kırık
olan bölgelerine, kemikten yamalar yapılabilmektedir. Günümüzde kırıklar için kullanılan yaygın yöntemlerden biri de platin
çubuk takma yöntemidir. Bu yöntemde, platin çubuklarla birleştirilen kemiklerin kaynaşması sağlanmaktadır.
Günümüzde, onarılması imkânsız kol ve bacakların yerine
protez olanları kullanılabilmektedir. Protez kol ve bacaklar, kişinin hareketlerini daha rahat yapabilmesine, yardımcı olmaktadır. Örneğin, aşağıdaki resimde görüldüğü
gibi bir koşucu protez bir bacakla koşu yarışlarına katılabilmektedir.
Kaslar, kemiklere bağlandığı bağlar sayesinde kemiği çekerek kemiğin hareket etmesini sağlar. Kası
aşırı gerginleştiren hareket sonucu bu bağlar zarar görebilmektedir. Bunun dışında çarpma ile kaslarda ezilme ortaya çıkabilmektedir. Kopan kas bağları, ameliyat ile tedavi edilebilmektedir. Kas ezilmelerinde ise bandaj yapılmaktadır.
Kemikleriniz ya da kaslarınıza gelecek zararları en aza indirmek, onlara iyi bakmaya bağlıdır. Bu nedenle kemiklerinizi ve
kaslarınızı dayanıklı hâle getirmek önemlidir. Düzenli beslenme, spor ve egzersiz yapma, kemik ve kas sağlığı için önemlidir. Kemiklerin yapısında kalsiyum vardır. Gelişim çağında,
yeteri miktar kalsiyum ve D vitamini tüketmek önemlidir.
34

Yazın hava sıcaklığının 38°C olduğunu düşününüz. Serinlemek
için bir dondurma aldınız. Katı hâldeki dondurma bir süre sonra eriyip
külahtan akmaya başladı. Çok soğuk olan dondurma ile sıcak hava
arasında gerçekleşen olay nedir? Dondurma ve havanın tanecikleri bu
olaylar nasıl etkilenmiştir?

DENEY / Hareketlenmenin Nedeni: Isı

•
•

Alt başlığın altındaki başlıklar

•

Alt başlıkların altında yer alan
35

•
•
•
•

konular kırmızı başlıkla belirtilir.

Nasıl Yapacağız?
Küçük pamuk parçalarını, top hâline getirerek beherin
içine atınız.
Beherin üçte ikisine kadar su doldurup suyu yavaş yavaş
ısıtınız.
Su içindeki küçük pamuk toplarının hareketlerini gözlemleyiniz.

Araç ve Gereç

•
•
•
•

İspirto ocağı
Beherglas
Su
Pamuk

Yorumlayalım, Sonuçlandıralım.
Beherdeki suyun ısınması sırasında, sudaki hareket nasıl etkilendi?
Hareket edenler tek bir molekül mü yoksa molekül kümeleri midir?
Bu deneyde ısı veren ve ısı alan maddeler nelerdir?
Su, ısı kaynağından ısıyı nasıl almış olabilir?

128

Bilgiyi Kullanalım
Norveç’in başkenti Oslo’ya 175 kilometre uzaktaki Rjukan kenti, kışın 6 ay boyunca güneşsiz ve
gölgede yaşıyor. Zira kent derin bir vadinin tam dibinde kurulmuş. Fakat 100 yıllık bir rüya gerçek oluyor ve kent kışın da güneşe kavuşmaya hazırlanıyor. Kent merkezinin 450 metre üstündeki tepelere 3
dev ayna yerleştirildi. Aynalar bilgisayar kontrollü olacak ve Güneşi takip edecek. Sizce, mühendisler,
hangi bilgiden yararlanarak kentin aydınlanma problemini çözmüşler?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Deney

Güvenlik ikonları

Konunun kavranması için

Deney yaparken dikkat

yapacağınız uygulamalardır.

etmeniz gereken nokta-

Deneyler ile konuları kavrama-

ları belirten işaretlerdir.

nız kolaylaşacaktır. Mavi kutu ve
Bilgiden Üretilen Teknoloji
Günümüzde ışığı yansıtarak içerisi aydınlanan evler tasarlanmaktadır. Bu evlerde çatı üzerine
yerleştirilen özel akrilik kubbe, gün ışığını, yansıtıcı kanala aktarır. Yansıtıcı kanal sistemine giren
gün ışığı, kanalın yüksek yansıtma özelliği sayesinde ayna gibi yansıyarak ışığı içeri iletilir. Kanaldan
içeri gelen ışık, özel bir bölümden geçerek her ışığın yere eşit dağılmasını sağlar. Bu sayede binada
doğal bir aydınlatma sağlanmış olur.

çerçeve içinde verilmiştir.

Bilgiden üretilen teknoloji
Konuda geçen bilgilerin teknoloji
üretmek için nasıl kullanıldığını
106

öğrenebileceğiniz bölümlerdir.
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Bilgiyi kullanalım
Günlük hayattan örnekler üzerinde
konuyla ilgili pekiştirme çalışmalarını
bulabileceğiniz bölümlerdir.

Proje Yapalım

Proje yapalım

Maddelerin öğrendiğiniz özelliklerini düşünerek katı, sıvı ve gaz maddeleri gösteren modeller tasarlayınız.

Konuyla ilgili hazırlayabile-

Etkinlik / Maddenin Halleri
1.

ceğiniz projelerin bulunduğu

Aşağıda, maddenin üç hâline ait özellikler verilmiştir. Bu özelliklerin maddenin hangi hâline ait
olduğunu (✔) işareti koyarak gösteriniz.
Özellikler

Katı

Sıvı

Gaz

Tanecikleri, hızlı hareket eder.

bölümlerdir. Bu proje çalışmala-

Tanecikleri, öteleme ve titreşim hareketi yapar.
Tanecikler birbirine hiç temas etmez.
Tanecikler bağımsız hareket etmez.

rı ile konu hakkında daha fazla

Gaz hâlde bulunan maddenin belirli bir şekli yoktur.
Az hacimde çok fazla tanecik vardır.
2.

Aşağıda verilen şemada, boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.

bilgiye sahip olabileceksiniz.

Etkinlik

Maddenin Hâlleri

Konuyla ilgili öğrendiklerinizi
………………………………
………………………………
………………………………

Katı

Tahta

Gaz hâlindeki maddelerin belirli bir hacmi ve şekli
yoktur. Tanecikler, her yönde
serbestçe hareket edebilir.

………………………………
………………………………
………………………………

…………

…………

etkinliklerle pekiştireceğiniz

Gaz

bölümlerdir. Mor şerit içinde

Hava

etkinlik adı yer almaktadır.
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DENEY / Çiçeğin Kısımları
Nasıl Yapalım?

Araç ve Gereç

4-5 kişilik gruplar oluşturunuz.

•
•
•
•
•
•

Meraklısına
Konuyla ilgili ilginç bilgileri bulabileceği-

•
•

niz bölümlerdir. Bu bölümler konuyla ilgili

•
•
•
•
•

bilgi zenginliğinizi sağlayacak ve konuya

Çiçeğinizin kısımlarını büyüteçle inceleyiniz.

•
•
•

Çiçeği ters tutarak beyaz kağıt üzerine silkeleyiniz.
Kağıt üzerine düşen tozları, büyüteçle inceleyiniz.
Çiçeğin kısımlarını en dıştan başlayarak ayırınız.

Bistüri
Tüyüteç
Farklı çiçekler( gül, sardunya, zambak, gelincik gibi …)

Ayırdığınız kısımları büyüteçle inceleyiniz.
Çiçeğin tam ortasında yer alan dişi organı bistüri ile boyuna kesiniz.
Dişi organın ayırdığınız parçalarını, büyüteçle inceleyiniz.
Büyüteçle incelediğiniz yapıların görevlerini, tahmin etmeye çalışınız.
Yorumlayalım, Sonuçlandıralım.
Çiçek tozları çiçeğin neresinden döküldü?
Çiçek tozlarının görevi sizce ne olabilir?
Çiçeğin taç yaprakları ile çanak yaprakları arasında hangi farkları gözlemlediniz?
Taç yaprakların renkli ve kokulu olmasının bitkiye yararı ne olabilir?
Dişi ve erkek organ arasında nasıl bir fark gözlemlediniz?

ilginizi artıracaktır.
Meraklısına
Zooloji, biyolojinin hayvanları çeşitli yönleriyle inceleyen bilim
dalıdır. Eski çağlarda yaşamış, soyu tükenmiş olan hayvanlar ile
günümüzde yaşamakta olan hayvanların üreme, büyüme, gelişme
özellikleri, beslenme biçimleri, davranışları, sağlığı gibi pek çok konuyla ilgilenmektedir. Uzmanlık alanı zooloji olan bilim insanlarına
zoolog adı verilir.
Hayvan sağlığının korunması için önlemler alan hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavisini yapan, cerrahi bazı uygulamalarda
bulunan hekimler ise veterinerlerdir. Büyük ve küçük baş hayvanların, su canlılarının, arıların, kümes
hayvanlarının vb. pek çok hayvan türünün beslenmesi, üretimi, yetiştirilmesi, ıslahı, verimliliklerinin
artırılması veterinerlik mesleğinin çalışma alanına girer. Ayrıca hayvansal ürünlerin insan tüketimine
uygunluğunun denetlenmesi de veterinerliğin uygulama alanlarına girmektedir.
Elektronik aletlerde birçok devre elemanları kullanılır.
Bunlar karmaşık yapılar oluşturup farklı görevleri yapar.
Bu görev farklılıklarına rağmen ortak noktaları da vardır.
Bunlardan biri her devre elemanı iki ucu bulunacak şekilde yapılmasıdır. Diğeri de devre elemanları iletken ve
yalıtkanlardan yapıldığından her birinin direnci olduğudur.
Devre elemanlarının direncini ölçmek için dirençölçer
(ohmmetre) denilen aletler yapılmıştır. Direnç ölçerden
çıkan iki uç vardır. Bu uçların her biri devrenin ayrı ayrı iki
ucuna dokundurularak direnci ölçülebilir. Dirençölçerlerin
analog ve dijital olmak üzere iki çeşidi kullanılmaktadır.
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Ünite Sonu Değerlendirme Soruları
A. Aşağıda verilen ifadeleri tablodaki kavramlarla uygun olarak tamamlayınız.

Dijital direçölçer

Analog direçölçer

OKUMA PARÇASI
Georg Simon Ohm
1789’da bir çilingirin oğlu olan Ohm, çocukluğunun çoğunu babasının yanında çalışarak geçirmiştir. Ohm’un matematik ve fene ilgisi yüksektir. Maddi durumları kötü olmasına rağmen babası bilimsel kitaplar
almaktan vazgeçmemiştir. Ohm 1817 yılında Köln Lisesi’nde öğretmenliğe başlamıştır. Bu sırada okulun laboratuarında araştırmalar yapmıştır. Bugün “ohm kanunu” olarak bilinen çalışmasını 1827’de çıkardığı
kitabında yayımlamıştır. Kitabında kendi donanımını kullanarak yaptığı araştırmaları yazmıştır. Bir telden geçen akımın geçtiği alanla doğru
orantılı ve uzunluğuyla ters orantılı olduğunu bulmuştur. Deney sonuçlarını kullanarak, gerilim akım ve direnç arasındaki matematiksel bağıntıyı
göstermiştir. Bu denklem oldukça büyük bir gelişmeydi çünkü elektrik
devrelerin analizlerinin yapılmasının başlangıcını ve temelini oluşturuyordu. Ayrıca o dönem fen
bilimleri ile ilgili olayları açıklamak için matematik kullanılmıyordu. Bu nedenle Ohm’un denklemi
onun iyi bir araştırmacı olduğunun kanıtıydı. Hayatının bundan sonraki bölümnde Köln, Nürnberg
ve Münih Üniversitelerinde profesörlük görevi yaptı. Ohm’un adı öldükten yaklaşık 30 yıl sonra
anısına direnç birimi olarak kullanılmaya başlandı.
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Okuma parçası
Konuyla ilgili olayları ya da bilim
insanlarını anlatan metinleri

Ünite değerlendirme soruları
Ünitenin sonunda yer alan konularla ilgili değerlendirme soru-

Isının
korunması

ışıma

iletim

ısı
alışverişi

mantolama

fosil

hareket

ısı yalıtımı

soğuk

konveksiyon

sıcak

enerjisi
yenilenebilir

•
•
•
•
•

Isı alan maddelerin taneciklerinin ……………….…………………………. artar.

•
•

Güneş dünyamızı …………………….. yoluyla ısıtır.

•
•
•

Binalardaki ısı kaybını yavaşlatma işlemine …………………………………. denir.

Isı akışı ……………… maddelerden soğuk maddelere doğrudur.
Sıcaklığı farklı olan maddeler arasında ……………………………….. gözlenir.
Metallerde ısı ...............…………………………………………... yoluyla yayılır.
Kaloriferdeki ısıtma sistemi ısının ………………………….. yoluyla yayılmasının bir sonucudur.
Kışın üşümemek yazın sıcaktan bunalmamak için binaların dışına ………………………….
yapmalıyız.
Kömür, petrol, doğal gaz gibi yakıtlara ……………………… yakıtlar denir.
Çevreyi kirletmeyen yakıtlar ……………………… enerji kaynaklarıdır.

larının bulunduğu bölümdür. Bu
bölüm boşluk doldurma, doğru,
yanlış çalışması ve çoktan

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarının başına “D” yanlış olanların başına “Y” harfini yazınız.

( ) Isı akışı, sıcak maddelerden soğuk maddelere doğrudur.
( ) Isı alan taneciklerin hareket enerjsi de artar.
( ) Isı alan maddelerin yoğunlukları artar.
( ) Aralarında ısı alışverişi olan iki maddenin son sıcaklıkları kesinlikle aynıdır.

seçmeli sorulardan oluşur. Bu

( ) Kışın tahta banklarda oturmak demir banklarda oturmaktan daha soğuktur.

bölümlerde konu ilgili bilgilerini-

( ) Kömür, odun katı yakıtlardandır.

zi değerlendirebileceksiniz.

bulabileceğiniz bölümlerdir. Bu
bölümlerde bilim insanlarının çalışmalarını ve hayatlarından ilginç
bölümleri bulabileceksiniz.
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( ) Binaların dış cepheleri demir olsaydı ısı yalıtımı daha iyi olurdu.
( ) Petrol yenilenebilen yakıtlardandır.
( ) Işıma yoluyla Güneş’ten gelen ışınlar ısıyı Dünya’ya taşır.
( ) Tencerelerin kendisi metal sapı ısı yalıtımı için plastik ya da tahtadan yapılır.
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1.

VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER

ÜNİTE

BU ÜNİTEDE NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?
• Hayvan ve bitki hücrelerinin temel kısımlarını ve görevlerini karşılaştıracaksınız.
• Hücrenin yapısını öğrenip  hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklayacaksınız.
• Destek, hareket, solunum ve dolaşım sistemlerini oluşturan yapıları ve bu yapıların görevlerini öğreneceksiniz.
• Destek, hareket , solunum ve dolaşım sistemlerinin sağlığı için yapılması gereken  davranışları belirleyeceksiniz.

1313

Canlılık Hücreyle Başlar

Bir ayçiçeği tarlasına uzaktan bakıldığında, tarlanın üzerine
sarı bir halı serilmiş gibi görünür. Tarlaya yaklaştıkça sarı halı gibi
görünen yerleri çiçeklerin kapladığını fark edersiniz. Biraz daha
yaklaştığınızda çiçeklerin yapraklarını görmeye başlarsınız. İyice
yaklaştığınızda ayçiçeklerinin çekirdeklerini rahatlıkla görebilirsiniz. Uzaktan fark edemediğiniz ayrıntıları, yapılara yaklaştığınızda
rahatlıkla görebilirsiniz. Sizce ayçiçeğine, daha fazla ne kadar yaklaşılabilir? Ayçiçeğinin çekirdeklerini ya da yapraklarını oluşturan
daha küçük yapılar var mıdır?   Bu yapıları, çıplak gözle görebilmeniz mümkün müdür? Bu konuda size, nasıl bir araç yardımcı
olabilir?
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Canlılığın En Küçük Odaları; Hücreler
Ayçiçek yapraklarının nelerden oluştuğunu çok merak
ediyorum. Bitkiler ve hayvanlar göremediğimiz daha küçük yapılardan mı oluşmuştur? Hayvan ve bitkilerin gözle görülmez yapıları varsa bu yapılar birbirlerinin benzeri
midir?  Bu canlıları, nasıl inceleyebilirim Kerem?

Bu incelemeyi yapmana yardımcı olabilirim. Bitkiyi mikroskopla incelemeye ne dersin?
Daha önce mikroskop ile tanışmıştın. Şimdi onu kullanabilirsin.  

Canlılara yaklaştıkça onların ayrıntılarını görebilirsiniz. Varlıklara, ne kadar yaklaşılırsa yaklaşılsın
çıplak gözle görülebilen ayrıntılar sınırlıdır. Bir canlının gözle göremediğiniz yapılarını, incelemek istediğinizi düşününüz. Bunu yapabilmek için çok küçülüp bitkinin içine girebilirsiniz. Tabi ki bunun için
küçültücü bir cihaza ihtiyaç vardır. Böyle bir cihaz yoksa bitkiyi görebileceğiniz kadar büyütebilirsiniz.
Bunu da daha önce özelliklerini tanıdığınız mikroskopla yapabilirsiniz. Mikroskop ile bitki ve hayvanın en
küçük yapılarını arkadaşlarınızla inceleyiniz.

DENEY / Canlıyı Oluşturan En Küçük Yapılar
Nasıl Yapalım?

•
•
•
•
•
•
•

Araç ve Gereç

1. AŞAMA
Öğretmeninizin gözetiminde soğanı, bisturi ile bölünüz.
Pens yardımıyla soğan zarını ayırınız.
İncelenecek soğan zarını, lam üzerine koyunuz.
Damlalığı kullanarak lam üzerindeki zara, su damlatınız.
Su damlattığınız zarın üzerini lamel ile kapatınız. Bu işlemi
yaparken iki cam arasında hava kabarcığı kalmamasına
dikkat ediniz.
Hazırladığınız örneği (preparat), mikroskoba yerleştirerek
gözlemleyiniz.
Gözleminizi “1. Aşamada Gözlem” kutucuğuna çiziniz.
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• Mikroskop
• Büyüteç
• Kuru soğan
• Lam (2 adet)
• Lamel (2 adet)
• Su
• Damlalık
• Bisturi
• Pens
• Metilen mavisi ya da lyot
çözeltisi

• Kürdan

•
•
•
•
•
•
•

2. AŞAMA
Lam üzerine bir miktar su damlatınız.
Öğretmeniniz bir kürdanın ucunu kendi diline sürterek hücre örneği alsın.
Öğretmeniniz dilinin ucuna sürdüğü kürdanın ucunu, lam üzerindeki su damlasının içine batırsın.
Lam üzerindeki suyu, lamel ile kapatınız. Bu işlemi yaparken iki cam arasında hava kabarcığı
kalmamasına dikkat ediniz.
Hazırladığınız örnekteki lamelin kenarına, metilen mavisi ya da iyot çözeltisi damlatınız.
Hazırladığınız preparatı mikroskoba yerleştiriniz.
Gözleminizi “2. Aşamada Gözlem” kutucuğuna çiziniz.
1. Aşamada Gözlem

•
•
•

2. Aşamada Gözlem

Yorumlayalım, Sonuçlandıralım
Her iki gözlemde incelediğiniz yapıları, şekilleri bakımından karşılaştırınız.
Soğan zarından ve öğretmeninizin dilinden alınan örneklerin mikroskoptaki görüntülerinde benzer
ve farklı yönler nelerdir?
İki gözlemde incelediğiniz yapılar, tüm canlılarda bulunuyor olabilir mi? Tartışınız.

Soğan zarı ve öğretmeninizin dilinin üzerinden alınan örnekleri “Canlıyı Oluşturan En Küçük Yapılar”
deneyinde incelediniz. Gözle görülemeyecek kadar küçük yapıları ancak mikroskop ile gözleyebilirsiniz.
Bu iki örnekte olduğu gibi canlıyı oluşturan en küçük yapılara hücre denir. Hücrelerden daha küçük yapılar da bulunmaktadır. Hücrenin özelliği, canlılık özelliği gösteren en küçük yapı olmasıdır.  
5. Sınıf Fen Bilimleri dersinde canlıları; hayvanlar, bitkiler, mantarlar ve mikroskobik canlılar olarak
sınıflandırdığınızı hatırlayınız.

Canlılar

Hayvanlar

Bitkiler

Mantarlar
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Mikroskobik
canlılar

Bu sınıflandırmaya göre “insan”, hayvan sınıfında yer alıyordu. Bu nedenle öğretmeninizin dilinden
alınan örnekle hayvan hücresini incelediniz. Soğan zarından alınan örnekte ise bitki hücresini incelediniz. Aşağıda Ece’nin mikroskopta incelediği örnekleri görebilirsiniz. Sizin gözlemlediklerinize benziyor
öyle değil mi?

Kerem, haklıymışsın. Mikroskop ile canlının en küçük yapı birimi
olan hücreleri görebiliyorum. Bitki ve hayvan hücreleri, birbirinden
farklı şekillere sahip.

Bitki ve hayvan hücrelerinin, ilk gözlemlenen farkı şekilleridir.
Bitki hücreleri, köşeli yapıya sahiptir. Hayvan hücreleri ise yuvarlak ve oval yapıdadır. Ancak iki hücre çeşidinde ortak yapılar
da vardır. Bunlar, hücreyi çevreleyen hücre zarı, ortalarında bulunan bir çekirdek ve içini dolduran sıvısı sitoplazmadır.

Hayvan Hücresi

Hücre zarı

Çekirdek

Sitoplazma

Hücre Duvarı

Bitki Hücresi
17

Tüm hücrelerde hücre zarı, çekirdek ve sitoplazma adında üç ana bölüm bulunur. Bu bölümler, hücrede hangi görevleri yerine getirmektedir?

Yukarıda verilen resmi inceleyiniz. Hücre de bu resimdeki gibi bahçeli bir eve benzer. Evin sınırlarını
belirleyen ve dışarıdan gelenlerin eve girmesini engelleyen çit vardır. Hücre zarı ise hücrenin şeklini
belirler. Hücre zarı, seçici geçirgendir. Bu özelliği sayesinde dışarıdan gelen her madde içeri giremez.
Hücre zarı, canlıdır.
Bahçeli evin kurulduğu alan üzerinde, her türlü yaşamsal faaliyet gerçekleştirilebilir.
Hücrede ise zarın içini dolduran bir sıvı vardır. Bu sıvı sitoplazmadır. Sitoplazma, hücre içindeki beslenme, solunum, boşaltım gibi her türlü yaşamsal olayın gerçekleştiği
sıvıdır. Sitoplazma, çoğunluğu sudan oluşan, şeffaf ve akıcı bir sıvıdır.
Bahçeli evde, yaşamı kontrol eden ve yöneten evin sahibidir. Evin sahibi, bahçenin içindeki evde yaşar. Hücrede de yaşamsal olayları, kontrol eden ve yöneten
çekirdektir. Çekirdeğin içinde canlının ayak şekli, göz rengi, boyu, yaprak şekli
gibi özellikleri taşıyan ipliksi yapılar bulunur.
Hücrenin ana bölümleri dışında, sitoplazmada  yaşamsal olayları
gerçekleştiren farklı yapıları da vardır. Bu yapılara organel denir.
“Canlıyı Oluşturan En Küçük Yapılar” deneyinde soğan zarını incelerken kullandığınız mikroskopla organelleri görmek zordur. Bu yapılar çok küçüktür. Hücrenin bütün yapılarını görmek için daha çok
büyütme özelliğine sahip mikroskoplar kullanılır. Hücre içindeki
bu yapılar yani organeller, hücredeki beslenme, solunum, boşaltım gibi önemli olaylarda görevlidir. Bu organelleri tanımaya ne dersiniz?

18

Golgi cisimciği: Salgı maddeleri üretir. Ayrıca salgıları, kesecikler şeklinde
paketler.

Sentriyoller: Hayvan hücresinde çiftler hâlinde bulunurken bitki hücresinde
yoktur. Hücrenin bölünmesinde görevlidir.

Ribozom: Protein sentezleme ile görevlidir.

Lizozom: Hücredeki sindirimde görevlidir. Aynı zamanda yaşlanmış ve yıpranmış hücrelerin kendi kendisini sindirerek yok etmesini sağlar.

Mitokondri: Hücrelerin ihtiyacı olan enerjiyi üretir.

Endoplazmik retikulum: Hücrede maddelerin taşınmasını sağlar. Hücre
içini ağ gibi sararak yollar oluşturur.

Koful: Hücreye zarar verebilecek ya da fazla olan maddeleri depo eder.
Bitki hücresinde az sayıda ve büyüktür. Hayvan hücresinde ise çok sayıda ve
küçüktür.
golgi cisimciği

sentriyol
endoplazmik retikulum
koful
mitokondri

ribozom

lizozom
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Ece, bitki hücresini büyütebilsek böyle görünecektir. Bitki hücresinde, hayvan hücresinden farklı olarak hücre
duvarı bulunmaktadır. Hücre duvarı, hücre zarının dış kısmını çevreler. Bu duvar sayesinde bitkiler daha dayanıklı hâle gelerek dış etkilerden korunur. Ayrıca, bitki hücresinde, hücre duvarından başka kloroplastın da
bulunduğunu unutmamalısın.

hücre duvarı
endoplazmik retikulum

mitokondri

Kloroplast: Bitki hücresinde
bulunan, hayvan hücresinde bulunmayan kloroplast, bitkinin besin ve
oksijen üretmesini sağlar. Ayrıca
yeşil renkli olduğu için bitkinin yeşil
görünmesinin sağlar.

golgi cisimciği

koful

ribozom

Hücrenin, nesilden nesile aktarılan kalıtsal özelliklerini taşıyarak onu yöneten yapıları çekirdekte bulunur. Hücrenin çekirdeği genellikle hücrenin ortasında ve ortasına yakın bir yerde bulunur. Ancak bitki
hücrelerindeki kofullar büyük olduğu için çekirdek genellikle hücre zarına yakın bir yerdedir.
“Canlıyı Oluşturan En Küçük Yapılar” deneyinde soğan zarındaki hücreleri incelemiştiniz. Soğan zarındaki hücrelerin bitki hücrelerine, ağız içindeki hücrelerin ise hayvan hücrelerine örnek olduğunu öğrenmiştiniz. Bitki ve hayvan hücreleri, bazı özellikleri bakımından birbirinden farklılıklar gösterir. Aşağıdaki
çizelgede farklılıkları verilen bitki ve hayvan hücrelerini inceleyiniz.
Bitki Hücresi

Hayvan Hücresi

Köşeli bir şekle sahiptir.

Oval bir şekle sahiptir.

Kloroplast bulunur.

Kloroplast bulunmaz.

Sentriyolleri yoktur.

Sentriyolleri vardır.

Hücre duvarı vardır.

Hücre duvarı yoktur.

Kofulları büyük ve az sayıdadır.

Kofulları küçük ve çok sayıdadır.
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Bitki ve hayvan hücrelerindeki farklılıkları öğrendiniz. Şimdi, bir etkinlik yaparak öğrendiklerinizi pekiştiriniz.

Etkinlik/Bitki ve Hayvan Hücrelerini Karşılaştıralım
A. Aşağıda hücreyi oluşturan yapı ve organeller, numaralandırılmış olarak verilmiştir. Buna göre
bitki ve hayvan hücrelerinde bulunma durumlarına göre Venn şemasına numaralarını yazarak yerleştiriniz.
  1. Hücre zarı
  2. Hücre duvarı
  3. Mitokondri
  4. Kloroplast
  5. Sentriyol
  6. Koful
  7. Endoplazmik retikulum
  8. Golgi cisimciği
  9. Ribozom
10. Lizozom
11. Sitoplazma
12. Çekirdek
B. Bitki ve hayvan hücrelerindeki benzer ve farklı özellikleri aşağıda verilen tabloya yazınız.
Bitki hücresi

Karşılaştırılan özellik

Bulundurduğu farklı organel

Ortak organel
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Hayvan hücresi

Etkinlik/Hücre Bulmaca
Hücrenin yapı ve organları ile ilgili verilen bulmacayı çözünüz.

8
1
11

2
3

4

9

5
10
6

7

1.

Bitki hücresini çevreleyen cansız yapıdır.

2.

Ribozom sentezler.

3.

Bitkinin besin ve oksijen üretmesini sağlayan organeldir.

4.

Hücrede enerji üreten yapıdır.

5.

Seçici geçirgen ve esnek özellikteki yapıdır.

6.

Hücrede sindirim görevini yerine getiren organeldir.

7.

Salgı salgılama ve paketleme ile görevli yapıdır.

8.

Hücrede taşıma işini gerçekleştiren organeldir.

9.

Hücreyi kontrol eden yapıdır.

10. Atıkları depolayan organeldir.
11. Sadece hayvan hücresinde olan ve hücrenin bölünmesinde görevli organeldir.
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Kerem, bir konuyu merak ediyorum. Hücreleri inceledik ama hücrelerin canlı mı
cansız mı olduklarını anlayamadım.       

Biz canlıyız. Besleniriz, solunum yaparız, sindirim ve boşaltım yaparız. Bu saydığımız
olayları hücreler de gerçekleştirebilir. Buna göre hücreler de
canlıdır.

Canlıların özellikleri incelendiğinde, canlıların, ürediği, beslendiği, solunum, sindirim, boşaltım yaptıkları görülür. Hücreler de yapı ve organelleri yardımıyla benzer olayları gerçekleştirmektedir. Buna
göre hücrelerin de canlı olduğu söylenebilir. Küçük bir soğan zarında ya da dilinizden aldığınız örnekte
birçok hücre olduğunu hatırlayınız. Buna göre bitki ve hayvanların
çok sayıda hücreden oluştuğu sonucuna varılabilir. Bütün canlılar
çok hücreden mi oluşmaktadır?
Geçen sene, mikroskobik canlıların var olduğunu öğrenmiştiniz.
Hasta olduğunuzda doktorun mikroplardan bahsettiğini de duymuşsunuzdur. Bu canlılar, tek hücreli canlılardır. Bitki ve hayvan hücrelerinde çekirdek bulunur. Amip, öglena gibi bazı tek hücreli canlıların
da çekirdekleri vardır. Kalıtsal özellikleri taşıyan ipliksi yapılar, çekirdeğin içinde yer alır.
Bakteriler gibi bazı mikroskobik canlıların ise çekirdekleri yoktur. Bu
nedenle kalıtsal özellikleri taşıyan ipliksi yapılar, sitoplazmaya dağılmıştır.

OKUMA PARÇASI
Keşfedilişinden Günümüze Hücre
Hücrenin keşfi için ilk adımın mikroskobun keşfi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çift lensli ilk mikroskobun yapımı 16. yüzyılın sonuna rastlıyor. Hücreyi ilk keşfeden kişinin Robert Hooke (Rabırt Huk) olduğu kabul ediliyor.
Hooke bir şişe mantarından incecik bir parça kesip onu mikroskop altında incelediğinde, bu kesitin gözenekli bir yapı olduğunu gördü. Hooke’un gözlediği ölmüş bitki dokusundan
geriye kalan hücre duvarlarıydı. Hooke, Manastırlarda rahiplerin kaldığı hücrelere benzedikleri için, bu gözeneklere “hücre” adını verdi. Bu sırada Hollanda’da yaşayan Anton Van
Leeuwenhoek (Anton Von Lövenhuk), mikroskop üretiyordu.
Leeuwenhoek, havuz suyunu, mikroskop altında inceleyen ilk
kişiydi. Mikroskoptan baktığında, hareket eden minik canlıları
gördüğünde büyük bir heyecan duydu.
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Robert Hooke’nin icat ettiği
mikroskop

Hücrelerin öneminin anlaşılması, 1830’larda başladı.
Hooke‘dan yaklaşık 200 yıl sonra Brawn (Brawn) (1831),
bitki hücresinde çekirdeği buldu. Purkinje (Pörkinji),
Schwann (Şıvan) ve Mohl (Mol) gibi araştırmacılar hücre
içindeki yapıya plazma adını verdiler. Daha sonra hücreyi
dış ortamdan ayıran bir zar bulundu. Böylece, yavaş yavaş
canlıların hücrelerden yapıldığı fikri yayılmaya başladı.
Bu gelişmelere dayanarak Schleiden 1838 ve Schwann
1839’da “bütün canlıların hücrelerden meydana geldiği”
sonucuna vardılar. Bu sayede hücre teorisinin temelini attılar. 1858 yılında Rudolf Virchow (Rudolf Virşov), hücre
teorisine yeni maddeler eklemiştir.
Bu hücre teorisi şu maddelerden oluşmaktaydı:
1.

Bütün canlılar, bir veya birden çok hücreden meydana
gelmiştir.

2.

Hücreler, canlıların en temel yapısal birimidir.

3.

Hücrelerin bölünmesiyle yeni hücreler meydana gelir.

Robert hooke’un gözlediği
mantar hücreleri

Bundan sonra, hücre ile ilgili keşiflerin bir kısmı şu şekilde devam etti: 1857’de Kolliker (Kolikır), kas hücrelerinde
mitokondriyi tanımladı. 1881’de mikroskopta incelemeyi
kolaylaştıran boyama teknikleri geliştirildi. 1898’de Golgi,
özel bir madde ile boyanmış hücrelerde ilk olarak Golgi
(Golgi) cisimciğini görüp tanımladı. 1930’larda büyütme
gücü çok yüksek mikroskoplar, icat edilip geliştirildi. Bu
mikroskoplar sayesinde, boyama yapmadan, canlı hücreler, daha ayrıntılı incelenebildi. Bu incelemeler, günümüzde hücre teorisine yeni maddeler eklenmesini
sağlamıştır.
Sizce, mikroskobun ve diğer teknolojik araçların gelişimi ile hücre hakkında öğrendiklerimiz arasında
nasıl bir ilişki vardır? Tartışınız.

Tek Hücreden Çok Hücreli Canlılara
Gözlerinizle koku alıp burnunuzla görebilir misiniz? Kulaklarınızla sıcaklığı hissedip derinizle sesleri
işitebilir misiniz? Kan yerine damarlarınızda su olsa yaşayabilir misiniz? Beyin hücrelerinizle midenizdeki hücrelerin yerlerinin değiştirildiğini düşünebilir misiniz? Vücutta her yapının görevi aynı olabilir mi?
Farklı görevleri olan yapılar aynı anda  birlikte çalışmayı nasıl başarabilmektedir?
Yetişkin bir insanda, 100 trilyondan fazla hücre olduğu tahmin edilmektedir. Vücudunuzun farklı bölgeleri farklı görevler üstlenmiştir. Duyu organlarının, sindirim ve boşaltım sistemlerinin görevleri farklıdır.
Bir bitkinin yaprağı ile köklerinin görevleri de birbirinden farklıdır. Bu yapılar, farklı görevleri yapabilmek
için farklı özellikteki hücrelerden oluşmuştur. Farklı hücrelerin birlikte uyumlu çalışabilmesi için belli bir
düzende bir araya gelmeleri gerekir.
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Aşağıdaki görselde bir kediyi ve ağacı oluşturan farklı hücre tipleri verilmiştir. İnceleyiniz.

Bu durumu bir bina yapmaya benzetebiliriz. Yüksek binalar
bile tuğlaların üst üste konması ile oluşur. Yandaki resimde
görüldüğü gibi tuğlalar, üst üste konularak önce duvar oluşturulur. Duvarlar odaları, odalar daireleri, daireler katları ve katlar da binayı oluşturur.
Benzer görevdeki hücreler, bir araya gelerek doku denen
yapıları oluşturur. Dokular, bir araya gelerek daha karmaşık
görevleri yapabilen organları oluşturur. Benzer görevleri  olan
organlar ise bir araya gelerek daha karmaşık görevleri yapabilen sistemleri oluşturur. Solunum, sindirim, boşaltım gibi
görevleri yapan sistemler de bir araya gelerek canlıyı yani organizmayı oluşturur.
Aşağıdaki resim üzerinde, hücrelerin bir araya gelerek canlıyı nasıl oluşturduğunu görebilirsiniz.

kalp kası hücresi

kalp kası dokusu

kalp

dolaşım sistemi ve insan
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Etkinlik / Hücreden Organizmaya
Aşağıda hücre, doku, organ, sistem ve organizma ilişkisini gösteren tablo verilmiştir. Tabloyu
bu ilişkiyi gösteren uygun kelimelerle doldurunuz.
HÜCRE

DOKU

ORGAN

SİSTEM

ORGANİZMA

Bilgiden Üretilen Teknoloji
Vücudumuzdaki bazı yapılar kendini yenileyebilirken bazı yapılar yenileyemez. Örneğin saçlarınız
ya da tırnaklarınız kesildiği hâlde tekrar çıkabilir. Böbrek ya da kalp zarar gördüğünde vücut yeni bir
böbrek ya da kalp yapamaz. Günümüzde yapay olarak yapılan doku ve organlar, eskilerinin yerini alabilecekler. Yapay dokular, hastanın vücudundan alınan hücrelerin çoğaltılması ile yapılmaktadır. Laboratuvar şartlarında hücrenin çoğalması ve bir araya gelerek dokuları oluşturması sağlanır. Bu konuda bilim insanları, sürekli ilerleme kaydetmektedirler. Son çalışmalardan biri de vücuttan alınan deri ve kemik
hücreleri ile  yapay deri ve yapay kemik hücrelerinin üretilmesidir. Bu yöntemle, ileride hastanın kendi
vücudundan alınan hücrelerle, kırılmış kemik kısımlarının bilgisayar tomografisi görüntülerinden hastaya özel kemik yamalarının veya yanmış deri kısımları için doku üretilebilmesinin yolu açılmış oluyor.

Destek ve Hareket Sistemİ
Dağda, deniz kenarında, ormanda kamp kurmak için bir çadır
gerekir. Çadır, yağmur geçirmez ve dayanıklı bir özel bir kumaştan
yapılır. Çadırın içine girebilmek için çadır kumaşının gergin ve dik
durması gerekir. Kumaşın, yumuşak bir yapıya sahip olduğuna göre
dik durmasını sağlamak için ne yapılmalıdır? İnsanların ve çadırın
ayakta durmasını sağlayan benzer yapılar, nelerdir? Açıklayınız.
Japonya’da yapılan robot çocuk, insan gibi davranıyor. Bir çocuk gibi öğreniyor. Karşıda bulunan kişinin yüz ifadesinden onun
ruh hâlini anlayabiliyor. Robotun üzeri, özel bir malzemeden yapılmış deri ile kaplanmış. Derisi sayesinde dokunuşa göre olumlu ya
da olumsuz tepki veriyor. İnsansı bu robot, nefes alıyor, konuşuyor.
Aynı zamanda sandalyenin kenarında otururken bacaklarını sallıyor
ve yürüyebiliyor.
Sizce, robotun ayakta durmasını ve hareket etmesini sağlayan
yapılar hangileridir? Robotu oluşturan yapılar, insanlardaki hangi
yapılarla benzerlik göstermektedir? Açıklayınız.
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Yağmurlu günlerde, ıslanmamak için şemsiye kullanılır. Kapalı olan şemsiye açıldığında geniş bir alan oluşturur. Şemsiyenin gergin durmasını sağlayan nedir? Vücudunuzun dik durmasını sağlayan yapılar ile şemsiyenin
gergin durmasını sağlayan yapılar arasında nasıl bir benzerlik olabilir?
Kuklalar, ipler sayesinde dik duran oyuncaklardır. İplerin bağlı olduğu tahta elde tutularak kuklanın hareket etmesi sağlanır. Kuklanın
dik durabilmesini sağlayan ipler gibi vücudumuzun dik durmasını da sağlayan yapılar bulunur. Sert olan bu yapılara
kemik denir. Kemikler olmasaydı kaslar ve organlar gibi yumuşak yapılardan oluşan vücudumuz çökerdi. Önemli görevleri olan kemikler, sert
yapısını nasıl kazanmaktadır? İç kısmında neler vardır? Arkadaşlarınızla
birlikte aşağıdaki deneyi yaparak kemiğin yapısını inceleyiniz.
DENEY / Kemiğin Sertliğini Sağlayan Nedir?
Bu deneyi yaparken bilimsel araştırma basamaklarını kullanınız.
Araştırma sorusu: Kemiğin sertliğini sağlayan nedir?
Hipotez: Kemiğin içi, kemiğe sertlik veren bir madde ile doludur.
Değişkenler;
Bağımsız değişken: Kemiğin içinde bulunduğu sıvının cinsi
(sirke, su)
Bağımlı değişken: Kemiğin yapısı
Sabit tutulan (kontrol edilen) değişken: kemiğin boyutları

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nasıl Yapalım?
3-4 kişilik gruplar oluşturunuz.

Araç ve Gereç

• Cam kavanoz (kapaklı)
• Çekiç
• Büyüteç
• Bir Bardak Sirke
• Bir bardak su
• Üç adet çiğ tavuk bacağından alınmış kemik

• Eldiven
• Diseksiyon küveti

Tavuk bacağından alınmış kemiğin birini diseksiyon küvetinin içinde bükmeye çalışınız.
Bükmeye çalıştığınız kemiği büyüteçle inceleyiniz.
Aynı kemiği öğretmeniniz çekiçle kırarak iç kısmını incelemenizi sağlasın.
Kemiklerden birini sirke koyduğunuz kavanoza, diğer kemiği de su doldurduğunuz kavanoza
koyunuz. Bu şekilde kemikleri 7 gün bekletiniz.
7 gün sonunda suda ve sirkede bekleyen kemikleri kavanozdan çıkartarak yıkayınız ve bükmeye çalışınız.
Suda ve sirkede beklettiğiniz kemikleri çekiçle kırınız ve büyüteçle izleyiniz.
Gözlemlediğiniz kemiklerin son durumlarını karşılaştırınız.
Yorumlayalım, Sonuçlandıralım.
Kırarak incelediğiniz kemiklerin iç yapılarında neler gözlemlediniz?
Kemiğin iç yapısı ile dış yapısını karşılaştırınız.
Bulunan sonuçları etkinliğin başında kurduğunuz hipotez ile karşılaştırınız. Hipoteziniz çürüdü mü, desteklendi mi?
Kemiğin yapısı ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Sirke kemik üzerindeki nasıl bir etki yapmıştır? Neden?
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“Kemiğin Sertliğini Sağlayan Nedir?” deneyinde kemiğin yapısını incelediniz. Kemiği kırmak istediğinizde zorlandığınızı fark etmişsinizdir. Bunun nedeni kemiğin sert bir yapıya sahip olmasıdır. Sirke
içinde beklettiğiniz kemiğin kolay bükülebilir hâle geldiğini gözlemlediniz. Bunun nedeni kemiğin sert
yapısının kalsiyum ve fosfor minerallerinden oluşmasıdır. Sirkede bekletilen kemikten kalsiyum ve fosfor
ayrıldığı   için kemik esnek hâle gelmiştir. Kemikte kalsiyum ve fosfordan başka hangi madde ve yapılar
bulunur?
Bisikletten düştüm. Kolumda bir ağrı vardı.
Kolumun röntgeni çekildi. Doktor, kol kemiğimde kırık olduğunu söyledi. Kırık kol kemiğimin iyileşmesi için kolumu alçıya alacağını
söyledi. Kolumun bir aya kalmaz eski hâline
döneceğini söyledi.  

Kemik, hangi yapı sayesinde kendini
tamir ediyor? Kemiğin içinde başka
nasıl yapılar olabilir? Bunu birlikte
araştırmalıyız.

Vücudunuzdaki bütün kemikler, aynı şekilde değildir. Şekillerine göre kemikler, uzun kemikler, kısa
kemikler, yassı kemikler olmak üzere üçe ayrılır. Kafatasındaki kemikler ince ve yassıdır. Yassı kemikler organları korur. El ve ayak bileğindeki kemikler kısadır. Kısa kemikler, kemiklerin birbirine bağlanmasını ve eklemlerin esnek olmasını sağlarlar. Bacak ve kol kemikleri de uzundur. Bu kemikler, vücudu
taşımaya yardımcı olur. Kemikler, canlı yapıdadır. Kemiklerin içinde kemik hücreleri, sinirler ve kan
damarları bulunur. Aşağıda verilen şemada kemik çeşitleri ve örnekler verilmiştir. İnceleyiniz.

Kemik

Yassı kemik

Kısa kemik

Uzun kemik

Meraklısına
Eyfel Kulesi’ni tasarlayan mimar, kemiğin yapısından yararlanmıştır. Kemikler, hafif olduğu kadar
dayanıklıdır da. Bu özelliği sağlayan, kemiklerin iç yapısının delikli kafes gibi olmasıdır. Kemikler,
çelikten 5 kat daha fazla dayanıklıdır. Örneğin, bacaklarımızdaki uyluk kemiği dik dururken 1 ton ağırlığındaki bir yükü taşıyabilir. Bu yaklaşık bir binek arabanın ağırlığıdır. Yürürken attığınız her adımda
bu kemiğinize, vücut ağırlığınızın 3 katı kadar bir yük binmektedir. Kemikler dayanıklı oldukları için
ömür boyu vücudumuzu taşıyabilir.
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Aşağıdaki resmi inceleyerek kemiğin yapısını ve bu yapıların görevlerini tartışınız.
Sarı kemik iliği: Görevi yağ depolamaktır. Ayrıca kırmızı kemik
iliği yetersiz kaldığında kan hücreleri üretir.    

Kıkırdak: Kemiklerin birleşme noktalarındandır. Hareket sırasında kemiklerin birbirine sürtünmesini engeller.
Ayrıca kemiğin boyuna büyümesini sağlar.

Kemik zarı: Kemiği
en dıştan sarar. Kemiğin beslenmesini,
enine büyümesini ve
onarılmasını sağlar.

Sert kemik dokusu: Dayanıklı
yapısıyla kemiği dış etkilerden
korur. Ortasında sarı kemik iliği bulunur.

Kan damarları: Kanın
kemik hücrelerine taşınmasını sağlar.      

Süngerimsi doku: Düzensiz boşluklu ve gözenekli bir yapıya sahiptir.
Içindeki gözeneklerde kırmızı kemik iliği bulunur.
Kırmızı kemik iliği, kan
hücresi üretmede görevlidir.  

Yukarıdaki şekilde yapısı gösterilen kemik, uzun kemiktir. Uzun kemiğin ortasında bulunan sarı kemik iliği, yassı ve kısa kemiklerde yoktur. Uzun, kısa ve yassı kemiklerin diğer yapıları benzerlik gösterir.
Kemikler, iskeleti oluşturarak vücudun dik durmasını sağlar. Bu önemli görevin dışında organların tutunabileceği ve korunabileceği bir yapı sağlar. Yaşamımız için çok önemli olan kan hücrelerinin üretimini,
kemikler sağlar. Vücuda gerekli mineral ve yağları kemikler depolar. Bu kadar önemli olan bu yapılar,
acaba birbirine nasıl bağlanmaktadır?
Pinokyo’yu bilmeyeniniz yoktur. Marangoz ustası, Pinokyo’yu tek parça ağaçtan yapsaydı, kuklayı oynatabilir miydi?
Kuklanın değişik hareketler yapabilmesi,
neye bağlıdır? Su içerken eliniz bardağın
etrafını kavramasaydı, suyu nasıl içerdiniz? Eliniz bükülmeseydi, kalemi tutup
yazı yazabilir miydiniz? Kemikler, sert yapıdayken vücudumuzun değişik hareketleri yapabilmesini ne sağlamaktadır?
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Kerem, elimin röntgenine bakarken bir şey farkettim. Parmaklarımı oluşturan
çok sayıda kemik bulunuyor. Bileğimde de bir çok kısa kemik var. Bunun
nedeni ne olabilir?

Ece’nin el röntgeninde de görüldüğü gibi vücudumuzdaki kemikler, tek parça değildir. Vücudumuz
200’den fazla kemikten oluşmaktadır. Bu kadar çok kemiğin birbirine uygun şekilde eklenmesi gerekmektedir. Kemiklerin birleşme noktalarına eklem denir. Eklemlerin özelliklerini bir deney yaparak inceleyelim.
DENEY / Pipet Kukla

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nasıl Yapalım?
Bir pipeti makas yardımıyla iki eşit parçaya bölünüz.
İpten kırkar santimetre olacak şekilde dört tane kesiniz.
Kestiğiniz pipetin parçalarını ipe geçiriniz.
Kesilmemiş bir pipet alınız.
İpe geçirdiğiniz pipetleri kolları oluşturacak şekilde ortasından kesilmemiş pipetin üst kısmından 2-3 cm aşağı bantla
tutturunuz.

Araç ve Gereç

• Makas
• Kalem
• Kağıt
• Bant
• İp
• Pipet (3-5 adet)

Boşta kalan her bir ucu bir elinizle tutunuz. İp yardımıyla kuklanızın
kollarını oynatınız.
Aynı işlemleri kolları oluşturan pipet dört parçaya ayırarak tekrarlayınız.
Elde ettiğiniz iki kuklayı da kullanarak minik bir gösteri hazırlayınız.
Yorumlayalım, Sonuçlandıralım.
Hangi kuklayı oynatırken kuklanın farklı hareketler yapmasını daha
kolay sağlayabildiniz?
Pipetlerin küçük parçalara ayrılarak birbirine eklenmesi ile kemiklerinizin
birbirine eklenmesi arasında nasıl bir ilişki olabilir?
Günlük hayatta, benzer şekilde birbirine eklenerek çalışan ve kullanılan
aletlere örnekler verebilir misiniz?

Pipet kullandığınız deneyde, iki farklı kukla yaptınız. Bunlardan birini,
küçük pipet parçalarının birbirine ekleyerek oluşturdunuz. Diğerini ise bütün pipetleri kullanarak oluşturdunuz. İkisi arasındaki gözlemlediğiniz en
önemli fark, pipet eklenerek yapılan kuklanın daha fazla hareket edebilmesidir. Bir jimnastikçinin yaptığı hareketleri de bu duruma örnek olarak gösterebilir miyiz? Vücutları normal insanınkinden daha fazla esnektir. Sizin
de bir jimnastikçinin de iskeletinin esnekliğini eklemler sağlar. Eklemler,
sayesinde farklı hareketleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Kemiklerin bazılarının
yassı, bazılarının kısa ve bazılarının uzun olduğunu öğrenmiştiniz.
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Farklı kemik çeşitlerinin oluşturduğu eklemler de farklı mıdır? Aşağıdaki resimde eklem çeşitleri ve
örnekleri verilmiştir. İnceleyiniz.

Oynamaz eklem

Oynar eklem

Oynar eklem

Kapıların zamanla gıcırtı sesi çıkartmaya başladığını gözlemişsinizdir. Bu seslerin nedeni, menteşelerinde hareket eden metallerin birbirine sürtmesidir. Kapı menteşelerinin birbirine temas eden parçasına yağ
sürüldüğünde ses kesilir. Yağ, metallerin arasına girerek metallerin birbirine sürtünmesini engeller. Peki, ömür boyu hareket eden iskeletimizde kemikler birbirine sürtünüp aşınmaz mı? Kemiklerin de sürtünmesini
engelleyen bir yapı var mıdır? Kemiklerin uçlarında bulunan kıkırdak,
esnek ve sert olmayan bir yapıdadır. Bu yapı eklemlere kemiklerin aralarına girerek sürtünmelerini engeller.
Kıkırdak, sadece kemik uçlarında bulunmaz. Burnunuzu ve kulak
kepçenizi düşünün. Çok sert olmayan burun ve kulak kepçeniz kıkırdaktan oluşur. Yemek ve soluk borunuzun da yapısı kıkırdaktır. Esnek
kıkırdak yapısı sayesinde, bu boruların duvarları birbirine yapışmaz.
Anne karnındaki bebeğin ilk dönemlerinde, iskelet de kıkırdaktan oluşur.
Daha sonra sertleşen kıkırdak, kemik hâline gelir. Vücudunuzun başka
hangi bölümlerinde kıkırdak bulunuyor olabilir? Kemik ve eklemlerinizin
dışında vücudunuzun hareketini sağlayan başka yapılar da bulunur. Bu
yapılar, vücudunuzu saran kaslarınızdır. Kapı menteşelerine benzeyen
eklemler, tek başına kapının hareket etmesinde yeterli değildir. Kapının
açılıp kapanması için kapıyı itecek ve çekecek bir kuvvete, ihtiyaç vardır. Kemiklerin hareket edebilmesi de onlara kuvvet uygulanması ile olabilir. Kemiklerin hareketini, kasların çekme ve bırakma hareketi sağlar.
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Kemik

Kıkırdak

Kasların çalışmasını, model yapacağınız bir deneyle daha iyi anlayabilirsiniz.
DENEY / Kasların Çalışması

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nasıl Yapalım?
3-4 kişilik gruplara ayrılınız.

Araç ve Gereç

Tahta cetvelleri, uç uca birleştiriniz. Cetvellerin birleşim
yerini bantla sarınız.
Balonları, uçlarını bağlayabilecek kadar şişiriniz.

• Balon (2 adet)
• Tahta cetvel

       (30cm’lik 2 adet)

Balonların birer uçları bir cetvele diğer uçları diğer cetvele
gelecek şekilde iple bağlayınız. (Balon ve cetvelleri resimdeki gibi birleştiriniz.)
Tahta cetvelleri, uçlarından tutarak açıp kapatınız.

• Makas
• Bant
• İp

Balonların durumlarını gözlemleyiniz.
Yorumlayalım, Sonuçlandıralım.
Modeldeki malzemeler (tahta cetvel, bant, balon), kolumuzdaki hangi
yapılara benzemektedir?
Modelde tahta cetvellerin hareket ettirilmesi sırasında, balonların
durumunda nasıl bir değişim gözlendi?
Bu modeli dikkate alarak kasların çalışması hakkında, ne söyleyebilirsiniz?

“Kasların Çalışması” deneyinde, tahta cetveller kol kemiklerinizi, balonlar
kaslarınızı, bant ise eklemlerinizi temsil etmektedir. Modelinizde balonların cetvele iple bağlandığı gibi kaslarınız da kemiklere uç kısımlarından bağlanmıştır.
Kaslar, çift olarak bulunur. Kasları oluşturan hücreler, kasılıp gevşer. Bu sırada
kaslar, bağlı oldukları noktalardan kemikleri çeker. Bu çekme hareketi sırasında, kas çiftinden biri kasılırken diğeri gevşer. “Kasların Çalışması” deneyinde
balonlardan biri kısalıp kalınlaşırken diğerinin uzayarak inceldiğini gözlediniz.
Bazı kaslar, zıt kasılıp gevşerken bazı kaslar, aynı anda kasılıp gevşeyecek
şekilde çalışır. Kol ve bacak kasları, zıt çalışan kaslara örnektir. Şekilde olduğu
gibi kolunuzu dirsekten büktüğünüzde üstteki kaslar kemikleri çekmek için kasılır. Alttaki kaslar ise gevşer. Kolunuz eski hâline gelirken alttaki kaslar kemiği
çekmek için kasılır. Öndeki kaslar, bu durumda gevşer. Zıt çalışan kasların bu
uyumu hareketi kolaylaştırır.
Topa vurmak için ayağımı istediğim gibi hareket ettirebiliyorum. Kalbim ise sürekli çalışıyor fakat kalbimi istediğim
zaman durdurup çalıştıramıyorum. Ayağı oluşturan kaslarla kalbi oluşturan kaslar farklı mıdır? Vücudumuzda
kaç çeşit kas olabilir?

Acıktığınız zaman, bir simiti ısırıp istediğiniz kadar çiğneyebilirsiniz. Oysa simidi
yuttuktan sonra simidin midenizde ve ince bağırsağınızda  parçalanmasını engelleyemezsiniz. Mideniz, isteğiniz dışında çalışmaya devam eder. Buna göre vücudumuzda her organın kas yapısının aynı olduğu, söylenebilir mi? Kol, bacak, parmak
gibi organlarınız sizin isteğinizle kalp, mide, bağırsaklar, idrar kesesi gibi organlarınız
istem dışı olarak siz uyurken bile çalışır. Kaslar, her organda aynı yapıda değildir.
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Kaslar, çizgili kas, düz kas ve kalp kası olmak üzere üç çeşittir. Aşağıdaki resmi inceleyiniz.
Kalp kası:

Kalbin yapısında bulunur. Yapısı bakımından çizgili kasa, çalışması bakımından
düz kasa benzer. Düz kas gibi isteğimiz dışında çalışır. Yapısı ise çizgili kasa benzer.
Düz kas:
Kalp haricindeki tüm iç organların yapısında bulunur. İsteğiniz dışında ve yavaş
çalışır.

Çizgili kas:
İskelete tutunan kaslardır. İskeletle vücudun hareketini sağlar. İsteğinizle ve hızlı
çalışan kaslardır. Kol ve bacaklarınızda bulunur.
Meraklısına
Duygularınızı anlatırken birçok yüz ifadesi kullanırsınız. Kızgınlık, sevinç, şaşkınlık gibi ifadeler
baş bölgenizde bulunan 70 kas tarafından gerçekleştirilir. Bu kasların 60 tanesi yüz bölgenizde bulunur. Yüz bölgesindeki kaslar yüzün iki yanında otuzar tane olacak şekilde yerleşmiştir.

Destek ve Hareket Sisteminin Sağlığı
Ben, gençken egzersiz yapmaya ve  
beslenmeme özen göstermedim.
Ağır eşyaları, uygun şekilde kaldırmadığım için şimdi hareket etmekte
zorlanıyorum. Benim gibi olmamak
için dikkatli olun. İskeletinin ve kaslarının sağlığını korumak için neler
yapman gerektiğini biliyor musun?

Dede, neden bu
kadar zor hareket
ediyorsunuz?
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Etkinlik / Doğru, Yanlış Hareketler

Yukarıdaki görsellerdeki insanların oturma ve bir eşyayı kaldırma şekillerini inceleyiniz. Bunlardan hangileri sizce doğru olabilir? Hangilerinde iskelet ve kas sisteminiz daha çok zorlanacaktır?
Nedenlerini arkadaşlarınızla tartışınız.

Ara, Bul ve Hazırlan
Vücudunuzun destek ve hareket sisteminin sağlığını korumak için neler yapmanız gerektiğini
araştırınız ve topladığınız bilgileri arkadaşlarınıza sununuz.
İskelet ve kasların düzgün çalışması hareketlerin şeklini belirler. Buna göre iyi çalışmayan ya da
yaralanmış kemik ve kaslar, hareket yeteneğini olumsuz etkiler. Kemiklerle ilgili sağlık sorunları, genellikle kemik çatlamaları ve kırılmalarıdır. Kemik, oluşan kırıkları tamir etme yeteneğine sahiptir. Kırık
ya da çatlaklar oluştuğunda o bölge alçıya alınır. Bu sayede
hareketsiz kalan kemikler, doğru şekilde ve daha hızlı birleşir.
Kemiklerin farklı tedavi yöntemleri vardır. Kemiklerin kırık
olan bölgelerine, kemikten yamalar yapılabilmektedir. Günümüzde kırıklar için kullanılan yaygın yöntemlerden biri de platin
çubuk takma yöntemidir. Bu yöntemde, platin çubuklarla birleştirilen kemiklerin kaynaşması sağlanmaktadır.
Günümüzde, onarılması imkânsız kol ve bacakların yerine
protez olanları kullanılabilmektedir. Protez kol ve bacaklar, kişinin hareketlerini daha rahat yapabilmesine yardımcı olmaktadır. Örneğin, aşağıdaki resimde görüldüğü
gibi bir koşucu protez bir bacakla yarışlara katılabilmektedir.
Kaslar, kemiklere bağlandığı bağlar sayesinde kemiği çekerek kemiğin hareket etmesini sağlar. Kası
aşırı gerginleştiren hareket sonucu bu bağlar zarar görebilmektedir. Bunun dışında çarpma ile kaslarda ezilme ortaya çıkabilmektedir. Kopan kas bağları, ameliyat ile tedavi edilebilmektedir. Kas ezilmelerinde ise kopan kas bağları bandajlanmaktadır.
Kemikleriniz ya da kaslarınıza gelecek zararları en aza indirmek, onlara iyi bakmaya bağlıdır. Bu nedenle kemiklerinizi ve
kaslarınızı dayanıklı hâle getirmek önemlidir. Düzenli beslenme, spor ve egzersiz yapma, kemik ve kas sağlığı için önemlidir. Kemiklerin yapısında kalsiyum vardır. Gelişim çağında,
yeterli miktarda kalsiyum ve D vitamini tüketmek önemlidir.
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Bilgiyi Kullanalım
Aşağıda, bazı hastaların şikâyetleri bulunmaktadır. Siz doktor olsaydınız bu şikâyetlerin nedenleri
hakkında ne söylerdiniz? Düşüncelerinizi cümlelerin altlarındaki boşluklara yazınız.
1. Dizlerimi hareket ettirdiğimde dizlerimde ağrı hissediyorum. Dizimde hareket eden kemikler birbirine sürtünüyormuş gibi hissediyorum. Bu durum kemiklerin hangi bölümü ile ilgili olabilir?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
2. Çocuğumun boyu uzamıyor. Kemiklerin hangi bölümü görevini yerine getirmiyor olabilir?  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
3. Tahlilde kan hücrelerim eksik çıktı. Bu durumda kemiklerimin hangi bölümü çalışmıyor olabilir?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
4. Yürürken çok çabuk yoruluyorum. Ayak kaslarımda ağrı hissediyorum. Sizce bu ağrılar, hangi
kas çeşidinde oluşmaktadır? Neden?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

SOLUNUM SİSTEMİ
Fabrikalar birçok sanayi ve endüstriyel üretim yapmaktadır. Fabrikalar bu üretim sonucunda ürün ortaya çıkartmaktadır. Fabrikalarda üretim yapılırken bazı atıklar oluşur. Bu atıklar, katı maddeler olabileceği
gibi zararlı gazlar da olabilir. Fabrikalar, oluşan zararlı gazları bacalardan dışarı atmaktadır.
Evlerde odun, kömür, doğal gaz gibi maddeler yakılarak ısınma sağlanır. Bu maddeler yakılırken zararlı gazlar ortaya çıkar. Bu zararlı gazları evden uzaklaştırmak için bacalar yapılmıştır.
Arabalar, yakıta ihtiyaç duyar. Yakıt, dışarıdan alınan havayla karışarak motorda yanar. Ortaya çıkan enerji, arabayı hareket ettirmek için
kullanılır. Bu işlemler sırasında ortaya çıkan zararlı gazlar, arabadan
egzoz aracılığıyla uzaklaştırılır.
Besinlerin düzenleyici, yapıcı ve onarıcı, enerji verici özelliklerinin
olduğunu daha önce öğrenmiştiniz. Bu besinler, vücutta kullanıldıktan
sonra atık gazlar vücuttan nasıl uzaklaştırılmaktadır? Fabrika ve evlerde bacalarla, arabalarda egzoz borularıyla atık gazlar uzaklaştırılmaktadır. Vücuttaki hangi yapı ya da sistem atık gazları vücuttan uzaklaştırmaktadır? Bu soruların cevabını bulabilmek için arkadaşlarınızla bir
model tasarlayınız.
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DENEY / Nefes Al, Nefes Ver

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nasıl Yapalım?

Araç ve Gereç

3-4 kişilik gruplar oluşturunuz.

• 2,5 litrelik pet şişe (5 litrelik

Pet şişenin altını kesiniz.
Y borusunun iki ucuna birer küçük balon takınız. Bu balonların Y borusunun ucundan, boştaki borunun çıkmaması
için balonları ağız kısımlarından boruya bağlayınız.
Y borusunun ucunu şişenin ağzından dışarı doğru çıkartınız. Bu işlemi yaparken şişenin hava almaması için  borunun kenarlarını oyun hamuru ile kapatınız.
Büyük balonu şişirmeden balonun ağzını düğümleyiniz.
Balonun diğer ucunu kesiniz.

pet şişe de tercih edilebilir)

• Büyük balon (1 adet)
• Küçük balon (2 adet)
• Y borusu (1 adet)
• İplik
• Makas
• Oyun hamuru

Kestiğiniz büyük balonu, pet şişenin kesik ağzına geçiriniz.
Şişenin altındaki balonu, düğümünden tutup yavaşça çekiniz ve bırakınız.
Y borusunun uçlarındaki küçük balonları gözleyiniz.
Yorumlayalım, Sonuçlandıralım.
Şişenin kesik ağzındaki balonun düğümünden çekildiğinde küçük balonlarda
nasıl bir değişim gerçekleşti?
Sizce bu değişimin gerçekleşmesini sağlayan nedir?
Bu deney sonucunda yaptığınız modelin malzemeleri, solunum sisteminin hangi yapılarına karşılık gelmektedir?
Modelin çalışması ile soluk alıp vermemiz arasında nasıl bir ilişki vardır?

Yaptığınız “Nefes Al, Nefes Ver” deneyinde görüldüğü gibi
balonun düğümünden çekildiğinde, küçük balonlar şişmektedir. Bunun nedeni, dıştaki balonun çekilmesiyle şişenin iç
hacminin büyümesidir. İç hacim büyüdüğünde, boşalan hacmi
doldurmak için dışarıdan hava girer. Bu da küçük balonların
şişmesine neden olur. Dıştaki büyük balonu bıraktığınızda
küçük balonlar söner. Bu olay tekrar edildiğinde küçük balonların, bir şişip bir indiği gözlemlenir. Nefes alma ve verme
sırasın akciğerleriniz de aynı şekilde davranır. Buna göre modelinizde kullandığınız küçük balonlar akciğerleri, büyük balon
diyaframı temsil etmiştir. Y borusunun dışarı uzayan ucu, soluk borusu gibi çalışmıştır. Soluk alıp verme
olayında görevli olan yapılar akciğerler, soluk borusu, bronşlar, broşcuklar ve alveollerdir.
Bütün canlılar, vücut yapılarına uygun şekilde nefes alır. Vücudunuz milyarlarca hücreden oluşur.
Bu hücrelerin her biri, havadaki oksijene ihtiyaç duyar. Bu durumda vücut dışındaki havanın, hücrelere
ulaştırılması gerekir. Ayrıca bu hücrelerde oluşan atık, karbondioksit gazının dışarı atılması gerekir. Bu
görevi akciğerler, soluk borusu, bronşlar, bronşçuklar ve alveolden oluşan sistem gerçekleştirir. Diyafram ve kaburgalar arasındaki kaslar da bu görevde yardımcı olur. Havadaki gerekli gazları hücrelere
ulaştırmak ve atık gazları vücut dışına atmak için bir araya gelmiş sisteme solunum sistemi denir.
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Nefes almadan kaç saniye durabilirsiniz. Yaşamsal öneme sahip solunum sisteminiz havayı vücudunuzdaki hücrelere nasıl taşımaktadır? Bu soruyu cevaplamak için solunum sistemini oluşturan yapıları
tanımanız gerekir.

Burun
Yutak
Gırtlak

Soluk borusu

Sol akciğer
Bronşlar

Sağ akciğer

Bronşçuklar
Alveoller

Diyafram

Burun: Vücuda hava giriş çıkışının yapıldığı yerdir. Burundaki kıllar havayla gelen toz parçalarını
tutar. Buradan geçerken havanın sıcaklığı vücut sıcaklığına uyumlu hâle getirilir.
Soluk borusu: Havanın akciğerlere iletilmesini sağlar. Halka şeklinde kıkırdaklardan oluşur. İç kısmı
kaygan ve yapışkan sıvı üreten bir zarla kaplıdır. Bu zar toz ve mikropları tutar. Soluk borusunda tutulan
yabancı maddeler vücuttan dışarı balgam olarak atılır.
Akciğerler: Sağda ve solda olmak üzere iki tanedir. Süngerimsi bir yapısı vardır.  Akciğerlerin içinde
bronşçuklar ve bronşçukların ucunda yer alan hava kesecikleri (alveoller) yer alır.
Gırtlak: Yutak ile soluk borusunu bağlar. Gırtlak yutaktan geçen havayı soluk borusuna iletir. Gırtlakta ses telleri bulunur. Gırtlaktan geçen havanın ses tellerini titreştirmesi sonucunda ses oluşur.
Diyafram: Akciğerlerin çalışmasına yardımcı olan güçlü bir kastır. Diyafram, düzleşerek ya da kubbeleşerek hava giriş çıkışına yardımcı olur.
Alveol (hava kesecikleri): Hücrelerde oluşan atık karbondioksit gazı kan yoluyla akciğerlere gelir.
Akciğerlerde dışarıdan gelen oksijen alveollerde karbondioksit ile yer değiştirir. Oksijenle zenginleşen
kan, tekrar hücrelere gitmek üzere akciğerden ayrılır.
Bronş ve bronşçuklar: Soluk borusu, akciğere doğru iki kola ayrılır. Bu kollara bronş denir. Bronşlar, akciğerlerin içine girdikten sonra birçok dala ayrılır. Gittikçe incelen bu dallara bronşçuk denir.
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Bronşçuk

Alveol
Alveoller, havanın solunum sisteminde ulaştığı son yerdir. Burada kılcal damarlar bulunur. Bu damarlarla alveoller arasında gaz alışverişi gerçekleşir. Karbondioksit gazı, damarlardaki kandan alveollere geçer. Aynı zamanda alveolden oksijen de damarlara geçerek damarlardaki kana karışır.

Soluk Alıp Verme

Soluk alıp verme sırasında, göğüs kafesinizde ve akciğerlerinizde bazı değişiklikler olur. “Nefes Al,
Nefes Ver” deneyindeki akciğer modelini hatırlayınız. Diyaframı temsil eden büyük balonu düğümden
çektiğinizde iç hacim büyüyordu. Buna bağlı olarak akciğerleri temsil eden küçük balonlar şişmişti. Akciğerler gerçekleştirdiğiniz modeldeki gibi hareket eder. Diyafram, içeri doğru kubbe durumundayken
akciğerlerin, iç hacmi küçüktür. Diyafram, kasılarak düzleştiğinde iç hacim genişler. İç hacmin genişlemesiyle akciğerde boşluk oluşur. Oluşan boşluğu doldurmak üzere akciğerlere hava girişi olur. Diyafram
gevşeyerek tekrar kubbeleştiğinde iç hacim daralır. Bu durumda içerideki hava dışarı doğru itilmiş olur.
Bu olay aşağıdaki şekilde görülmektedir. İnceleyiniz.

Kaburgaların
hareket yönü

Kaburgaların
hareket yönü

Soluk alma

Soluk verme

Meraklısına
Yetişkinler, dinlenme durumundayken dakikada yaklaşık olarak 15 kez nefes alıp verirebilir. Egzersiz yaparken daha çok enerji harcandığından kaslar, daha çok oksijene ihtiyaç duyar. Vücut bu enerji
ihtiyacını karşılayabilmek için daha hızlı soluk alıp vermeye başlar. Yorucu bir egzersiz yaparken nefes
alıp verme sayısı her dakikada artar. Hızlı koşma sırasında dakikada 60 kere nefes alıp verebilirsiniz.
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Etkinlik / Solunum Sistemi
1.

Model üzerinde gösterilen bölümler, solunum sistemindeki hangi yapılara benzetilebilir? Bu yapıların çalışma şekli nasıldır? Kısaca cevaplarınızı tabloya yazınız.

A
B
C

Modelin
Bölümleri

Benzetilen Yapı ve
Organların İsmi

Çalışma Şekli

D

A
B
C
D
2.

A. Derin bir nefes aldığınızda havanın vücudunuzda hangi
yapılardan geçtiğini sırasıyla yazınız.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

B. Aldığınız nefesi dışarı verirken akciğer ve diyaframınızda meydana gelen değişimler
nelerdir? Yazınız.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Solunum Sistemimizin Sağlığı
Solunum sistemi, vücuda giren havanın hücrelere ulaşmasını sağlar. Buna göre hava, vücudunuz
için aynı zamanda tehlike oluşturmaktadır. Havayla taşınabilen kimyasal maddeler, tozlar ve mikroplar  
hastalanmanıza neden olabilir. Solunum sistemimizi tehdit eden faktörler, çevresel ya da kişisel olabilir.
Çevresel faktörlerin başında sigara kullanımı ve hava kirliliği gelmektedir. Bunun dışında hastalıklarda
mesleksel toz ve kimyasallar, daha önce geçirilmiş hastalıklar ve ekonomik koşullar etkili olabilir. Kişisel
nedenler ise kalıtsal özellikler, doğuştan akciğer gelişimini etkileyen faktörler sayılabilir. Bronşit, zatürre,
verem, grip, akciğer kanseri, astım gibi hastalıklar en çok rastlanılan solunum yolu hastalıklarıdır.  Bronşit, zatürre, verem, grip gibi hastalıklar, geliştirilen aşılar sayesinde en aza indirilmiştir.  Astım tedavisinde sprey türü ilaçlar geliştirilmiştir. Solunum sistemi hastalıklarından en tehlikelisi akciğer kanseridir.
Bronkoskop cihazı ile akciğer kanseri erken teşhis edilerek tedavide başarılı olunabilir.
Dünya Sağlık Örgütünün 2013 Küresel Verem Raporunda, günümüz teknolojisiyle yapılan testlerin
teşhis oranını %40 arttırdığı belirtilmiştir. Ayrıca hastalığa yakalananların sayısının gittikçe azaldığı da
belirtildi. Gelişen teknoloji, hastalıkların teşhis ve tedavisini kolaylaştırmaktadır. Bununla beraber teknolojideki gelişim solunum sistemi hastalıklarının artmasına da neden olmaktadır. Yalıtım malzemelerinde,
asbest denilen bir madde kullanılır. Bu madde, zamanla solunum yoluyla vücuda girerek hastalıklara yol
açmaktadır. Gelişen sanayi ve artan motorlu araç kullanımı, havadaki zararlı gazların artmasına neden
olmaktadır. Solunum sistemi hastalıklarına yakalanmamak için nelere dikkat edilmelidir?
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•
•
•
•

Solunum sistemi hastalıklarından korunmak için:
Düzenli olarak açık havada egzersiz yapılmalı, bol su içilmeli.
Sigara içen kişilerden ve sigara içilen yerlerden uzak durulmalı.
Hava kirliliği olan yerlerde ve zehirli maddelerle çalışırlırken havayı süzen koruyucu maske takılmalı.
Hava kirliliği konusunda bilinçli bireyler olunmalı.

SİGARA YASAĞI, ACİLLERE BAŞVURULARI %23 AZALTTI
      Veriler sigaranın sağlık sistemi için de önemli bir risk olduğunu gösteriyor.
Türk Toraks Derneğinin 14. Kongresinde açıklanan bilimsel veriler,
kapalı alanlarda uygulanan sigara yasağının acillere başvuruları %23
oranında azalttığını gösterdi. Kocaeli Üniversitesi Göğüs Hastalıkları
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız’ın başkanlığında yürütülen
çalışmanın sonuçları dikkat çekici bilgiler sunuyor. Kocaeli ve çevresinde bir yıl önce %31,2 olan sigara içme oranı % 24 gerilerken alerjik
nezle hastalığında %62, bronşit hastalığında % 40 ve KOAH alevlenmelerinde %21 azalma olduğu bilimsel olarak kayıtlara geçti.
http://www.medikalakademi.com.tr/sigara-acil-saglik/

Yukarıda verilen araştırma, sigara kullanımının azalması ile görülen olumlu sonuçları göstermektedir. Buna göre siz de bu konuda yapılan araştırmaları inceleyiniz. Bu araştırmalardan hareketle solunum
sisteminizin sağlığını nasıl koruyacağınızı tartışınız.

Ara, Bul ve Hazırlan
Sağlıklı bir solunum sistemi için neler yapmanız gerektiğini araştırınız. Topladığınız bilgileri kullanarak poster hazırlayınız. Arkadaşlarınıza ilgili bir sunum hazırlayarak onları da bilinçlendiriniz.
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DOLAŞIM SİSTEMİMİZ
Ohh! Dışarıda çok güzel bir
hava var. Akciğerlerimi oksijenle doldurdum.

Kerem, oksijen akciğerlerimizdeki alveollere kadar gitti. Oksijen burda kalıyor
mu yoksa yolculuğuna devam mı ediyor?

Küçük bir bilgisayar oyunu oynamaya
ne dersiniz? Depoda bulunan yiyecekleri
yükleyip adalardaki insanlara taşımanız
gerekiyor. Taşıma işlemini başarmak için
nelere ihtiyacınız var? İhtiyacınız olan
araçları ekranın sağındaki menüden seçiniz.

Kamyon

Oyunda öncelikle yiyecekleri taşımak
için kamyonu seçmiş olmalısınız. Kamyona yiyecek yüklediğinizi düşününüz. Yollar
olmazsa yüklü kamyon adalara ulaşamaz.
Buna göre yiyecekleri dağıtan bir depoya,
taşıyıcı olarak kamyona ve kamyonun gidebileceği yollara ihtiyaç vardır. Bilgisayar
oyunundaki bu sistem, vücudunuzda hangi sisteme benzemektedir?

Araba
Bisiklet
Yol

Aldığınız nefesin akciğerlerinizdeki alveollere kadar gittiğini öğrenmiştiniz. Buraya kadar gelen hava içindeki oksijen,
sizce ne olmaktadır?
Vücudunuz, gerçekleştirdiğiniz her türlü faaliyet için enerjiye ihtiyaç duyar. Vücuda gerekli olan enerji
için oksijenin hücrelerinize ulaşması gerekir. Hücrelerin ihtiyacı, sadece oksijen değildir. Yaşamsal olaylar için besinlerin de hücrelere taşınması gerekir. Vücudun her yerinde hücre olduğuna göre besin ve
oksijeni taşıyan bir sistem gerekir. Bu sisteme dolaşım sistemi denir.  
Dolaşım sisteminde bilgisayar oyundakine benzer yapılar bulunur. Kalbiniz bilgisayar oyunundaki
yiyecekleri gönderen depoya benzer. Yiyecekleri taşıyan kamyonlar gibi vücudunuzda da besin ve oksijeni taşıyan yapı kandır. Kamyon, yolları kullanarak adalara ulaşır. Kan da yollar gibi bütün vücuda
dağılan damarlarda ilerler. Bu şekilde, hücrelere besin ve oksijen götürür. Dolaşım sistemini oluşturan
üç ana yapı vardır. Bu yapılar kalp, kan ve damarlardır. Dolaşım sistemini oluşturan bu yapıları arkadaşlarınızla birlikte inceleyiniz.
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Kalbin odacıkları vardır. Bu odacıklar arasında geçişler bulunur. Aynı zamanda, kalbin dışına açılan
kanallar gözlenebilir. Bu yapıların varlık nedeni kalbin bir pompa görevi görmesidir. Kanın bütün vücuda pompalanabilmesi için damarlar içinde güçlü bir şekilde ittirilmesi gerekir. Bu nedenle kalp, güçlü
kaslardan oluşur. Bu kaslar kasılıp gevşeyerek pompalama işini yapar. Kalp iki büyük iki küçük olmak
üzere dört odadan oluşur. Bu odaların küçük ve kalbin üst kısmında olanlarına kulakçık denir. Kalbin
alt kısmındaki iki büyük odacığa karıncık denir. Kalbin sağ tarafındaki karıncık ve kulakçıkta kirli, sol
tarafındakilerde ise temiz kan bulunur. Karıncıkları oluşturan kaslar, kulakçıklardan daha kalın olduğu
için kan, kulakçıklara göre daha güçlü olan karıncıklardan pompalanır. Kan vücudun her yerine giderken
neyin içinde ilerler?
Dolaşım sistemini, bilgisayar oyunundaki taşımacılığa benzetmiştiniz. Buna göre kanın içinde ilerleyebileceği yollara ihtiyacı vardır. Kanın ilerleyeceği yollar damarlarınızdır. Trafikteki ana yollar geniştir.
Ana damarlar da bu geniş yollara benzer. Kılcal damarlar ara sokaklar gibi dardır.

Damarlar
Sol kulakçık
Sağ kulakçık
Sol karıncık

Sağ karıncık
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Vücudunuzda üç çeşit damar vardır: Toplardamar,
atardamar ve kılcal damar.
Kılcal damar: Çok incedir. Bu özellikleri nedeniyle vücudun çok küçük bölgelerine ve hücrelerine kadar ulaşır.
Hücrelerle madde alışverişini sağlar. Atardamar ve toplardamarları birleştirir.
Atardamar: Kalbin pompaladığı kanı vücudun farklı
bölgelerine taşıyan damarlardır. Atardamarlar, oksijence
Toplardamar
zengin olan hücrelere kanı taşır. Atardamarlardan sadece
akciğer atardamarındaki kanda oksijen azdır.

Atardamar
Kılcal damar

Toplardamar: Vücutta dolaşan kanı, tekrar kalbe taşır. Toplardamarlar oksijence fakir olan kanı taşır. Bu damarlardan sadece akciğer toplardamarındaki kan oksijence zengindir. Kalbin pompaladığı kan, vücutta
atardamarlar, toplardamarlar ve kılcal damarlar içinde düzenli bir şekilde dolaşır. Bu dolanım büyük ve
küçük olmak üzere iki kısımda incelenir.
Büyük dolaşım
Büyük dolaşım, kalp ile vücut
arasında gerçekleşir. Bu dolaşımda amaç, hücrelere oksijen
ve besin taşımak, atıkları hücreden uzaklaştırmaktır. Kan, her
zaman karıncıklardan pompalanarak kalpten çıkar. Büyük dolaşım, kanın kalbin sol karıncığından çıkmasıyla başlar. Kan, ana
atardamar olan aorttan vücuda
pompalanır. Oksijence zengin
olan kan, vücutta dolaşırken
hücrelere oksijen verir. Hücrelerde oluşmuş olan karbondioksidi alır. Oksijence fakir durumdayken kan, üst ve alt ana
toplardamar aracılığıyla kalbin
sağ kulakçığına geri döner.

Vücut

Üst ana
toplardamar
Akciğer
atardamarı

Akciğer
toplardamarı

Alt ana
toplardamar

Küçük
Dolaşım

Aort
atardamarı

Böbrek
toplardamarı

Böbrek
atardamarı

Büyük
Dolaşım

Vücut
Küçük dolaşım
Küçük dolaşım, kalp ile akciğerler arasında gerçekleşir. Küçük dolaşımın amacı, oksijeni azalmış
(kirli kan) kanı temizlemektir. Kan vücutta kirlenerek sağ kulakçığa gelir. Buradan kan, pompalanmak
üzere sağ karıncığa geçer. Sağ karıncıktan akciğerlere, akciğer atardamarı ile gönderilir. Akciğerde,
kandaki karbondioksit oksijenle yer değiştirir. Oksijence zenginleşmiş kan, akciğer toplardamarı ile kalbin sol kulakçığına döner.
Kalp, damarların içinden hücrelere kadar kan pompalar. Kan, bir kamyona benzer. Kamyon yüklenen
malzemeyi taşır. Kan da hücrelere oksijen ve besin taşır. Kanın bu taşıma işlemini yapmasını sağlayan
yapılar nelerdir? Bu yapıların başka görevleri var mıdır? Kanın yapısını gözlemlemek için bir deney yapınız.
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Örnek 1/ Kanın Yapısı
v DENEY

•
•
•
•

Nasıl Yapalım?
Öğretmeninizin temin ettiği daimi kan preparatını, mikroskopla
inceleyiniz.
Gördüğünüz kan hücrelerinin şekillerini çiziniz.

Örnek
Araç
ve1Gereç

• Mikroskop
• Daimi kan preparatı

Gözlemlediğiniz sonuçları arkadaşlarınızla tartışınız.
Yorumlayalım, Sonuçlandıralım
Gözlemlerinizden hareketle kanın genel yapısı hakkında ne söyleyebilirsiniz?

Kan, kan hücrelerinden ve bu hücrelerin içinde yüzdüğü sıvıdan oluşur. Kanın içinde bulunduğu
sıvıya kan plazması denir. Kan plazmasının %90’ı su, %10’u karbonhidrat, protein ve yağdır. Plazma,
karbonhidrat, protein ve yağ gibi besinlerini hücrelere taşır. Plazma aynı zamanda hücrelerde oluşan
atık maddeleri, ilgili organlara iletir. Kan hücreleri; akyuvar, alyuvar ve kan pulcuklarıdır.
Alyuvarlara kırmızı kan hücreleri de denir. Düğmelere benzer. Alyuvarların içinde hemoglobin
denilen yapılar bulunur. Hemoglobin, kana kırmızı rengini verir. Ayrıca oksijeni hücrelere taşıyan bir
kamyon görevi görür. Hücrelerde oksijen kullanıldıktan sonra oluşan atıkların da uzaklaştırılmasını sağlar. Alyuvarlar, uzun kemiklerin süngerimsi dokularında üretildiklerinde çekirdeklidir. Olgunlaştıklarında
daha çok oksijen taşıyabilmek için çekirdeklerini kaybeder.
Akyuvarlara beyaz kan hücreleri de denir. Akyuvarlar, vücudumuzun askerleridir. Bu hücreler, mikropları içine alarak ya da özel salgılar üreterek mikropları yok eder. Akyuvarların sayısı alyuvarlardan
azdır. Bu hücrelerin çekirdekleri vardır. Kan pulcukları ise çekirdeksiz ve küçük yapılardır. Vücudunuzda
bir yara oluştuğunda yarayı kapatarak kan akışını durdurur. Bu şekilde kanın pıhtılaşmasını sağlar.
“Acil olarak, A grubu Rh(+) kana ihtiyaç var. Kan vermek isteyenlerin hastaneye gelmeleri rica olu-

nur.” Günlük hayatta rastlayabileceğiniz bu anonsta, bahsedilen A grubu kan ne anlama gelmektedir?
Kanın başka hangi grupları olabilir? Rh(+) ifadesinin kanla ne ilgisi olabilir?
Kan, vücudumuz için çok önemlidir. Ihtiyaç olduğunda farklı bir bireyden kan alınabilir. Kan verecek
kişinin kanı, bir hastaya verilirken kan grubunun uygunluğu kontrol edilir. Bunu nedeni, insanlarda dört
farklı kan grubu bulunmasıdır. Bunlar A, B, AB ve 0 kan gruplarıdır. Kan alış verişi aynı kan grupları
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arasında yapılır. Kan alış verişi için kan grupları dışında Rh faktörüne de dikkat edilir. Bu faktör, ilk olarak
Rhesus (Resus) maymunlarında keşfedilmiştir. Bu nedenle maymunun adının ilk iki harfi ile isimlendirilir. Alyuvarlarında Rh faktörü bulunan kan Rh(+) faktörü, bulunmayan ise Rh(–) olarak adlandırılır. Rh
faktörleri aynı olan canlılar birbirlerine kan verebilir.
Örnek 1 / Kan Aranıyor
Etkinlik
A. Acil bir hasta için kan aranıyor. Hastanın kan
grubu B Rh(–) olduğu bilinmektedir. Buna göre tabloda bulunan kişilerden hangisi hastaya kan verebilir?
Neden?
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Kişiler

Kan Grupları RH Faktörü

Anne

B

+

Baba

0

+

Kuzen

AB

–

Hala

A

–

Dayı

B

–

B. Tabloya göre kimler hastaya kan veremez?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Kan, vücutta belli bir miktarda olduğunda görevlerini yerine getirebilmektedir. Bu nedenle kan miktarındaki azalma hayati tehlike oluşturur. Kazalar ve ağır ameliyatlarda kan kaybını gidermek için kan alış
verişi yapılması gerekebilir. Çok acil durumlarda uygun kanı hemen bulmak çok önemlidir. Bu nedenle
kan bankaları kurulmuştur. Kan bankalarında bulunan kanlar, ihtiyacı olanlara hemen ulaştırılmaktadır.
Bu kan bankalarına yalnızca sağlıklı insanlar bağış yapabilir.

Ara, Bul ve Hazırlan
Kan bağışının önemini araştırınız. Elde ettiğiniz bilgileri kullanarak bir poster ve el broşürü hazırlayınız. Poster ve broşürlerinizi kullanarak çevrenizi bilgilendiriniz.
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Lenf Dolaşımı

Kanın, kan hücreleri ve sıvı kan plazmasından oluştuğunu öğrenmiştiniz. Plazma sıvı olduğu için damarlarınızdan sızabilir mi? Sızabiliyorsa
bu sıvı nereye gidiyor olabilir?

Lenf
düğümleri

Kılcal damarlar aracılığıyla hücrelere kadar giden kan ve hücre arasında madde ve gaz alış verişi olur. Bu alış veriş sırasında kandan hücrelerin arasına plazma sızar. Sızan plazmayı toplayarak tekrar kana kazandıran sisteme, lenf dolaşım sistemi denir. Lenf dolaşım sistemi, kan
dolaşımına yardım eder. Bu sistem, lenf düğümleri ve lenf damarlarından
oluşur. Lenf damarları içindeki sıvıya, lenf sıvısı denir. Lenf düğümleri
vücudun mikroplara karşı savaşmasına yardımcı olan yapılardır. Bademcikler, birer lenf düğümüdür. Vücut, mikroplarla savaşırken bademcikler
şişebilir. Vücutta bademcik gibi birçok düğüm vardır.
Lenf
damarları

Dolaşım Sisteminin Sağlığı
Vücudumuzdaki tüm sistemler, mükemmel bir uyum içinde çalışır. Vücudumuzu oluşturan organların sağlıklı bir şekilde çalışmasında dolaşım
sisteminin önemli bir yeri vardır. Kalp ve damarlarda meydana gelen rahatsızlıklar, diğer doku ve organları da olumsuz etkiler.

Dolaşım siteminin sağlığını etkileyen en önemli dış etkenler, hava kirliliği ve sigaradır. Sigarada bulunan nikotin, damarların iç çeperinde birikerek dolaşımı güçleştirir.
Dolaşım sistemini olumsuz etkileyen zararlı alışkanlıklardan biri de alkoldür. Alkol, damarların esnekliğini bozarak damarları genişletir. Dolaşım sisteminde yavaşlamaya neden olur.
Çocuklukta geçirilen enfeksiyonlar ve bademcik iltihapları, zamanında iyi tedavi edilmezse kalp kapakçıklarını olumsuz etkiler ve kapakçıkların bozulmasına neden olur.
Yetersiz ve dengesiz beslenme, gerginlik, yorgunluk, üzüntü kalp ve damar sağlığını olumsuz etkiler.
Düzenli yapılan spor, kalp ve damar hastalığına yakalanma riskini azaltır.
Dolaşım sistemi hastalıkları kalp yetmezliği, kalp krizi, tansiyon, kalp romatizması, damar sertliği,
varis, damar tıkanıklığı gibi hastalıklardır.
Dolaşım sistemimiz ile ilgili hastalıkların tedavisinde teknolojik gelişmeler sayesinde çeşitli yöntem ve
teknikler kullanılmaktadır. Bunlar arasında anjiyo, kalp pili, kalp nakli, baypas ameliyatı yer almaktadır.
Damar tıkanıklığının görüntülenmesi için yapılan tıbbı işleme, anjiyo adı verilir. Bazı damarların tıkanması sonucu, kalbin beslenmesi aksar. Böyle durumlarda, vücudun başka kısmında yer alan bir
damardan, damar parçası alınır. Bu parça, kalpte tıkalı olan damarın yerine eklenir. Bu cerrahi işleme baypas ameliyatı denir. Kalp
pilleri, kalbin ritmini oluşturan ve
Tıkanmış damar
düzenleyen elektronik cihazlardır.
AIDS. Lösemi (kan kanseri), anemi
kansızlık, hemofili (kanın pıhtılaşmaması) gibi hastalıklar da dolaşım
sistemi ile ilgili hastalıklardır. Siz de
dolaşım sistemi hastalıklarına örnekler verebilir misiniz?
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3 Ocak 2014
Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de en çok görülen hastalığın hipertansiyon olduğu belirlendi. Dolaşım sistemi hastalıkları ise yüzde
37,92 ile birinci derecede ölüm nedeni...

Sağlık Bakanlığı, hazırladığı raporda, Türkiye’de görülen hastalıkların
profilini çıkardı. Rapora göre, yüzde 13,2 ile 15 yaş üstü bireylerde en fazla
görülen hastalığın hipertansiyon olduğu belirlendi.
Sağlık sorunları nedeni ile gerçekleşen ölümlerin de araştırıldığı raporda, Türkiye’de en fazla ölüm yüzde 37,92 ile dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandığı belirtildi. Raporda ayrıca Türkiye genelinde sağlık
problemleri nedeni ile ölüm oranlarında vücudun çeşitli yerlerinde çıkan
tümörlerin neden olduğu hastalıklar 2’inci sırada yer alıyor.
Solunum sistemi hastalıkları ise yüzde 9,67 ile ölüme neden olan
3’üncü hastalık olarak kayıtlara geçti.
http://saglik.bugun.com.tr/turkiye-birinci-sirada-haberi/919196

Ara, Bul ve Hazırlan
Dolaşım Sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri araştırınız. Topladığınız bilgileri
arkadaşlarınızla paylaşınız.
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Ünite Sonu Değerlendirme Soruları
A. Aşağıdaki tabloda verilen kavramları, boş bırakılan uygun yerlere yazınız.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kemik zarı

solunum

kıkırdak

organel

alveoller

uzun

köşeli

oynamaz

kalp kası

akyuvarlar

kırmızı

sistemler

lenf

sol
karıncık

Hücrenin ana bölümleri dışında sitoplazmada bulunan ve yaşamsal olayları gerçekleştiren farklı
yapılara ……………………………denir.
Bitkiyi hayvan hücresinden ayıran özelliklerden biri şeklinin ……………………… olmasıdır.
Organlar bir araya gelerek …………………………………. meydana getirir.
Kemiği dıştan saran ve kemiğin enine büyümesini sağlayan yapıya …………………………………..
denir.
Kan hücreleri ……………………………. kemik iliğinde üretilir.
Kol ve bacak kemiklerimiz ………………………….. kemik sınıfına girer.
Kemiklerin birbirine sürtünmesini engelleyen ve boyuna büyümesini sağlayan yapı …………………dır.
Kafatasımızdaki kemikler birbirine ………………………. eklemlerle birleşir.
Görünüşü çizgili kas gibi fakat iseğimiz dışında çalışan kas çeşidine…………………………… denir.
Havadaki gerekli gazları hücrelere ulaştırmak ve atık gazları vücut dışına atmak için bir araya gelmiş
sisteme ……………………………………….sistemi denir.
Dışarıdan vücuda alınan oksijen…………………………. de, kandaki karbondioksit ile yer değiştirir.
Büyük kan dolaşımı kalbin…………….  ………………………… bölümünden başlar.
Vücudumuzda mikroplarla savaşan kan hücrelerine……………………………………………... denir.
Doku aralarına sızan plazmayı toplayarak tekrar kana kazandıran sisteme ……………………..dolaşım sistemi denir.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarının başına “D” yanlış olanların başına “Y” harfini yazınız.
(   ) Atardamarlar, çok ince oldukları için vücudun en küçük noktalarına kadar gidebilir.
(   ) Küçük kan dolaşımının amacı, besin ve oksijeni hücrelere taşımaktır.
(   ) Kanın içinde bulunduğu sıvıya kan plazması denir.
(   ) Soluk verme sırasında diyafram kubbeleşir.
(   ) Yutak, yemek ve soluk borularını bağlar.
(   ) Mide kasları zıt çalışan kaslara örnektir.
(   ) Eklemler, oynar, yarı oynar ve oynamaz eklemler olarak sınıflandırılır.
(   ) Kemiğin beslenmesini süngerimsi doku sağlar.
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C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Bir öğrenci mikroskopla inceleme yaptığında, resimdeki hücreyi gör-     
müştür. Öğrencinin gördüğü bu hücrede, hangi organel ya da yapı  
gözlemlenemez?

A) Endoplazmik retikulum

          

B) Mitokondri
C) Hücre duvarı
D) Golgi cisimciği

2. Hücrede sentezlenen protein yapılı bazı maddeler, kanallar yardımı ile getirildiği organelde
paketlenerek kesecikler hâlinde sitoplazmaya bırakılır. Elektron mikroskobu ile yukarıdaki gözlemi
yapan bir bilim adamı aşağıdaki organellerden hangisini incelememiştir?

A) Sentriyol
B) Ribozom
C) Endoplazmik retikulum
D) Golgi aygıtı

3. Yandaki tabloda verilen M ve N canlıları için “+” canlıya ait       

M

N

Sentrozom

–

+

Hücre
Duvarı

+

–

Koful

+

+

hücrede belirtilen organelin bulunduğunu, “-” ise bulunmadığını
göstermektedir.  Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) M canlısı kedi hücresi olabilir.
B) N’nin hücrelerinde mitokodri yoktur.
C) N hücresi besin ve oksijen üretebiir.
D) M’nin hücrelerinin şekli köşelidir.  

4. Aşağıdakilerden hangisi kanın içinde bulunmaz?
A) Alyuvarlar  

B) Lenf sıvısı

C) Plazma   

5.   I. İsteğimiz dışında çalışırlar .

D) Akyuvar

      

II.  Kalp dışında diğer iç organların yapısında bulunurlar.

III. İskeletimizi oluşturan kemikleri hareket ettirirler.
Çizgili kaslar ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Yalnız III        

B) I ve II

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

6.
Kan Grubu

Aylin

Kerem

Deniz

Yankı

Ezgi

0 Rh+

AB Rh+

B Rh+

0 Rh+

B Rh–

Yukarıda kan grupları verilen beş kişiden hangi ikisi birbirine kan verebilir?
A) Aylin-Yankı      

      

B) Deniz-Kerem

C) Deniz-Ezgi

D) Aylin - Ezgi

7. Aşağıda verilenlerden hangisi destek ve hareket sistemini oluşturan bölümlerden herhangi birinin
görevi değildir?

A) Fazla mineralleri depolamak.                                            
B) İskelet sisteminin hareketini sağlamak.
C) Hücrelere besin ve oksijen taşımak.             
D) Kan hücrelerini üretmek.

I

8. I, II, III ve IV ile gösterilen eklemlerden hangisi farklı özelliktedir?
A) I      

B) II     

C) III      

       
II

D)IV

9.   I. bronşlar

III

II. soluk borusu

III. burun

IV

IV. bronşçuklar
V. alveoller

Yukarıda solunum sistemini oluşturan yapılar verilmiştir. Buna göre nefesinizi verdiğinizde hava
sırasıyla hangi yapılardan geçer?
A) V, IV, I, II, III
B) V, IV, II, I, III
C) III, II, I, IV, V
D) III, IV, I, II, I

10.  I. Büyük dolaşımda oksijence fakir kan kalbin sol kulakcığına gelir.

II. Küçük dolaşımda kan kalbin sağ karıncığından akciğerlere gider.

III. Kan kalpten her zaman karıncıklarından dışarı çıkar.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) II ve III

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

2.

KUVVET VE HAREKET

ÜNİTE

BU ÜNİTEDE NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?
•

Bileşke kuvveti tanımlayacak ve çizerek gösterebileceksiniz.

•

Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri keşfedeceksiniz.

•

Sürati tanımlayıp yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafikle göstereceksiniz.
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KUVVETİ NE İLE ÖLÇERİZ?
Kuvvetin itme ve çekme olduğunu, öğrenmiştiniz. Varlıkları hareket ettirmek için mutlaka bir kuvvet uygulanması gerekmektedir. Bu kuvvetler de temas eden ve temas gerektirmeyen
kuvvetler olarak sınıflandırılır. Kuvvet, cisimler üzerine etki
eder. Duran cisimleri hareket ettirebilir. Hareket eden cisimleri
durdurabilir. Hareketli cisimleri yavaşlatabilir, hızlandırabilir ya
da farklı bir yöne döndürebilir. Kuvvet, cisimlerin şeklini değiştirebilir. Bu kadar becerikli olan kuvveti nasıl ölçebilirsiniz?
Bir arabayı kaldıramazsınız ama çantanızı sırtınıza kaldırıp
asarak rahatlıkla yürüyebilirsiniz. Arada nasıl fark vardır? Arabayı kaldırmak için daha fazla kuvvet gerekmektedir. Çantaya
uyguladığınız kuvvet onu kaldırmaya yetecektir. Peki, çantaya
ne kadar kuvvet uguladığınızda onu kaldırabilirsiniz?
Size, bir arkadaşınız boyunun 10 saniye uzunluğunda olduğunu söylese herhâlde ona gülersiniz. Çünkü saniye denildiğinde, zamandan bahsedildiğini anlarsınız. Her ölçümünüz için
farklı araçlar ve birimler kullanılmaktadır. Örneğin uzunluk cetvelle ölçülür. Uzunluk ölçüsü olarak metre, santimetre, milimetre gibi benzer birimler kullanılır. Zamanı kronometre ile ölçmek
için saat, saniye ya da dakika birimlerini kullanabilirsiniz. Kuvvetin ise dinamometre ile ölçüldüğünü geçen sene öğrenmiştiniz.
Kuvvet birimi olarak Newton kullanılır.
Dinamometre, maddelerin esneklik özelliklerinden yararlanılarak yapılmıştır. Dinamometrede esnek madde olarak bir
yay kullanılmıştır. Üzerine kuvvet uygulanan yay şekil değiştirir.
Uygulanan kuvvet kaldırıldığında da eski şekline geri döner. Dinamometrenin ucundan çekildiğinde içindeki yay, üzerine uygulanan kuvvet kadar uzar. Bu uzama miktarı dinamometrenin
üzerinden okunabilir. Bu değer Newton birimiyle söylendiğinde
uygulanan kuvvet ölçülmüş olur. Dinamometreye uygulanan
kuvvet kaldırıldığında, yay eski hâline gelerek tekrar sıfır değerini gösterir.
Daha önce gölge oluşumunu, aslında var olmayan ama çizim yaparken kullandığınız ışınlarla göstermiştiniz. Kuvvetin de
cisimler üzerindeki etkilerini gösterirken ışınlara benzer oklar
kullanılacaktır. Bu oklar yardımıyla uygulanan kuvvetlerin büyüklükleri, yönleri ve doğrultuları kolayca anlaşılacaktır.
Kuvvetin cisme etki edebilmesi için bir noktadan uygulanmış
olmalısı gerekir. Bu noktaya uygulama noktası denir. Kuvvetin uygulama noktasına göre bulunduğu hizaya doğrultu denir.
Kuvvet, bulunduğu doğrultuda bir yönü göstermelidir.
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Örneğin, aşağıdaki şekilde verilen kuvvet, doğu-batı hizasında iken yönü doğuya doğrudur. Bu kuvvetin hizası değişmeden yönü batıya da olabilir. Buna göre doğrultuları aynı olan kuvvetlerin yönleri
farklı olabilir. Ayrıca, kuvvetin büyüklüğü de okun uzunluğu ile gösterilir.
Doğrultusu : doğu-batı
Yönü : doğu

5N

Batı

Büyüklüğü : 5 N
Batı

3N

Doğu

Doğu

Doğrultusu : doğu-batı
Yönü : batı
Büyüklüğü : 3 N

Şekildeki gibi dinamometreye
bir cisim astığınızda, cismin aşağıya doğru yayı uzattığı gözlenir.
Bu durumda, uygulanan kuvvetin
yönünün aşağıya, doğrultusunun
ise Kuzey-Güney doğrultusunda
olduğu söylenir.

Dinamometre, bir kutuya şekildeki gibi takılarak çekildiğinde
dinamometre uygulanan kuvvetin
büyüklüğünü gösterir. Kuvvetin
yönünün doğuya doğru, doğrultusunun ise doğu batı doğrultusunda olduğu söylenir.

Doğrultuları aynı olan kuvvetlerin yönlerinin farklı olabileceğini kavrayabilmek için aşağıdaki etkinliği
yapınız.
Etkinlik / Kuvvet Hangi Yöne?
Aşağıda verilen resimlerde, cisimlere uygulanan kuvvetleri inceleyiniz. Bu kuvvetlerin doğrultuları ve yönleriyle ilgili bilgileri yanlarındaki boşluğa yazınız.
Uygulanan kuvvetin
Doğrultusu: ………
Yönü: …………….
Uygulanan kuvvetin
Doğrultusu: ………
Yönü: …………….
Uygulanan kuvvetin
Doğrultusu: ………
Yönü: …………….

Uygulanan kuvvetin
Doğrultusu: ………

Uygulanan kuvvetin

Yönü: …………….

Doğrultusu: ………
Yönü: …………….
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CİSİMLERE ETKİ EDEN KUVVETLER
Yandaki fotoğrafta uçağı birden fazla kişinin itmesinin nedeni ne
olabilir? Bu uçağı bir kişi hareket ettiremez mi?
Limana yanaşmak isteyen büyük gemilere kılavuz gemiler yardımcı
olur. Büyük gemiyi, kılavuz gemiler çekerek limana yanaştırır. Bir kılavuz geminin önden diğer kılavuz geminin arkadan çektiğini düşününüz.
Bu durumda büyük gemiyi hareket ettirebilirler mi?
Bir cisme, birden fazla kuvvet etki edebilir. Bu kuvvetler farklı yönlerde uygulanmış olabilir. Uygulanan kuvvetler, kaç tane olursa olsun
cisim ya bir yönde hareket eder ya da hiç hareket edemez. Bu durum
aslında uygulanan kuvvetlerin toplamından bir kuvvetin ortaya çıktığını
gösterir. Uygulanan toplam kuvvet hangi yöndeyse cisim o yönde hareket eder. Bu şekilde iki ya da daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi, tek
başına yapabilen kuvvete net kuvvet (bileşke kuvvet) denir.

Bir cisme uygulanan kuvvetler, uygulanma doğrultusuna, yönüne ve büyüklüğüne göre çizilirse bileşke kuvvet gösterilebilir. Aşağıdaki örnekler üzerinde, bileşke kuvvetin gösterimini inceleyiniz.
Cisim üzerine uygulanan kuvvetler, aynı doğrultulu ve aynı yönlü ise bileşke kuvveti, ikisinin toplamı
olarak gösterilir.  
1. kuvvet

2. kuvvet

3N

2N
1N

Doğrultu
Yön
Büyüklük

=

Net kuvvet

1. Kuvvet

2. Kuvvet

Net Kuvvet

doğu - batı

doğu - batı

doğu - batı

doğu

doğu

doğu

2N

1N

3N

Cisim üzerine uygulanan kuvvetler, aynı doğrultulu fakat zıt yönlü ise bileşke kuvveti, ikisinin farkı
olarak gösterilir. Bileşke kuvvetin yönü, büyük olan kuvvetin yönündedir.

5N

2N

1. Kuvvet

2. kuvvet

Doğrultu
Yön
Büyüklük

3N

=

Net kuvvet

1. Kuvvet

2. Kuvvet

Net Kuvvet

doğu - batı

doğu - batı

doğu - batı

doğu

batı

doğu

5N

2N

3N
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Bazen birden fazla kuvvet uygulandığında kuvvetler birbirinin etkisini yok eder. Cisim duruyorken
birbirinin etkisini yok eden kuvvetler etkisinde kalırsa o cisim hareket etmez. Bu durumda kuvvetlerin bileşkesi sıfırdır. Bu şekilde bileşkesi sıfır olan kuvvetlere, dengelenmiş kuvvetler denir. Tersi bir durum
da doğrudur. Bileşke kuvvet, sıfır değilse bu kuvvetlere, dengelenmemiş kuvvetler denir. Dengelenmemiş kuvvetler, cismin süratinde ya da hareket yönünde değişiklik yapabilir. Kuvvetler, aynı doğrultuda
aynı yönde olabileceği gibi aynı doğrultuda ters yönde de olabilir. Kuvvetlerin durumlarına göre oluşan
bileşke kuvvetleri yapacağınız deneyde inceleyiniz.
DENEY / Sihirli Bileşke Kuvvet

•
•
•
•
•

Nasıl Yapalım?
Oyuncak arabayı, bir masa üzerine koyunuz.
Arabanın önünden ve arkasından ipler bağlayınız. İplerin
masanın kenarında sarkacak kadar uzun olmasına dikkat
ediniz.
Bu iplerin uçlarına, aşağıda verilen ağırlıklar asılarak arabanın hareketlerini gözlemleyiniz.
Arabanın sadece önüne 100 g’lık kütle asınız ve gözlemleyiniz.    
Kuvvetlerin yönlerini, aşağıda boş bırakılan yere çizerek
gösteriniz.

Araç ve Gereç

•
•

Oyuncak araba

•

Tartım takımı (iki tane
200 g’lık, iki tane 100 g’lık
ağırlık)

•
•

40-50 cm boyunda 2
parça ip

Kağıt
Kalem

•

Arabanın önündeki ipe 100 g, arkasındaki ipe 200 g’lık bir kütle asarak arabanın hareketini
gözlemleyiniz. Kuvvetlerin yönlerini, aşağıda boş bırakılan yer üzerinde gösteriniz.

•

Arabanın önündeki ipe 200 g, arkasındaki ipe 200 g’lık bir kütle asarak arabanın hareketini
gözlemleyiniz. Kuvvetlerin yönlerini, aşağıda boş bırakılan yer üzerinde gösteriniz.

•

Yorumlayalım, Sonuçlandıralım
Deneyin sonunda, hangi durumlarda dengelenmiş kuvvetler, hangi durumlarda dengelenmemiş kuvvetler gözlemlediniz?
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Deneyde arabanın önüne astığınız kütlenin, arabayı aynı doğrultuda ve aynı yönde hareket ettirdiğini, gözlemlediniz. İkinci aşamada arabanın önüne ve arkasına kütle astınız. Arabanın, kütlenin büyük
olduğu tarafa doğru hareket ettiğini, gözlemlediniz. Bu durumda, araba dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde hareket etmiş oldu. Böylece birden fazla kuvvet uygulandığında arabanın bileşke kuvvet yönünde
hareket ettiğini gözlediniz. En son iki tarafına da aynı kütleleri astığınızda araba hareket etmedi. Arabaya etki eden kuvvetler birbirinin etkisini yok etti. Bu durumda araba dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeydi. Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri aşağıdaki örnekler üzerinde inceleyiniz.

30 N

50 N
20 N

Net kuvvet: 50 – 30 = 20 N
80
N
Dengelenmemiş
kuvvetler50 N
30 N

Bir cisme, zıt yönlü kuvvetler uygulandığında, kuvvetler birbirlerinin etkisini azaltır. Zıt yönlü kuvvetlerin net kuvvetini bulmak için çıkartma işlemi yapılır. Kuvvetler, farklı değerdeyse net kuvvet sıfırdan
30 N eder.
farklıdır. Bu durumda cisim, büyük kuvvetin yönünde ve net kuvvetle hareket
50 N
50 N

50 N
N
20

80 N

50 N
30 N

Net kuvvet: 50 + 30 = 80 N
Dengelenmemiş kuvvetler
50
5030
N N
50 N
N
20 N

Bir cisme, aynı yönde kuvvetler uygulandığında, kuvvetler birbirlerinin etkisini arttırır. Bu nedenle
aynı yönlü kuvvetler için net kuvvet toplama yapılarak bulunur.
80 N
50 N
30 N

50 N

50 N
Net kuvvet: 50 – 50 = 0
Dengelenmiş kuvvetler

Bir cisme, zıt yönlü ve eşit büyüklükte kuvvetler uygulandığında kuvvetler, birbirlerinin etkisini yok
eder. Bu nedenle net kuvvet sıfır olur. Net kuvvet sıfır iken durmakta olan bir cisim hareket etmez. Bu
cisme etki eden kuvvetler, dengelenmiş kuvvetlerdir.
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Etkinlik / Net Kuvvet Kaç Newton?
Şekildeki cisimlere, değerleri belirtilen kuvvetler etki etmektedir. Bu kuvvetlerin etkisinde cisimlerin yapacağı hareketin yönünü, gösteriniz. Oluşan net kuvvetin büyüklüğünü hesaplayınız.
Bulduğunuz sonuçları şekillere ait kutulara yazınız.
20 N

18 N

Net Kuvvet:
15 N

70 N
Net Kuvvet:

20 N

28 N

45 N

15 N
50 N
Net Kuvvet:

5N

Net Kuvvet:

Bilgiden Üretilen Teknoloji
Cep telefonları, televizyon, radyo gibi haberleşme araçları iletişimi uydular sayesinde gerçekleştirmektedir. Uydular, roketle uzaya fırlatılır ve Dünya’nın çevresinde dönmeye başlar. Uydular Dünya’nın
çevresinde uzaya fırlamadan dönebilmektedir. Uyduların uzaya fırlamadan dönebilmesinin nedeni
dengelenmiş kuvvetler etkisinde olmasıdır. Bilim insanları, uyduyu fırlatacakları noktayı hesaplarlar.
Uydunun gönderildiği yer de dengelenmiş kuvvetler etkisinde kalır ve uzaya fırlamaz. Bir ipin ucuna
top bağladığınızı düşünün. İpi tutarak çevirdiğinde ipin ucundaki top döner fakat bir yere gidemez. İpi
elinizden bıraktığınızda ise top fırlar. İp, topun fırlamasını sağlayan kuvveti dengelemektedir. Uydular
da  benzer bir bilgi kullanılarak yapılır.

SÜRAT NEDİR?
Yağmur damlaları, havanın direnciyle gökyüzünden süzülerek 1 saniyede 8 metre yol alarak yeryüzüne iner. Hava direnci olmasaydı, yağmur
damlaları, yeryüzüne 1 saniyede 500 metre yol alarak inecekti. Bu sürat,
silahtan atılmış kurşundan daha büyüktür. Sizce kurşunun ya da yağmur
damlasının sürati, nasıl hesaplanmaktadır? Süratin ne olduğunu ve nasıl
hesaplandığını öğrenmeye ne dersiniz?
Canlılar, yaşamak için hareket etmeye ihtiyaç duyar. Günlük hayatta
cansız varlıkların da hareket ettiğini gözlemleyebilirsiniz. Bu gözlemler sonunda varlıkların hareket özellikleri duran, hızlanan, yavaşlayan, sallanan,
dönen gibi sözcüklerle isimlendirilebilir.
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Çevrenizde hareket etmeyen varlıklar var mı? Dağların, ağaçların,
binaların, hareket etmediğini, düşünebilirsiniz. Oysaki evrende her
şey hareketlidir. Dünyamız, Güneş etrafında dolanma hareketi yaptığı
için  dağlar ve binalar da uzayda hareket etmektedir. Hareketi tanımlamak için yol ve zaman kavramları arasındaki ilişkiyi anlamak gerekir. Bir varlığın hareketini anlamak için o varlığın konumunu bilmek
gerekir. Oturduğunuz evin adresini “marketten sonraki üçüncü bina”
diye tarif edebilirsiniz. Kütüphaneden almak istediğiniz bir kitabın yerini tarif etmek için “Kırmızı kaplı kitabın altındaki” diyerek yerini belirtebilirsiniz. Kısaca, bir varlığın yerini bir başka varlığı göre söylemek
zorundasınız. Bir varlığın yerini, referans noktasına göre söylemeye,
konum denir.
Siz, sınıfta duvar kenarında 2. sırada otururken 4. sıraya gittiğinizde konumunuzu değiştirmiş olursunuz. Konum değişimi, hareket
ettiğinizi gösterir.
Hayatın vazgeçilmezlerinden biri de zamandır. Okula gideceğiniz
saat, sevdiğiniz filmin başlama saati, hastalandığınızda ilaçlarınızı
içeceğiniz saat hep zamanla ilgilidir. Büyüklerinizden çok duyduğunuz
“zaman su gibi akıp gidiyor” sözü doğrudur. Canlı ve cansız varlıklar,
hareket ederlerken zaman hep ilerler. Varlıklar konumlarını değiştirirken zaman da akmaktadır.   Örneğin, siz evden 08:00’da çıktığınızda belli bir yol almanız gerekir ve okulunuza 08.45’te varırsınız.
Eviniz ile okulunuz arasındaki yol daha kısaysa 08.20’de varabilirsiniz. Belki de okulunuza bugün yarım
saatte varmışken dün 20 dakikada varmış olabilirsiniz. Evden çıkıp okula geldiğinizde, hareket etmiş
olursunuz. Burada hareketten bahsederken zaman ve konumdan da bahsetmek zorunda olduğunuza
dikkat ettiniz mi? Bu nedenle bir varlığın sabit olduğu noktadan zamanla yer değiştirip başka bir noktaya
gitmesine hareket denir.

SÜRATİ HESAPLAYALIM
Gidilen Yol Nasıl Ölçülür?

Süratin hesaplanabilmesi için öncelikle gidilen yolun ölçülmesi, gerekmektedir. Gidilen yolu ölçmek
için bir varlığın harekete başladığı konum ile hareketi bitirdiği konum arasındaki uzunluğu ölçmek gerekmektedir. Bu durumu, bir cetvel üzerinde basitçe gösterebilirsiniz.
Cetvelin 5. bölmesinden hareket ettirilen cisim 20. bölmesinde durmuştur. Buna göre harekete başlama noktası 5, hareketi bitirme noktası 20’dir. Bu cismin gittiği yol ise iki nokta arasındaki mesafedir.
Cismin gittiği yol = 20 – 5 = 15 cm

Zaman Nasıl Ölçülür?

Cisim, cetvel üzerinde hareket ederken belli bir zaman geçmektedir. Cismin süratini belirleyen aslında bu yolu ne kadar zamanda aldığıdır. Bu nedenle zamanı ölçmek gerekmektedir. Cisim 1 noktasından
harekete başladığında, kronometre çalıştırılıp 6 noktasına geldiğinde durdurulur. Geçen süre okunur.
Zamanı ve yolu ölçebildiğinize göre bir etkinlik yaparak süratin ne olduğunu anlamaya çalışınız.
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DENEY / Süratin Ne Kadar?

•
•
•
•
•
•
•
•

Nasıl Yapalım?
Öğrenciler gruplara ayrılır.
Bir grup hareket edilen zamanı kaydederken diğer grup
ölçülen zamanı aşağıda verilen tabloya not alacaktır.
Uygulamayı yapabilmek için en az 25 - 30 metre uzunluğunda bir alana gidilir. Burada 25 metre uzunluğunda düz
bir çizgi çizilir.
Bu çizginin üzerine başlangıç noktasından itibaren 5, 10,
15,  20, 25. metrelere işaret konur.

•
•
•
•
•

Kronometre
Tebeşir
Şerit metre
Not defteri
Kalem

Öğrencilerden biri sabit bir tempo ile çizgi boyunca yürür. Yürüyen kişinin eşit adımlar atmasını sağlamak için elle tempo tutulabilir.
Öğrencinin başlangıç noktasından yürüyüşe başladığı anda kronometre çalıştırılır.
Öğrenci yürürken  işaret konulan noktalara geldiğinde, kronometreden okunan zaman  tabloya  not alınır.
Gruplardan, yürüyen öğrencinin aldığı yolun uzunluğunu kronometreden ölçtükleri zamana
bölmeleri istenir. Öğrenciler, hesaplanan değerleri tabloya yazarak karşılaştırırlar.
Yürüyen kişinin ismi

•

Araç ve Gereç

Yol  (metre)

Zaman (saniye)

Yol/zaman (m/s)

Yorumlayalım, Sonuçlandıralım
Yol ile zaman arasında nasıl bir ilişki vardır?

Bir hareketlinin süratini hesaplarken nasıl düşünmeniz gerektiğini bir örnek üzerinde inceleyiniz?
Yayanın 10 saniyede 20 m’lik bir yolu gittiğini düşününüz. Bu yayanın, 1 saniyede kaç metre yol gittiğini
hesaplayınız. Bunun için gidilen yolun, geçen zamana bölünmesi gerekir. Bu hesaplama, yayanın süratini verecektir. Buna göre yayanın süratinin hesabı aşağıdaki gibi yapılır.
yayanın sürati = gittiği yol/geçen zaman=  20/10 = 2 m/s
Şimdi biraz düşününüz. Yaya, aynı yolu 10 s yerine 5 s’de gitseydi yayanın süratini kaç m/s hesaplardınız?
yayanın sürati = 20/5 = 4 m/s
Burada, sürat ile zaman arasındaki ilişkiye dikkat ediniz. Aynı yol, 10 s’de gidildiğinde sürat 2 m/s
çıkarken 5 s’de gidildiğinde sürat 4 m/s’ye çıktı. Kısaca, aynı yol daha kısa zamanda gidildiğinde sürat
artmış oldu. Tam tersi de doğrudur. Daha süratli gidildiğinde, daha kısa zamanda yol alınır. Sabah okula
geç kaldığınızı fark ettiğinizde ya hızlı yürürsünüz ya da koşarsınız. Çünkü daha süratli giderek daha
kısa zamanda okula ulaşabilirsiniz.
Meraklısına
Dünya, boşlukta bir uzay gemisi gibi hareket etmektedir. Dünya’nın  saniyede 30 000 metre ilerleyecek bir süratle(30000 m/s) hareket ettiğini biliyor musunuz?
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Okula geç kaldığımda, süratli yürüyerek kısa zamanda daha
fazla yol alırım. Siz, ne zaman süratli olmaya ihtiyaç duyarsınız?

Pratik Yol
Bir problemi çözerken sürati, gidilen yolu ya da zamanı  hesaplamak için şu kolay yöntemi kullanabilirsiniz. Aşağıda verilen üçgende yan yana olanlar çarpılarak, alt alta olanlar ise bölünerek işlem yapılır.
Bulmak istediğiniz değerin üstü üçgende kapatılır. Geriye kalan değişkenlerin durumuna göre işlem
yapılarak sonuç bulunur.
Yolu hesaplamak için üçgende yolun üzerini kapatınız.
Geriye sürat x zaman kaldığını göreceksiniz.     
yol = sürat x zaman

YOL

SÜRAT

ZAMAN
Zaman hesaplamak için üçgende
zamanın üzerini kapatınız. Geriye
yol/sürat kaldığını göreceksiniz.
yol
zaman =
sürat

Sürati hesaplamak için üçgende süratin üzerini kapatınız. Geriye
yol/zaman kaldığını göreceksiniz.
yol
      sürat =
zaman

Bir hareketlinin süratinden bahsederken sayının yanındaki birimler de önemlidir. Bir koşucunun
süratini, metre/saniye birimiyle söyleyebilirsiniz. Eğer söylemek istediğiniz sürat, bir roketinkiyse bu
birimle çok büyük bir sayı söylemeniz gerekir. Çünkü roketler, koşucuya göre çok daha büyük hızlarla
hareket eder. Bu da onun bir saniyede çok fazla yol alması demektir. Çoğunlukla günlük hayatta çok
hızlı hareket edebilen varlıklar için kilometre/saat birimi kullanılmaktadır. Sürat birimleri, birbirine dönüşebilmektedir.  Bundan yararlanarak bir koşucunu hızını, kilometre/saat birimiyle söyleyebileceğiniz
gibi roketin süratinin metre/saniye cinsinden ne kadar olduğunu bulabilirsiniz.
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Sürat birimlerinin birbirlerine nasıl çevrileceğini bir örnek üzerinde inceleyiniz.
72 km/h süratle giden bir araç düşününüz. Bu aracın süratini m/s birimine çevirmek için aşağıdaki işlemleri yapmalısınız.
a b c d e f g h i j k l mn o p r s ş t u x v y z
Kısaltılmış gösterimler
θ
İni
kilometre: km
len
he
metre: m
rb
as
kilometre
am
saat: h
ak
için
saniye: s
hektometre
10
Çı
’la
kıl
ça
an
rpı
1 saat = 60 dakika
he
lır.
dekametre
rb
as
1 dakika = 60 saniye
am
ak
metre
1 saat = 60 x 60 = 3600 saniye
için
10
’a
bö
lün
1 km = 1 x 1000 m
ür.
100 m = 100 /1000 = 0.1 km
72

72.1000 metre
72000 metre
metre
kilometre
  =
  =  
= 20
saat
60.60 saniye
3600 saniye
saniye

Bu durumda 72 km/h ’ lik bir süratin 20 m/s’lik bir sürate eşit olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunu başka
şekilde de ifade edebilirsiniz. 1 saatte 72 kilometre yol alabilen bir araç, 1 saniyede 20 metre yol almaktadır. Birimi m/s olan bir sürati ise yukarıda yapılan işlemlerin tersi yapılarak km/h birimine çevirebilirsiniz.
Her büyüklüğün birimi vardır. Uluslararası birim sisteminde yol birimi, metre (m), zaman birimi,
saniye (s) olarak alınır. süratin birimi ise m/s olarak kullanılır. Çok hızlı taşıtlar için m/s birimini kullanmak zordur. Bu hareketliler, kısa zamanda çok uzun mesafeler alır. Bu nedenle sürat için çok büyük
sayılar kullanmak gerekmektedir. Büyük sayılardan kurtulmak için süratin birimi kilometre/saat (km/h) kullanmak kullanılabilir.
Etkinlik / Sürati Çevirelim
1.

Aşağıda verilen birim çevirme işlemlerini yapınız.
8000 m = ……. km
5 km = …………m
3 h = ……………s
36000 s = ………h
36 km/h = ……. m/s
40 m/s = ……… km/h

2.

Aşağıdaki tabloda bırakılan boşlukları doldurunuz.
yol

zaman

sürat

400 km

5h

…….. km/h

250 km

………. h

50 km/h

………m

3s

80 m/s

2000 m

2h

…….. km/h

36000 m

3600s

..…… km/h
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Bilgiyi Kullanalım
Aşağıda verilen hareketlilerin süratlerini hesaplayınız.
1. Dünyanın en hızlı trenlerinden biri Fransa’daki TGV Atlantik’tir. Bu tren 515 km/h’lik hıza ulaşmıştır. Bu trenin 3 saatte en fazla kaç kilometre yol gidebildiğini hesaplayınız.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
2. Çita, Dünya’nın en hızlı koşan hayvanlarındandır. Çita, 4 saatte 560 km yol gidebildiğine göre
çitanın rekor sürati kaç km/h’dir?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
3. Yelken balığı yüzerken 110 km/h sürat yapabilmektedir. Bu balık, 330 km’lik okyanus seyahatini
kaç saatte bitirebilir?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Hareketli varlıkların aldıkları yol ve hareket süreleri arasındaki ilişki grafikle gösterilebilir. Süratin
grafikle nasıl gösterilebileceğini anlamak için aşağıdaki örneği inceleyiniz.
Yol(m)

Zaman(s)

1.koşucu

150

25

2. koşucu

250

50

3. koşucu

300

75

a b c d e f g h i j k l mn o p r s ş t u x v y z
θ
Bir antrenör, yarışlara hazırlanan üç koşucu çalıştırıyorYol(m)
du.
Çalışmalar sırasında, koşucuların koştukları mesafeyi
300
ve ne kadar zaman geçtiğini, bir tabloya kaydetti. Antrenör,
250
koşucuların süratlerini grafikle incelemek istedi. Grafikler,
200
büyüklükleri karşılaştırmayı kolaylaştırır. Antrenör de koşu150
cuların süratlerini daha kolay karşılaştırabilmek için grafik
100
çizdi. Önce yol ve zaman grafiğiyle başladı. Bunun için önce
50
tablodaki yol değerlerini grafiğin dikey eksenine, zaman deZaman (s) ğerlerini yatay eksene yerleştirdi.
0
25 50 75 100 125
a b c d e f g h i j k l mn o p r s ş t u x v y z
θ
Koşucuların tablodaki yol ve zaman değerlerinin grafik
Yol(m)
1. koşucu 2. koşucu
üzerinde kesiştikleri noktaları, sıfır noktasına birleştirdi. Çün3. koşucu
kü başladıkları noktayı, sıfır noktası kabul etti.
300
250
200
150
100
50
0
Zaman (s)
25 50 75 100 125
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Antrenör, daha sonra sürat ve zaman grafiği çizdi. Bunun için koşucuların süratlerini hesapladı.
150
= 6 m/s
25
250
2. Koşucunun sürati =
= 5 m/s  
50
300
3. Koşucunun sürati =
= 4 m/s
75

1. Koşucunun sürati =  

θ

Sürat (m/s) Zaman(s)
1.Koşucu

6

25

2. Koşucu

5

50

3. Koşucu

4

75

Sürat (m/s)

1. koşucu

6
4
3

Grafiğe göre antrenör, 1. Koşucunun en süratli olduğunu
gördü.

2. koşucu

5

3. koşucu

2
1
0

25

50

75

100 125

Zaman (s)

Sürat zaman grafiğinin yatay çizgilerle oluşturulduğuna
dikkat ediniz. Bu durum, zaman içinde süratin değişmediğini
gösterir. Bu şekilde geçen zaman aralığında sürati değişmeyen harekete sabit süratli hareket denir.

Meraklısına
Felix Baumgartner (Feliks Baumgardnır), 14 Ekim 2012 tarihinde 39000 m yükseklikten dünyaya atlayıp 1,342 km/h hıza ulaşarak dünya rekorunu kırmıştır. Buna
göre Felix bir saatte 1342 km’lik yolu alabilecek süratle düşmüştür. Yolcu uçaklarının yaklaşık 800-1000 km/h süratle yolculuk yaptığı düşünülürse Felix’in ne kadar
büyük hızla düştüğünü hayal edebiliyor musunuz?

Etkinlik
Yüzme milli takım seçmelerine 5 yüzücü katılmıştır. Milli takıma en süratli 3 yüzücü alınacaktır.
Yüzücülerin süratlerini hesaplayarak tabloya doldurunuz. Buna göre tabloda verilen yüzücülerden
hangileri milli takıma seçilmiştir?
Yol (m)

Zaman (s)

1.Yüzücü

50

10

2. Yüzücü

100

20

3. Yüzücü

150

30

4. Yüzücü

100

25

5. Yüzücü

50

5

Sürat (m/s)

Hesaplamalar
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Etkinlik
Tabloda verilen değerleri kullanarak hareketlinin yol, zaman grafiğini kareli alana çiziniz. Yol,
zaman bilgilerinden yararlanarak hareketlinin süratini hesaplayınız. Sürat ve zaman değerlerini
tabloya kaydediniz. En son sürat, zaman grafiğini kareli alana çiziniz.
Yol (m)

10

20

30

40

50

Zaman (s)

2

4

6

8

10

Sürat (m/s)
Zaman (s)
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Etkinlik

Yukarıdaki insanlar, aynı hizadan ve aynı zamanda koşmaya başlamıştır. Belli bir zaman sonra
koşanların konumları, yukarıda verilen görseldeki gibi olmuştur. Aşağıdaki ipuçlarını değerlendirerek koşanların isimlerini ve süratlerini, görsellerin altlarındaki kutulara yazınız.
İPUÇLARI
1.

Kenan, 75 metreyi 3 saniyede almıştır.

2.

Burcu’nun sürati, Ece’nin süratinden 10 m/s fazladır.

3.

Tarık, Kenan’nın gittiği mesafeyi, 5 saniyede alabilmektedir.

4.

Erkan, 1 saniyede 5 metre gidebilmektedir.

5.

Ece, 3 saniyede 30 metre gidebilmiştir.

Etkinlik
Kerem okuldan çıktıktan sonra;
1.

Markete uğrayarak 20 dakikada eve gelmesi için süratinin kaç m/s olması gerektiğini
hesaplayınız?

Market

A

Okul
60 m

Okul

C

volkan

80 m

2.

Bir yere uğramadan eve 20 dakikada gidebilmesi için süratinin kaç m/s olması gerektiğini hesaplayınız?

100 m
Ev

B
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Ünite Sonu Değerlendirme Soruları
A. Aşağıdaki tabloda verilen kavramları, boş bırakılan uygun yerlere yazınız.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dengelenmiş

alınan yol

büyüklüğü

hızlı

sabit

aynı

zıt

sürat

dengelenmemiş

batı

net

doğu

Kuvvetin tanımlanabilmesi için doğrultusu, yönü ve ……………… bilinmelidir.
İki ya da daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi, tek başına yapabilen kuvvete …………… kuvvet denir.
Net kuvveti sıfır olan kuvvetlere……………………….. kuvvetler denir.
Net kuvveti sıfırdan farklı olan kuvvetlere ……………………………….kuvvetler denir.
Dengelenmiş kuvvetler etkisindeki cisim durur ya da ……………… süratle hareket eder.
5 N doğu yönünde, 8 N batı yönünde kuvvetler etki eden cisim …………….. yönünde hareket eder.
Doğrultusu aynı yönleri …………………..olan kuvvetlerin farkı bulunarak net kuvvet hesaplanabilir.
Bir cismin süratini belirlemek için zaman ve ………………………… bilinmelidir.
Birim zamanda alına yol miktarı………………………. olarak tanımlanabilir.
5 saniyede 20 metre yol alan bisikletli, 10 saniyede 30 metre yol alana göre daha ……….. hareket
etmiş olur.
B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarının başına “D” yanlış olanların başına “Y” harfini yazınız.
(   ) Sandalyede oturan bir çocuk, dengelenmemiş kuvvetler etkisindedir.
(   ) Net kuvvet, cisme etki eden kuvvetlerin yaptığı etkiyi, tek başına yapabilir.
(   ) 20 m/s sabit süratle giden bir araç, dengelenmiş kuvvetler etkisinde olabilir.
(   ) Sadece doğrultuları ve yönleri aynı olan kuvvetler, eşit olabilir.   
(   ) Dengelenmemiş kuvvet etkisindeki cisim, mutlaka süratlenir.
(   ) Birim zamanda daha az yol alan araç, daha süratlidir.  
(   ) Sürat ile alınan yolun çarpımı zamanı verir.
(   ) 80 metreyi 5 saniyede koşabilen koşucunun sürati 16 m/s’dir.
(   ) Aynı doğrultulu kuvvetlerin bileşkesini doğru hesaplayabilmek için büyüklüklerini bilmek yeterlidir.
(   ) Daldan düşen bir elma dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir.
C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Masa üzerinde bulunan K cismine sağ ve sol taraftan F büyüklüğünde
kuvvetler uygulandığında cismin hareketsiz kaldığı gözlemleniyor. K
cisminin harekete geçebilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?

F
(sol)

A) Sağ tarafa uygulanan kuvvetin büyüklüğünü arttırmak
B) K cisminin kütlesini yarıya düşürmek
C) Sağ ve sol tarafa uygulanan kuvvetlerin büyüklüğünü iki katına çıkarmak
D) K cisminin kütlesini iki katına çıkartmak
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K

F
(sağ)

2. Aşağıdaki görsellerin hangisinde dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi görülmektedir?
A)

B)

C)

D)

       Masadaki kutu                          Duvardaki resim         Sabit hızla ilerleyen bisikletli          Kayan insan

3. Sürtünmesiz sistemde, şekildeki kuvvetlerinin etkisindeki cisim, hangi yönde kaç N’luk kuvvetle
hareket eder?

2m

A) Doğu yönünde 5 N

Batı

   

B) Batı yönünde 5 N

Doğu
15 N

40 N

C) Doğu yönünde 15 N

20 N

D) Batı yönünde 15 N

4. Dinamometrelerdeki cisimler, şekildeki gibi dengededir.        
Buna göre, X ve Y cisimlerinin ağırlıkları kaç N dur?

         X

Y                

A)

25

10

B)

25

15

C)

30

15

D)

30

10

20 N

5. Yandaki tabloda X, Y ve Z cisimlerinin belirli zaman-

larda aldıkları yollar verilmiştir. Buna göre bu cisimlerin
süratlerinin doğru sıralaması nasıl olmalıdır?

A) X < Y < Z

B) X  >Y > Z

Y

X

Cisim

Alınan Yol

Zaman

X

100 m

25 s

Y

500 m

125 s

Z

2 km

200 s

C) X =Y = Z

D) Z > X = Y

6. 144 km’lik yolu 2 saatte alan bir hareketlinin sürati kaç m/s dir?
A) 20

B) 25

C) 36
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D) 72

7. Yanda bir hareketliye ait alınan yol-zaman grafiği verilmiştir.

Alınan yol (m)

Buna göre, hareketlinin 12. saniyedeki sürati kaç m/s olur?

40
30
20
10
0

A) 4

B) 5

2

6

C) 6

8. Sürat-zaman grafiği verilen hareketlinin 6 saniyede              
aldığı yol kaç m dir?

B) 80

8

Zaman (s)

D) 10

Sürat (m/s)
20

0

A) 40

4

2

C) 120

4

Zaman (s)

6

D) 160

9. Aynı noktadan harekete başlayan yarışmacılardan Hülya, en  
süratli, Sibel ise en yavaştır. Buna göre, birbirleri ile yarışan
Semra, Hülya ve Sibel’in bitiş noktasına varma süreleri
arasındaki ilişki nasıldır?

A) Sibel > Semra > Hülya
B) Hülya > Semra > Sibel
C) Semra > Sibel > Hülya
D) Sibel > Hülya > Semra  

Sürat= 30 m/s

10.Bir kamyon,  30 m/s sabit süratle hareket ederken resimdeki

Hareket yönü

gibi iki kuvvet etki ediyor. Buna göre kamyonun hareketi için
aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
10 N

A) Kamyonun sürati artar.                    
B) Kamyon durur.
C) Kamyon 30 m/s süratle gitmeye devam eder.           
D) Kamyon yavaşlar.                                
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10 N

3.

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI

ÜNİTE

BU ÜNİTEDE NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?
•

Maddenin tanecikli yapıda olduğunu, hâl değişimlerinin tanecikler arasındaki boşluklara göre
değiştiğini kavrayacaksınız.

•

Fiziksel ve kimyasal değişimler arasındaki farkları açıklayacaksınız.

•

Yoğunluğu tanımlayacak, çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplayacaksınız.

•

Suyun katı ve sıvı hâllerinin yoğunluklarının canlılar için önemini  fark edeceksiniz.
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MADDENİN YAPISI NASILDIR?
Çevrenizde, çok farklı maddeler görebilirsiniz. Kalem serttir. Tuttuğunuzda şekli bozulmaz. Bu sayede yazı yazabilirsiniz. İplik ise yumuşaktır. İplikten
örülmüş kazak vücudunuzun şeklini alabilir. Kalemi sıktığınızda şekil değiştirmez. Pamuğu sıktığınızda pamuğun sıkışarak küçüldüğünü gözleyebilirsiniz.
Pamuğun sıkışması, kalemin sıkışmaması hangi özelliklerinden kaynaklanabilir. Bu maddelerin farklı özellikler göstermelerini sağlayan nedir? Bu
maddelerin gözle göremediğimiz iç yapısı nasıldır? Bu ünitede, maddelerin iç dünyasında neler olduğunu anlamaya çalışacaksınız.
Maddelerin yapısını anlamak için içinde boşluk olup olmadığı incelenebilir. Katı, sıvı ve gaz maddelerin yapısındaki boşlukları sıkıştırılabilme
özelliklerinden anlayabilirsiniz. Bunun için arkadaşlarınızla aşağıdaki deneyi yapınız.  
DENEY / Hangi Madde Sıkışır?

•

Nasıl Yapalım?

Araç ve Gereç

Aşağıdaki tabloyu defterinize  çiziniz.
Madde Tahminler

Tahminlerin
Gözlemler Açıklamalar
nedeni

Taş

• 60 mL’lik üç şırınga
(iğnesiz)

• Bir bardak su
• Şırıngaya sığabilecek

Su

  büyüklükte taş parşası

Hava

•
•

Şırıngalara numara veriniz.

•

Hazırladığınız şırıngaların uçlarını, parmağınızla kapatıp pistonu ittiğinizde sıkışıp sıkışmayacağını tahmin ediniz.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Birinci şırıngaya içine sığabilecek büyüklükte taş parçasını koyunuz.   
İkinci şırıngaya su çekiniz. Üçüncüye de hava çekiniz.

Tahminlerinizi, tablonuza kaydediniz.
Üç şırınganın da uçlarını, sırayla parmağınızla kapatınız. Şırınganın
ağzı kapalıyken şırınganın pistonunu itiniz ve pistonun hareketini
gözleyiniz.
Gözlemlerinizi, tablonuza yazınız.
Gözlem ve tahminlerinizi karşılaştırınız.
Yorumlayalım, Sonuçlandıralım.
Şırıngalardaki maddeler, hangi hâllerdedir?
Sıkışma özelliklerini karşılaştırınız. Farklılığın nedeni sizce ne olabilir?
Havanın şırıngada kolayca sıkışmasının nedeni ne olabilir?
Şırınganın ucu kapalıyken itip bıraktığınızda, piston neden geri gelmiş olabilir?
Şırıngaya sünger, pamuk gibi maddeler koysaydınız hava gibi kolay sıkışabilirdi. Buna göre
pamuk ve sünger gaz mıdır? Neden?
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“Hangi Madde Sıkışır” deneyinde katı, sıvı ve gaz maddeleri sıkıştırmayı denediniz. Taş ve suda hissedilir bir sıkışma gözlemlenmezken havanın sıkıştığını gözlemlediniz. Bir maddenin sıkışabilmesi, neyi
göstermektedir? Gazın, katı ve sıvıdan farklı ne özelliği olabilir? Bu soruların cevabını verebilmek için
durumu bir benzetmeyle açıklayabilirsiniz. Üç otobüs olduğunu düşününüz. Bu otobüslerden birinde tam
kapasite yolcu olsun. İkinci otobüste çok yolcu, üçüncüde ise çok az yolcu bulunsun. Bu otobüslerden
hangilerinde, yolcuların arkaya doğru daha kolay ilerlemesini sağlayabilirsiniz? Yolcular, hangi otobüslerdeyken olduğu yerde daha kolay sallanabilir ya da dönebilir?
Tam dolu otobüste yolcular arasında boşluk olmadığı için yolcular, arkaya ilerleyemez. Buna rağmen
her yolcu bulunduğu yerde titreme veya etrafında dönme hareketi yapabilir. Çok yolcu bulunan otobüste
de benzer bir durum vardır. Oysaki az yolcu olanda büyük boşluklar vardır. Yolcular, bu boşluklara doğru
ilerleyebilir. Aynı zamanda titreyebilir ya da kendi etrafında da dönebilirler.   

Otobüs benzetmesiyle, şırıngalardaki maddeleri sıkıştırma olayı arasında nasıl bir benzerlik vardır?
İçinde hava olan şırınga ile az yolcusu olan otobüs benzer durumdadır. Otobüste az yolcu varken boşluklar vardı. Otobüste boşluklar olması,
yolcuların bulundukları yerden başka bir yere ilerleyebilmelerini sağlar. En
sona kadar giden yolcular gidecek yer kalmayınca dururlar. Şırıngada da
havayı ittirirken belli bir yere kadar sıkışır. Belli bir yerden sonra sıkıştırmak mümkün olmaz. Buna göre havanın taneciklerden meydana geldiği
söylenebilir. Havanın sıkıştırılabilmesi, taneciklerin arasında büyük boşluklar olduğunu gösterir.
Otobüste yolcular, boşluklara ilerleyerek hareket edebilir. Benzer şekilde havanın sıkıştırılabilmesi taneciklerin bir noktadan başka bir noktaya
hareket edebildiğini gösterir. Taneciklerin bir noktadan başka bir noktaya
hareket edebilmesine, öteleme hareketi denir. 5. Sınıf Fen Bilimleri dersinde maddelerin hâl değiştirebildiğini görmüştünüz. Buzu ısıtarak suya,
suyu ısıtarak su buharına dönüştürebilirsiniz. Buna göre ters işlemle havayı soğutarak sıvıya, daha soğutarak katıya dönüştürebilirsiniz. Kısacası
aynı madde üç hâlde de bulunabilmektedir. Buna göre gazlar, taneciklerden oluşuyorsa tüm maddelerin taneciklerden oluştuğu sonucu çıkartılabilir.
Maddeler, bütünsel bir yapıya sahip değildir. Katı ve sıvı maddeler çok yolcusu olan otobüslere benzer. Otobüste boşluk yoksa kimse ilerleyemez. Sadece olduğu yerde kıpırdayabilir ya da dönebilir. Şırıngada bulunan su ve taş sıkıştırılamadığını hatırlayınız. Bu durum, katı ve sıvıların tanecikleri arasında
yok denecek kadar az boşluk olduğunu gösterir. Katı tanecikleri birbirine o kadar yakındır ki tanecikler,
öteleme hareketi yapamaz. Sadece bulundukları yerde titreşim ve dönme hareketi yapabilir. Sıvılar da
titreşim ve dönme hareketi yapabilir.  
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Etkinlik / Maddenin Özellikleri
Aşağıdaki özelliklerin maddenin üç hâlinden hangi/hangilerine ait olduğunu belirleyiniz. Uygun
yerleri (✔) işaretiyle işaretleyiniz.
Özellikler

Katı

Sıvı

Gaz

Belirli bir şekli vardır.
Sıkıştırılabilir.
Tanecikler arasında çok fazla boşluk vardır.
Tanecikler birbirine çok yakındır.
Sıkıştırılamaz.
Bütünsel bir yapıya sahiptir.
Hacmi değişmez.
Etkinlik / Şırıngada Ne Oldu?
Şırıngadaki havayı oluşturan tanecikleri görebileceğiniz kadar büyütebilen bir büyüteç yapıldığını düşününüz. Bu büyüteçle şırıngadaki
havaya baktığınızda, taneciklerin görünümleri
piston itilmeden önce ve itildikten sonra nasıl
olur? Aşağıda verilen şırıngaların içine taneciklerin görüntülerini çiziniz.

15 mL

15 mL

I

II

Gazların sıkıştırılabilmesinden tanecikli yapıda oldukları çıkarılabilir. Katıların da tanecikli yapıya
sahip olduğunu arkadaşlarınızla bir deney yaparak gözlemleyiniz.
DENEY / İyot Nerede?
Nasıl Yapalım?
Katı iyot, kimyasal bir maddedir. Dokunulması ve koklanması
kesinlikle zararlıdır.
• Beherglasa etil alkol koyunuz.
• Etil alkole çok az miktarda katı iyot eklenirse ne olacağını
tahmin ediniz. Tahminlerinizi, defterinize kaydediniz.
• Etil alkole pens yardımıyla katı iyot ekleyiniz ve gözlemlerinizi kaydediniz.

Araç ve Gereç

• 50 mL etil alkol
• Çok az katı iyot
• Beherglas (250 mL)
• Pens

Yorumlayalım, Sonuçlandıralım.
• Tahminleriniz ve gözlemlerimiz arasında ne tür benzerlikler ve farklılıklar
oluştu?

•
•

Etil alkole eklediğimiz katı iyotta, bir süre sonra ne gibi değişiklikler oldu?
Katı iyot etil alkolde nereye kadar küçük parçalara ayrılır?
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Deneyde kullandığınız iyot katı hâldeydi. Alkole attıktan kısa bir süre sonra katı iyot, gözden kayboldu. Buna karşın alkolün her yerinde renk değişimi gözlemlediniz. Bu durumda, kaybolan katı iyotun
alkolün her yerine dağıldığı sonucunu çıkartabilirsiniz. İyot, gözle görülmeyecek taneciklerden oluşmasaydı alkolün her yerine dağılabilir miydi? Oysaki içtiğinizde çayın tatlı olduğunu algılarsınız. Bu durum
şekerin aslında çayın içinde var olduğunu gösterir.
Kahvaltıda çayınıza şeker attığınızda, şekerin gözden kaybolduğunu fark etmişsinizdir. Şeker renksizdir. Çaya atıldığında şekerin küçük parçalara dağıldığını nasıl anlayabilirsiniz? Bu soruyu, bir deney
yaparak cevaplayınız.

Deney / Şeker Nereye Kayboldu?

•
•
•
•

•
•
•

Nasıl Yapalım?
Dereceli bir silindiri, yarısına kadar su ile doldurup su seviyesini işaretleyiniz.
Bu dereceli silindire şeker eklediğinizde, su seviyesinin değişip değişmeyeceğini tahmin ediniz ve tahminlerinizi defterinize
yazınız.
Suya küp şeker ekleyip şeker çözününceye kadar cam bagetle karıştırınız.

Araç ve Gereç

• Musluk suyu,
• Küp şeker,
• Cam baget,
• Dereceli silindir

Şeker çözündükten sonra su seviyesini tekrar işaretleyiniz ve defterinize
yazınız. Tahmininiz ve gözleminizi karşılaştırınız. Defterinize yazınız.
Yorumlayalım, Sonuçlandıralım
Şeker, suda çözündüğü zaman şekeri görebiliyor musunuz?
Şeker çözündükten sonra dereceli silindirdeki su seviyesinde bir değişme oldu mu?
Şeker suda çözündükten sonra şekere ne olduğunu düşünüyorsunuz?

“Şeker Nereye Kayboldu?” deneyinde, suda şekerin gözden kaybolduğunu gözlemlediniz. Şeker
suda çözündüğünde nereye gitmiştir? Suyun ilk işaretlediğiniz seviyesi şeker çözündükten sonra değişmemiştir. Bu, şekerin su tanecikleri arasındaki boşluklara dağıldığını gösterir. Şeker, tanecikli yapıda
olmasaydı, çözündüğünde görünmez olur muydu? Su tanecikli yapıda olmasaydı, şeker çözündüğünde
su seviyesinin artması gerekmez miydi? Aşağıdaki şekilleri inceleyiniz.

Şekerin ve suyun taneciklerinin görünümü

Şekerin ve suyun taneciklerinin görünümü
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Maddenin Hâlleri ve Tanecikli Yapısı

Katı, sıvı ve gaz maddelerin, taneciklerden oluştuğunu öğrendiniz. “Hangi Madde Sıkışır?” deneyinde hava olan şırıngayı sıkıştırabilmiştiniz. Şırınganın pistonunu serbest bıraktığınızda ise pistonun geri
geldiğini gözlemlemiştiniz. Sıkıştırılmış pistonun geri gelmesi ile taneciklerin hareketleri arasında bir
ilişki var mıdır? Taneciklerin hareketleri arasındaki mesafe belirlenebilir mi?  Maddenin hâlleri ile taneciklerin hareketleri arasındaki ilişkiyi anlamak için aşağıdaki etkinliği yapınız.

Etkinlik / Maddenin Hâlleri ve Tanecikler Oyunu

•
•
•
•
•

•
•
•

Nasıl Yapalım?
6-8 kişilik guruplar oluşturunuz.
Sınıftaki masalardan, kenarları ikişer masa uzunluğunda olan bir U şekli oluşturunuz. Bu
düzen ağzı açık bir kabı, öğrenciler, tanecikleri temsil etmektedir.
İlk olarak gruptaki arkadaşlarınızla masalardan oluşturulan alanın içine giriniz. Bu alanda,
öğretmeninizin komutuyla sıkıca kol kola giriniz. Bu hâldeyken sağa, sola, öne, arkaya titreme
hareketi yapınız.
Sonra, öğretmeninizin ikinci komutuyla ellerinizi vücudunuzun yanına birleştiriniz. Omuzlarınızı birbirinize değdirecek şekilde alan içinde dolaşınız.
Öğretmeninizin üçüncü komutuyla, tamamen serbest bir şekilde alanın içinde ve dışında
dolaşmaya başlayınız.
Yorumlayalım Sonuçlandıralım
Öğretmenin üç komutuyla canlandırdığınız durumlar, maddenin hangi hâllerini göstermektedir? Neden?
Her canlandırma için arkadaşlarınızla aranızdaki uzaklıklar eşit midir? Aranızdaki uzaklıkların
ne anlama geldiğini tartışınız.
En serbest dolaştığınız durum maddenin hangi hâlidir? Neden ?

Etkinlikte, öğrencilerin kol kola girdiği modelde sadece titreme hareketi yapılabilmektedir. Bu durum,
katıların taneciklerinin durumuna benzer. Katı tanecikleri de birbirlerine çok yakındır. İkinci modelde
ise öğrenciler, birbirlerinin ve kendilerinin etrafında dönebilecek serbestliğe sahiptiler. Buna rağmen,
aralarında boşluk yoktu. Bu model, sıvı taneciklerinin durumuna benzer.  Son modelde ise öğrenciler
tamamen serbest oldukları için her hareketi yapabilme özgürlüğüne sahiptiler. Bu model de gazların
taneciklerine benzer.
Bütün tanecikler hareketlidir fakat gözle görülemez. Tanecikler, üç farklı hareket yapabilir. Bunlardan biri titreşim hareketidir. Titreşim hareketini soğukta titreyen bir insana benzetebiliriz. Tanecik, yer
değiştirmez fakat sağa sola, yukarı aşağı hareket edebilir. Tanecikler titreşimden başka kendi etrafında
dönebilir. Dönme hareketinden başka öteleme hareketi yapabilir.
Maddenin farklı hâlleri taneciklerin bir arada nasıl bulunduklarına bağlı olarak değişir. Tek başına bir
taneciğin katı, sıvı ya da gaz olduğu söylenemez.
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Aşağıdaki tabloda maddenin hâlleri ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Tabloyu inceleyerek katı, sıvı ve
gaz hâlindeki maddelerin özelliklerini karşılaştırınız.  
KATI

Taneciklerin model görünümü100 mL

Taneciklerin
durumu

Taneciklerin
hareketleri

Tanecik yapısının şekil ve
hacimle ilişkisi

100 mL

SIVI

100 mL

100 mL

GAZ

100 mL

100 mL

100 mL

Sıvı maddelerin tanecikleri, birbirine temas hâlinKatı maddelerin tanecikle- dedir. Bu nedenle sıvılar
ri, birbirine temas hâlinde- sıkıştırılamaz. Sıvıların
dir. Bu nedenle aralarıntaneciklerinin aralarında
daki boşluk çok azdır.
katılarınkinden daha fazla
boşluk vardır. Aralarındaki
boşluk çok azdır.

Gaz maddelerin tanecikleri birbirinden bağımsız
hâldedir. Bu nedenle
aralarındaki boşluk çok
fazladır.

TİTREŞİM VE ÖTELEME
Sıvı maddelerin tanecikTİTREŞİM
leri, titreşim hareketi ile
Katı maddelerin tanecikle- kendi etraflarında döner
ri, sadece titreşim hareketi ve birbirleri üzerinden
yapabilir.
kayar (öteleme hareketi).
Sıvılar, bu sayede akışkan olma özelliği kazanır.

TİTREŞİM VE ÖTELEME
Gaz maddelerin tanecikleri, dönme, titreşim ve
öteleme hareketlerini yapabilir. Gazlar akışkandır.

Sıvı maddelerin tanecikleri, öteleme hareketi
Katı maddelerin tanecikle- yapabildikleri için sıvılar
ri, sadece titreşim hareketi bulundukları kabın şeklini
yapabilir.
alır. Sıvıların belli bir şekli
yoktur fakat belli bir hacmi
vardır.

Gaz maddelerin tanecikleri birbirinden bağımsızdır.
Bu nedenle gaz hâldeki
maddelerin belli bir şekli
ve hacmi yoktur.
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100 mL

100 mL

Proje Yapalım
Maddelerin öğrendiğiniz özelliklerini düşünerek katı, sıvı ve gaz maddeleri gösteren modeller tasarlayınız.

Etkinlik / Maddenin Hâlleri
1.

Aşağıda maddenin üç hâline ait özellikler verilmiştir. Bu özelliklerin maddenin hangi hâline ait
olduğunu uygun yerlere (✔) işareti koyarak gösteriniz.
Özellikler

Katı

Sıvı

Gaz

Tanecikleri, hızlı hareket eder.
Tanecikleri, öteleme ve titreşim hareketi yapar.
Tanecikler birbirine hiç temas etmez.
Tanecikler bağımsız hareket etmez.
Tanecikleri serbest olduğundan belirli bir şekli yoktur.
Az hacimde çok fazla tanecik vardır.
2.

Aşağıda verilen şemada, boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.

Maddenin Hâlleri

………………………………
………………………………
………………………………

Katı

Tahta

Gaz hâlindeki maddelerin belirli bir hacmi ve şekli
yoktur. Tanecikler, her yönde
serbestçe hareket edebilir.

…………

…………
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………………………………
………………………………
………………………………

Sıvı

Su

3.

A. Aşağıda verilen şemayı inceleyiniz. Farklı hâldeki maddelerin tanecik düzenini, aşağıdaki
kutucuklara çiziniz.
Sıvı hâldeki maddeyi
oluşturan tanecikler
1

1
2

2

Katı hâldeki maddeyi
oluşturan tanecikler

Gaz hâlindeki maddeyi
oluşturan tanecikler

B. Yukarıda verilen şemada hâl değişimleri
numaralandırılmıştır. Bu hâl değişimlerinin adlarını yanlarında verilen ilgili kısımlara örnekteki
gibi yazınız.

4.

1.

Erime (Katı hâlden sıvı hâle geçme)

2.

……………………………………………

3.

……………………………………………

4.

……………………………………………

Aşağıda verilen şemada hâl değişimleri belirtilmiştir. Kutularda istenilenleri kutuların yanlarındaki boşluklara yazınız.
Katı hâlde bulunan maddelere
üç örnek veriniz.

KATI

Katı hâlde bulunan maddelerin
taneciklerinin nasıl hareket ettiğini açıklayınız.
Sıvı hâlde bulunan maddelere
üç örnek veriniz.

SIVI

Sıvı hâlde bulunan maddelerin
taneciklerinin nasıl hareket ettiğini açıklayınız.
Gaz hâlde bulunan maddelere
üç örnek veriniz.

GAZ

Gaz hâlde bulunan maddelerin
taneciklerinin nasıl hareket ettiğini açıklayınız.
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Fiziksel ve Kimyasal Değişim
Aşağıdaki fotoğrafta görülen kırık şişeyi oluşturan cam başka başka bir maddeye dönüşür mü?

Altın, çok değerli bir madendir. Bu nedenle bir
dönem insanlar, diğer madenleri değiştirerek altına dönüştürebileceklerini düşünmüşlerdir. Bunun
için değişik yöntemler denemişlerdir. Bu konudaki
çalışmalara simya demişlerdir.
Demirin altına dönüştürülmeye çalışılması ile
şişenin kırılması aynı şekilde meydana gelen değişimler midir?  Aralarında nasıl bir fark olabilir?
Çevrenizde demirin, yumurtanın kırılması, dışarıda unuttuğunuz yarım elmanın kararması,
odunun yanarak kül olması gibi birçok değişimi
gözlemlemişinizdir. Bu değişimlerin hepsi aynı
özellikte midir? Farklı ise bunun nedeni hangi
özelliklerdir? Bu özellikleri, bir deney yaparak keşfediniz.
Eski dönemlerde, elementleri altına nasıl
dönüştürebileceğini araştıran bir simyacı
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Örnek 1/ Aynı Madde Farklı Görüntü
DENEY
Uyarı! Kesici ve yanıcı aletlerle yapılan çalışmalar öğretmen
gözetiminde olmalıdır.

•
•

Nasıl Yapalım?
3-4 kişilik gruplara ayrılınız.
Malzemeleri gruplara aşağıdaki gibi dağıtınız.
Grup 1: Havan, fındık, küp şeker
Grup 2: Mum, çikolata, buz, ispirto ocağı, beher

•

Grup 3: Kâğıt, kumaş, büyüteç
Grupların çalışma şekli aşağıdaki gibi olacaktır.

Grup 1: Fındık ve şekerin birazını havanda eziniz. Ezilmiş ve
ezilmemiş olan fındık ve şekerlerin tatlarını karşılaştırınız.

Örnek
Araç
ve1Gereç

• Fındık
• Küp şeker
• Kâğıt
• Kumaş
• Makas
• Büyüteç
• Buz
• İspirto ocağı
• Beher
• Havan
• Çikolata
• Mum

Grup 2: Beherin içine çikolata koyunuz ve ispirto ocağı üzerinde ısıtınız. Aynı zamanda buzu başka bir beher içinde bekletiniz. Mumu ise
yakarak gözlemleyiniz.

Grup 3: Kâğıt ve kumaşın yapısını büyüteçle inceleyiniz. Kâğıdı yırtarak, kumaşı makasla keserek küçük parçalara ayırınız. Bu parçaları büyüteçle inceleyerek ilk gözleminizle karşılaştırınız.

•
•
•
•
•

Yaptığınız işlemleri ve gözlemlerinizi diğer gruplarla paylaşınız.
Yorumlayalım, Sonuçlandıralım
Maddelerin şeklini değiştirmek için neler yaptınız?
Maddelerin üzerinde yaptığınız değişimler o maddelerin kimliklerini değiştirdi mi? Tartışınız.
Maddelerin sadece görünümlerinin değiştiği olaylara örnekler veriniz.
Maddelerin sadece görünümlerinde meydana gelen değişimlere, ne ad verebilirsiniz?

Yukarıdaki deneyde, kâğıdı keserek, fındığı ezerek, çikolatayı hâl değişikliğine uğratarak maddelerin durumlarında değişiklik
yaptınız. Fındığın tadı ezilmeden önce de ezildikten sonra da aynıydı. Kâğıdı parçaladığınızda da kâğıt aynı özelliklerini korudu.
Çikolata, eridiğinde tadı ve rengi değişmedi. Sadece görünüşü
değişti. Etkinlikte gözlemlediğiniz gibi maddelerin kimliğinde değişiklik olmadan sadece görünümünde meydana gelen değişimlere,
fiziksel değişim denir. Bu durum, saçınızı kısa kestirip gözlük takmanıza benzer. Sizin kişiliğiniz değişmez sadece dış görünüşünüz
değişmiştir.   
Kırılma, ezilme, parçalanma, kesilme olayları maddelerin dış
görünüşlerini değiştirir. Maddelerin hâl değiştirmesi de fiziksel değişimdir. Buz, eridiğinde su olur. Suyu dondurduğunuzda, tekrar buza dönüşecektir. Suyu ısıttığınızda,  
su buharı olur. Su buharını, soğuttuğunuzda, da tekrar suya dönüşebilir. Buna göre su kimliğini kaybetmemiştir. Hâl değişimlerinde sadece maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar değişir.
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Bilgiden Üretilen Teknoloji
Kullanılmış kâğıtlar, özel işlemlerden
geçirilerek tekrar kâğıt olarak kullanılabilir
hâle getiriliyor. Buna geri dönüşüm deniliyor. Bu şekilde 1 ton kullanılmış kâğıt geri
dönüştürüldüğünde 8 tane ağacın kesilmekten kurtulduğunu biliyor musunuz?  
Kâğıt gibi geri dönüştürülebilen maddelerden biri de plastiktir. Plastik atıklar, kırma
makinelerinde kırılarak küçük parçalara ayrılır. Bu parçalar, yeni imal edilen plastikle
karıştırılarak kullanılır. Bunların bir kısmı da
tekrar eritilir ve katkı maddeleri eklenip tekrar kullanılabilir.
Cam da eritilerek tekrar kullanılabilir. Bu
şekilde geri dönüştürülen 1 ton cam sayesinde 100 litre benzin tasarrufu sağlanmaktadır. Beton da geri dönüştürülen maddelerdendir. Yıkılan binalardan toplanan beton,
kırma makinelerinde parçalanır. Bu parçalar, çakıl ya da harç olarak kullanılabilir.
Fiziksel değişimde, madde özelliklerini
kaybetmediği için tekrar tekrar kullanılabilmektedir. Siz de bunların dışında hangi
maddelerin dönüştürülebildiğini araştırınız.

Maddelerde meydana gelen değişimler, sadece fiziksel midir? Maddenin kimliğini değiştirmek mümkün müdür? Masada unuttuğunuz meyvelerin karardığını görmüşsünüzdür. Isırdığınızda acımsı bir tat
gelir ağzınıza. Bu değişim, sadece dış görünüşte midir? Meyvelerin kimliğinde, nasıl bir değişim gerçekleşmiştir? Bir deney yaparak maddelerin kimliklerinde değişim olup olmadığını inceleyiniz.
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DENEY / Maddenin Hangi Özelliği Değişti?
Uyarı! Kesici ve yanıcı aletlerle çalışılacağından öğretmen
gözetiminde yapılmalıdır.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nasıl Yapalım?
Aşağıda verilen çizelgeyi defterinize çiziniz.
Çizelgede belirtilen işlemleri uygulayınız.
Uygulanan işlemlere göre çizelgeyi doldurunuz.
Yorumlayalım, Sonuçlandıralım.
Maddelerin ilk ve son durumları arasındaki farklar nelerdir?
Çizelgede belirtilen işlemleri uygularken maddelerde ne gibi
değişimler gözlediniz?

Araç ve Gereç

•
•
•

Kâğıt

•
•
•
•

Sirke

Limon
Yemek sodası (kabartma
tozu)
Elma
Yumurta
Kibrit

Çizelgede belirtilen işlemler sırasında, hangi maddelerde
ışık, ısı, gaz çıkışı ve renk değişimi gözlemlediniz? Değişimleri sınıflandırınız.
Maddelerde meydana gelen değişimlerin fiziksel değişimlerden farkı nedir?
Maddelerin kimlik değişimleri hakkında ne söyleyebilirsiniz?
Maddelerin başka maddelere dönüştüğü olaylara, başka örnekler veriniz.

Maddenin adı

Kâğıt

Kabartma tozu

Çay

Yumurta

Elma (yarısı
kesilmiş)

Maddenin
özellikleri

Uygulanacak
işlem

Tamamı
yakılacak

Sirke
eklenecek

Limon
sıkılacak

Bekletilecek

Bekletilecek
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Gözlenen
değişim

Maddenin son
durumu

İlk ve son
durum
arasındaki fark

Deneyde kâğıdı yaktınız. Bu işlem sonunda kâğıdın ilk durumundan çok farklı bir maddeye, küle dönüştüğünü gözlemlediniz. Oluşan külleri, tekrar kâğıt hâline getirmeniz mümkün değildir. Bu durumda,
kâğıdın kimlik değiştirdiği söylenebilir. Kabartma tozuna sirke damlattığınızda bir köpürme  gözlediniz.
Kesilmiş elmayı beklettiğinizde, karardığını yani çürüdüğünü gözlemlediniz. Tüm bu değişimlerde maddelerin kimlik değiştirdiğini gözlemlediniz. Bu şekilde bir maddenin çeşitli etkilerle başka maddelere
dönüşmesine kimyasal değişim denir. Etkinlikte olduğu gibi kimyasal değişimler sırasında, bazı değişimler gözlemlenir. Bu değişimler, ısı, ışık, gaz çıkışı ve renk değişimleridir. Metallerin paslanması
sürecinde bu değişimler gözlemlenmese de paslanma olayı kimyasal değişimdir.
Kimyasal değişim, canlılar için hayati önem taşır. Bitkiler, besin ve oksijen üretmek için kimyasal
değişimler gerçekleştirir. Solunum yaparken havadan aldığınız oksijen, vücutta kullanılır ve kimyasal
değişimler sonucu karbondioksit üretilir. Sindirim olayı da bir kimyasal değişimdir. Yediğiniz besinlerin
vücuda yararlı hâle gelmesi için kimyasal değişimler geçirmesi gerekir.

Örnek 1 / Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
Etkinlik
1.

Profesör, laboratuvarında bazı maddeler üzerinde incelemeler yapıyor. Bu maddelerin fiziksel ve kimyasal
değişimlerini gözlemlemek istiyor. Sizce, hangi işlemleri
yaparsa aşağıdaki maddelerin fiziksel ve kimyasal değişimlerini gözlemleyebilir. Bildiğiniz işlemleri çizelgeye yazarak profesöre yardımcı olur musunuz?

Madde

Fiziksel değişim
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Fiziksel ve
Kimyasal
Değişimler

Kimyasal değişim

2.

Aşağıda verilen değişimlerin fiziksel veya kimyasal olay olarak sınıflandırınız. Açıklamalar sütununa da sebebini yazınız. Değişimlerle ilgili bir tahminde bulunamıyorsanız bunun sebebini
açıklamalar sütununda belirtiniz.
Değişim

Fiziksel Olay

Kimyasal Olay

Büyük bir kaya parçasının,
1 mm çaplı küresel tanecikler
oluşacak şekilde parçalanması.

Büyük bir kaya parçasının, çok
ince toz hâline gelinceye kadar
parçalanıp öğütülmesi.

Kumun su ile ıslatılması.

Yeni dilimlenmiş elmanın, açık
havada bekletilince kesilmiş
yüzeylerinin kahverengi renk
alması.

Kum, çimento ve suyun karıştırılarak beton yapılması.

Yumurtanın, suda haşlanarak
katılaşması.

Çatı saçağındaki karın, eriyip
akarken donup buza dönüşmesi.

Hamurun, pişirilerek ekmek
yapılması.
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Açıklamalar

YOĞUNLUK
Robinson Crusoe
– Şimdi ne yapacağız kaptan?
– En iyisi Brezilya'ya dönmek efendim.
–Bana kalırsa bunu başaramayız. En iyisi, yakın bir karaya çıkalım.
Rüzgâr hep çılgınca esip durdu. Gün ağarmaya başlarken tayfalardan biri “Kara!” diye bağırdı. Hepimiz geminin burnuna koştuk. Ellerimizi gözlerimize siper ederek  baktık. Gerçekten de denizle gökyüzünün birleştiği yerde bıçak sırtı gibi ışıldayan ince, aydınlık bir çizgi uzanıyordu.
7-8 km kadar kürek çektikten sonra azgın bir dalganın üstümüze doğru geldiğini gördük. Artık sonumuz gelmişti. “Eyvah!” demeye vakit bulamadan hepimiz sulara gömüldük.
Gözlerimi açıp kendimi güvende hissedince bakışlarımı göğe çevirip hayatımı bağışladığı için Tanrı’ya şükrettim. Bütün arkadaşlarımın boğulduğunu sanıyordum çünkü onlardan hiçbirini görememiştim.
Gördüğüm, üç şapka, bir başlık ve iki ayakkabıdan başka bir şey değildi. Kuma oturan gemi çok uzaktaydı ve bir gölge gibi görünüyordu.
Öğleden sonra hava sakinleşmişti. Deniz durgundu. Gemiye bir çeyrek mili kadar yüzdüm.
Geminin çevresini dolaştım. Ön taraftan aşağıya sarkan ipi gördüm. İpi yakalayıp geminin burnuna çıktım.
Gemide büyük, küçük birçok direk ve tahta vardı. Hemen bunlardan yararlanmayı düşündüm.
Ağır olmayan bir ipe bağlayarak suya attım. Sonra bunları birbirine bağlayarak bir sal yaptım. Salı bir
iki sıra tahta döşedim. Üzerinde yürüyebiliyordum. Ağır direkler bularak bunları da sala ekledim. Böylece
salım ağır olmayan yükü taşıyacak hâle gelmişti.
                           
          Daniel De Foe
    (Kısaltılmıştır.)
Sizce, Robinson Crusoe (Robinson Kuruzo), sal yapmak için neden
tahtaları kullandı? Siz olsaydınız, sal yapmak için başka hangi maddeleri
kullanabilirdiniz? Neden?
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Hikâyedeki kahraman tahtalardan yaptığı sal ile eşyalarını taşıyabiliyor. Salın yüzmesi için kahraman
uygun maddeleri kullanıyor. Bir maddenin yüzebilmesi maddenin hangi özelliklerine bağlıdır? Her madde yüzebilir mi? Arkadaşlarınızla aşağıdaki deneyi yapabilirsiniz.   

DENEY / Hangisi Batar? Hangisi Yüzer?

•
•

Nasıl Yapacağız?
Geniş  kabı yarısına kadar su ile doldurunuz.
Farklı kütlelerdeki plastik, tahta, cam, taş  parçalarını suya
atalım. Batan ve yüzenleri gözleyelim.

Etkinliği bundan sonra iki gruba ayrılarak yapalım. Etkinlik sonunda sonuçları paylaşalım.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

I. Grup
Bir demir parçası ile demire göre daha ağır bir tahta parçasını su dolu kaba atarak gözlemleyiniz.
II. Grup
Kütleleri eşit olacak şekilde mum ve silgiden parçalar keselim.
Kesilen parçaların dereceli silindir yardımıyla hacimlerini
bulalım.
Mum ve silgi parçalarını suya atarak bu parçalardan batan
ve yüzenleri gözleyelim.

Araç ve Gereç

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plastik
Tahta
Demir
Taş
Mum
Silgi
Su
Eşit kollu terazi
Tartım takımı
Bıçak
Geniş bir kap

Yorumlayalım, Sonuçlandıralım.
Her madde suya atıldığında yüzebilir mi?
Suya atılan maddelerden hangileri yüzdü hangileri battı?
I. grup
Demir ve demirden daha ağır bir tahta suya atılınca hangisi battı?
Kütlesi artırılan bir madde yüzebilir mi?
Kütle, yüzme ve batma olayında tek başına etkili midir? Yorumlayınız.
II. Grup
Suya atılan silgi mi mum mu yüzdü?
Hacim, yüzme ve batma olayında etkili midir? Yorumlayınız.

Deneyde, suya atılan plastik, tahta ve mum parçalarının yüzdüğünü; demir, cam, taş ve silgi parçalarının battığını gözlemlediniz. Buna göre suda çözünmeyen katı maddelerin batmadığı sonucuna ulaştınız. Bu sonuca bakarak I. grup yüzme batma olayının kütleyle ilişkisini araştırdı. Demirin tahtaya göre
hafif olmasına rağmen battığı gözlemlendi. Bu gözlem, maddenin kütlesinin tek başına yüzme ve batma
olayı da etkili olmadığını ispatladı. Demirin daha hafifi, tahtanın daha ağırı suya atıldığında demir yine
battı, tahta yüzdü. Bu da kütlesi artırılan maddenin batmayacağını, kütlesi azaltılanın da yüzmeyeceğini
gösterdi. II. grup eşit kütleli silgi ve mumu suya atttı. Kütleler aynı iken hacmi büyük olan mum yüzdü.
Buna göre hacmin, tek başına yüzme ve batma olayını etkileyemeyeceği ispatlandı.
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Bazen anne, baba ya da arkadaşlarınız işlerinin çok yoğun olduğunu sizin için zaman ayıramayacaklarını söylerler. Bu yoğunluk, kısa zaman içinde çok fazla iş yapmaları gerektiğindendir. Örneğin,
arkadaşınızın on sayfa araştırma ödevini bir günde yapması gerekirse işi çok yoğundur. Aynı ödevi bir
haftada yapacaksa yoğun değildir.

Sabahları okula gittiğiniz saatte trafik yoğundur. Oysaki gece aynı yolda trafik daha az yoğundur.
Trafiğe yoğun dememizin nedeni aynı yolda daha çok araç bulunmasıdır. Sizce, yukarıda verilen fotoğraflardaki caddelerden hangisinde trafik daha yoğundur?

Sinemaya gittiğinizde, salonda boş yer bulamazsanız, filme ilginin yoğun olduğunu söylersiniz. Aynı
sinema salonunda 5 kişi olsa filme seyircilerin ilgisinin az olduğunu düşünürsünüz. Sizce fotoğraflardaki
sinemalardan hangisinde filme daha yoğun bir ilgi vardır?
Yoğunluk, günlük hayatta çok kullandığımız bir kavramdır. Bu kavramın fen bilimlerindeki anlamı
da günlük dildeki kullanımınıza benzemektedir. Yoğunluğun ne olduğunu, deney yaparak anlamaya
çalışınız.
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DENEY / Hangisi Daha Yoğundur?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nasıl Yapacağız?
Silgiden ve beyaz mumdan bıçak yardımıyla birer parça
kesiniz.
Dereceli silindir kabı kullanarak bu parçaların eşit hacimde
olmalarını sağlayınız.
Eşit hacimdeki  iki parçayı suya atınız.
Hangisinin battığını, hangisinin yüzdüğünü gözlemleyiniz.
Silgi ve mum parçalarının kütlelerini tahmin ediniz ve bunlarla ilgili not alınız.
Parçaları sudan çıkarınız. Kurulayıp tartınız ve elde ettiğiniz
sonuçlarla ilgili not alınız.

Araç ve Gereç

•
•
•
•
•
•
•

Mum
Silgi
Bıçak
Eşit kollu terazi
Su
Tartım takımı
Dereceli silindir

Tartma sonuçları ile tahminlerinizi karşılaştırınız.
Mumdan, silgiye göre kütlesi daha büyük bir parça kesiniz ve bunu terazide
tartınız. Mumun kütlesinin silgininkinden büyük olduğunu, tartım sonuçlarını karşılaştırarak doğrulayınız.
Kütlesi büyük olan bu parçanın suda yüzüp yüzmeyeceğini tahmin ediniz.
Kütlesi büyük olan mumu ve kütlesi küçük olan silgiyi kaptaki suya atınız.
Yorumlayalım, Sonuçlandıralım.

1.

Eşit hacimde oldukları hâlde  silgi ve mumdan hangisi battı?

2.

Kütlesi büyük mum ve küçük kütleli silgi, suya atıldığında, mumun kütlesinin silgiden büyük
olmasına rağmen neden mum suda silgi gibi durmadı?

3.

Cisimlerin yüzme ve batma durumları için tek başına kütle ya da hacim etkili midir?

4.

Benzer sonuçları hangi maddeleri kullanarak elde edebilirsiniz? Listeleyiniz.

Kütlenin  veya hacmin, tek başına bir maddenin yüzme ve batma durumunu etkileyemediğini öğrenmiştiniz. Yüzen bir maddenin kütlesi artırıldığında yüzmeye devam eder. Batan bir maddenin kütlesi
azaltılsa da o madde, batmaya devam eder.
“Hangisi Daha Yoğundur?” deneyinde eşit hacimdeki silgi ve mum parçalarını suya attığınızda kütlesi büyük olanın battığını gözlemlediniz. Bunun, nedeni aynı hacim içinde daha büyük kütlede madde
bulunduranın yoğun olmasıdır. Bu gözlem, sinema salonuna çok seyirci gelince yoğun, az seyirci gelince az yoğun olduğu duruma benzer. Aynı hacimdeki silgi ve mumdan, kütlesi fazla olana yoğun madde
denir. Bunu tersinden söylemek gerekirse aynı hacimde iki farklı maddeden daha yoğun olanın kütlesi
daha fazladır. Çünkü aynı hacim içinde daha çok madde sıkışmıştır. Buna göre hangi maddelerin yüzeceğini, hangi maddelerin batacağını belirlemek için kütle ve hacimin birlikte meydana getirdiği bir etkiyi
yani yoğunluğu anlamak gerekir.
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Daha önce yoğunluğun anlaşılabilmesi için trafikteki arabalar örneği verilmişti. Bu örneği açıklayarak
yoğunluğu tanımlayabilirsiniz.

Yukarıdaki resimlerde görüldüğü gibi yolun
belli bir kısmında üç araba varsa trafik burada
az yoğundur.

Yolun aynı kısmında sekiz araba varsa burada trafik çok yoğundur.

Sekiz araba daha geniş bir yolda bulunsaydı trafiğin az yoğun olduğu söylenirdi.

Yolun büyüklüğünü cismin hacmi olarak araba sayısını da cismin kütlesi olarak düşününüz. Aynı
yolda, araba sayısı üçten sekize çıkarsa trafik yoğunluğu artar. Aynı hacimde ve daha büyük kütleye
sahip olan cisimler, daha yoğundur. Aynı kütleye sahip cisimlerden hacmi büyük olanın yoğunluğu azdır. Örneğin, geniş bir yolda sekiz araba bulunsaydı trafiğin az yoğun olduğu söylenirdi. Buna göre bir
maddenin yoğunluğunu anlamak için yalnız kütleye ve hacme bakmak yeterli değildir. İkisinin birlikte tek
özellik olarak incelenmesiyle maddenin yoğunluğu anlaşılabilir.
Yoğunluk: Bir maddenin birim hacmindeki kütlesidir. Başka bir ifadeyle bir cismin kütlesinin cismin
hacmine oranıdır. Bir maddenin yoğunluğu bulunurken aşağıdaki eşitlik formülü kullanılır.
Kütlenin birimi gram (g), hacmin birimi cm3 olarak alınırsa yoğunluk birimi g/cm3 olur.

Yoğunluk e

g
cm

3

o=

Kütle (g)
Hacim (cm 3)
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Kütlesi 210 g ve hacmi 30 cm3 olan bir küp şeklindeki
maddenin yoğunluğunu birlikte hesaplayalım.
Çözüm için soruda verilenleri belirleyelim.
Kütle   = 210 g
Hacim = 30 cm3
Yoğunluğun tanımına göre maddenin kütlesini hacmine oranlayalım.
210 g
g
Maddenin yoğunluğu =
olur.
=7
3
30 cm
cm 3
Yoğunluk, maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Her saf maddenin belli bir yoğunluk değeri vardır?
Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin 100 cm3 kütlesi ve yoğunluk değerleri verilmiştir. Yoğunluğu hesaplanan bir madde 7,80 g/cm3 bulunuyorsa bu madde demirdir. Yoğunluklarını bildiğimizde, maddeleri
tanıyabiliriz. Örneğin, yukarıda küp şeklindeki maddenin yoğunluğunu 7 g/cm3 bulmuştunuz. Buna göre
aşağıdaki tabloda yoğunluklar listesini kullanarak bu maddenin ne olduğunu bulunuz.

Yoğunluk e

Maddeler

Kütle (g)

Hacim (cm3)

Su

100

100

1,00

Altın

1930

100

19,30

Demir

780

100

7,80

Mum

80

100

0,80

Bakır

890

100

8,90

Alüminyum

270

100

2,70

Kurşun

1140

100

11,40

Oksijen

133

100

1,33

Çinko

700

100

7,00

Gümüş

1050

100

10,50

Cıva

1360

100

13,60
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g
cm 3

o

Seçtiğiniz maddeleri, yoğunluklarına bakarak ayırt edebilir misiniz? Bunu aşağıdaki deneyi yaparak
gözlemleyebilirsiniz.
DENEY / Farklı Madde Farklı Yoğunluk

•
•

Nasıl Yapacağız?

•
•
•

Araç ve Gereç

Defterinize, aşağıdaki tabloyu çiziniz.
Cisimlerin hacimlerini ölçebilmek için dereceli silindire bir
miktar su koyunuz.
Taş, demir ve mumun hacmini dereceli silindir yardımıyla
kütlelerini tartı yardımıyla ölçünüz.
Ölçüm sonuçlarınızı çizelgeye not alınız.
Maddelere ait kaydedilen değerleri kullanarak, maddelerin
yoğunluklarını hesaplayınız.
Maddeler

Kütle (g)

Hacim (cm3)

Yoğunluk
(g/cm3)

•
•
•
•
•
•

Dereceli silindir

•

Mum

Su
Eşit kollu terazi
Tartım takımı
Taş
Demir gibi maddeler ya
da bu maddelerden yapılmış cisimler

Taş
Demir
Mum

•

Yorumlayalım, Sonuçlandıralım.
Elde ettiğiniz sonuçlar ile maddelerin gerçek yoğunluklarını karşılaştırınız. Arada bir fark varsa bunun nedenini açıklayınız.

Yoğunluklar listesinde suyun yoğunluğunun 1 g/cm3 olduğu görülür. Demir, suda
batar. Demirin yoğunluğu 7,80 g/cm3’dir.
Suda batmayan mumun yoğunluğu ise
0,8 g/cm3’dir. Buna göre suda batan cisimlerin yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyüktür. Bir cismin suda batması ya da yüzmesi,
cismin yoğunluğunun, suyunkine göre büyük
ya da küçük olmasına bağlıdır.
Yoğunluklar listesine bakarak farklı maddelerden yapılmış eşit hacimli cisimlerin kütleleri karşılaştırılabilir. Listede verilen yoğunluklar, maddelerin 1 cm3 hacmindeki kütlelerini göstermektedir. Buna göre yoğunluğu 13,6 g/cm3 olarak verilen cıvanın 1 cm3 hacminin kütlesi 13,6 g’dır.
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Etkinlik / Sihirli Sıvılar
Aşağıda kütle ve hacimleri verilen maddelerden hangileri aynı madde olabilir? Maddelerin yoğunluklarını hesaplayarak cevabınızı tablonun altındaki boşluğa yazınız.
Maddeler

Kütle (g)

Hacim (cm3)

A

20

10

B

80

15

C

50

5

D

100

50

Yoğunluk e

g
cm 3

o

Aynı maddeler: ……………………………………………………………
Salataya yağ döktüğünüzde, yağın suyun üstünde yüzdüğünü fark ettiniz mi? Bunun nedeni sizce ne
olabilir? Acaba sıvı maddelerin de yoğunlukları hesaplanabilir mi? Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların
yoğunluklarını Bir deney yaparak karşılaştıralım.
DENEY / Sıvı Yoğunluklarını Bulalım

•
•
•
•
•
•
•

Nasıl Yapacağız?
Beherglasın birini boş olarak tartınız. Elde ettiğiniz değeri,
dara olarak not alınız.
Her bir beherglasa yüzer santimetreküp su ve zeytinyağı
koyunuz.
İki beherglası da ayrı ayrı tartınız. Bu değerleri tabloya
yazınız.
Tartarak bulduğunuz değerlerden, daranın değerini çıkartınız. Bu deneyle, bu şekilde suyun ve zeytinyağının net
kütlelerini bulmuş olacaksınız.
Net kütle değerlerini, tabloya yazınız.

Araç ve Gereç

•
•
•
•
•

Dereceli silindir

•

250 ml Beherglas
(2 adet)

Su (100 cm3)
Zeytinyağı (100 cm3)
İspirto (100 cm3)
Eşit kollu terazi ve tartı
takımı

Su ve zeytinyağının yoğunluklarını hesaplayınız.
Zeytinyağının bir miktarını su bulunan beherglasa dökünüz. İki sıvının durumlarını gözleyiniz.
Maddeler

Kütle(g)

Net kütle(g)

Hacim(cm3)

Su

100

Zeytinyağı

100

Yoğunluk
(g/cm3)

Beherglasın darası (g)

•
•
•

Yorumlayalım, Sonuçlandıralım.
Zeytinyağı ve suyun yoğunluklarını karşılaştırınız.
Suyun içine zeytinyağı döküldüğünde, sıvıların birbirine göre durumlarını karşılaştırınız.
İki sıvının durumları ile yoğunlukları arasında nasıl bir ilişki vardır?
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“Sıvı Yoğunluklarını Bulalım” deneyinde, zeytinyağı ve suyun yoğunluklarını hesapladınız. Suyun yoğunluğunun zeytinyağının yoğunluğundan büyük olduğunu gözlediniz. Zeytinyağı ve su birbirine karışmayan sıvılardır. Bu nedenle aynı
kaba konulduklarında farklı konumlarda bulunur. Etkinlikte,
zeytinyağının suyun üstünde bulunduğunu fark etmişsinizdir.
Bu durum, zeytinyağının yoğunluğunun suya göre küçük olmasındandır. Sonuç olarak birbirine karışmayan sıvılar, aynı
kaba konulduğunda yoğunluğu büyük olan en altta olacaktır.
Buzdolabınızda içecek soğuk su yoksa suyu soğutmak
için buz kullanırsınız. Suyun içine attığınız buzun yüzdüğünü
görürsünüz. Bu durum, buzun yoğunluğunun suyunkinden az
olduğunu gösterir. Saf suyun yoğunluğu 1 g/cm3 iken suyun
donmasıyla oluşan buzun yoğunluğu 0,9 g/cm3’tür. Buz, suyun hâl değiştirmesiyle oluşur ve kendi sıvısı içinde yüzer.
Buzun su içinde yüzmesi, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz
basit bir olay gibi görünse de canlılar için çok önemlidir.
Bazı canlılar, suda yaşamaktadır. Özellikle soğuk bölgelerde ve kutuplarda su donmaktadır. Suyun donmasına rağmen
canlılar yaşamlarını sürdürür. Bunun nasıl gerçekleştiğini anlamak için küçük bir deney yapabilirsiniz. İçine su doldurduğunuz
bardağı buzdolabının buzluğuna koyunuz. Bardaktaki suyun
nereden donmaya başladığını 15 dakikada bir gözlemleyiniz.
Gözlemleriniz sonucunda, donma olayının suyun yüzeyinden
başladığını fark edebilirsiniz.
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Suyun yüzeyinde, donmanın başlamasıyla buz tabakası oluşacaktır. Buz, su üstünde yüzdüğü için
denizlerin ve göllerin dip kısımları, yaşam için uygun sıcaklıkta kalır. Bu nedenle su altındaki canlılar,
soğuk havalarda da diplerde yaşamlarını sürdürebilir.

Suyu diğer maddelerden ayıran özelliklerden biri sıvıdan katı hâle geçtiğinde  hacminin büyümesidir.
Oysaki diğer maddelerin hacimleri, sıvıdan katı hâle geçtiğinde küçülür ve yoğunlukları artar.

Bilgiyi Kullanalım
1. Gemiler, tonlarca ağırlıkta oldukları hâlde yüzer. Oysaki geminin üzerinden bir vida söküp denize atsanız batar. Bunun nedenini açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
2. Denizaltının suya batması istendiğinde özel tanklarına su doldurulur. Denizaltıyı su yüzeyine
çıkarmak için tanklarındaki su boşaltılır. Bunun nedenini açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
3. Balık adamlar, denize dalarken sırtlarına içi hava dolu tüp, bellerine kurşun kemer takarlar.
Bunun nedenini açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
4. Gemilerde kullanılan yakıtın yoğunluğu, deniz suyundan küçüktür. Buna göre batan bir gemiden
denize dökülen yakıtın çevreye zarar vermemesi için yakıtı yayılmadan toplamanız gerekiyor. Bunun
için nasıl bir araçlar kullanmak gerekir? Açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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Ünite Sonu Değerlendirme Soruları
A. Aşağıdaki tabloda verilen kavramları, boş bırakılan uygun yerlere yazınız.
  

şekli

kimyasal

boşluklar

yoğunluk

tanecikler

küçük

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maddeler…………………………….den oluşmuştur.

•

Yoğunluk maddeler için ………………………….. bir özelliktir.

titreşim
sıkıştırılabilir

fiziksel
Ayırt edici

Katı maddelerin tanecikleri arasındaki…………………….. yok denecek kadar azdır.
Gazların tanecikleri arasında boşluklar olduğu için………………………ler.
Katı maddelerin tanecikleri sadece ……………………………. hareketi yapabilir.
Sıvıların belli bir ……………….yoktur fakat belli bir hacmi vardır.
Demirin paslanması …………………………… değişimdir.
Maddenin kimliğini kaybetmeden geçirdiği değişime……………………değişim denir.
Belli bir hacim içindeki madde miktarına…………………………………denir.
Mantar suda yüzer. Bunun nedeni mantarın yoğunluğunun suyunkinden  ………………………
olmasıdır.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarının başına “D” yanlış olanların başına “Y” harfini yazınız.
(   ) Maddeler, taneciklerden oluşur.
(   ) Gazlar, sadece öteleme ve titreşim hareketi yapar.
(   ) Katıların belli bir hacmi vardır ama belli bir şekli yoktur.
(   ) Bir maddenin sıkıştırılabilmesi için tanecikleri arasında boşluk olması gerekir.
(   ) Taneciklerin arasındaki boşluk ile maddenin hâlleri arasında ilişki vardır.
(   ) Mumun erimesi kimyasal bir değişimdir.
(   ) Fiziksel değişimlerde, madde bir daha eski hâline dönemez.
(   ) Maddede değişim sırasında, renk değişimi, gaz ve koku çıkışı olmuşsa madde kimyasal değişim
geçirmiştir.
(   ) Bir maddenin kütlesi hacmine oranlanırsa o maddenin yoğunluğu bulunur.
(   ) Zeytinyağının yoğunluğu sudan büyük olduğu için zeytinyağı suyun üstünde kalır.
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C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin sıkıştırılma özelliği en fazladır?
A) Oksijen gazı  

B) Zeytinyağı

C) Mantar

D) Demir

2.   I.  Taneciklerinin arasında boşluk yoktur.
II.  Belli bir şekli vardır.

III.  Tanecikler titreşim hareketi yapar.
Yukarıda özellikleri verilen madde aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Hava       

B) Su     

C) Cam vazo         

D) Alkol

3. Çaydanlıkta ısıtılan su zamanla buharlaşıyor. Buharlaşan su ve çaydanlıktaki su için
aşağıdakilerden hangisi farklı değildir?

A) Taneciklerin aralarındaki boşluk
B) Taneciklerin titreşim, öteleme ve dönme hareketleri
C) Taneciklerin sıkıştırılabilme özellikleri
D) Taneciklerin kimlik özellikleri

4. Isınmak için yakılan odun parçalarının yandıktan sonraki hâli kimyasal değişime örnektir. Buna göre,
aşağıdakilerden hangileri aynı tür değişime örnek verilebilir?

A) Şekerin suda çözünmesi

B) Metalin paslanması

C) Tren raylarının yazın genleşmesi

D) Dondurmanın erimesi

5. Şekildeki kabın ağzında hareketli piston vardır. Bu piston yukarı doğru
hareket ettirildiğinde taneciklerin
hangisindeki gibi olur?  

A)

son

durumu

B)

aşağıdaki

C)

95

resimlerin

   D)

6.

l

•
•
•
•

Kâğıdın yırtılması
Buzun erimesi
Etin pişmesi
Alkolün suyun içinde çözünmesi
Elmanın dışarıda durunca kararması

Yukarıdakilerden kaç tanesi fiziksel değişimdir?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

7. 80 g kütleli taşın hacmi 20 cm3 ise bu taş aşağıda yoğunlukları verilen sıvılardan hangisinde yüzer?
A) 1 g/cm3

B) 2 g/cm3

C) 4 g/cm3

D) 5 g/cm3

8. Şırınganın ağzı kapalıyken pistonu ittirdiğinizde sıkışır, serbest bırakıl-

dığında piston geri gelir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Gaz tanecikleri arasında büyük boşluklar olması
B) Gaz taneciklerinin titreşim hareketi yapabilmesi
C) Gazın yoğunluğunun çok az olması
D) Gazın belli bir şekli ve hacmi olmaması

9. Denizaltı kontrollü olarak suya batıp çıkabilmektedir. Denizaltının suya  
batabilmesi için;
  I.  İçine su almalıdır

II.  İçine hava almalıdır.
III.  Ağırlığı artırılmalıdır.
İşlemlerinden hangilerini yapmalıdır?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) I, II ve III

10.Aşağıdaki tabloda kütle ve hacimleri verilen maddelerden hangisinin yoğunluğu en büyüktür?
Kütle (g)

Hacim (cm3)

A)

50

5

B)

4

1

C)

300

150

D)

15

5
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4.

IŞIK VE SES

ÜNİTE

BU ÜNİTEDE NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?
•

Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerden yansımasındaki farkları keşfedeceksiniz.

•

Işığın yansımasının hangi kuralla gerçekleştiğini öğreneceksiniz.

•

Sesin madde ile etkileşimini ve yayılmasını önlemek için geliştirilen teknolojileri öğreneceksiniz.
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IŞIĞIN YANSIMASI

Sizce, yukarıdaki fotoğraflarda bir sihirbazlık mı var, yoksa sadece ışığın ve yüzeylerin bize yaptığı
bir gösteri mi? Işık ve yüzeyler arasındaki ilişki, büyülü görüntüler oluşturabiliyor. Bu görüntülerin nasıl
oluştuğunu öğrenmeye ne dersiniz? Belki siz de bu üniteden sonra, ilgi çekici benzer görüntüler oluşturabilirsiniz?
Öncelikle görüntülerin nasıl oluştuğunu hatırlayalım. Işık kaynağı olmayan bir odanın karanlık olacağını, hepiniz tahmin edebilirsiniz. Bu nedenle oda da bulunan hiçbir eşyayı da görmeniz mümkün
olmayacaktır. Bir fener yaktığınızda eşyaları görmeye başlayabilirsiniz. Fener ışığı, eşyalara çarpıp gözünüze ulaşmaya başlamıştır artık. En temel ışık kaynağımız Güneş’in ışığı, yeryüzüne ulaşıp varlıklara
çarpar. Bu ışıklardan gözünüze ulaşanları görebilirsiniz. Buna göre bir varlığı nasıl gördüğünüz ondan
gelen ışınlara bağlıdır. O zaman, fotoğraflardaki görüntüleri anlamak için ışığın cisimlere çarptıktan sonraki yolunu takip etmeye ne dersiniz?

Farklı Maddelerle Etkileşen Işık
Sizce kaynağından

çıkan bu ışık nereye

kadar gidebilir?

Bir ışık, kaynağından çıkıp her yöne doğrusal olarak yayılmaya başlar. Bu yayılma, yoluna bir engel
çıkana kadar devam eder. Engel saydamsa ışık yoluna devam eder. Engel saydam değilse ışık nasıl bir
yol izler? Bir etkinlik yaparak ışıkla maddenin etkileşimini inceleyiniz.
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DENEY / Işık Maddeyle Etkileşirse Ne Olur?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nasıl Yapalım?

Araç ve Gereç

Karanlık bir ortam oluşturunuz.
Düz aynayı masanın üzerine koyunuz.
El fenerinin ışığını resimde görüldüğü gibi düz aynanın üzerine gönderiniz.
Aynaya çarpan ışığın izlediği yolu gözleyiniz.
Düz ayna için yaptığınız işlemleri, CD, alüminyum folyo,
metal kaşık, beyaz ve siyah karton, tahta, kumaş ile ayrı ayrı
uygulayınız.
Her cisim için gönderdiğiniz ışığın izlediği yolu gözlemleyiniz.
Gözlem sonuçlarınızı defterinize yazınız.

•
•
•
•
•
•
•
•

El feneri
Alüminyum folyo
Ayna
CD
Metal kaşık
Siyah karton
Beyaz karton
Kumaş

Yorumlayalım, Sonuçlandıralım.
Hangi cisimler, ışığı geldiği ortama geri gönderdi?
Hangi cisimler, ışığı diğer tarafa geçirdi?

Yaptığınız deneyde, fenerin ışığı tuttuğunuz kumaşa çarptığında, geldiği ortama dönmediğini gözlemlediniz. Işığın  cd, düz ayna,
metal kaşık gibi engellere çarptığında, bu
maddelerin içinden geçemediği için aynı ortama geri döndüğünü gözlemlediniz. İlerleyen
ışık, bir yüzeye çarpıp geldiği ortama geri dönüyorsa bu olaya, yansıma denir. Deneyde
ayna ile alüminyum folyoya aynı ışığı göndermenize rağmen yansıyan ışıklar aynı değildir.
Bu farkı oluşturan etken yüzeylerin özelliğidir.
Ayna, alüminyum folyodan daha parlaktır.
Parlak yüzeyler, gelen ışığı az parlak ya da parlak olmayan yüzeylerden daha fazla yansıtır. Yansıma
olayının, ışığın yüzeyden geçemediği durumlarda meydana geldiğini fark etmişsinizdir. Buna göre, yüzey ne kadar parlaksa yansıma da o kadar artar. Yukarıdaki fotoğrafta sizce, gökyüzü hangi taraftadır?
Arabayı süren kişi, önünü rahatlıkla görebilir çünkü cam ışığın nerdeyse tamamını geçirir. Cam gibi
maddeler saydam maddelerdir. Buzlu cam net görüntüyü engeller. Bunun nedeni, buzlu camın ışığın bir
kısmını yansıtması, bir kısmını geçirmesidir. Böyle maddeler, yarı saydam maddelerdir. Sıvılarda da ışık
geçirgenliği farklılık gösterir. Örneğin, saf su ile yağın ışık geçirgenlikleri aynı değildir.
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Farklı Yüzeyler Farklı Yansıma

Yukarıda fotoğraflarda göl ve ağaçların su üzerindeki yansımaları görülmektedir. Su üstündeki yansımaları incelediğinizde hangisinde ağaçlar daha net görülmektedir? Görüntülerden birinin diğerinden
daha net olmasını sağlayan nedir? Bunu açıklayabilmek için aşağıdaki etkinliği yapınız.

DENEY / İyi Ayna Kötü Ayna

•
•
•
•

•
•

Nasıl Yapalım?

Araç ve Gereç

Ders kitabınızın büyüklüğünde, iki parça mukavva kesiniz.
Birinci mukavva üzerine alüminyum folyoyu düzgün hâlde
yapıştırınız.
İkinci mukavva parçası üzerine buruşturulmuş alüminyum
folyo yapıştırınız.
İki alüminyum folyonun ayrı ayrı durarak görüntünüzü inceleyiniz.
Yorumlayalım Sonuçlandıralım.
Düz ve buruşuk yüzeyli alüminyum folyolarda oluşan
görüntünüz arasında ne fark vardır?
Varsa iki görüntü arasındaki farkın neden kaynaklandığını açıklayınız.

Yaptığınız deneyde, iki farklı yüzeye sahip basit aynaların birinde diğerine göre daha net görüntü oluştuğunu fark
etmişsinizdir. İki yüzey arasındaki fark görüntüyü de etkilemektedir. Biri buruşuk, diğeri düz olan alüminyum folyo yüzeylerinden aynı görüntü yansıyamaz. Bu durumu, bir topun
zıplamasına benzeterek daha iyi anlayabilirsiniz.
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•
•
•
•

Alüminyum folyo
Mukavva
Yapıştırıcı
Makas

Bir spor salonunun düz zemininde, basketbol topunu zıplattığınızı düşünün. Topun
aynı yöne zıpladığını gözlemlersiniz. Oysaki
aynı topun çakıllı ve taşlı bir zeminde, nereye
zıplayacağını tahmin edemezsiniz. Topu, her
zıplattığınızda farklı bir yöne doğru gidecektir. Bunun nedeni zemindeki taşların düzgün
şekilde olmamasıdır. Etkinlikteki düz yüzeyli
alüminyum folyo, spor salonunun zemini gibi
düzdür. Bu nedenle alüminyum folyoya çarpan
ışık ışınlarının hepsi aynı açıyla yansıyabilir.
Buruşuk alüminyumun yüzeyi ise çakıllı zemine benzer. Yüzeye gelen ışık ışınlarının her
biri, çarptığı noktanın durumuna göre farklı bir
açıdan yansıyabilir. Işık ışınlarının düzgün ve
dağınık yüzeylerdeki yansımasını, aşağıdaki
şekillerde inceleyiniz..

Dağınık Yansıma

Düzgün Yansıma

Düzgün yüzeyler, düzgün yansımaya neden oldukları için net görüntü oluşturur. Dağınık yüzeylerde
ise görüntü net değildir. Fotoğrafçılar, resimlerin yerleştirileceği çerçevelerde yansıtmaz cam kullanırlar.
Bu camın yüzeyi gözle zor görülen pürüzlere sahiptir. Bu pürüzler çevredeki ışıkların cam üzerinden dağınık yansımasını sağlar. Işık parlak bir şekilde yansıyamayacağı için resimleri daha rahat görebilirsiniz.

Bilgiden Üretilen Teknoloji
Cam Kablolarla İletişim
Sizce, camdan ya da plastikten yapılmış kablolardan ışık ışınları geçirilerek bilgi
gönderilebilir mi?
Camdan yapılmış özel kablolar, içinden
ilerleyen ışık ile bilgi gönderilmesini sağlar.
Bu kablolara fiber optik kablo denir. Bu
kabloların içinde ışık çok hızlı ilerlediğinden
bilgiyi de çok kablolar hızlı taşıyabilmektedir. Peki, ışığın bir kablo içinde ilerlemesi
nasıl sağlanıyor?  

Işık Sinyali 1
Işık Sinyali 2

Cam kablonun bir ucundan giren ışık, kablo içinde yandaki şekildeki gibi yansıyarak ilerliyor. Işıkla
gönderilen bilgiler de cam kablo içinde aynı şekilde hızla ilerler.
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IŞIK HANGİ KURALLA YANSIR?

Denize yansıyan güneş ışığını
izlediğinizde, gözünüze gelen ışığın
kıpırdadığı hissine kapıldınız mı?
Bunun nedeni ne olabilir? Bir etkinlik yaparak bunun nedenini anlamaya çalışınız.

DENEY / Işık Yansırsa Hangi Yolu İzler?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nasıl Yapalım?

Araç ve Gereç

Yeterince karanlık bir ortam oluşturunuz.
Düz aynayı, masa üstüne yatay konumda olacak şekilde
yerleştiriniz.
El fenerinin camını, alüminyum folyo ile sarınız.

•
•
•

El feneri
Alüminyum folyo
Düz ayna

El fenerinin camına sardığınız alüminyum folyonun ortasına,
kurşun kalemle bir delik açınız. (bu sayede fenerden çıkan
ışınların sadece belli bir bölgeye doğru ilerlemesi sağlanmış olursunuz.)
Delikten çıkan ışık ışınlarının, ayna üzerinden yansımalarını gözlemleyiniz.
El fenerinin yatayla yaptığı açıyı değiştiriniz.
Bu değişimden sonra, aynadan yansıyan ışığın duvarda oluşturduğu aydınlık bölgeyi, takip ediniz.
El fenerini hareket ettirmeden aynanın yatayla yaptığı açıyı değiştiriniz ve ışığın izlediği yolu
gözlemleyiniz.
Yorumlayalım, Sonuçlandıralım.
El fenerinden çıkarak aynaya gelen ışın doğrultusu ile aynadan yansıyan ışığın doğrultusu
arasında nasıl bir ilişki vardır?
Aynanın ya da el fenerinin konumunun değiştirilmesi, ışığın düştüğü yer konusunda fikir verdi
mi? Neden?
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Deneyde, ışığın izlediği yolu gözleyebilmek için aynayı
ve el fenerini hareket ettirdiniz. Bu hareketleri yaparken  
aslında aynaya gelen ve yansıyan ışığın doğrultularını,
değiştirmiş olursunuz. Deniz yüzeyinden de yansıyan güneş ışığı için aynı durum geçerlidir. Denizin yüzeyi dalgalandığında, ışığı yansıttığı yer sürekli değişir. Bu da ışığın
yanıp söndüğü ya da kıpırdadığı hissi uyandırır. Yüzeye
gelen ışıkla ve yansıyan ışık arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu ilişkiyi inceleyebileceğiniz bir etkinlik yapınız.

DENEY / Yansımanın Bir Kuralı Var mıdır?
Nasıl Yapalım?
Bu etkinliği bilimsel çalışma yöntemleri kullanarak yapacaksınız.
Araştırma sorusu: Kaynaktan aynaya gelen ışık ışınının
geliş doğrultusu ile aynadan yansıyan ışığın doğrultusu arasında nasıl bir ilişki vardır?
Hipotez: Işınların aynaya geliş doğrultusu ile aynadan yansıma doğrultuları arasında matematiksel bir ilişki vardır.
Değişkenler:
Bağımsız değişken: Aynaya gelen ışığın doğrultusu, (Işığın
doğrultusunu belirlemek için aynaya çizilen dikme ile gelen ışının doğrultusu arasındaki açı bulunmalıdır.)

Araç ve Gereç

•
•
•
•
•
•
•

Düz ayna
El feneri
Alüminyum folyo
Açıölçer
Oyun hamuru
Kareli kâğıt
Maket bıçağı

Bağımlı değişken: Yansıma açısı, (aynaya indirilen dikme
ile yansıyan ışın arasındaki açıdır.)
Sabit tutulan değişkenler: Işık kaynağı, (ayna ve aynaların bulundukları
konumlardır.)

•
•
•
•
•
•
•
•

Hipotezin Test Edilmesi
El fenerinin camını alüminyum folyoyla kaplayınız. Kapladığınız folyonun ortasından maket
bıçağı ile küçük bir yarık açınız.
Kareli kâğıdı masaya yatay yerleştiriniz. Oyun hamurunu kullanarak aynayı kareli kâğıdın
üzerinde dik duracak şekilde tutturunuz.
El fenerini, aynaya belirlediğiniz bir açıdan tutunuz.
Aynaya gelen ve aynadan yansıyan ışığın yolunu kareli kâğıt üzerinde çiziniz.
Çizdiğiniz iz üzerinden ışığın aynaya gelen ve aynadan yansıyan ışınların açılarını ölçünüz.
Bu işlemi fenerin konumunu değiştirerek farklı açılarda gelen ışık için tekrarlayınız.
Yorumlayalım, Sonuçlandıralım.
Gelme açısı ile yansıma açısı arasında, nasıl bir matematiksel bağlantı vardır?
Sonuçlarınızı değerlendirerek hipotezin doğruluğunu kontrol ediniz.
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Etkinlikte kullandığınız düz ayna, parlak yüzeye sahip bir cisimdir. Düz aynaya gelen ışın ile yansıyan ışının bir kurala göre hareket ettiğini gözlediniz. Işık kaynağından yayılan ışığa, ışık ışını denir. Işık
ışınının gösterimi 2. ünitede öğrendiğiniz kuvvetin gösterimine benzer. Işık ışını da doğrusal bir çizgi
ile gösterilir. Işığın yayıldığı yönü göstermek için de çizgi üzerine ok konulur. Bir ışık ışınının yansıtıcı
yüzeyden yansıma kurallarını ve izlediği yolu aşağıdaki çizimde inceleyiniz.

Işık ışınları, yukardaki resimde görüldüğü gibi doğrusal çizgilerle gösterilebilir.

Gelen ışının yansıtıcı yüzeye çarptığı noktadan yüzeye çizilen dik
doğruya yüzeyin normali denir. Yüzeyin normali hayali bir çizgidir. Bu
çizgi sayesinde yansıyan ışının doğrultusu belirlenebilir.

Normal
Yansıyan Işın: Yansıtıcı yüzeye
çarptıktan sonra aynı ortama geri
dönen ışına yansıyan ışın denir.
Yansıyan ışın ile normal ışın arasındaki açıya yansıma açısı denir.

Gelen Işın: Yansıtıcı yüzeye
çarpan ışına gelen ışın denir. Gelen ışın ile normal arasındaki açıya
gelme açısı denir.

Gelen Işın

Yansıyan Işın
Gelme
açısı

Yansıma
açısı
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Yaptığınız “Yansıma Hangi Kurallara Göre Gerçekleşir?” etkinliğini de düşünerek yansıma kanunları aşağıdaki gibi yazılabilir.

•
•
•

Gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali, defter yüzeyine
çizildiğine göre üçü de aynı düzlemdedir.
Etkinlikte ışık ışınını, hangi açıyla gönderirseniz gönderin yansıyan ışının yüzeyin normaliyle aynı açıyı yaptığını gözlemlediniz.
Buna göre gelme açısı yansıma açısına eşittir.
Yansıtıcı yüzeye dik (normalin üzerinden) ışın gönderilirse ışın,
kendi üzerinden geri yansır.  

Bir ışığın yansıdıktan sonra izleyeceği yol, yansıma kuralları sayesinde önceden tahmin edilebilir.
Aşağıdaki şekillerde yansıma kurallarına göre ışık ışınlarının izlediği yollar görülmektedir.

Normal

Normal

30° 30°

60° 60°

Güneş

Normal

80

80°

Ay

Dünya

Güneş pırıl pırıl ışığını saçarak Dünya’yı aydınlatır. Ay karanlık gecelerde, gökyüzünü aydınlatır.
Ay’ın parlaklığının Güneş’ten az olduğunu fark etmişsinizdir. Bunun nedeni Ay’ın ışık kaynağı olmamasındandır. Ay, Güneş’in ışığını Dünya’ya yansıtarak etrafını aydınlatır. Bir cismin görülebilmesi
için o cismin yansıttığı ışığın gözünüze ulaşması gerekir. Bazı geceler, Ay görülmez. Bunun nedeni
yansıttığı ışığın Dünya’ya ulaşmamasıdır. Buna göre uzayın neden siyah göründüğünü açıklayabilir
misiniz?
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Bilgiyi Kullanalım
Norveç’in başkenti Oslo’ya 175 kilometre uzaktaki Rjukan kenti, kışın 6 ay boyunca güneş görmüyor ve gölgede yaşıyor. Çünkü kent derin bir vadinin dibinde kurulmuş. Şimdi, 100 yıllık bir rüya
gerçek oluyor ve kent kışın da güneşe kavuşmaya hazırlanıyor. Kent merkezinin 450 metre üstündeki
tepelere 3 dev ayna yerleştirildi. Aynalar bilgisayar kontrollü olacak ve Güneşi takip edecek. Sizce,
mühendisler, hangi bilgiden yararlanarak kentin aydınlanma problemini çözmüşler?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Bilgiden Üretilen Teknoloji
Günümüzde ışığı yansıtarak odaları aydınlatılan evler tasarlanmaktadır. Bu evlerde çatı üzerine
yerleştirilen özel akrilik kubbe, gün ışığını, yansıtıcı kanala aktarır. Yansıtıcı kanal sistemine giren gün
ışığı, kanalın yüksek yansıtma özelliği sayesinde ayna gibi yansıyarak ışığı içeri iletilir. Kanaldan içeri
gelen ışık, özel bir bölümden geçerek her ışığın yere eşit dağılmasını sağlar. Bu sayede binada doğal
bir aydınlatma sağlanmış olur.
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Etkinlik / Işık Yansırsa Hangi Yolu İzler?

1.

2.

Yandaki labirentin içindeki kedinin çevresini görebilmesi için ışık gereklidir. İçeriyi sadece düz
aynalar yardımıyla aydınlatmak mümkündür. Buna göre güneşin ışınlarını, kediye ulaştırabilmek için nerelere düz ayna konulmalıdır? Şeklin üzerinde çizerek gösteriniz.
Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

A. Aşağıdaki şekilde verilen açıların anlamlarını yazınız:
a açısı:
b açısı:

Normal
Gelen ışın

Yansıma düzlemi
a

b

P

Yansıyan ışın

Düz ayna

B. Aşağıdaki görseldeki şehir, ayna kullanılarak aydınlatılmaktadır. Şehire gelen ışın, aynanın
normali ile 35°’lik açı yapıyorsa güneş ışını, aynaya kaç derecelik açı ile gelebilir?
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Sesin Maddeyle Etkileşimi
Gitardan ses çıkartmak isteyen müzisyenin ne yapması gerekmektedir? Davul çalmak isteyen baterist ne
yapmalıdır? Gitardan veya davuldan çıkan ses nasıl
oluşmaktadır?
Sesin nasıl oluştuğunu bir etkinlikle inceleyiniz.

DENEY / Ses Titreşimden Doğar

•
•
•
•
•

Nasıl Yapalım?

Araç ve Gereç

İnce naylon poşeti, silindir kabın üzerine geriniz.
Gergin naylonun üzerine ince bulgur tanelerini yayarak
yerleştiriniz.
Metal tepsiyi, gergin naylona yakın bir mesafede tutunuz ve
tepsiye bir kaşıkla vurunuz.
Bulgur tanelerinin durumunu gözlemleyiniz.
Yorumlayalım, Sonuçlandıralım.
Tepsiye vurulunca, bulgur tanelerinin titreşmesini sağlayan
ne olabilir? Açıklayınız.

•
•
•
•
•

İnce metal tepsi

•

Silindir şeklinde bir kap

Paket lastiği
Tahta kaşık
İnce bulgur
İnce naylon poşet (streç
film de kullanılabilir)

Deneyde, tepsiye vurduğunuzda bulgur tanelerinin de titreştiği gözlemlediniz. Buna göre tepsiden
çıkan sesin, bulgurların bulunduğu gergin yüzeyi de  titreştirdiği sonucuna varılır. Ses dalgaları, denize atılan taşın oluşturduğu dalgalar gibi yayılır. Ses yayılırken engelle karşılaşırsa ne olur?
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Engele Çarpan Ses Ne Olur?
Caddede yürürken taşıtların çıkarttığı gürültüyü duyabilirsiniz? Oysaki eve girdiğinizde taşıt seslerinin çok azını duyarsınız. Caddedeyken duyduğunuz sesler, nereye gitmiş olabilir? Duyduğunuz sesler,
duvarlardan geçerek kulağınıza nasıl ulaşmıştır?
Titreşerek oluşan ses, ışıktan farklıdır. Işık boşlukta da yayılabildiği hâlde, ses maddesel ortama
ihtiyaç duyar. Sesin maddeler içindeki hareketine, sesin yayılması denir. Caddedeki taşıtlardan yayılan
ses, evin duvarlarına çarptığında ne olmaktadır? Bu soruları cevaplayabilmek için bir etkinlik yapınız.             

DENEY / Işık Gibi Yansıyan Ses

•
•
•
•
•
•

Nasıl Yapalım?

Araç ve Gereç

Cam kavanozun içine pamuk koyunuz.
Çalar saati, pamuğun üzerine yerleştiriniz.
Bir öğrenciden kavanozdan 1-2 metre uzaklıktaki saatin
sesini dinlemesini isteyiniz.
Saatin ve saatin sesini dinleyen öğrencinin konumlarını
değiştirmeden, kavanozun üzerine resimdeki gibi bir ayna
tutunuz.

•
•
•
•

Cam kavanoz
Çalar saat
Ayna
Pamuk

Ayna tutulmadan önceki ve sonraki sesin duyulma miktarlarını karşılaştırınız.
Yorumlayalım, Sonuçlandıralım.
Kavanozun üzerine tutulan ayna sesin duyulma miktarını nasıl etkiledi?
Neden?

Odanızda eşya olmadığını düşününüz. Bu durumda sesleri
daha şiddetli duyarsınız. Ses dalgaları, boş oda içindeki duvarlara çarpar ve odanın iç ortamına geri döner. Sesler, şiddetli
duyulur. Odada eşya varsa sesler daha az şiddetli duyulur. Bu
durum uzaktaki arkadaşınıza sesinizi duyurmak için ellerinizi
fotoğraftaki gibi kullanmanıza benzer. Sesiniz, elinizin kenarlarına çarpıp yansır ve dağılmadan toplu hâlde karşı tarafa ulaşır. Bu şekilde sesiniz daha şiddetli duyulur. Benzer bir durum
spor salonlarında gözlenebilir. Buralarda sesler, daha şiddetli
duyulur. Bunun nedeni, salonun sert ve düz yüzeylerinde çok
fazla ses yansımasıdır. Eşya olan bir salon ile boş olan salondaki sesin aynı duyulmamasının nedeni yansımalarının farklı
olmasıdır. Işıkta yansımanın pürüzlü ve düz yüzeylerde farklı
olduğunu görmüştünüz. Seste de benzer durum gerçekleşir.
Düz yüzeylerden yansıyan ses, daha şiddetli duyulur. Ses
pürüzlü yüzeylere çarptığında ise farklı yönlere dağılır. Bu da
kulağımıza daha az ses dalgasının gelmesine yani sesin daha
az şiddetli duyulmasına neden olur.
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Yankı
Büyük salonlarda konuştuğunuzda, sanki ikinci bir ses, sizi taklit ediyor gibi duyulur. Oysaki çıkarttığınız sesi, iki kere duymanızın nedeni yankıdır.İlk duyduğunuz ses kendi ağzınızdan çıkan, ikinci ses,
karşı duvardan yansıyarak tekrar kulağınıza gelen sestir. Ses dalgalarının sert bir engele çarparak tekrar kaynağına dönmesine yankı denir.
Kaynaktan çıkan ses ile yankı arasında zaman farkı vardır. Sizce, bu fark ne kadar küçük olursa
yankıyı duyabilirsiniz?
İnsan kulağı, ses kaynağından çıkan ses ile bu sesin yankısını ayırt edebilmesi için hava ortamında
ses kaynağı ile engel arasında en az 17 m olmalıdır.

Ses engele çarptığında sesin tamamı ortama geri dönebilir mi?

Sesin Soğurulması ve Yalıtım
Yandaki fotoğrafta bir ses kayıt stüdyosu görülmektedir. Ses kaydedilirken gereksiz  seslerin  kaydın
içine girmesi engellenir. Stüdyo duvarlarının özel bir
malzeme ile kaplı olmasının ses kaydıyla nasıl bir ilgisi
vardır?
Duvar gibi katı yüzeylerden sesin bir kısmı yansır,
bir kısmı da duvarın içinde ilerler. Duvarın içinde ilerleyen ses enerjisinin bir kısmı, duvar tarafından emilir,
diğer kısmı, ilerlemeye devam eder. Sesin maddeler
tarafından emilmesine, soğurulma denir.
Aşırı gürültülü ortamlar, insanı rahatsız eder. Aşırı
veya uzun süreli gürültüye maruz kalmak insan sağlığını olumsuz etkiler. Bu nedenle ses yalıtımı yapmak
önemlidir.
Evde, okulda, iş yerlerinde  sesin yansıması sorunlara neden olabilir. Ses yansıması çok olan yerlerde,
konuşulanları anlamak da zor olacaktır. Bu olumsuz
etkilerden korunmak için hangi maddeler ses yalıtımı
için kullanılmalıdır? Ses yalıtımını daha iyi anlayabilmek için bir deney yapınız.
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DENEY / Ses Yutan Kutular

•
•
•
•

•
•

Nasıl Yapalım?
Saati boş bir ayakkabı kutusuna koyarak kutunun kapağını
kapatınız ve saatin sesini dinleyiniz.
Daha sonra saati içinde kumaş olan kutuya koyarak kutunun kapağını kapatınız ve saatin sesini dinleyiniz.
Aynı işlemleri gazete kâğıtları ve küçük parçalara ayrılmış
strafor köpükle de yapınız.
Her durum için saatten duyulan sesin miktarını, karşılaştırınız.

Araç ve Gereç

•
•
•
•
•

Çalar saat
Strafor köpük
Kumaş parçaları
Gazete kâğıtları
Ayakkabı kutusu (2 tane)

Yorumlayalım, Sonuçlandıralım.
Her durumda duyulan ses aynı mıdır? Nedenini açıklayınız.
Başka hangi malzeme kullanılırsa saatin sesinin duyulma miktarı daha da
azaltılabilinir?

Deneyde de gözlemlediğiniz gibi her maddenin sesi soğurma miktarı farklıdır. Ses yalıtımının yapılabilmesi için sesi çok
soğuran maddeler kullanılır.
Binalarda ses yalıtımı önemlidir. Bunun için tuğla ile sıva
arasına ses yalıtım malzemeleri konulur. Hatta aralarında
hava boşlukları çok olan ve dayanıklı tuğla türleri tercih edilir.
Arabaların, gürültülü çalışmalarını önlemek için egzozlarda
susturucu bulunur. Susturucular, art arda yapılmış odacıklardan oluşur. Ses bu odacıklarda emilerek sesin dışarı az çıkması sağlanır. Yaşam alanlarında ağaçlar ve bitki örtüsü olması,
hem çevre için hem de sesin soğurulması için gereklidir.
Yapıların içlerinde kullanılacak perde, halı, kilim, duvar kâğıdı gibi yumuşak ve gözenekli maddeler sesin soğurulmasını
sağlar.
Günümüzde, teknolojik gelişmeler ve nüfus artışı nedeniyle artan gürültü, yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Gürültüyü
önleme yollarından biri akustik düzenlemelerdir. Şehir planlamacıları, mimarlar, yapılarda akustik özelliklere dikkat ederler.
Akustik, sesin özelliklerini inceleyen bir bilim dalıdır. Akustik ile
uğraşan bilim insanları ve mühendisler, gürültünün azalması
için farklı cisimlerin sesle etkileşimini araştırır. Sesle ilgili araştırmalar daha iyi iletişim araçları ve bina tasarımları için kullanırlar.
Gezdiğiniz tarihi alanlarda akustik yapılar, dikkatinizi çekmiştir. Antalya’daki Aspendos Antik Tiyatro’su bu duruma örnek yapılardan biridir. Bu tiyatronun sahnesindeki fısıltılı bir
konuşma bile en arkadaki seyirci tarafından duyulabilmektedir.
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Bir başka akustik özelliklere sahip tarihi yapı ise Mimar Sinan’ın yaptığı Süleymaniye Camii’dir. Mimar Sinan, cami içindeki sesin iyi yayılması ve duyulması için
harika bir teknik kullanmıştır. Bunun için mimaride içinde sesin en iyi çoğaldığı kubbeyi uygulamıştır. Akustik
özellikleri artırmak amacıyla kubbe köşelerine ve eteklerine içi boş 50 cm boyunda 64 adet küp yerleştirmiş ve
bunlarla iyi bir ses elde etmiştir. Ayrıca, zeminde, sesi
yansıtmak için tuğlalarda boşluk bırakmıştır. Böylece
Süleymaniye, harika bir akustiğe sahip olmuştur.
Günümüzde de tiyatro, sinema, konferans konser
salonları gibi yerler yapılırken ses ile ilgili özellikler
dikkate alınmaktadır. Bu yerler, akustik özellikleri sayesinde değer kazanır. Örneğin, Avusturalya’da Sydney’de (sidney) bulunan opera binası hem görsel hem
de akustik açıdan ilgi çekicidir.
Çevrenizde ve ziyaret ettiğiniz yerlerde ses yalıtımı ve akustik özelliği olan mekânlara örnek veriniz.
Dünyada bu özelliklerin ön plana çıktığı mimari yapıları
araştırınız.

Bilgiden Üretilen Teknoloji
Tıpta vücudun içini görebilmek için bazı teknikler geliştirilmiştir. Röntgen, bunlardan biridir. Vücudumuzdaki
kemik gibi sert yapılar röntgen ile görüntülenebilmektedir.
Röntgen ışınları radyasyon taşıdığından, fazlası zararlıdır.
Bu nedenle anne karnındaki bir bebeği görüntülemek için
röntgen kullanılamaz. Bunun yerine bebeğe hiç zarar vermeyen ses dalgaları kullanılmaktadır. Anne karnına gönderilen ses dalgaları bebeğe çarparak geri yansır. Yansıyan
ses dalgalarını algılayan cihaz, ses dalgalarını görüntüye
çevirir. Bu cihazlara ultrason cihazı denir. Bu şekilde sesin yansıma özelliğinden yararlanılarak çok önemli bir cihaz yapılmıştır. Ultrason cihazı sayesinde vücudumuzun
içi görüntülenebilmektedir.
Bunun dışında sesin yansıması, deniz altındaki dünyayı araştırmakta kullanılmaktadır. Denizin dibine gönderilen
ses titreşimleri, varlıklara çarparak geri gelir. Geri dönen
bu titreşimler, cihaz tarafından algılanarak şekillere dönüştürülür. Bu şekilde denizin dibindekileri görmek mümkün
olmaktadır. Bu cihazlara sonar denir.
Siz olsaydınız sesin yansıma özelliği ile başka hangi
teknolojiler tasarlayabilirdiniz?
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Etkinlik / Ses
1.

Kaan, arkadaşına sesini duyuramayınca bir kâğıdı rulo hâline getirip kâğıdın ucunu ağzına
dayayarak bağırdı. Sesini arkadaşına bu şekilde duyurabildi. Bunun nedenini açıklayınız?

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2.

İnşaat mühendisi, yaptığı ev için ses yalıtım malzemesi seçmek istiyor. Mühendis, aşağıdakilerden hangisini seçerse en iyi yalıtımı yapmış olur? Nedenini açıklayınız.
Metal levhalar, plastik levhalar, cam, strafor köpük, kumaş,     

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3.

Poyraz, yeni taşındıkları evin salonunda müzik dinlemek istedi. Salonda henüz eşya yoktu.
Müzik dinlerken şarkının sözlerini tam anlayamadığını fark etti. Şarkı tekrarlanıyormuş gibi
duyuluyordu. Bunun nedeni nedir?  Poyraz, bu problemi nasıl çözebilir?

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4.

Otoban kenarlarında binaların bulunduğu yerlere paneller yapılır. Bunun nedeni ne olabilir?

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
5.

Ses kayıt stüdyolarında, seslerin en iyi şekilde kaydedilmesi için sessiz bir ortam oluşturulur.
Kayıt sırasında odada başka seslerin bulunmaması, içerideki sesin dışarı, dışarıdaki sesin
içeri girmemesi gerekir. Böyle bir stüdyoyu siz nasıl tasarlarsınız?

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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Ünite Sonu Değerlendirme Soruları
A. Aşağıdaki tabloda verilen kavramları, boş bırakılan uygun yerlere yazınız.
Işık ışını

sesin yayılması

yansıyan ışın

dik

düzgün

yüzeyin normali

yankı

yansıma

soğurulma

parlak

•
•
•

Işığın bir yüzeye çarparak geldiği ortama geri dönmesine…………………….….……………… denir.

•
•
•
•
•
•
•

Işık kaynağından yayılan ışığa …………………………..……………………………….  denir.

Yüzeylerin …………………………….…. olması, gelen ışığın daha fazla yansıtılmasına neden olur.
Düzgün yüzeyler …………………………………….yansımaya neden oldukları için net görüntü oluşturur.
Gelen ışının yansıtıcı yüzeye çarptığı noktadan yüzeye çizilen dik doğruya ……………………. denir.
Yansıtıcı yüzeye çarptıktan sonra aynı ortama geri dönen ışına ………………………….denir.
Yansıtıcı yüzeye ……………………………………    ışın gönderilirse ışın kendi üzerinden geri yansır.  
Sesin maddeler içindeki hareketine………………………..…………………………………… denir
Ses dalgalarının sert bir engele çarparak tekrar kaynağına dönmesine …………….……….. denir.
Sesin maddeler tarafından emilmesine …………………………………….……………denir.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarının başına “D” yanlış olanların başına “Y” harfini yazınız.
(   ) Yansıma olayı ışığın yüzeyden geçemediği durumlarda meydana gelir
(   ) Dağınık yüzeye gelen ışınlar aynı açıyla yansır.
(   ) Gelen ışın, yüzeyin normali ve yansıyan ışın aynı düzlemdedir.  
(   ) Yansıma açısı, ayna ile yansıyan ışının arasındaki açıdır.
(   ) Aynayla, gelen ışın 35°’lik açı yapıyorsa yansıma açısı 55°’dir.
(   ) Yansıma yapan ses mutlaka kaynağına geri döner.
(   ) Sesi en iyi soğuran madde, içinde hava boşlukları çok olan maddedir.
(   ) Yapıların içlerinde kullanılacak perde, halı, kilim, duvar kağıdı gibi yumuşak ve gözenekli
maddeler sesin soğurulmasını sağlar.
(   ) Ses yalıtımı yapmak gürültü kirliliğinden korunma yollarındandır.
(   ) Ses ve ışık bir engele çarptığında yansıma özelliğine sahiptir.
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C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
Normal

1. Parlak yüzeye şekildeki gibi çarpan ışının yüzeyden yansıma açısı          
kaç derece olacaktır?

A) 30°

B) 35°

C) 50°

D) 60°

30°

2. Aşağıdakilerden hangileri ışık ve sesin ortak özelliğidir?
A) Yansıma

B) Doğrusal yayılma

C) Boşlukta yayılabilme

D) Yankı oluşumu

3. Cam oda içinde, zil ve lamba bağlı bir elektrik devresi

oluşturuluyor. Daha sonra odadaki hava pompa ile tamamen
boşaltılıyor. Devre çalıştırıldığında lambanın yandığı
gözlemleniyor ama zilin sesi duyulmuyor. Buna göre, bu
olayı açıklamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?

Lamba

K
L

Zil

+-

pompa

A) Işık doğrusal yolla ama ses dalgalar hâlinde yayılır.
B) Işık bir enerji çeşididir ama ses bir enerji çeşidi değildir.

cam oda

C) Işık boşlukta yayılır ama ses boşlukta yayılamaz.
D) Titreşen cisimler ses üretir ama ışık üretemez.

4.   I. Işık boşlukta yayılamaz, ses yayılabilir.

II. Sesin engele çarparak kaynağına geri dönmesi yankıdır.

III. Ses cisimler tarafından soğurulur.
Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

5. Bir öğrenci, ayna ve boru kullanarak elmayı görebileceği şekilde düzenek yapıyor.
Buna göre, bu öğrenci kaç ayna kullanmıştır?

A) 2     

B) 3

C) 4

D) 5
K
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6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, inşaatlarda kullanılan ses yalıtım yöntemlerinden biri değildir?
A)  Pencerelerin metal çerçeveli yapılması
B)  Duvarlarda hava boşlukları çok olan gaz betonun kullanılması
C)  Dış cephenin köpükle kaplanması
D)  Çatıların cam yünü ile kaplanması

7. Halı, beton, cam, mermer zeminlerinden hangisinde yürürken en az ses çıkar?
A) Beton  

8.

B) Cam

Gelen ışın

C) Mermer

D) Halı

Normal
Göz
Yansıyan ışın
Düz ayna

Yukarıdaki deneyi yapan bir öğrenci aşağıdakilerden hangisine ulaşamaz?      
A) Gelen ışın, yansıyan ışın ve normal aynı düzlemdedir.
B) Işık soğurulabilir.
C) Gelen ışın ile yansıyan ışının açıları eşittir.
D) Işık parlak yüzeyden yansır.

9. I. Işığın engele çarparak kaynağına geri dönmesine soğurulma denir.
II. Gelen ışın ile yansıyan ışın eşittir.

III. Normal üzerinden gelen ışın, kendi üzerinden geri döner.
Yukarıdaki numaralanmış yargılardan hangileri doğrudur?
A) I ve II

B) II ve III

C) I ve III

D) I, II ve III

10.Demir, tahta, strafor köpük, cam yünü, cam
Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi yalıtım maddesi olarak kullanılabilir?
A) 2

B) 3

C) 4
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D) 5

5.

BİTKİ VE HAYVANLARDA
ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

ÜNİTE

BU ÜNİTEDE NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?
•

Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştıracaksınız.

•

Bitki ve hayvanlardaki büyüme ve gelişme süreçlerini ve bu süreçlere etki eden faktörleri öğreneceksiniz.
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BİTKİ VE HAYVANLAR NASIL ÜRER, BÜYÜR VE GELİŞİR?
Bitki ve Hayvanlarda Üreme
Fotoğraflarda gördüğünüz canlıların hepsinin yavrusu olduğunu fark ettiniz mi? Üreme canlıların
ortak özelliğidir. Acaba canlılar yavrularını nasıl meydana getirmektedir? Her canlı aynı şekilde mi üremektedir?  

Doğada yaşayan canlıların doğmasını, büyümesini, gelişmesini, üremesini ve ölmesini kapsayan
sürece, hayat döngüsü denir. Hayat döngüsü, üreme ile başlar.
Canlıların nesillerini devam ettirmesi için kendilerine benzer yapılar oluşturmasına üreme denir.
Üreme, canlıların ortak özelliklerinden biridir. Etrafımıza baktığımızda pek çok canlı görürüz ama bu
canlıların birçoğunun nasıl yavru meydana getirdiğini bilemeyiz. Bu bölümde bitki ve hayvanların nasıl
ürediklerini inceleyeceksiniz.
1.Ünitede hücreyi tanımıştınız. Farklı görevleri yerine getiren farklı özellikte hücreler olduğunu öğrenmiştiniz. Bazı hücrelerin görevleri de canlıların üremesini sağlamaktır. Bu hücrelere üreme hücreleri
(eşey hücreler) denir. Canlıların bazıları bu üreme hücreleri ile ürer. Üreme hücreleri ile meydana gelen
üremeye eşeyli üreme denir. Bazı canlılar, üreme hücreleri olmadan üreyebilir. Bu üreme şekline de
eşeysiz üreme denir. İnsan, kedi, tavşan, yılan, balık, kuş gibi canlılar eşeyli ürer. Mikroorganizmalar,
güller, toprak solucanları, hidra gibi canlılar eşeysiz üreyen canlılardır. Canlıların nasıl ürediğini anlamak
için eşeyli ve eşeysiz üremeyi inceleyiniz.
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Eşeyli üreme, eşey (üreme) hücreleri ile olur. Eşey hücreleri, dişi ve erkek canlılarda farklı yapıdadır. Erkek üreme hücresine sperm dişi üreme hücresine yumurta denir.
Hayvanlarda sperm ve yumurtanın yapı özellikleri aşağıda
gösterildiği gibidir.
Yumurta

Sitoplazma
Çekirdek
Sperm

Hücre zarı

•
•
•

Baş

Hareketsizdir.

Gövde

Spermden çok daha büyüktür. Bu
nedenle daha çok sitoplazmaya
sahiptir.

Kuyruk

Hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten oluşur.

Eşeyli Üreme

•
•

Hareketlidir.

•

Baş, boyun ve kuyruk olmak üzere üç
ana kısımdan oluşur.

•

Eşeyli üremenin gerçekleşmesi için yumurtanın çekirdeği ile spermin çekirdeğinin birleşmesi
gerekir. Bu birleşme olayına döllenme denir.

Sperm ve yumurta bazı hayvanlarda anne
vücudunda birleşirken bazıları dış ortamda birleşir. Suda yaşayan canlılarda ve kurbağalarda yumurta ve sperm anne
vücudu dışında birleşerek döllenme gerekleştirir. Bu olaya
dış döllenme denir. Karada yaşayan canlılarda ise döllenme
anne vücudu içinde olur. Bu döllenmeye iç döllenme denir.
Kedi, at, yılan, kuş gibi karada yaşayan canlılar iç döllenme
yapar.
Bitkilerde de sperm ve yumurta
var mıdır? Bitkilerin nasıl ürediğini
anlamak için bir etkinlikle bitkinin
kısımlarını inceleyiniz.
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Yumurtadan daha küçüktür. Bu nedenle sitoplazması daha azdır.

Baş, hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten oluşur.

DENEY / Çiçeğin Kısımları

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nasıl Yapalım?

Araç ve Gereç

4-5 kişilik gruplar oluşturunuz.
Çiçeğinizin kısımlarını büyüteçle inceleyiniz.
Çiçeği ters tutarak beyaz kağıt üzerine silkeleyiniz.
Kağıt üzerine düşen tozları, büyüteçle inceleyiniz.
Çiçeğin kısımlarını en dıştan başlayarak ayırınız.
Ayırdığınız kısımları büyüteçle inceleyiniz.

•
•
•

Bistüri

•

Kağıt

Büyüteç
Farklı çiçekler (gül, sardunya, zambak, gelincik gibi …)

Çiçeğin tam ortasında yer alan dişi organı bistüri ile boyuna kesiniz.
Dişi organın ayırdığınız parçalarını, büyüteçle inceleyiniz.
Büyüteçle incelediğiniz yapıların görevlerini, tahmin etmeye çalışınız.
Yorumlayalım, Sonuçlandıralım.
Çiçek tozları çiçeğin neresinden döküldü?
Çiçek tozlarının görevi sizce ne olabilir?
Çiçeğin taç yaprakları ile çanak yaprakları arasında hangi farkları gözlemlediniz?
Taç yaprakların renkli ve kokulu olmasının bitkiye yararı ne olabilir?
Çiçeğin dişi ve erkek organları arasında nasıl bir fark gözlemlediniz?

Meraklısına
Zooloji, biyolojinin hayvanları çeşitli yönleriyle inceleyen bilim
dalıdır. Eski çağlarda yaşamış, soyu tükenmiş olan hayvanlar ile
günümüzde yaşamakta olan hayvanların üreme, büyüme, gelişme
özellikleri, beslenme biçimleri, davranışları, sağlığı gibi pek çok konuyla ilgilenmektedir. Uzmanlık alanı zooloji olan bilim insanlarına
zoolog adı verilir.
Hayvan sağlığının korunması için önlemler alan, hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavisini yapan, cerrahi bazı uygulamalarda
bulunan hekimler ise veterinerlerdir. Büyük ve küçük baş hayvanların, su canlılarının, arıların, kümes
hayvanlarının vb. pek çok hayvan türünün beslenmesi, üretimi, yetiştirilmesi, ıslahı, verimliliklerinin
artırılması veterinerlik mesleğinin çalışma alanına girer. Ayrıca hayvansal ürünlerin insan tüketimine
uygunluğunun denetlenmesi de veterinerliğin uygulama alanlarına girmektedir.
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Bitkilerin üreme organları, çiçek kısmındadır. Çiçek, aşağıdaki resimlerde görüldüğü gibi çiçek sapı,
çiçek tablası, çanak yaprak, taç yaprak, erkek organ ve dişi organdan oluşur.
Dişi organ:

Erkek organ:

Tepecik: Polenlerin dişi üreme organına yerleştiği ilk kısımdır. Yapışkan bir yapıdadır.

Başçık: Çiçek tozlarının
(polenlerin) bulunduğu
kısımdır. Polenler, erkek
üreme hüclerini içerir.
Sapçık: Başçığı taşır.

Erkek
Üreme Organı

Dişicik Borusu: Polenlerin tepecikten yumurtalığa taşındığı borudur.
Yumurtalık: İçinde bir veya birkaç
tane tohum taslağı bulunur. Tohum taslağının
içinde dişi üreme hücresi (yumurta) yer alır.

Başçık

Tepecik
Dişicik Borusu

Sapçık

Dişi Üreme Organı

Yumurtalık
Tohum Taslağı

Taç yaprak:

Çanak yaprak:

Çiçeğin renkli ve
kokulu yapraklarıdır.
Kokusu ve rengi ile
birçok hayvanı kendisine çeker.

Çiçeğin tomurcuk
hâlini dış etkilerden
korur.

Çiçek sapı:

Çiçek tablası:

Çiçeğin bitki gövdesiyle birleştiği kısımdır.

Bitkinin çanak ve taç
yapraklarını, erkek ve
dişi organlarını bir arada tutar.

Bitkideki erkek üreme hücresine polen denir. Bitkiler, hem erkek hem de dişi üreme hücresini üzerinde taşır. Bitkilerin üreyebilmesi için polenlerin yumurtaya ulaşması gerekir.
Çiçekte bulunan erkek organda polenlerin, dişi organda ise yumurtaların üretildiğini öğrendiniz. Bitkilerde üreme, erkek organdaki polenlerin serbest kalması ile başlar. Polenler rüzgar, su ve hayvanlar
aracılığı ile taşınarak dişi tepeciğe yapışır. Polenlerin dişi organın tepeciğine taşınmasına tozlaşma
denir. Dişi organın tepeciği nemli olduğu için buraya ulaşan polenlerin zarı, su alarak şişer ve çatlar.
Polenden yumurtalığa doğru polen tüpü adı verilen bir borucuk oluşur. Polen içindeki üreme hücreleri
(spermler), polen tüpünden geçerek yumurtalığa ulaşır.
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Yumurtalıktaki yumurtanın çekirdeği ile sperm hücresinin çekirdeği kaynaşır. Bu olaya döllenme denir. Bu olay sonucunda zigot denilen döllenmiş yumurta oluşur. Kısa sürede zigot bitkinin küçük taslağı
olan embriyoyu meydana getirir. Embriyonun etrafı sert bir kabukla çevrilir. Böylece tohum adı verilen
yapı oluşur. Tohumun içinde bulunduğu yumurtalık etlenip sulanarak gelişir ve meyveyi oluşturur.

Tozlaşma

Polen
tüpünün
oluşması

Döllenme

Meyve
ve tohum
oluşumu

Polenler, değişik yollarla kendi bitkisinin ya da başka bitkilerin yumurtalığına ulaşır. Ulaştığı yumurtayla birleşince döllenme gerçekleşir. Böylece, bitki için büyüme ve gelişme evreleri başlamış olur. Hayvanlarda da döllenme olayı, büyüme ve gelişme evrelerinin başlangıcıdır. Bitkinin bundan sonra geçirdiği evreleri ileriki bölümde inceleyeceksiniz.
Hayvanlar çoğunlukla çiçekli bitkilere benzer şekilde eşeyli üreme ile nesillerinin devamını sağlar.
Dişi bireyin ürettiği yumurta ve erkek bireyin ürettiği spermler, üremede kullanılır. Hayvanlarda bitkilerden farklı olarak döllenme olayı, anne vücudu içinde ya da dışında olabilmektedir.
Kurbağa, balık ve suda yaşayan omurgasızların üremesi suda olur. Sperm ve yumurtalar suda korunmasızdır. Bu hayvanlar yavru olma ihtimalini artırmak için çok fazla üreme hücresi üretirler. Kuşlar,
sürüngenler ve memelilerde yavru oluşumu anne karnında olur.

Eşeysiz Üreme
Sıcak ortamda, kapalı bir poşetin içinde ekmeğin küflendiğini, yoğurdun bozulduğunu görürsünüz. Bazen de mutfağınızda bulunan patates
ve kuru soğanların üzerinde filizlerin çıktığını görürsünüz. Bu filizler, yeni
bir canlı mıdır? Canlılar sperm ve yumurta olmadan nasıl üreyebilir?
Bazı canlılar, sperm ve yumurtanın birleşmesine gerek olmadan farklı yöntemlerle üreyebilir. Bu yöntemleri bir deney yaparak incelemeye
başlayınız.
Dedeme, yardım etmek için bahçeye gittim. Dedemin, patatesleri
toprağa gömdüğünü görünce çok şaşırdım. Acaba dedem, patatesleri neden toprağa gömüyor?
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DENEY / Patates-soğan ekme

•
•
•
•
•
•

Nasıl Yapacağız?

Araç ve Gereç

Patatesin 3 ya da 4 yanına kürdanları batırınız.
Cam kavanoza su koyunuz.
Kürdan batırdığınız patatesleri su koyduğunuz kavanozun
üzerine fotoğraftaki gibi yerleştiriniz.
2-3 gün patateslerdeki değişimleri gözlemleyiniz.
Yorumlayalım, Sonuçlandıralım.

•
•
•

Patates

•

Su

3-4 kürdan
Plastik bardak ya da cam
kavanoz

Patateslerde nasıl değişimler gözlediniz?
Deneyinizin sonucunda, yeni bir patates bitkisi oluştuğunu söyleyebilir misiniz? Neden?

Deneyde gözlemlediğiniz gibi mutfakta bulunan patateslerin de üzerinde bazen filizlerin oluştuğu görülür.
Bu filizler, zamanla gelişerek yeni filizler oluşturabilir
mi? Kuru soğanın da sıcak ve nemli bir ortamda patates gibi yeni filizler çıkardığı görülebilir. Bitkilerin dal,
yaprak gibi kısımlarından yeni bitki meydana getirmesine vejetatif üreme denir. Bu üreme şekline gül, söğüt
ve kavak örnek verilebilir. Bunlardan alınan dalların toprağa dikilmesi ile yeni gül, söğüt ve kavak
bitkileri oluşur. Örneğin, başka bir bahçede gördüğünüz begonya çiçeğini siz de
evde yetiştirmek istediniz mi? Bunun için yapmanız gereken sadece begonyanın
yapraklarından bir iki tane alıp toprağa dikmektir. Uygun şartlarda, o dallardan
yetişen bir begonya bitkiniz olacaktır.      
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Bazı canlıların vücutlarında bir çıkıntı oluşur. Bu çıkıntı büyüyerek ana canlıdan kopar ve yeni bir
canlıyı meydana getirir. Hidra, bira mayası, sünger gibi bazı canlılarda görülen bu üreme şekline tomurcuklanma denir.

Hidra vücudundan
çıkan tomurcuk

Bira mayası

Bazı canlılar, bölünerek kendine benzer canlılar meydana getirir. Bu bölünme, canlının üremesidir.
Amip, terliksi hayvan (paramesyum), bakteri gibi bazı tek hücreli canlılar bölünerek çoğalır.

Amipin Bölünmesi

Meraklısına
Bitkiler sağlığımız için çok önem taşımaktadır. Bitkileri oluşturan kısımların her birinin ayrı bir ilaç
yapımı için kullanılabildiğini biliyor muydunuz?
Bitkilerin çiçek kısımları, bazı işlemlerden geçirilerek ilaç yapımında kullanılır. Ayrıca günlük hayatta da bitkilerin yaprakları ya
da çiçekleri kaynatılarak soğuk algınlığı, yaraların iyileştirilmesi,
yorgunlukların giderilmesi gibi
amaçlarla kullanılmaktadır. Örneğin zencefil, soğuk algınlığı,
üşütme gibi rahatsızlıkların iyileşmesine yardımcı olur.
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Toprak solucanı denilen solucan türü kesildiğinde, her parçası
yeni bir solucan meydana getirebilmektedir. Bir kertenkelenin kopan kuyruğu yeniden oluşabilir. Denizyıldızı kopan kolunu yeniden
tamamlayabilir. Bu şekilde bazı canlıların vücut parçalarını tekrar
oluşturabilmesine, yenilenme denir. Denizyıldızı, toprak solucanı kopan parçalarını tamamlarken aynı zamanda yeni bir canlı da
meydana getirmiş olur. Bu olay canlının üremesi anlamına gelir.
İnsanlarda kemik iliğinden yeni kan hücrelerinin oluşması, kırılan
kemiklerin kendini onarması, yaraların zamanla iyileşmesi de bir
çeşit yenilenme değil midir?

Kan hücrelerinin kemik iliğinde yapılması

Planaryada Rejenerasyon

Bir denizyıldızı ortadan kesildiğinde iki denizyıldızı

yenilenmedir.

oluşur.

Bilgiden Üretilen Teknoloji
Kanser Hücreleri
Kanser, günümüzde çok sık görülen bir hastalıktır. Hücrelerin normalden fazla çoğalması, kontrolsüz büyümesi ve şekil bozukluklarının
olması durumuna kanser denir. Bu hastalık hücrelerin komşu hücrelere göre daha hızlı büyümesi ile gerçekleşir.
Hücreler, belli bir hızla bölünerek çoğalan yapılardır. Her normal
hücrenin büyüme evreleri vardır. Hücreler, yetişkinliğe ulaşınca büyümeleri durur. Kanser hücreleri ise besin kaynağı buldukları sürece, hiçbir zaman bölünmeyi durdurmaz. Bu yapılar, çevresindeki hücrelerden
daha hızlı bölündüklerinden bulundukları bölgede birikmeye ve oranın çalışmasını bozmaya başlar.
Bu durum trafiğin tıkanmasına benzetilebilir. Caddeden az araba geçerse trafikte bir sorun olmaz.
Birçok araba aynı anda geçmeye başlarsa trafik tıkanır ve arabalar gitmeleri gereken yere ulaşamaz.
Tıp bilimi, kanser hücresi ile normal hücreyi ayıran özelliği keşfetmeye ve bu hastalığa çözüm bulmaya çalışmaktadır.
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Etkinlik / Üreme Çeşitleri
1.

Resimde numaralandırılarak gösterilen çiçeğin kısımlarının isim ve görevlerini tabloya yazınız.
Yapının
numarası

Yapının adı

Yapının görevi

1

3
4
2

2

1

3
4

2.

Aşağıdaki soruların cevaplarını tablodan bulunuz. Bulduğunuz cevapların numaralarını soruların altlarındaki boşluklara yazınız.
1. eşeysiz

2. yenilenme

3. sperm

4. dişicik borusu

5. eşeyli

6. vejetatif

7. tozlaşma

8. polen

9. zigot

A.

Hangileri üreme çeşitleridir?

………………………………………………………………………………………………………………
B.

Hangileri bitkide üremeyi sağlayan yapılardandır?

………………………………………………………………………………………………………………
C.

Hangileri eşeyli üremede görevli yapılardandır?

………………………………………………………………………………………………………………
D.

Bir bitkinin dalının koparılıp ekilmesiyle yeni bir bitki oluşmasına verilen isim hangisidir?

………………………………………………………………………………………………………………
E.

Hangileri döllenmeden sonra gerçekleşen olaydır?

………………………………………………………………………………………………………………
F.

Hangileri döllenmeden sonra gerçekleşen yapıdır?

………………………………………………………………………………………………………………
G.

Hangileri erkek organlar tarafından üretilir?

………………………………………………………………………………………………………………
H.

Hangileri dişi organa ait bir yapıdır?

………………………………………………………………………………………………………………
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BİTKİ VE HAYVANLARDA, BÜYÜME VE GELİŞME
Bitki ve hayvanlarda, dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşerek döllenmeyi
gerçekleştiğini öğrendiniz. Gözle görülmeyecek kadar küçük iki hücreden, karmaşık işler yapan canlılar meydana gelmektedir. Döllenmeden sonra bitki ve hayvanlar  hangi evreleri geçirerek büyüyüp gelişmektedirler?     

Çiçekli Bitkilerde Büyüme ve Gelişme
Çiçekli bitkilerde, döllenmenin tozlaşma yoluyla gerçekleştiğini öğrenmiştiniz. Tozlaşma sonucunda embriyo, sonra
da tohumun oluşumu üremeyi gerçekleştirir. Tohumun toprağa düşmesinden sonra, yeni bir bitkinin oluşması için nasıl bir
büyüme ve gelişme dönemi geçirmektedir?
Çiçekli bitkinin büyüme ve gelişme evrelerini bir deneyle
inceleyiniz.

DENEY / Tohumdan Fidana Fasulye

•
•
•
•
•

•
•

Nasıl Yapalım?

Araç ve Gereç

Plastik kabın zeminini pamuk ile kaplayınız.
Üzerine fasülyeleri serpiştiriniz.
Daha sonra fasülyelerin üzerini, bir miktar pamukla örtünüz.
Pamuğun üzerine bir miktar su dökünüz ve pamuk kurudukça sulamaya devam ediniz.
Bir hafta boyunca her gün sabah ve akşam fasulyedeki
değişiklikleri gözlemleyiniz.

•
•
•
•

1 adet plastik kap
Pamuk
Bir avuç fasulye
Su

Yorumlayalım, Sonuçlandıralım.
Pamuğa koyduktan sonra fasulyede ilk gözlediğiniz değişiklik ne oldu?
Fasulyenin son hâli ile ilk hâli arasında nasıl bir değişim gerçekleşti? Fasulyenin geçirdiği bu
değişim dönemine ne ad verilebilir?
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Yukarıdaki deneyde fasulyenin tohumdan, genç bitkiye dönüşümünü gözlemlediniz. Fasulye tohumu, toprağa ekildikten bir süre sonra filizlenir ve genç bitki hâline gelir. Genç bitki, bir süre sonra çiçek
açar. Bu çiçek zamanla olgunlaşır. Olgunlaşan çiçekte, tozlaşma sonucunda yumurta döllenir. Bir süre
sonra fasulye çiçeğinin yaprakları bozularak dökülür. Çiçeğin iç kısmında bulunan yumurtalık, gelişerek
meyveyi oluşturur. Bu şekilde fasulye bitkisi gelişimini tamamlar fakat daha küçüktür. Bundan sonra
fasulye olgunlaşma evresine girer. Uygun büyüklüğe gelip olgunlaşınca sofralarınıza ulaşır.
Bir tane fasulye tohumundan birden çok tohum oluşur.
Bu tohumlar, tekrar toprağa düşer. Düşen tohumlar, filizlenerek tekrar genç bitki hâline gelir. Bu olaylar bir döngü
oluşturur. Bu şekilde üreme, büyüme ve gelişme evrelerinin oluşturduğu döngüye hayat döngüsü denir. Fasulye
için böyle gerçekleşen hayat döngüsü diğer çiçekli bitkilerde nasıl gerçekleşir?
Tozlaşma olayı, bitkilerin hayat döngüsünü başlatır.
Hayat döngüsünde tozlaşma olayının ardından sırasıyla
döllenme, tohum oluşumu, çimlenme, genç bitki ve olgun
bitki oluşumu gerçekleşir. Çiçekli bitkilerin hayat döngüsü
aşağıdaki gibidir.
Çiftçiler, tarlalarına tohum ektikten sonra günlerce
hatta aylarca tohumların çıkmasını beklerler. Siz de “Tohumdan Fidana Fasulye” deneyinde, pamuk
arasına koyduğunuz tohumunuzda birkaç gün değişim görmediniz. Bir süre sonra tohumun çimlendiğini
gözlemlediniz. Sizce, neden tohum toprağa atılır atılmaz çıkmaz?

Ara, Bul ve Hazırlan
Çevrenizde görebileceğiniz bitki tohumları nelerdir? Araştırınız.
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6. Olgun Bitkinin Oluşması
Genç bitki, büyüyüp gelişerek tomurcukları, tomurcuklar da çiçekleri oluşturur.

Yumurtalık

5. Genç Bitkinin
Oluşması

Başçık

Tohumun çimlenmesi
sonrasında, büyüme ve
gelişme ile genç bitki
oluşmaya başlar.

1. Tozlaşma
Çiçek tozları, ayrı
türdeki başka bir çiçeğin dişicik tepesine taşınır.

4. Çimlenme

Tohumdaki embriyonun uygun şartlarda
gelişerek ana bitkiye
benzer bitki oluşturmak üzere tohumdan
çıkıp serbest hâle
geçmesine çimlenme denir.

Embriyo

3. Tohum ve Meyve
Oluşması

2. Döllenme
Dişicik tepesinden yumurtalığa ulaşan çiçek tozlarındaki erkek üreme
hücrelerinin çekirdeklerinden birisi
yumurtayı döller. Döllenmiş yumurta
hücresi zigot olarak adlandırılır. Zigot bölünerek ana bitkinin küçük bir
modeli olan embriyoyu oluşturur.

Döllenme sonucu tohum meydana
gelir. Yumurtalık gelişerek meyveyi
oluşturur.

Çimlenme
Döllenme olayından sonra oluşan tohumlar, su, yağmur suları, rüzgâr ve canlıların etkisiyle çevreye
dağılır. Çevreye dağılan tohumlar, uygun ortam şartlarında su alarak şişer ve kabuğu çatlayarak embriyosu serbest kalır. Bu olaya çimlenme denir.
Çimlenme demek, tohumun canlı kısmı olan embriyonun bölünüp çoğalarak kök, gövde, yaprak kısımlarını oluşturup, bitkiyi meydana getirmesi demektir. Çimlenme sırasında embriyonun ihtiyacı olan
besin, besi doku (çanak) tarafından karşılanır. Çünkü bu esnada yaprakları olmadığı için embriyo fotosentez yapamamaktadır.
Çimlenme olması için hangi şartlar gerekmektedir? Bir deney yaparak çimlenmeye nelerin etki ettiğini inceleyiniz.
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DENEY / Tohumun Çimlenmesi İçin Ne Gereklidir?

•
•

Nasıl Yapmalıyız?
Pet bardakların üzerine, kâğıt bant yapıştırarak sırayla A,
B, C, D, E şeklinde isimlendiriniz.
A, B, C, D, E bardakları için tabloda düzenlenmiş işlemleri
yapınız.
3-4 tane fasulye tohumunu ıslattığınız bir
pamuğun arasına koyunuz. Bardağın ağzını
A bardağı:
pamukla kapatarak bardağı evin içinde güneş
gören bir cam kenarına bakınız.

Araç ve Gereç

•
•
•
•
•

Fasulye tohumları
5 adet pet bardak
Pamuk
Su
Kâğıt bant

3-4 tane fasulye tohumunu ıslattığınız bir
pamuğun arasına koyunuz. Bardağın ağzını,
B bardağı:
pamukla kapatarak bardağı evin içinde güneş
görmeyen karanlık bir yere bırakınız.
3-4 tane fasulye tohumunu ıslattığınız bir
pamuğun arasına koyunuz. Bardağın ağzını
C bardağı:
pamukla kapatarak bardağı buzdolabına bırakınız.
3-4 tane fasulye tohumunu kuru pamuğun
arasına koyunuz. Bardağın ağzın pamukla kaD bardağı:
patarak evin içinde güneş gören bir cam kenarına bırakınız.
3-4 tane fasulye tohumunu ıslattığınız bir
pamuğun arasına koyunuz. Bardağın ağzın
E bardağı: hava almayacak şekilde bir kapakla kapatıp bir
poşetin içine koyunuz. Bardağı evin içinde güneş gören bir cam kenarına koyunuz.

•
•
•

1-1,5 hafta kadar bekleyip sonuçları gözlemleyiniz.
Yorumlayalım, Sonuçlandıralım.
Etkinlikte hangi şartların, tohumun çimlenmesine etkisi olduğunu incelediniz?
Tohum hangi şartlarda bekletildiğinde yaprak çıkarttığı gözlendi? Neden?

Deneyde de gözlemlediğiniz gibi çimlenme olması için bazı şartların gerçekleşmesi gerekir. Tohum
çimlenmeden önce embriyo tohum içinde uyku hâlindedir. Tohumun çimlenmesi için mutlaka;
1. Su (nem),
2. Hava (O2),

3. Uygun sıcaklık olmalıdır.
Bu faktörlerden biri eksik olursa tohum çimlenmez.
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Tohum, çimlenmeden önce, içinde depolanan besini kullanır. Tohumun yaprakları, tohum çimlendikten sonra çıkar. Yapraklar, genç bitkinin besin üretmesini sağlar. Çimlenme için gerekmeyen ışık, artık
büyümek için gerekmektedir. Tohum, çimlenerek genç bitki hâline geldikten sonra sıcaklık, su ve hava
dışında ışığa da ihtiyaç duyar.

Etkinlik / Bitkiler Nasıl Büyür, Nasıl Gelişir?
1.

Nohut bitkisinin gelişimine sıcaklığın etkisini araştırmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki deney
malzemelerini kullanarak nasıl bir deney tasarlamalıdır?

3 adet benzer saksı, 3 nohut,  toprak, su,  termometre
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2.

Ay’da bir şehir kurulacak. Burada yaşam için bitki yetiştirmek gerekecek. Ay’a götürülen tohumlardan bitki elde etmek için hangi şartların sağlanması gerekir?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3.

Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
Tanımlar
1. Yumurtalıkta dişi ve erkek üreme hücresinin birleşerek oluşturduğu yapıdır.
2. Başçıkta bulunan erkek üreme hücresidir.
3. Tozlaşmayı sağlayan etkenlerden birisidir.
4. Çiçekte dişi üreme organının üst kısmıdır.
5. Üreme hücrelerinin birleşmesi ile gerçekleşen olayıdır.
6. Polenlerin dişicik tepesine ulaşması olayıdır.
7. Yumurtalığın gelişerek oluşturduğu yapıdır.
		

5
6

1

4

2
7

3
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Hayvanlarda Büyüme ve Gelişme

Bitkiler gibi hayvanların da bir yaşam döngüsü vardır. Birbirinden farklı olan canlıların yaşam döngüleri de farklı farklıdır.

Balıklar, ürettikleri sperm ve yumurtalarını suda belirli bir yere bırakır. Balık yumurtaları, vücut dışında suda döllenir. Balıklar, döllenme ve üreme şansını artırabilmek için çok sayıda yumurta ve sperm
üretirler. Suyun durgun olduğu bir yere çok sayıda üreme hücresi bırakırlar. Böylece döllenmiş olan
yumurta sayısı, artırılmış olur.
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Yumurta içinde, balığın gelişmesine yetecek kadar besin bulunur. Balık
yavrusu, yumurta içinde gelişmesini
tamamlayarak dışarı çıkar. Yumurtadan çıkan balıklar ana canlıya benzer.
Balıklarda yavru bakımı özelliği yoktur.
Balıklar, solungaçları ile soluk alıp verirken yüzgeç ve kuyrukları ile hareket
eder. Vücutları onları koruyan pullarla
kaplıdır.

Kurbağalarda, hem erkek hem de dişi bireyler, üreme hücrelerini sudaki belli yerlere bırakır. Yumurta
ile sperm suda birleşir. Döllenme suda gerçekleşir. Bunun için çok sayıda sperm ve yumurta üretimi
yapılır.
Yumurta içindeki yavru bir miktar gelişerek dışarı çıkar. Yumurtadan çıkan yarı gelişmiş hâldeki
yavruya, iribaş denir. İribaş, balık görünümünde larva canlıdır. Bu sırada solungaçları yardımıyla soluk
alıp verir.
Larva, çevresinden besin maddeleri alarak gelişimini sürdürür ve erginleşir. Larvanın değişerek erginleşmesi sürecine, başkalaşım denir. Kurbağalarda döllenmiş yumurtanın gelişmesi sonucu larvalar
oluşur. Balık biçiminde olan larvaların zamanla ön ve arka ayakları gelişir. Larvanın kuyruğunun kaybolmasıyla beraber genç kurbağa meydana gelir. Artık akciğerleri de gelişmiştir. Genç kurbağa, karaya
çıkarak gelişmesine sürdürür. Kelebekler de kurbağalar gibi başkalaşım geçiren hayvanlardandır.
Genç kurbağa

Erişkin kurbağa

Yumurta

İribaş

Ara, Bul ve Hazırlan
Başkalaşım geçiren hayvanları araştırınız. Bulduğunuz hayvanların resimleriyle poster hazırlayarak bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
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Acaba balık ve kelebek neden başkalaşım geçirir?
Yumurtada yeterli besin olmadığı için yavru
canlı gelişmesini tamamlayamadan dışarı çıkar.
Yumurtadan çıkan yavrunun bazı yapısal değişiklikler geçirerek ana canlıya benzer hâle gelmesine başkalaşım denir.
Larva

Sürüngenler, genellikle karada yaşayan hayvanlardır. Sürüngenlerde döllenme anne vücudu içinde oluşur.
Yumurta
Döllenmiş yumurta, belli bir süreden sonra kabuklu olarak anne vücudundan çıkar. Anne, yumurtaları korumak
için uygun bulduğu yere yumurtalarını gömer ve bırakır.
Yavrular yumurtanın içindeki yeterli besin ile gelişimlerini
tamamlar. Zaman geldiğinde yumurtadan çıkarak yaşam
mücadelesine başlar.

Pupa

Kelebek

Kuşlarda yumurta ve sperm dişi canlının vücudunda birleşir. Dişi kuşun vücudunda döllenme sonucunda yumurta oluşur. Oluşan yumurta, yumurtlama olayıyla dışarı çıkar. Kuşlar, üreme dönemlerinde
ürettikleri yumurtaların üzerine kuluçkaya yatar. Kuluçkaya yatma, yumurta içindeki embriyonun gelişmesi için uygun sıcaklığın oluşmasını sağlar.
Kuşlarda, yavru bakımı vardır. Kuşlar yumurtadan çıkan yavruların kendi başlarına yaşayabilecekleri
sürece kadar besler ve onları korurlar. Kuşlar dışarıdan buldukları besinlerle yavruların beslenmesini
sağlarlar. Kuş yavruları bazı yaşam ve beslenme özelliklerini ebeveynlerinden öğrenirler.
Uçabilen kuşlar yumurtadan çıktıklarında hemen uçamazlar. Kanatları bunun için yeterli değildir.
Anne ve babasının bakımı ile güçlenir,tüyleri çıkar ve artık uçabilir.
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Memelilerde, yumurta ve spermin birleşmesi dişi canlının vücudunda gerçekleşir. Döllenme sonucu
zigot oluşur ve zigottan embriyo meydana gelir. Embriyo, dişi canlının döl yatağında gelişmesini sürdürür. Anne karnında gelişimini tamamlayan yavru doğar. Yavru, anne veya babasına benzer. Yavrular
kendilerine bakamadıkları için ebeveynleri tarafından kendilerine yetebilecek süreye kadar beslenir ve
korunur. Yavrunun beslenmesi anne sütü ile sağlanır.

Etkinlik / Bitki Günlüğü
Evde bitki yetiştirmeye ne dersiniz? Şifalı bitkilerden maydanoz, nane ya da kekik yetiştirebilirsiniz. Bitkinizi tohumdan yetiştirebilirsiniz ya da isterseniz bir fidanlığa giderek bir fide demeti
satın alabilirsiniz. Bitkinizi koymak için saksınız da olmalıdır.
Bitki yetiştirmek için uygun miktarda ışık alan bir yer seçmelisiniz. Her bitki aynı miktar ışığa ihtiyaç duymaz. Bitki için
en önemli şeylerden biri topraktır. Bitkiyi iyi besleyen ve suyu
emen bir toprak türü seçmelisiniz. Saksınızın altında bir delik
olmalıdır. Bitkinizi suladığınızda süzülen su, bu delikten çıkıp
saksı altındaki tabakta toplanmalıdır. Hazırlıklarınız bittiğinde
bitkinizi yetiştirmeye başlayabilirsiniz. Bitkinizde, tohumdan bitki
olana kadar geçen sürede meydana gelen değişimleri bir günlükte toplayınız. İsterseniz bitki yerine bir tırtıl besleyebilir, tırtılın
nasıl önce kozaya sonra da kelebeğe dönüştüğünü gözlemleyebilirsiniz.
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Ünite Sonu Değerlendirme Soruları
A. Aşağıdaki tabloda verilen kavramları, boş bırakılan uygun yerlere yazınız.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eşeyli
üreme

meyve

üreme
hücreleri

hava

döllenme

başkalaşım

dış

polen

sperm

tomurcuklanma

üreme

eşeysiz

Canlıların neslinin devamı için kendine benzer canlılar oluşturmasına…………………………. denir.
Canlıların üremelerini sağlayan hücrelere, …………………………………… denir.
Erkek üreme hücresine……………………………………., dişi üreme hücresine yumurta denir.
Eşey hücreleri ile gerçekleşen üremeye ……………….………………………. denir.
Eşey hücrelerinin çekirdeklerinin birleşmesine ………………………………………….. denir.
Bitkide erkek üreme hücresine ………………………………………… denir.
Eşey hücreleri olmadan gerçekleşen üremeye …………………………………….. üreme denir.
Tohumun etrafında besin biriktirmesi ile ………………………………………………… oluşur.
Canlının vücudundan oluşan çıkıntıların kopmasıyla oluşan üremeye, ………………………… denir.
Bitkilerin çimlenmesi için……………………………, su ve sıcaklık gereklidir.
Yavru canlıların ana canlıya benzemek için geçirdiği değişime ……………………………….. denir.
Balıklar, sperm ve yumurtaları canlı vücudu dışında birleştiği için ……………. döllenme yaparlar.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarının başına “D” yanlış olanların başına “Y” harfini yazınız.
(   ) Sperm hareketli, yumurta hareketsizdir.
(   ) Kedi, köpek, balık eşeyli üreyen canlılardır.
(   ) Çiçeğin polenlerinin yumurtayla birleşmesi sonucu tozlaşma olayı gerçekleşir.
(   ) Bitkilerin dal, yaprak gibi kısımlarından yeni bitki meydana getirmesine yenilenme denir.
(   ) Tek hücreli canlılarda üreme bölünerek olur.
(   ) Bitkilerde üreme olayı, döllenme, tozlaşma, embriyo, tohum, yeni bitki sırasıyla gerçekleşir.
(   ) Yumurtlayarak çoğalan canlılarda iç döllenme dış gelişim görülür.
(   ) Balina ve yunus suda yaşadığı hâlde doğurarak ürerler.
(   ) Bütün kuşlar doğurarak ürerler.  
(   ) Yılanlar iç döllenme, dış gelişme yapar.
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C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıda verilen canlılardan hangisi başkalaşım geçirir?
A)

B)

C)

D)

2.   I. Hareket edebilmeleri

II. Çekirdek, hücre zarı ve sitoplazma  içermeleri

III. Kamçılı hücreler olmaları
Yukarıda verilen özelliklerden  hangileri yumurta ve sperm hücrelerinde ortaktır?
A) Yalnız II

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

3. I. tozlaşma

II. döllenme

III. çimlenme
IV. genç ve olgun bitki
V. tohum ve meyve
Bitkinin hayat döngüsü ile ilgili yukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?
A)  II – I – III – V – IV
B)  II – I – V – III – IV
C)  I – II – V – III – IV
D)  IV – I – III – II – V

4. Mert, resimdeki düzenekleri kuruyor. İki kaba da eşit miktarda su

Tohum

veriyor. İkisini de ışıklı ve 25°C’lik sıcaklıktaki ortamda bekletiyor.
Kaplardan birinin ağzını açık diğerini kapalı tutuyor. Mert bu
düzeneklerle aşağıdaki soruların hangisine cevap arıyor olabilir?

A) Tozlaşma için hangi şartlar gereklidir?

I

B) Tohumlar nasıl beslenir?
C) Hava çimlenme için gerekli midir?
D) Tohumlar nasıl oluşur?
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Pamuk

II

5. Aşağıdakilerden hangisi bitkinin üremesine doğrudan katkı sağlamaz?
A) Çanak yaprak

B) Dişicik borusu

C) Polen

D) Taç yaprak

C) 4

D) 5

6. Kurbağa, yılan, güvercin, balina, tavuk, koyun
Yukarıda verilen canlılardan kaç tanesi iç gelişme geçirir?
A) 2

B) 3

7. Aşağıdaki canlılardan hangisi, diğerlerinden farklı bir döllenme şekline sahiptir?
A) Balina

B) Yarasa

C) Hamsi

D) Kedi

8. Aşağıdakilerden hangisi, kurbağanın başkalaşım evrelerinden değildir?
A) Pupa  

B) Larva

C)  İribaş

D) Ergin kurbağa

9.    I. döllenme
  II. vejetatif
III. zigot
IV. tomurcuklanma
Yukarıda verilenlerden hangileri, eşeysiz üremeye ait kavramlardır?
A.

I ve III

B. II ve III

C. II ve IV

D. II, III ve IV

10.Aşağıdaki canlılardan hangisinde, eşeysiz üreme görülür?
A)

B)

C)
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D)

6.

MADDE VE ISI

ÜNİTE

BU ÜNİTEDE NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?
•
•
•
•

Maddeleri ısı iletimi bakımından sınıflandıracaksınız.
Binalarda ısı yalıtımının önemini ve ülke ekonomisine etkisini belirleyeceksiniz.
Isı yalıtım malzemelerini ve kullanım alanlarını araştıracaksınız.
Soba ve doğalgaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken önlemleri araştıracaksınız.
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MADDENİN ISIYLA İLİŞKİSİ
Isı Nasıl İletilir?

Yazın hava sıcaklığının 38°C olduğunu düşününüz. Serinlemek için
bir dondurma aldınız. Katı hâldeki dondurma bir süre sonra eriyip  külahtan akmaya başladı. Dondurma ile sıcak hava arasında gerçekleşen
bu olaya ne denir? Dondurma ve havanın tanecikleri bu olaylar nasıl
etkilenmiştir?
Hava soğuk, kar her yeri beyaz bir örtü gibi kaplamış, sokaktan eve
girdiğinizde evin çok soğuk olduğunu nasıl hissettiniz. Sobayı yakarak
sobanın yanına oturdunuz. Isınmak için ellerinizi sobaya uzattınız. Henüz oda ısınmadığı için paltonuzu çıkartmadınız. Bir süre sonra odanın
her yeri ısındı. Paltonuzu çıkarttınız. Sobayı yaktıktan sonra soba ile
hava tanecikleri arasında nasıl bir olay gerçekleşmiş olabilir? Soba tüm
odayı, nasıl ısıtmış olabilir?

5. Sınıfta Fen Bilimleri dersinde ısının bir enerji olduğunu ve sıcak olan maddeden soğuk
olana doğru akabildiğini öğrenmiştiniz. Bu enerji akışı nasıl gerçekleşmektedir? Sıcak ve soğuk maddelerin tanecikleri, hareketlilik bakımından farklı mıdır?
Isıtılan Maddenin Taneciklerinin Hareketi
Maddelerin taneciklerden oluştuğunu ve hareketli olduklarını
öğrenmiştiniz. Maddeyi oluşturan tanecikler titreşim, öteleme ve
dönme hareketi yapabilmektedir. Isıtılan maddelerin taneciklerinin hareketleri nasıl değişmektedir? Bir deney yaparak bu sorunun cevabını vermeye çalışınız.

DENEY / Hareketlenmenin Nedeni: Isı

•
•
•

•
•
•
•

Nasıl Yapacağız?
Küçük pamuk parçalarını, top hâline getirerek beherin
içine atınız.
Beherin üçte ikisine kadar su doldurup suyu yavaş yavaş
ısıtınız.
Su içindeki küçük pamuk toplarının hareketlerini gözlemleyiniz.

Araç ve Gereç

•
•
•
•

Yorumlayalım, Sonuçlandıralım.
Beherdeki suyun ısınması sırasında, sudaki hareket nasıl etkilendi?
Hareket edenler tek bir molekül mü yoksa molekül kümeleri midir?
Bu deneyde ısı veren ve ısı alan maddeler nelerdir?
Su, ısı kaynağından ısıyı nasıl almış olabilir?
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İspirto ocağı
Beherglas
Su
Pamuk

“Hareketlenmenin Nedeni: Isı” deneyinde ısınan suyun içindeki küçük pamuk toplarının hareketini
gözlemlediniz. Suyun ısınmaya başlamasından bir süre sonra küçük pamuk toplarının yukarı doğru
hareket ettiğini gözlemlediniz. Bu durumda, pamuğun yukarı doğru hareketini sağlayan su tanecikleri
olmalıdır. Su taneciklerinin yukarı hareket etmesini sağlayan ise aldıkları ısıdır. Su tanecikleri, ısı alarak
yukarı hareket etmeye başlamışsa enerjilerinin arttığı söylenebilir. Isının bir enerji olduğunu ve sıcaktan
soğuğa doğru akabildiğini öğrenmiştiniz. Sonuç olarak ısı alan taneciklerin daha hızlı hareket ettikleri
söylenebilir.

Madde ısıtıldığında yani ısı enerjisi aldığında

Deneyde yaptığınız gözlem sonucu, yukarı çıkan pamukların bir süre sonra aşağıya doğru inmeye
başladığını fark etmişsinizdir. Bunun nedeni, yukarı çıkan hızlı taneciklerin yukarıdaki yavaş taneciklere
çarpmasıdır. Hızlı hareket eden tanecik yüksek enerjili, yavaş tanecik düşük enerjilidir. Çarpışma sırasında hızlı tanecik yavaş olana enerji aktarır. Bu sırada, kendisi biraz yavaşlarken yavaş taneciği de
biraz hızlandırır. Enerji (ısı) kaybederek yavaşlayan tanecik, aşağıya doğru inerken küçük pamuk topları
da tanecik kümeleriyle aşağıya iner.

Madde soğutulduğunda yani ısı enerjisi kaybettiğinde (verdiğinde)

Sıcaklıkları farklı olan maddeler birbirlerine dokundurulduklarında sıcak olandan soğuk olana ısı
enerjisi akışı olur. Bu olay ısı alış verişidir. Maddeler arasında ısı alış verişi olabilmesi için  maddelerin
taneciklerinin hızları farklı yani sıcakları farklı olmalıdır. Sıcaklıkları farklı iki madde dokundurulursa
temas eden bölgede tanecikler çarpışır. Bu çarpışma ısı aktarımını sağlar. Çarpışmadan sonra hızlı
hareket eden tanecikler yavaşlarken yavaş hareket eden tanecikler hızlanır. Tanecikler arasındaki ısı
aktarımı, taneciklerin hızları (sıcaklıkları) eşit oluncaya kadar devam eder. Taneciklerin hızları eşit olduğunda maddenin sıcaklığı da her yerinde eşitlenmiş olur.

Sıcaklığı fazla olan madde sıcaklığı az olan maddeye ısı enerjisi verir.
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Isı alan maddenin taneciklerinin hızı (hareketliliği) artar. Isı veren maddenin taneciklerinin hızı (hareketliliği)
azalır.
Katı madde taneciklerinin arasında boşlukların yok denecek kadar az olduğunu
2. Ünitede öğrenmiştiniz. Sadece titreşim hareketi yapabilen katı madde tanecikleri, kol kola girmiş öğrencilere benzer. Öğrencilerin iletmek istediği silgiyi de ısıya
benzetirseniz ısıyı alan katı tanecikleri, ısıyı ancak kendi yanındakine iletebilecektir.
Aşağıda deneyi yaparak katılarda ısının iletimini gözleyebilirsiniz.
DENEY / Önce Hangi Mum Erir?

•
•
•
•
•

Nasıl Yapacağız?

Araç ve Gereç

Şekildeki gibi bir demir çubuk üzerindeki üç farklı noktaya
mum tutturunuz.
Mumların üzerine toplu iğne batırarak mumların dik durmasını sağlayınız.
Demir çubuğu, tahta maşa ile tutunuz.
Demir çubuğun ucundan ısıtmaya başlayınız.
Mumların durumlarını gözlemleyiniz.

Yorumlayalım, Sonuçlandıralım
• Mumların hangi sırayla eriyerek iğnelerin düştüğünü
belirleyiniz.
• Mumların erime zamanlarının ısı iletimi ile ilişkisini açıklayınız.

•
•

İspirto ocağı

•
•
•

Mum

Demir çubuk ya da tel
(15-25 cm arası olabilir)
Tahta maşa
Toplu iğne

iğne

K

iğne

iğne

mum
L

M

N

“Önce Hangi Mum Erir?” deneyinde ilk düşen iğnenin ispirto ocağına en yakındaki olduğunu gözlemlemişsinizdir. Mumlardan en uzaktaki ise en son erimiştir. Bu durum, ısının verildiği uçtan yayılmaya
başlayıp ilerlediğini göstermektedir. Demir çubuğun tanecikleri sadece titreşim hareketi yapmaktadır.
Demir çubuğun uç kısmına ocaktan ısı verildiğinde, uçtaki taneciklerin titreşimi hızlanır. Hızlı titreşen
tanecikler, öteleme hareketi yapamadığı için sadece yanlarındaki taneciklere çarpar ve onun titreşiminin
de hızlanmasına neden olur. Titreşimi hızlanan taneciklerde kendi yanındaki taneciklere çarparak onları
hızlandırır. Bu olay sondaki taneciğe gelene kadar devam eder. Böylece ısı aktarılmış olur.

Mumun ısıttığı taneciklerin hızı artar ve enerjisini yanındakine aktarır.
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Maddelerin ısı enerjisini iletme hızı ve zorluğu farklıdır.
Bazıları ısıyı çok kolay iletir. Bu şekilde ısıyı kolay ileten
maddelere ısı iletkeni denir. Isı iletkenlerini oluşturan tanecikler, düzenli ve aralarındaki boşluklar çok azdır. Isı
iletkenleri, büyük miktarda ısıyı kısa sürede iletir. Bakır,
alüminyum, demir gibi maddeler (metaller), diğer maddelere göre ısıyı daha hızlı iletir. Metaller ısı iletkenidir.
Bazı maddeler ise ısı enerjisini çok zor iletir. Bu şekilde ısıyı iyi iletemeyen maddelere ısı yalıtkanı denir. Isı
yalıtkanlarını oluşturan tanecikler arasındaki boşluk çok
fazladır ve tanecikler düzensizdir.

Hava, tahta, beton, ısı yalıtkanlarıdır. Isı yalıtımı için pamuk, plastik köpük, asbest, cam yünü, saman, çift camlı pencerelerdeki hava boşluğu, termoslardaki iç ve dış yüzey arasında havasız ortam
(vakum) kullanılır.

Taneciklerin arasındaki boşluk ve taneciklerin düzensizliği arttıkça maddelerin ısı iletkenliği azalır.

Bilgiden Üretilen Teknoloji
İşlemcilerin Soğutma Sistemleri
Bilgisayarda işlemciler çok ısınan parçalardandır. Oluşan ısı işlemcinin çalışmasını olumsuz etkiler. Bu nedenle ısının işlemciden uzaklaştırılması gerekir. Mühendisler, işlemcide oluşan ısıyı uzaklaştırmak
için iyi ısı ileten maddelerden yapılmış parçalar tasarlamışlardır. İşlemcinin üzerine temas eden parça, işlemcinin ısısını alarak hızlı bir şekilde
dışarı iletir. Bu işlem için genelde bakır ya da alüminyum bakır karışımı
maddeler kullanılır. Bakır, ısıyı hızlı iletebilen bir maddedir. Bakırın ısıyı
hızlı iletebilmesi sayesinde bilgisayarlar daha sağlıklı çalışabilmektedir.

Bilgiyi Kullanalım
1. Kerem, parkta yan yana duran tahta ve metal banklara sırayla oturdu. Aynı sıcaklıkta olmalarına rağmen metal bankı daha soğukmuş gibi hissetti. Bunun nedenini nasıl açıklarsınız?  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
2. Bir kap tasarlıyor olsanız kabın saplarını yapmak için hangi malzemeyi seçerdiniz? Neden?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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Hava soğuduğunda, odanızın köşesinde duran elektrikli sobayı yaktığınızı düşünelim. Soba, köşede olmasına rağmen bir süre sonra odanın tamamı ısınmış olacaktır. Bu
durumu nasıl açıklarsınız?
Soba ısındığında çevresindeki hava taneciklerini hızlandırır. Hızlanan tanecikler, öteleme hareketi yapabildiğinden daha uzaktaki taneciklere çarpıp onları da hızlandırabilir.
Bu şekilde hava ısıyı iletebilir. Fakat hava, sıvı ve katılara göre ısıyı daha kötü iletir.
Tanecikleri arasındaki boşluklar en az olan katı en iyi ısı iletkenidir.
Bilgiden Üretilen Teknoloji
Yanmaz Elbiseler
İtfaiyecilerin yangınları söndürebilmeleri için ateşe çok yakın olmaları gerekir. Bu
nedenle, elbiseleri yanmayan ve ısıyı iletmeyen malzemelerden yapılır. Ateşten yayılan ısı, çevreye yayılır. Yayılan ısıdan itfaiyecinin korunması gerekir. Bu nedenle,
itfaiyeci elbiseleri  ısıyı kötü ileten malzemeden yapılır. Yanmaz elbiseleri, pilotlar ve
araba yarışçıları da kullanmaktadır. Bu elbiseler, başka nerelerde kullanılıyor olabilir?

Meraklısına
Isı üç yolla yayılır. Bu yollar iletim, konveksiyon ve ışımadır. Isının bir kamp ateşinden hangi yollarla yayıldığını öğrenmek ister misiniz?
Konveksiyon yoluyla yayılma: Ateşin etrafındaki hava ısınır ve yükselirken yukarıdaki
soğuk hava aşağıya doğru hareket eder.
Gaz ve sıvı hâldeki maddelerin taneciklerinin yer değiştirmesi ile gerçekleşir.
Örnek, bacadan çıkan dumanın yükselmesi, sütün ısınması, rüzgâr oluşumu

Işıma yoluyla yayılma:

İletim yoluyla yayılma:

Ateşten yayılan ışınlar ile ısı ateşin çevresindekilere ulaşır.
Isının boşlukta ve saydam ortamda yayılma şeklidir.
Maddesel bir ortama ihtiyaç duymadam gerçekleşebilir.
Örneğin lambalardan, ocaktan ve Güneş’ten yayılır.
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Demir maşanın ucundaki taneciklerin çevresindeki taneciklere çarpmasıyla ısı iletilir.
Isının katı maddelerde taneciklerin
birbirlerine çarpması ile yayılma şeklidir.
Örneğin bakır, demir, alüminyum
gibi katılarda olur.

Binalarda Kullanılan Yalıtım Malzemeler
Ece, evimizin termal fotoğrafını çektiler. Isı yalıtımının nasıl yapılacağını
belirleyeceklermiş.

Isı yalıtımı için fotoğraf mı
çektiler? Bunu nasıl yaptılar?

Yukarıdaki görseller sizce sanat eseri mi? Resimdeki renkler ne anlama geliyor olabilir?
Gördüğünüz görseller, özel tekniklerle fotoğrafları çekilmiş evlerdir. Bu fotoğraflar, termal kameralarla çekilmektedir. Bu kameraların özelliği ısıya duyarlı olmasıdır. Sıcak olan bölgeler kırmızı, soğuk
olan bölgeler ise mavi olarak görülmektedir. Termal kameralarda, sıcaklığı azalan maddelerin renkleri
sırasıyla kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi tonlarında görülür. Örneğin, en sıcak yerler kırmızı, biraz sıcak olanlar turuncu, orta sıcaklık yeşil, soğuk yerler mavi görünür. Buna göre, ısı yayılan bölgeler daha
sıcak olacağından kırmızı, ısı yayılması engellenmiş olan bölgeler ise mavi görünecektir. Fotoğrafları
inceleyiniz. Sizce, evlerin hangi bölgelerinde daha çok ısı yayılımı vardır? Hangi bölgelerde ısı yalıtımı
yapılması gerekeceğini belirleyebilir misiniz? Bu soruları cevaplayabilmek için önce yalıtımın ne anlama
geldiğini inceleyeceksiniz.
Bazı maddelerin bulunduğu ortama göre sıcak, bazılarının da soğuk tutulması gerekmektedir. Bunu
sağlamak için ısının yayılmasının yavaşlatılması veya önlenmesi gerekir. Maddelerdeki ısı akışını yavaşlatmak için yalıtkan malzemeler kullanılmasına, ısı yalıtımı denir. Binalarda yalıtım yapılması içerideki ısının dışarı, dışarıdaki ısının  da içeri girmesini önlemek için önemlidir. Bu nedenle bina yalıtımı
yapılırken malzemeler dikkatli seçilmelidir. Bina yalıtımı, hangi malzemeler kullanılarak yapılmaktadır?
Isının katılarda en hızlı, gazlarda ise en yavaş yayıldığını öğrenmiştiniz. Bina yalıtımındaki en önemli
nokta, ısının yavaş yayılmasını sağlamaktır. Buna göre bina yalıtımında hava boşlukları bulunan malzemeler kullanmak önemlidir. Havayı oluşturan tanecikler arasındaki boşluk miktarı çok fazladır. Bu
nedenle havayı oluşturan tanecikler arasındaki ısı iletimi çok yavaş olur.
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Plastik köpüğün (strafor köpük) yapısında da hava
boşlukları bulunur. Bu nedenle plastik köpük de ısı yalıtkanı olarak kullanılır ve ısı yalıtımı sağlanır.
Yalıtımın daha iyi olabilmesi için bazı yalıtım  malzemelerinin içindeki hava boşaltılır. İçinde tanecik bulunmayan yalıtım malzemesi, ısı akışının gerçekleşmesini
engellemiş olur. Bu şekilde içindeki havası boşaltılmış
ortamlara vakum denir. Binalarda  yalıtım yapılmasıyla
%25-50 oranında daha az yakıt kullanılarak aynı ısınma
sağlanabilir.  
Kapılar, pencereler, duvarlar, çatı gibi bölümler binanın kışın sıcak, yazın ise serin tutulmasını sağlar. Tüm
dünyada bina yalıtımının daha iyi olabilmesi için, birçok  
yöntem ve malzemeden yararlanılmaktadır. Özel malzemeden yapılmış, yalnızca gün ışığını geçiren fakat ısıyı
geçirmeyen  pencere camları örnek olarak verilebilir.
Evlerin duvarları içeri ve dışarı ile temas hâlindedir.
Bu nedenle duvarlar hızlı bir şekilde ısıyı iletebilir. Bu
da ısı kaybına neden olabilir. Duvarlardaki ısı yayılımını
yavaşlatmak için bazı yöntemler kullanılır. Bunlardan biri
mantolama yapılmasıdır. Mantolama yapılırken bina ısı
yalıtım malzemeleri ile kaplanır. Kaplama için genellikle
strafor köpük kullanılır. Bunun dışında ısı yalıtım sıvaları
da yeni teknoloji olarak kullanılmaya başlamıştır.

%30

%20

%25
%13
%5

%7

Bilgiden Üretilen Teknoloji
Seramik Kürecikli Boyalar
Binalarda, mantolama denilen yöntemle ısı kaybı önlenmeye çalışılır. Bu yöntem, zaman alır ve
maliyeti yüksektir. Yeni geliştirilen bir dış cephe boyası, ısı yalıtımı sağlamaktadır. Bu boyanın özelliği, içinde içi boş seramik küreciklerin bulunmasıdır. İçinde içi boş seramik kürecikleri bulunan boyayı ilk olarak uzay araştırmaları kuruluşu olan NASA kullanmıştır. Bu boyayı atmosfere girdiğinde
sürtünmeden ısınan mekikler için tasarlamışlardır. Seramik kürecikler ısıyı iletmeyip aynı zamanda
yansıtmaktadır. Bu sayede dış cepheye sürülen boya ile binalarda ısı yalıtımı sağlanabilmektedir.
Binalarda ısı kaybının çok olduğu diğer yerler ise kapı ve pencerelerdir. Pencerelerde ısı yalıtımı, çift
cam kullanılarak sağlanmaktadır. Pencereler, arası vakumlanmış iki cam kullanılarak yapılır. Bu şekilde
ısının yayılması engellenmiş olur.    
Yaygın ısı yalıtım  malzemesi olarak plastik köpük(strafor), ahşap, asbest, volkan
tüfleri, katran, fosfatlar, cam yünü, silikon yünü vb. maddeler kullanılır. Her yalıtım
malzemesinin kullanım alanı farklıdır. Örneğin çatıda kullanılan yalıtım malzemeleri
ile camlarda kullanılan aynı değildir.
İnşaat duvarlarında, pencerelerde, tavanlarda, su depolarında, buhar borularında, kısa süreli gıda paketlerinde ve soğuk hava depolarında hangi yalıtım  malzemeleri kullanılmaktadır? Değişik yalıtım uygulamalarında ısının hangi yönden hangi
yöne geçişinin engellendiğini düşünün.(Örneğin; Çift camlı pencere ısının evin içinden dışa geçmesini engeller.)
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Binalarda Isı Yalıtımı ve Önemi
Eskimolar, sıcaklığın yaklaşık –70°C olduğu bölgelerde kardan yapılmış iglo denen evlerde yaşamaktadırlar. Eskimolar, bu evlerin içinde bir mum yakarak üşümeden yaşayabilmektedirler. Bunun nedeni ne olabilir?

Eskimoların soğuktan korunmak için kar kullanmaları size şaşırtıcı gelebilir. Oysaki eskimolar, farkında olmadan bilimsel bir yöntem kullanmaktadırlar. Eskimoların kullandığı yöntem ise ısının yayılmasını
engellemektir. Kar, kötü bir ısı iletkeni yani ısı yalıtkanıdır. Eskimolar, evlerinin içindeki ısının yayılmasını en aza indirerek sıcak bir yaşam alanı oluşturmaktadırlar.
Siz, Eskimoların yaşadığı kadar soğuk ortamlarda yaşamamaktasınız. Buna rağmen evlerinizde konforlu bir sıcaklıkta yaşamak istersiniz. Kışın sıcak, yazın ise serin ortamları tercih edersiniz. Bunu sağlamak için evlerinizde neler yapabilirsiniz?
Yaşadığınız evler, iglolar kadar basit yapılı değillerdir. Bu nedenle evlerinizde içerideki ısının dışarı
çıkabileceği ya da dışarıdaki ısının içeri girebileceği birçok farklı nokta bulunur. Kapılar, pencereler,
duvarlar, çatı, havalandırma kanalları, tesisat boruları, toprakla temas eden bölümler gibi yerlerden ısı
yayılabilir. Isı kışın içeriden dışarı, yazın dışarıdan içeri doğru hareket eder. Kışın sobayı yaktığınızda
içeride ısınan hava yükselecektir. Bu havanın yerine soğuk olan hava almak isteyecektir.
Evin dışarıya temas eden duvarları ısıyı dışarıya iletilecektir. Camlar da ısıyı aynı şekilde dışarıya
iletecektir. İçerideki sıcak hava dışarı iletildikçe, evin sıcaklığını korumak için daha uzun süre soba yakılması gerekecektir. Bu durumda yakıt için hem daha çok para harcanacak hem de ülke kaynakları israf
edilmiş olacaktır. Sizce, bu durumun yaşanmaması için neler yapılmalıdır? Arkadaşlarnızla tartışınız.
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Ev ve iş yerlerinde kullanılan yalıtım malzemeleri enerji
tüketimini azaltır. Bu yalıtım, doğal kaynakların tüketilmesini önler, doğanın dengesini korur. Doğal kaynakların tüketiminin azalması ülke ekonomisine katkı sağlar. Isı yalıtımı
sayesinde, daha az yakıt daha az kullanılacak ve atmosfere
daha az karbondioksit ve zararlı gaz yayılacaktır. Bu sayede
sera etkisi azaltılacak ve küresel ısınma önlenmiş olacaktır.
Binalarda yapılan yalıtım, enerji tasarrufu sağlar. Enerji tasarrufu sayesinde, rahat ve konfordan vazgeçmeden
enerji verimli şekilde kullanılacak ve israf edilmeyecektir.  

Binalarda ısı yalıtımı yapılırken malzemeler kullanılacak yerin özelliğine göre seçilir. Örneğin binaların dış kısımları rüzgârın, yağmurun, soğuğun, güneş sıcaklığının etkilerine maruz kalmaktadır. Bu
nedenle dış cephe yalıtımında dayanıklılık dikkate alınmalıdır. Bir yangın tehlikesine karşı yanmaz ısı
yalıtım malzemeleri tercih edilir. Cam yünü, zor alev alma özelliği yüzünden çatı yalıtımında tercih edilmektedir.

Yalıtım malzemelerinin kullanıldıkları alanları belirlemek için aşağıdaki çizelgeyi inceleyiniz.
Yalıtım Malzemeleri

Yanma Özelliği

Kullanıldığı Yerler

Kullanım Özelliği

Plastik

Alev alır.

Dış ve iç duvar

Uzun ömürlüdür.

Ahşap

Alev alır.

Dış ve iç döşeme

Kısa ömürlüdür.

Asbest

Yanmaz.

Boru, iç ve dış cephe, tavan
kaplama

Uzun ömürlüdür.

Taş Yünü

Yanmaz.

Tavan, iç ve dış duvar

Uzun ömürlüdür.

Katran

Alev alır.

Tavan

Kısa ömürlüdür.

Cam Yünü

Zor alev alır.

Tavan, iç ve dış duvar, güneş
paneli

Uzun ömürlüdür.

Silikon Yünü

Zor alve alır.

Dış cephe

Uzun ömürlüdür.

Yalıtım  malzemeleri tercih edilirken  kullanım ömrü, yanma özelliği, yoğunluğu gibi özelliklerine dikkat edilir. Ayrıca kullanılan yalıtım malzemeleri çevreye zarar vermemeli ve ekonomik olmalıdır.
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Etkinlik / Dondurmayı Koruyalım
Çok sıcak yaz günlerinde buz gibi dondurma imdadınıza yetişir. Yediğiniz bu dondurmanın dağıtımından sizin sorumlu olduğunuzu düşünelim. Hazırlanan bu lezzetli dondurmaları, ülkemizin her
tarafına dağıtmakla görevlisiniz. Dondurmanın tadını, soğukluğunu ve sertliğini kaybetmeden tüketiciye en iyi şekilde ulaşmasını sağlamak için neler yapabilirsiniz?

•
•
•
•
•
•
•

Dondurmayı ilk yapıldığı gibi taşımak için verilen
adımları takip ederek uygun çözümü bulunuz.
Bazı taşıma araçları soğutuculu şekilde tasarlanmıştır. Bunun nasıl yapıldığını araştırarak bilgi toplayınız.
Problemi çözmek için yaptığınız çalışmayı, diğer arkadaşlarınızın yaptığı çalışmalarla karşılaştırınız.
Seçtiğimiz çözüm yolunun ekonomik açıdan uygun
olup olmadığını tartışınız.
Çevreye zarar vermeyecek çözüm yolları bulmaya
çalışınız.
Seçtiğimiz çözüm yolunun uygun olmadığını düşünüyorsanız, sebeplerini belirtiniz.
Eğer, diğer arkadaşlarınızın yaptığı çalışma problemi çözmeye daha uygun ise planımızı yeniden gözden geçirip gerekli değişiklikleri yapınız.

Bildiğimiz gibi ısı akışı, her zaman sıcaklığı yüksek
olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye doğru
olur. Dondurma naklinde, ısının hangi yöne akışını engellemeyi amaçladınız?

1. Adım: Dondurmayı
ilk yapıldığı gibi günlerce
tutmak için tüm önerilerinizi belirtiniz.
2. Adım: Kullanılabilecek çözümleri yazınız.
3. Adım: Seçtiğimiz çözüm yolunu
uygulamak için planlarınızı yapınız.
4. Adım: Yaptığımız planın tasarımını kâğıt üzerine çiziniz. İhtiyacınız olan
malzemelerin listesini yapınız.
5. Adım: Çözüm yolumuzun uygun
olup olmadığını tartışınız. Probleminiz
çözüldü mü? Çözülmediyse uygun çözüm yolunu seçmek için ilk adıma dönünüz.

Bilgiyi Kullanalım
1. Niçin soğuk günlerde tercih edilen yün kazaklar daha sıcak tutar?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. Binalar yapılırken araları boşluklu tuğlalar kullanılır. Bunun nedenini açıklayınız.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3. Kaan, çay içmek istedi. Rafta cam, plastik ve köpük bardaklar durmaktaydı. Kaan, çayının uzun
süre sıcak kalması için hangi bardağı tercih etmelidir? Nedenini açıklayınız.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
4.  Buzdolabı, içindeki gıdaları soğuk tutmaya yarar. Buzdolaplarının içindeki soğuk havayı korumak için hangi önlemler alınmıştır?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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YAKITLAR

Bulunduğunuz ortamların ısıtılması soba, kalorifer gibi araçlarla gerçekleştirilir. Bu araçların ısı vermesi bazı yakıt maddeleriyle sağlanır. Yanma özelliğine sahip çevresine ısı veren maddelere yakıt
denir. Yakıtları yakabilmek için oksijene ihtiyaç vardır. Yakıt, oksijen olmadan yanmaz. Bazı yakıtlar
doğada olduğu şekliyle bazıları da işlendikten sonra kullanılır. Linyit doğal olarak petrol ise işlendikten
sonra yakıt olarak kullanılır. Yakıtlardan sağlanan enerji, ısıtma, aydınlatma bazen de nesneleri hareket
ettirme amacıyla kullanılır. Yeryüzündeki bütün yakıtların kaynağı Güneş’tir.

Beslenerek enerji alan
insanlar, günlük yaşantısını sürdürebilir.

Güneş ışınları Dünya’mıza ulaşır.

Bitkiler ve bitkileri yiyen
hayvanlar, insanlar için
besin kaynağıdır.

Bitkiler, Güneş’ten gelen enerjiyi depolar.

Güneş enerjisini depolayan bitkileri hayvanlar
yer.

Bitkiler ve bitkilerle beslenen hayvanlar öldükten
sonra zamanla toprak
altında kalır.
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Uzun yıllar toprak altında
kalan canlı kalıntıları kömür, petrol ve doğal gaza
dönüşür.

Canlıların yaşaması ve birçok olayın gerçekleşmesi için enerji gereklidir. Dünya’nın enerji kaynağı
Güneş’tir. Bitkiler güneş enerjisini kullanarak besin üretir. Ürettikleri besinler, enerji depolar. Bitkileri
yiyen hayvanlar, depolanmış enerjiyi vücutlarına almış olurlar. Bitki yiyen hayvanları et yiyen hayvanlar
yer. Bu şekilde enerji hayvandan hayvana geçebilir. Bitki ve hayvanlar öldüklerinde kalıntıları zamanla
toprak altında kalır. Toprak katmanları arasında ezilerek değişen bu kalıntılar farklı enerji kaynakları
olan kömür, petrol ve doğal gazı oluşturur. Bu kaynaklara fosil yakıtlar denir. Güneş enerjisi; denizleri,
okyanusları ve havayı ısıtır. Bu ısınma rüzgârların oluşumuna neden olur. Rüzgârlar da enerji kaynağıdır.
Resimlerde gördüğünüz odun, kömür, mazot ve tüp içindeki gazlar ısı amaçlı kullanılmaktadır. Bu
maddeler arasındaki farklar nelerdir?

Odun, kömür gibi yakıtlar katı hâldedir. Petrolden elde edilen mazot, linyit gibi yakıtlar sıvı hâldedir.
Evlerde yakıt olarak kullanılan doğal gaz  gaz hâldedir. Günlük hayatta çeşitli yakıtlar kullanılmaktadır.
Kullanılan yakıtlar katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırılır. Güneş’in etkisi ile oluşan yakıtların çeşitlerini ve bu yakıtlara ait örnekleri inceleyiniz.
YAKITLAR

Katı (odun)

Sıvı (petrol)

Katı Yakıtlar
Katı yakıtlar doğal ve yapay olarak sınıflandırılabilir. Doğal katı yakıtlar taş kömürü, linyit, ağaç ve kurutulmuş bitkilerdir. Yapay katı yakıtlar
ise doğal yakıtların hava ile teması olmayan kapalı fırınlarda özel işlemlerden geçirilmesi ile elde edilir. Kok kömürü ve odun kömürü yapay yakıttır. Kömür, bataklıklardaki bitkiler ve bitkisel atıklarının toprak altında
sıkışması ile oluşur.Kömürlerin oluşması milyonlarca yıl sürebilir. Yaygın
olarak kullanılan diğer katı yakıt olan odun ise ağaçlardan elde edilir.
Ağaçların büyümesi onlarca yıl alabilmektedir. Artan insan sayısı ve sanayileşme ile tüketim katı yakıtların oluşma hızından daha büyüktür. Bu
nedenle de kullanılabilecek katı yakıtlar gün geçtikçe azalmaktadır.
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Gaz (doğal gaz)

Sıvı Yakıtlar
Arabaları, hareket ettirebilmek için arabaların depolarına yakıt konmalıdır. Benzin istasyonlarında
arabaların depolarına konan yakıtların sıvı hâlde olduğuna dikkat ettiniz mi?
Sıvı yakıtların kaynağı petroldür. Petrol, hayvan ve bitki atıklarından oluşmuştur. Petrol, kömür gibi
yeraltında sıkışarak binlerce yılda oluşmaktadır. Petrol, karaların altında ya da denizlerin altındaki yataklarda bulunur. Petrol, özel işlemlerden geçirilerek gaz yağı, benzin, mazot, fuel-oil (fuil-oil) gibi sıvı
yakıtlar elde edilir.
Sıvı yakıtlar, kullanım amacına göre seçilir. Örneğin mazot ve benzinin ısı değerleri aynı değildir.
Benzin mazottan daha fazla ısı enerjisi verebilir.
Sıvı yakıtlar, kalorifer sistemlerinde kullanılır. Benzin ve mozot kara ve deniz taşıtlarında da kullanılır.
Sıvı yakıtlar, katı yakıtlardan daha çabuk yanar. Ayrıca artık ve duman bırakmadıkları için katı yakıtlara
göre daha çok tercih edilir.
Her türlü araç sayısının gün geçtikçe katlanarak arttığını biliyor musunuz? Bu durumda petrolün
yüzlerce yılda oluştuğu düşünülürse günümüzde ihtiyaçları karşılaması mümkün müdür? Uzmanlar,
dünyada yaklaşık 30-35 yıl kullanılabilecek petrolün kaldığını söylemektedirler.  

Gaz Yakıtlar

Doğal gaz, metan, etan gibi gazlar yakıt olarak kullanılır. Doğal gaz da petrol gibi karaların altındaki
boşluklarda ya da deniz altında bulunur. Renksiz, kokusuz bir gaz olan doğal gaz çok uzun zamanda
oluşur. Katı ve sıvılara göre daha fazla ısı enerjisi verebilir. Kül ve duman bırakmadıkları için diğer yakıtlardan üstün özellikleri vardır. Doğal gaz da hızla tükenmekte olan enerji kaynaklarımızdandır.
Kömür, doğal gaz ve petrol canlı atıklarının toprak altında uzun zaman kalmasıyla oluşan yakıtlardır.
Bu nedenle bu yakıtlara fosil yakıtlar denir. Fosil yakıtlar, ısınma amacıyla kullanıldığı gibi termik santrallerde elektrik üretmek için de kullanılır. Dünyada elektrik üretimi için en çok kullanılan yakıt kömürdür.
Petrol ise başta enerji üretimi olmak üzere plastik, boya, teflon gibi birçok alanda kullanılır. Benzin,
mazot ve LPG (likit petrol gazı) yaygın olarak kullanılan petrol ürünleridir. Fosil yakıtlar günümüzdeki
ihtiyaçları karşılayamadığı için hızla tükenmektedir. Bu nedenle fosil yakıtlara yenilenemez enerji kaynakları denir. Bu kaynakların dikkatli kullanılması gerekmektedir. Bu tür yakıtlar, hızla tükenmeleri yanında, oluşturdukları atıklar ve oluşturdukları sera etkisiyle canlılara zarar vermektedir. Fosil yakıtlardan
başka tükenmeyen ve çevreye az zarar veren kaynaklar yok mudur?
Güneş’in bir gün sönebileceğini düşünebilir misiniz? Dünya’da bir
gün rüzgârın hiç esmeyeceği aklınızdan geçti mi? Isınma enerjisi elde
etmenin tek yolu fosil yakıtlar mıdır?
Fosil yakıtların bir gün biteceğini düşünen insanoğlu, farklı kaynaklar
aramaktadır. Bunların başında hidroelektrik santraller, rüzgâr, jeotermal
kaynaklar, biyokütle ve Güneş gelmektedir. Bu şekilde sürekli kullanıldığı hâlde tükenmeyen enerji kaynaklarına, yenilenebilir enerji kaynakları denir.
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Jeotermal enerji: Yeryüzünün iç tabakasında bulunan sıcak su
ya da buhardan yararlanılarak elde edilir. Jeotermal enerjinin ilk kullanım alanları kaplıcalardır.
Rüzgâr enerjisi: Rüzgârın hareket enerjisinden geçmişte yel
değirmeni ile yararlanıldı. Günümüzde ise rüzgar jeneratörleri ile
elektrik enerjisi üretilmektedir. Bir rüzgâr jeneratörü bir evin, bir okulun hatta bir köyün elektrik enerji ihtiyacını karşılayabilir.
Güneş enerjisi: Temiz ve ucuz olması günümüzde sınırlı kullanılan güneş enerjisini, gelecek yıllarda ön plana çıkaracaktır. Türkiye, coğrafik konumu itibariyle önemli güneş enerjisi potansiyeline
sahiptir.
Biyokütle: Bitkiler tarafından üretilen organik maddelerin kütlesi, biyokütle olarak ifade edilir. Odun, tarımsal artıklar, canlı artıkları ve çöplerdir. Bitkilerden modern yöntemlere biyodizel ve biyoetanol elde edilir. Bunun için biyokütle enerjisi elde edilecek atıklar
ve kalıntılar güç santrallerine getirilir. Burada atık çukuruna atılır
ve yakılır. Yanma sırasında açığa çıkan gazlar, çeşitli işlemlerden
geçirilerek elektrik enerjisi üretmek için kullanılır.
Biyokütleden enerji elde etmenin bir başka yolu da atıkları tanklarında çürümeye bırakmaktır. Çürüyen atıklardan metan gazı üretilir. Bu gaz, daha sonra ısıtma amacıyla kullanılır. Aynı yöntem,
hayvanların dışkılarına da uygulanır
Hidroelektrik: Suyun hareketinden yararlanılarak enerji üreten santrallerdir. Akarsuların önü baraj
kurularak kesilir. Barajlarda biriken su, bir çarkın üzerine yüksekten dökülerek çarkın dönmesi sağlanır.
Bu çarkın döndürdüğü makine ise elektrik enerjisi üretir.
Yenilenebilir enerji kaynakları görüldüğü gibi tükenmeyecek olan ve çevreye zarar vermeyen kaynaklardır. Bu nedenle fosil yakıtların kullanımı en aza indirgenip bu kaynakların tüketimi arttırılmalıdır.

Bilgiyi Kullanalım
1. İnşaat mühendisi, yapacağı binanın pencereleri için aşağıdakilerden hangisini seçmelidir?
Neden?
Alüminyum pencereler
Ahşap pencereler
PVC plastik çift camlı pencereler
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
2. Kuzey Nijerya’da bir öğretmenin icat ettiği bir soğutucu yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu soğutucuda topraktan bir küp içine küçük bir küp yerleştirilerek arasına ıslak toprak konulmuştur. Bu
soğutucuda örneğin dışarıda 3 günde kuruyan patlıcanlar 27 gün taze kalabilmektedir. Bu soğutucu
bunu nasıl başarmaktadır? Açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
3. Çayınızın çok uzun bir süre sıcak kalmasını istiyorsunuz. Bunun için hangi malzemelerle ve
nasıl bir bardak tasarlarsınız?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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Yakıtların Çevreye Etkisi
Isı amaçlı kullanılan fosil yakıtlar doğal çevreye zarar verir. Fosil yakıtların, yanarken verdiği ısı ortama karbondioksit gazı salar. Bu gaz, atmosfere karıştığında asit yağmurları oluşturabilmektedir. Asit
yağmurları balıkların ölmesine bitkilerin yok olmasına sebep olur. Fosil yakıtlardan bol miktarda  karbondioksit gazı yayılır. Karbondioksit gazı, atmosferde sera etkisi oluşturur. Bu nedenle oluşan küresel
ısınma, iklimlerin ve coğrafyanın doğal özelliklerini değiştirmektedir. Küresel ısınmadaki yarım derecelik
artış bile su kaynaklarının kurumasına, çiçeklerin erken açmasına, bitkilerin zamansız meyve vermesine
yol açar. Sel ve çığ olaylarının artması, fırtına ve kasırgaların daha fazla oluşması, küresel ısınmanın
olumsuz sonuçları olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yakıtların yanması sırasında, zehirli bir gaz olan karbonmonoksit gazı da ortaya çıkmaktadır. Bu
gaz kanda bulunması gereken oksijeni etkisiz hâle getirir. Bu olayda baş ağrısı, zehirlenme gibi sağlık
sorunları oluşturur. Kömür ve petrolün yanması sonucu oluşan kükürtdioksit atmosferde asit yağmuruna
dönüşebilir. Doğal gazın yanmasıyla ortaya çıkan gazlar ise vücudun bağışıklık sistemini etkisiz hâle
getirir.    

Ara, Bul ve Hazırlan
Siz de yakıtların ısınma için kullanılması ile ortaya çıkan etkileri araştırınız. Sonuçlarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
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Doğal gaz ve soba zehirlenmelerinden
her yıl yüzlerce insan zarar görmekte veya
hayatını kaybetmektedir. Isınma amaçlı
kullanılan yakıtların çıkarttığı gazlar hayati
tehlike oluşturmaktadır. Bu konuda herkesin
bilinçli olması gerekmektedir.
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Odun, kömür gibi ısı maddelerinin yanmasıyla oluşan soba zehirlenmesine neden
olur. Karbonmonoksit gazı solunduğundan
kısa bir süre sonra kana karışarak dokulara giden oksijeni azaltır. Aşırı yorgunluk,
dalgınlık, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı,
kusma, çarpıntı, kulak çınlaması, bazen kas
krampları gibi sağlık sorunlarına neden olur.

Zehirlenmede Alınacak Önlemler
Sobalardan kaynaklanan zehirlenmeler, özellikle gece yatarken sobada yanan kömürün üzerine kömür eklenmesinden kaynaklanır. Dikkat
edilmesi gereken önemli bir nokta, bacaların ev içerisinde düzgün ayarlanması, sobaların alt ve üst kapaklarının kapalı olup olmadığının kontrol
edilmesidir. Evde soba dengeli bir şekilde kurulmalıdır. Soba, ev içerisinde bacaya en yakın yere kurulmalıdır. Evde karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarıda bulunacak bir duman dedektör kullanılması yararlıdır.
Baca, kış mevsimi boyunca en az 2 kere temizlenmelidir. Kullanılacak
yakıtın kalitesi de bu tip olaylara neden olabilmektedir. Doğal gazda da
bakımların zamanında yapılması, menfezlerin açık olması, gaz kaçağı
dedektörlerinin takılması önemli noktalardır.

Baca temizliğini ve cihaz
bakımınızı ihmal etmeyin.
Güvenliğiniz için!

Zehirlenmeye maruz kalan kişi hemen kaza yerinden uzaklaştırılıp, açık ve temiz havaya çıkarılmalıdır. Olabildiğince alçak bir zemine yatırılmalı, mümkünse hemen yüzde yüz oksijen verilmeli, Hasta
sıcak tutulmalı, gerekli hâllerde hastaya, suni solunum ve kalp masajı uygulanmalıdır.

İTFAİYE

110

DOĞALGAZ
ACİL HATTI 187

Ara, Bul ve Hazırlan
Soba ve doğal gaz zehirlenmelerine karşı alınabilecek tedbirleri araştırarak bir pano ve broşür
hazırlayınız. Okulunuzda bu konuda, bilgilendirme kampanyası düzenleyiniz.
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38

B

Ünite Sonu Değerlendirme Soruları
A. Aşağıdaki tabloda verilen kavramları, boş bırakılan uygun yerlere yazınız.
Isının
korunması

jeotermal

ısı iletkeni

ısı
alış verişi

mantolama

fosil

hareket
enerjisi
yenilenebilir

ısı yalıtımı

soğuk

yakıtlar

sıcak

•
•
•
•

Isı alan maddelerin taneciklerinin ……………….…………………………. artar.

•
•
•

Isıyı kolay ileten maddelere ……………………………….. denir.

•
•
•

Binalardaki ısı kaybını yavaşlatma işlemine …………………………………. denir.

Isı akışı ……………… maddelerden  soğuk maddelere doğrudur.
Sıcaklığı farklı olan maddeler arasında ……………………………….. gözlenir.
Yanma özelliğine sahip olan ve çevresine ısı veren maddelere ………………………………..
denir.
Rüzgar, güneş, ……………………………….. enerjileri yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.
Kışın üşümemek, yazın sıcaktan bunalmamak için binaların dışına ………………………….
yapmalıyız.
Kömür, petrol, doğal gaz gibi yakıtlara ……………………… yakıtlar denir.
Çevreyi kirletmeyen yakıtlar ……………………… enerji kaynaklarıdır.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarının başına “D” yanlış olanların başına “Y” harfini yazınız.

(   ) Isı akışı, sıcak maddelerden soğuk maddelere doğrudur.
(   ) Isı alan taneciklerin hareket enerjsi de artar.
(   ) Isı alan maddelerin yoğunlukları artar.
(   ) Aralarında ısı alış verişi olan iki maddenin son sıcaklıkları kesinlikle aynıdır.
(   ) Kışın oturulan oturulan tahta bank demir banktan daha soğuk hissedilir.
(   ) Binaların dış cepheleri demir olsaydı, ısı yalıtımı daha iyi olurdu.
(   ) Petrol, yenilenebilen yakıtlardandır.
(   ) Kömür, odun katı yakıtlardandır.
(   ) Güneş’ten gelen ışınlar  ısıyı Dünya’ya ulaştırır.
(   ) Tencereler metalden, sapları ısı yalıtımı için plastik ya da tahtadan yapılır.
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C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aynı ortama konulan maddeler arasında ısı akışı olur. Buna göre ısının akış yönü aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir ?

A)

B)

C)

D)

2.

mum

ispirto ocağı

mum

ispirto ocağı

Aylin, aynı boyda demir ve bakır çubukların ucuna mum yerleştirerek şekildeki düzeneği kuruyor.
Çubukların diğer uçlarından özdeş ispirto ocakları ile ısıtılıyor. Buna göre Aylin aşağıdakilerden
hangisinin cevabını arıyor olmalıdır?
A) Katı, sıvı ve gaz maddelerden hangisi en iyi ısı yalıtkanıdır?
B) Mumların erime süresinin verilen ısı miktarı ile ilişkisi nedir?
C) Metallerin boylarının ısı iletimine etkisi nedir?
D) Metallerin cinsinin ısı iletkenliğine etkisi nedir?
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3. Havanın sıcak olduğu bir günde Emre, üç kaba 4°C de su

Sıcaklık (°C)

koyarak pikniğe götürüyor. Bu kaplardaki sıcaklığın
zamanla değişimi grafikteki gibidir.

Buna göre,

A
B

   

C

  I. En iyi yalıtım A kabında yapılmıştır.
II. Isı alış verişi en az C kabındadır.
III. t süre sonra her üç kaptaki suların sıcaklıkları farklıdır.

4

yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I           

t
B) Yalnız II           

C) I ve III             

Zaman

D) I, II ve III

4. Isı yalıtım malzemesi seçerken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez?
A) Çevreye zarar vermemeli.
B) Kolay yanma özelliği olmalı.
C) Zaman içinde bozularak çürümemeli.
D) Isı iletkenlik değerinde değişim olmamalı.

5. Plastik köpük, Alüminyum, Ahşap, Demir, Taş yünü, Cam yünü
Yukarıda verilen maddelerin kaç tanesi ısı yalıtım için kullanılır?
A) 2

B) 4

C) 5

D) 6

Maddelerin ısı iletkenlikleri arasında “yeşil > mavi > kırmızı” bağıntısı vardır. Buna
göre bu maddeler, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir ?

6.

      
A)  Hava

Su       Demir

B)  Su    

Hava    Demir

C)  Demir

Su       Hava

D)  Demir    Hava

Su
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7. Yandaki şekilde boyları ve ilk sıcaklıkları eşit X, Y, Z   
metalleri verilmiştir. Metallerin ucunda toplu iğne
batırılmış bal mumu bulunmaktadır. Bu metallere diğer
ucundan eşit miktarda ısı verildiğinde toplu iğnelerin
düşme süreleri, t1 > t2 > t3 olduğuna göre X, Y, Z
maddelerinin iletkenliklerinin büyükten küçüğe tdoğru
sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?

A)  X > Y > Z

1

Z

2

Y

3

X

B)  Z > X > Y
C)  Z > Y > X
D)  X = Y = Z

8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından değildir?
A) Rüzgâr                          B) Güneş                          C) Biyokütle

9. Sıcaklıkları farklı olan A ve B maddeleri şekildeki gibi üst üste konuluyor.Isı
alış verişi  sadece A ve B maddeleri arasında olduğuna göre ;
  I. Isı akış yönü A’dan B’ye doğrudur.
II. A ısı alır.

D) Doğal gaz

70°C

A

10°C

B

III. A ve B nın son sıcaklıkları eşit olur.
Yargılardan hangisi veya hangileri doğrudur ?
A) I                             B) I ve II                                 C) I ve III     

D) I, II ve III

10.Atmosferdeki bazı gazların artmasıyla Dünya normalden fazla ısınıyor. Bunun sebebi aşağıdaki
seçeneklerden hangisi değildir?

A)  Ormanlık alanların artması
B)  Sanayinin gelişmesi
C)  Fosil yakıtların yakılması
D)  Motorlu araçların artması
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11.

I

II

III

IV

Verilen I, II, III ve IV maddelerinin sıcaklıklarına göre taneciklerinin hareket durumları şekildeki gibidir.
Buna göre bu maddelerin sıcaktan soğuğa doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) III = II > I > IV

B) IV > III > II > I

C) I > II > III > IV

D) IV > III = II > I

12.Aşağıdakilerden hangisi diğer enerji kaynaklarından farklıdır?
A)

C)

B)

Rüzgar enerjisi

D)

Kömür

Petrol

Doğal gaz

13.  I. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak çevreyi korumak için gereklidir.
II. Fosil yakıtların kullanımı sera etkisini arttırır.

III. Petrol, katı yakıtlara örnektir.
Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız III

B) I ve II

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

7.

ELEKTRİĞİN İLETİMİ

ÜNİTE

BU ÜNİTEDE NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?
• Elektriği  ileten ve iletmeyen maddeleri sınıflandırıp bu maddelerin kullanım alanlarına örnekler
vereceksiniz.
• Elektriksel direnci ve bu direncin bağlı olduğu etkenleri belirleyeceksiniz.
• Elektrik devresinde ampul parlaklığının bağlı olduğu değişkenleri belirleyeceksiniz.
• Bir iletkenin direncini ölçecek ve birimini belirleyeceksiniz.
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ELEKTRİĞİN YOLCULUĞU
Kerem, elektrik enerjisi bizden çok
uzakta üretiliyor. Buna rağmen elektrik
düğmesine bastığımda lamba yanıyor.
Elektrik enerjisinin lambaya ulaşmasını
ne sağlıyor acaba?

Elektrik farklı şekillerde üretiliyor. Elektiriğin
üretildiği yerler çoğunlukla yaşadığımız yerlere
uzaktadır. Elektiriğin uzun yolculuğu aslında
iletken maddeler sayesinde oluyor. Bu nedenle
önce iletkenleri tanımaya ne dersin?

Elektrikli aletlerin çalışabilmesi için öncelikle elektrik enerjisi kaynağı gerekmektedir. Elektrik enerjisi,
akü, batarya ya da pil ile üretilebilir. Günlük hayatta, çoğunlukla şehir cereyanı kaynak olarak kullanılır.  
Şehir cereyanının üretildiği tesislere, elektrik santrali denilir.

Elektrik santralleri, genellikle şehirlerden uzaktadır. Üretilen elektrik enerjisinin, kilometrelerce uzaklara taşınması gerekir. Elektrik enerjisi kamyonlara yüklenerek taşınabilir mi sizce? Elektrik enerjisi, kablolar ile taşınır. Bu kablolar, direkler üstünden ya da yerin altından geçerek binalara kadar gelir. Binalara
gelen elektrik enerjisi, duvarların içinden odalara gelir. Buradan anahtarlara ve prizlere bağlanır. Acaba
her türlü kablo ile elektrik taşınabilir mi? Elektrik enerjisini iletecek kabloların sahip olması gereken özellikler nelerdir?  Elektriği her maddenin iletip iletmediğini anlayabilmek için verilen deneyi yapınız.
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DENEY / Elektriği İleten Maddeleri Keşfedelim

•
•
•
•
•
•

Nasıl Yapalım?

Araç ve Gereç

Aşağıdaki tabloyu defterinize çiziniz.
Basit bir elektrik devresi kurunuz. Ampulün ışık verip vermediğini test ediniz.
Devredeki iki bağlantı kablosunu, birbirinden ayırarak
resimdeki gibi test uçları oluşturunuz.
Seçtiğiniz farklı katı maddeleri, test uçlarına yerleştirerek
ampulün yanıp yanmayacağını önce  tahmin ediniz. Daha
sonra deneyerek sonucu gözlemleyiniz.
Test uçlarını, farklı sıvılar bulunan beherglaslara daldırdığınızda ampulün ışık verip vermediğini tahmin ediniz.
Daha sonra deneyerek sonucu gözlemleyiniz.
Tahmin ve gözlemlerinizi tabloya kaydediniz.

MADDE

TAHMİNİNİZ

AMPUL
IŞIK
VERDİ

AMPUL
IŞIK
VERMEDİ

Alüminyum
folyo
Plastik
tarak
Cam

ELEKTRİK
ENERJİSİNİ
İLETTİ

•
•

Beherglas (4 adet)

•

Krokodilli bağlantı
kabloları,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Güç kaynağı (9 V’luk pil
de kullanılabilir)

Ampul (6 V)
Duy
Alüminyum folyo
Bakır elektrot (2 adet)
Çivi
Plastik tarak
Kurşun kalem ucu
Cam
Saf su
Tuzlu su
Şekerli su
Sirkeli su

Kurşun
kalem ucu
Çivi
Sirkeli su

Test uçları

Saf su
Şekerli su
Tuzlu su

•
•
•

Yorumlayalım, Sonuçlandıralım
Tahminlerinizle gözlemlerinizi karşılaştırınız. Kaç tanesi yanlış çıktı? Neden?
Her maddenin test uçlarına konduğunda ışık vermemesinin nedeni ne olabilir?
Deneyde gözlemlediğiniz elektriksel özellikleri, nasıl sınıflandırabilirsiniz?
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Deneyde devrenin test uçlarına, farklı özellikte maddeler yerleştirdiniz. Bunlardan plastik, cam gibi
maddelerden yapılanları kullandığınızda, ampulün ışık vermediğini gözlemlediniz. Devrenin test uçlarına metal özellikte maddeler koyduğunuzda, ampulün ışık verdiğini gözlemlediniz. Buna göre her
maddenin elektrik enerjisini iletmediği sonucuna varılabilir. Sizce, elektrik enerjisini iletenle iletmeyen
maddeleri ayıran özellik nedir?

İletken ve Yalıtkanları Tanıyalım
Bakır, elektriğin geçişine izin verdiği
için elektrik kablolarının yapımında kullanılır.

Ütü, televizyon, masa lambası çalışabilmek için elektrik enerjisine ihtiyaç duyar. Bu aletlere elektrik
enerjisi, kablolar sayesinde ulaşır. Bu aletlerin kablolarına, yakından bakarsanız iç kısmı ile dış kısmının
farklı maddelerden yapıldığını görebilirsiniz. “Elektriği İleten Maddeleri Keşfedelim” deneyinde plastik
maddelerin elektriği iletmediğini, metal maddelerin ilettiğini gözlemlemiştiniz. Elektrikli aletlerin kablolarının iç kısımları, bakır telden yapılır. Bakır, elektriği iyi iletir. Bakır, demir, alüminyum gibi elektriğin
geçişine izin veren maddelere, iletken maddeler denir. Bakır tel, plastik bir kılıfla sarılmıştır. Plastik,
elektrik enerjisini iletmez. Bu sayede elektriğin bize zarar vermesi engellenmiş olur. Plastik, porselen
gibi elektriğin geçişine izin vermeyen maddelere, yalıtkan maddeler denir.

Evi su basması durumunda elektrik kaçağından dolayı çıkabilecek yangınları önlemek
için önce elektrik şalterleri indirilmelidir.Yerlerdeki su birikintileri prize ya da pirize takılı
bir kabloyla temas ederse elektriği iletebilir.
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İletken ve yalıtkan maddeler, sadece katı değildir.
Sıvı ve gazlarda iletken veya
yalıtkan olabilir. Etkinlikte
test uçlarını tuzlu suya ve
sirkeye daldırdığınızda, ampulün yandığını hatırlayınız.
Oysaki aynı durumda saf su
ve şekerli su elektriği iletmedi. Unutulmaması gereken
önemli bir nokta yalıtkan
maddelerin belli şartlarda
iletken hâle gelebileceğidir.
Bu nedenle elektrikli aletlerin
her zaman sıvılardan uzak
tutulması önemlidir.

Gazların İletkenliği

Benjamin Franklin (Benjamin Frenklin), elektrik
olaylarını inceleyen ilk bilim insanlarındandır. Benjamin Franklin, 1752’de ilginç bir deney yaptı. Fırtınalı bir
havada uçurtmaya bir anahtar bağlayarak uçurdu. Yıldırım çarpması ile anahtardan kıvılcımlar çıktığını fark
etti. Bu şekilde, yıldırımın bir elektrik enerjisi boşalması
olduğunu gösterdi. Bu deney sırasında ıslanan ip iletken hâle geçtiğinden elektrik çarpması tehlikesi vardı.
Benjamin Franklin’e bir şey olmadı fakat aynı deneyi
yapan başka bilim insanlarından hayatını kaybedenler
oldu.

Yağmurlu bir günde, yıldırım ve şimşek çakmasını görmüşsünüzdür. Yıldırım ve şimşek, bir elektrik enerjisi boşalmasıdır. Hava
yalıtkan olduğu hâlde elektrik enerjisi boşalmaları gerçekleşebilmektedir. Bunun nedeni, havanın yüksek elektrik enerjisinin ilerlemesini engelleyemeyip iletken hâle geçmesidir.

Bilgiden Üretilen Teknoloji
Floresan ve Neon Lambalar
Floresan ve neon lambalar, bir cam tüpün içine konulan özel gazlar elektrik geçirmesi ile ışık verir.
Elektrik düğmesine bastığınızda, elektrik cam tüpün başındaki kutuptan tüpün sonundaki kutba doğru
ilerler. Bunu içindeki gazın iletken olmasına borçludur. Elektrik gazın içinde ilerlerken gazın cinsine
bağlı olarak tüpten farklı renklerde ışık yayılır. Örneğin tüpün içinde neon gazı varsa elektrik açıldığında parlak turuncu bir ışık elde edilir. Bu nedenle neon gazı, argon, kripton ve ksenon gibi gazlarla
beraber reklam amacına yönelik aydınlatıcı tüplerin doldurulmasında kullanılır.
Etkinlik / Hangisi İletken? Hangisi Yalıtkan?
Aşağıdaki tabloda verilen maddeler iletken ve yalıtkan olanlarını belirleyerek tabloda (✔) işaretleyiniz.
MADDE

İLETKEN

Saf su
Tuzlu su
Kuru tahta
Porselen
Cam
Şekerli su
Madeni para
Bakır
Gümüş
Alüminyum
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YALITKAN

Hayatımızdaki İletken ve Yalıtkanlar
Elektriksiz bir dünya düşünebilir misiniz? Televizyonun, bilgisayarın, telefonun, lambanın,
fırınların hatta arabaların çalışmadığını düşününnüz. Elektrik keşfedilmeden önce de hayat vardı
ancak insanlar elektiriğe günümüz insanı kadar
bağımlı değildi. Elektriğin santrallerde üretildiğini
öğrenmiştiniz. Üretilen elektriğin kullanılabilmesi için santralden ev, okul, banka gibi alanlara
iletilebilmesi gerekir. Bunun için elektrik yüksek
gerilim hatları ile şehirlere gönderilir. Resimdeki
gibi elektrik direği metalden yapıldığı hâlde dokunulduğunda elektrik çarpmaz. Bunun nedeni
sizce nedir? Yüksek gerilim hatlarında çok büyük
enerjili elektrik vardır. Kablolar, direklerdeki yalıtkan madde seramik üzerine bağlanır. Bu sayede
metal direk elektrikle hiç temas etmez.
Elektriği iletmesi için yapılan kablolar da iletken
ve yalıtkanlardan yapılmışlardır. İç kısmı genellikle bakır gibi iletken maddelerden yapılır. Kablonun
dış kısmı plastik malzemeyle kaplanmıştır. Kablolar ileteceği enerji miktarına ve kullanılacağı yere
göre farklı iletken ve yalıtkan maddelerden yapılır. Televizyon, cep telefonu, ütü, fırın gibi elektrikli araçların dış kısımları çoğunlukla plastikten yapılır. Bu aletlerin iç kısımlarında elektrik dolaşmaktadır. Kablolar elektriğin tehlikesinden korunmak için yalıtkan malzemelerle kaplanır. Elektrikli aletlerin fişlerinde
plastikten yapılmış bir bölüm ile metal uçlar bulunur. Fişi prize takarken yalıtkan olan bölümden tutulur.
Duy, priz ve elektrik anahtarları da yalıtkan maddelerden yapılır. Yalıtkan olarak en çok porselen, plastik, bakalit ve kauçuk gibi maddeler kullanılır.
http://www.demetdemircioglu.com/egzersizler-2/durus-oturus-bozukluklari-ve-egzersizleri

Metal örgü
http://www.demetdemircioglu.com/egzersizler-2/durus-oturus-bozukluklari-ve-egzersizleri

Plastik
kaplama

Plastik
kaplama

Bakır
Tel

Yıldırımın elektrik boşalması olduğunu öğrenmiştiniz. Yıldırım, yaşam alanlarında tehlike oluşturmaktadır. Yıldırımın tehlikelerinden korunmak için iletkenler kullanılır. Bunun için binaların çatılarına
sivri uçlu, iletken bir boru dikilir. Bu boru bakır iletkenlerle toprağa bağlanır. Sivri uçlar yıldırımı çeker.
İletkenler sayesinde yüksek enerjili yıldırım binaya zarar vermeden toprağa iletilmiş olur. Görüldüğü gibi
iletken ve yalıtkanlar, günlük hayatımızda bir çok alanda kullanılmaktadır. Siz de günlük hayatınızda
iletken ve yalıtkanların nerelerde kullanıldığını söyleyebilir misiniz?
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Ampul Parlaklığı ve İletken İlişki
Genellikle elektrik kabloların iletken kısmı, bakır metalinden yapılıyor. Neden başka bir
iletken kullanılmıyor?

Genellikle elektrik kabloların iletken kısmı bakır metalinden yapılıyor. Neden başka bir metal kullanılmıyor olabilir? Kabloların içindeki iletkenlerin genellikler bakırdan
yapıldığını öğrenmiştiniz. Bakır yerine başka bir iletken maddeden yapılmış kablolar
kullanılsa ne olur? İletken kablonun kalınlık, uzunluk gibi özellikleri değiştirilse elektrik iletiminde nasıl bir farklılık gözlemlenebilir?   Elektrik iletiminin, iletkenin hangi
özelliklerinin değiştirebileceğini tahmin edebilir misiniz? Bir deney yaparak iletkenin
özelliklerinin elektrik iletimini nasıl etkilediğini farkedeceksiniz.
DENEY / Bir iletkenin Direnci

•
•

•

•

•
•
•

Nasıl Yapalım?

Araç ve Gereç

Test uçları olan basit bir elektrik devresi kurunuz.

•

I. Düzenek
Aynı dik kesit alanına sahip 25 cm,
50 cm ve 75 cm uzunluklarındaki
bakır telleri test ucuna yerleştirerek
ampülün parlaklığını gözleyiniz. Gözleminizi az, orta, çok
parlak şeklinde derecelendirerek tabloya yazınız.
Boy (cm)

25 cm

50 cm

75 cm

Ampul
parlaklığı

…………

…………

…………

•

Aynı dik kesit alanına
sahip farklı uzunlukta bakır
teller (25 cm, 50 cm, 75 cm)
Farklı dik kesit alanına
sahip 50 cm boyunda üç
adet bakır tel

Bakır Tel

•

50 cmAynı

uzunluk ve dik kesit
alanında bakır, alüminyum ve demir teller

II. Düzenek
50 cm uzunluğnuda ve farklı dik kesiti alanlarındaki bakır telleri test ucuna yerleştirerek ampülün parlaklığını gözleyiniz. Gözleminizi az, orta, çok parlak şeklinde derecelendirerek tabloya
yazınız.
Dik kesit
alanı

Küçük

Büyük

En büyük

Ampul
parlaklığı

…………

…………

…………

      

Bakır Tel

50 cm

Aynı dik kesit alanında ve aynı uzunlukta olan bakır, alüminyum ve demir telleri test ucuna
yerleştirerek ampülün parlaklığını gözleyiniz. Gözleminizi az, orta, çok parlak şeklinde dereceBakır Tel
lendirerek tabloya yazınız.
Cinsi

Bakır

Alüminyum

Demir

Ampul
parlaklığı

…………

…………

…………

Yorumlayalım, Sonuçlandıralım
Bir iletkenin direnci, iletkenin uzunluğuna bağlı olarak nasıl değişir?
Bir iletkenin direnci, dik kesit alanına bağlı olarak nasıl değişir?
Kullandığımız iletken tellerin dirençlerini, büyükten küçüğe sıralayınız.
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50 cm

Deneyde, basit bir devre kurarak test uçlarındaki iletkenin bazı özelliklerini değiştirdiniz. Test uçlarına aynı boyda ince ve kalın bakır teller koyduğunuzda, ampul parlaklığının değiştiğini gözlemlediniz.
Aynı kalınlıktaki bakır tellerden uzun olanı koyduğunuzda, ampul parlaklığı azaldı. Aynı boy ve uzunluktaki bakır, nikel ve krom teller de devreye konulduğunda ampul parlaklığının değiştiğini gözlemlediniz.
Buna göre bir iletkenin cinsinin, uzunluğunun ve kesit alanının elektrik enerjisinin iletimini değiştirdiği
sonucuna varılır. Elektrik enerjisinin iletimini değiştiren bu etki ne olabilir? Birlikte bu etkinin ne olduğunu
öğrenelim.

Elektrik Enerjisini Zorlayan Etki: Direnç

Önceki senelerde, ampulün parlaklığını ya pil sayısını ya da ampul sayısını değiştirerek etkileyebileceğinizi öğrenmiştiniz. Bu deneyde pil ve ampul sayısını değiştirmediniz. Sadece iletkenin özelliklerini
değiştirerek ampulün parlaklığını değiştirebildinizv. Buna göre kabloda elektrik enerjisinin ilerlemesini
engelleyen bir etkinin olduğu söylenebilir. Bu şekilde maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdikleri zorluğa direnç denir. Direncin birimi Ohm’dur (om) ve “Ω” ile gösterilir. Bütün elektrikli aletlerin
bir direnci vardır. Devrelerde kullanılan bağlantı kablolarının ise direnci çok azdır.
Bu kablonun içinden elektrik enerjisinin geçmesi çok zor. Diğer kabloda daha rahat ilerleyebiliyordum.

İletkenlerin gösterdiği direnci anlamak için sınıfınızda küçük bir canlandırma yapabilirsiniz. Sıralarınızı kullanarak bir sıra genişliğinde koridor oluşturduğunuzu düşünün. Bu koridorun içindeki, her iki sıra
arasına rastgele beşer çanta koyunuz. Gönüllü birkaç kişi, bu koridordaki çantaların aralarından hızlıca
geçmeye çalışsın. Sonra her sıra arasına, rastgele beşer çanta daha koyduğunuzu düşününüz. Koridor
genişliği ve boyu değişmediği hâlde koridorun içinde yaptığınız değişiklik iletken maddenin cinsini değiştirmiş oldunuz. Hangisinde daha çok zorlukla karşılaştınız?
Fiziksel ve kimyasal değişimi hatırlayınız. Kimyasal değişim geçiren maddelerin kimlik yapısı değiştiğini öğrenmiştiniz. Kimlik yapısı farklı olan maddeler de aynı çanta sayısındaki gibi elektrik enerjisinin
geçişini zorlaştırabilir. Yani iletkenin direncini değiştirebilir.
Çanta sayısı 10 taneyken koridorun genişliğini arttırdığınızı düşünün. Bu durumda koridordan geçmek daha kolaylaşacaktır. İletkenin kesit alanının büyümesi de aynı şekilde elektrik enerjisinin geçişine
daha az zorluk çıkartacaktır. Kısacası direnci küçülecektir.  
Koridorun genişliğini ve çanta sayısını değiştirmeden, boyunu uzattığınızı düşünelim. Bu durumda
daha uzun bir yol ilerlenmesi gerekeceğinden geçiş daha zor olacaktır. İletkenin uzunluğu arttırıldığında
elektrik enerjisinin de geçişi uzun koridorda olduğu gibi zorlaşacaktır. Yani direnç, uzun iletkende artacaktır.
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Koridorun içine bütün çantaları koyduğunuzu düşünürseniz geçmek neredeyse imkânsız olur. Bu
durumdaki gibi elektrik enerjisinin geçişini çok zorlaştıran iletkenler kötü iletken yani yalıtkandır. Yalıtkanlar, aslında kötü iletkenlerdir.

•
•
•

“Bir İletkenin Direnci” deneyini dikkate alınarak iletkenin direnciyle ilgili aşağıdaki sonuçlara ulaşılır;
Uzun tel, kısa tele göre daha büyük dirence sahiptir. İletkenin direnci, uzunlukla doğru orantılıdır.
Kesit alanı küçük telin, direnci büyüktür. İletkenin direnci, kesit alanı ile ters orantılıdır.
Bakır tel gibi maddelerin nikel-kroma göre direnci küçüktür.

Günlük hayatta kullanılan elektrikli cihazlar yapılırken o cihazın özelliğine göre teller kullanılır. Ütü, su
ısıtıcısı, saç kurutma makinesi gibi elektrikli cihazlarda ince tel kullanılır. Bunun nedeni, bu tip cihazlarda
direncin büyük olmasının istenmesidir. Evlerdeki elektrik tesisatını oluşturan teller ise kalındır. Bunun
nedeni elektrik enerjisini ileten tellerin direncinin küçük olmasının istenmesidir.

Büyük dirençli tel

Küçük dirençli tel

Büyük dirençli tel
Küçük dirençli tel

Etkinlik / Bir iletkenin Direnci - 1
		
1
3

2

nikel-krom

demir
bakır

Yukarıdaki şekilde verilen elektrik devresinde, ampul ve raptiye arasındaki iletken tellerin uzunluk ve dik kesit alanları ayrı olduğuna göre ataşın sırasıyla 1, 2, 3 konumlarına getirilmesi durumunda ampulün patladığı ile ilgili tahminlerimiz boşluklara yazınız.
Ataş ………… konumundayken ampul en parlaktır.  Çünkü ………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………..
1
1
Ataş ………… konumundayken
ampul parlaktır. Çünkü
……………………………………………
2
2
3

3

……………………………………………………………………………………………………………..
Ataş ………… konumunda yken  ampul   az  parlaktır . Çünkü …………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
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1
3

2

Etkinlik / Bir iletkenin Direnci - 2
Aşağıdaki şekilde verilen A ve B devrelerinde ampuller özdeştir. Ataş ile ampul arasındaki iletken teller nikel-kromdan yapılmıştır. Ataşın sırasıyla 1, 2 ve 3. konumlarına getirilmesi durumunda
ampülün parlaklığı ile ilgili gözlem sonuçlarını yazınız.
		

3

A devresi

2

1
3

2

1

A

B

1. konumu: ………………………………………………………………………………………………
2. konumu: ………………………………………………………………………………………………
3. konumu: ………………………………………………………………………………………………
B devresi
1. konumu: ………………………………………………………………………………………………
2. konumu: ………………………………………………………………………………………………
3. konumu: ………………………………………………………………………………………………

Direnç Ölçülebilir mi?
“Boyunuz kaç santimetre?” diye sorulsa boyunuzu ölçerek 140 cm diyebilirsiniz. “Çantanız kaç gramdır?” diye sorulsa çantanızı tartarak 1200 gr diyebilirsiniz. Acaba bir iletkenin direnci kaç ohm’dur, diye
sorulsa ne dersiniz? İletkenin bir direnci olduğunu ve direnci nelerin belirlediğini öğrendiniz. Direncin
ölçümü yapılabilir mi? Verilen deneyi arkadaşlarınızla yaparak direncin nasıl ölçüldüğünü öğreniniz.

DENEY / Devre Elemanlarının Direncini Ölçebilir miyiz?

•
•
•
•
•

Nasıl Yapalım?
Devre elemanlarının dirençlerini nasıl ölçebileceğini tahmin
ediniz.
Devre elemanlarının dirençlerini, dirençölçer yardımıyla
ölçünüz. Ölçüm yaparken dirençölçerin ucundaki plastik
kısmından tutunuz.
Ölçümlerinizi defterimize oluşturduğumuz çizelgeye yazınız.

Araç ve Gereç

•
•

Değişik ampuller

•

Dirençölçer

Farklı boyutlarda iletken
teller

Yorumlayalım, Sonuçlandıralım.
Dirençölçerin tek ucunu tele dokundursaydınız, telin direncini ölçebilir
miydiniz? Cevabınızı açıklayınız.
Direncini sıfır olarak ölçtüğümüz devre elemanı var mıdır? Buna göre
kullandığımız devre elemanlarının dirençlerinin olup olmaması ile ilgili nasıl
bir sonuca ulaştığınızı açıklayınız.
170

Elektronik aletlerde birçok devre elemanları kullanılır.
Bunlar karmaşık yapılar oluşturup farklı görevleri yapar.
Bu görev farklılıklarına rağmen ortak noktaları da vardır.
Bunlardan biri her devre elemanı iki ucu bulunacak şekilde yapılmasıdır. Diğeri de devre elemanları iletken ve
yalıtkanlardan yapıldığından her birinin direnci olduğudur.
Devre elemanlarının direncini ölçmek için dirençölçer
(ohmmetre) denilen aletler yapılmıştır. Dirençölçerden çıkan iki uç vardır. Bu uçların her biri devrenin ayrı ayrı iki
ucuna dokundurularak direnci ölçülebilir. Dirençölçerlerin
analog ve dijital olmak üzere iki çeşidi kullanılmaktadır.

Analog dirençölçer

Dijital dirençölçer

OKUMA PARÇASI
Georg Simon Ohm
1789’da bir çilingirin oğlu olan Ohm, çocukluğunun çoğunu babasının yanında çalışarak geçirmiştir. Ohm’un matematik ve fene ilgisi yüksektir. Maddi durumları kötü olmasına rağmen babası bilimsel kitaplar
almaktan vazgeçmemiştir. Ohm 1817 yılında Köln Lisesi’nde öğretmenliğe başlamıştır. Bu sırada okulun laboratuvarında araştırmalar yapmıştır. Bugün “ohm kanunu” olarak bilinen çalışmasını 1827’de çıkardığı
kitabında yayımlamıştır. Kitabında kendi donanımını kullanarak yaptığı araştırmaları yazmıştır. Bir telden geçen akımın geçtiği alanla doğru
orantılı ve uzunluğuyla ters orantılı olduğunu bulmuştur. Deney sonuçlarını kullanarak, gerilim akım ve direnç arasındaki matematiksel bağıntıyı
göstermiştir. Bu denklem oldukça büyük bir gelişmeydi çünkü elektrik
devrelerin analizlerinin yapılmasının başlangıcını ve temelini oluşturuyordu. Ayrıca o dönem fen
bilimleri ile ilgili olayları açıklamak için matematik kullanılmıyordu. Bu nedenle Ohm’un denklemi
onun iyi bir araştırmacı olduğunun kanıtıydı. Hayatının bundan sonraki bölümnde Köln, Nürnberg
ve Münih Üniversitelerinde profesörlük görevi yaptı. Ohm’un adı öldükten yaklaşık 30 yıl sonra
anısına direnç birimi olarak kullanılmaya başlandı.
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Elektronik cihazları tasarlayan mühendisler, devrede bazen elektrik enerjisinin az olmasını isterler. Bu durumda özel yapılmış dirençleri kullanırlar. Bu
dirençler, hep aynı değerdedir. Bazen de direncin değerinin istenildiğinde değiştirilmesi gerekir. Örneğin, müzik cihazlarının sesini azaltmak ya da çoğaltmak için elektrik enerjisinin miktarı değiştirilmelidir. Bu da direncin istenildiğinde
değiştirilebilmesi ile yapılabilir. Bu şekilde istenildiğinde değeri değiştirilebilen
dirençlere, reosta denilir. Reostalar, bazı lamba anahtarlarında da kullanılmaktadır. Düğme çevrilerek direnç değiştirildiğinde, lambaya giden elektrik enerjisi
değiştirilir. Bu şekilde odanın aydınlatma miktarı istenildiği gibi ayarlanabilmektedir. Verilen deneyi arkadaşlarınızla yaparak reostaların nasıl çalıştığını öğreniniz.

DENEY / Direnci Değiştirebilir miyim?

•
•
•
•
•
•

Nasıl Yapalım?

Araç ve Gereç

Devre elemanlarını kullanarak aşağıdaki gibi bir test devresi kurunuz.
Çivileri, çekiç yardımıyla tahta üzerine 15 - 20 cm arayla çakınız.
Nikel-krom teli gergin şekilde çivilere
bağlayınız.
Bu devrenin test uçlarından birini nikel-krom telin bir ucuna
sabitlerken diğer ucunu nikel-krom tel üzerinde yavaş yavaş hareket ettiriniz.
Devreye dahil edilen nikel-krom telin uzunluğunu artırdıkça
ampulün parlaklığının nasıl değiştiğini gözlemleyiniz..

•
•

Pil (1,5 V)

•
•
•
•
•

Ampul (1,5 V)

100 cm uzunluğunda
nikel-krom tel
Duy
Bağlantı kabloları
Tahta çivisi (2 adet)
Çekiç

Yorumlayalım, Sonuçlandıralım.
Bağlantı kablosunun nikel-krom tel üzerinde hareket ettirilmesiyle ampulün parlaklığının değişmesini nasıl açıklarız?

Deneyde de gözlemlediğiniz gibi üzerinden elektrik enerjisi geçen iletkenin boyu kısalınca ampulün
parlaklığı arttı. Tersi yapıldığında da ampulün parlaklığının azaldığını gözlemlediniz. Buna göre direnci
değiştirmek için telin uzunluğunu değiştirmiş oldunuz. Reostaların çalışma prensibi, iletkenin boyunun
değiştirilmesidir. Aşağıda direncin ve reostanın sembolik gösterimi verilmiştir. İnceleyiniz.

Değişken direnç

Direnç
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Ampul De Bir Dirençtir!
Ampuller, elektrik enerjisini kullanarak ışık yayar. Ampulün ışığı nasıl yaydığını hiç düşündünüz mü?
Ampullerin içlerinde, elektrik enerjisini ışığa çeviren özel cihaz mı var? Bu sorunun cevabını, ampulü
yakından incelediğinizde hemen verebilirsiniz. Ampulün içine baktığınızda, göreceğiniz tek şey sarmal
yapıda olan bir telin, düzgün bir şekilde yerleştirilmiş hâli olacaktır. Sarmal yapıdaki bu tele, flaman
denir. Flaman, genellikle yüksek dirence sahip olan tungsten (wolfram) metalinden yapılır. Ampulün ışık
verebilmesi için içindeki tel direncinin yüksek olması gerekir. Elektrik enerjisi, telden geçerken zorlandıkça tel kızarır ve ışık yayar. Ampul içindeki tel direncinin yüksek olması için kesit alanı küçük, boyu
uzun bir iletken kullanılır. Telin boyu uzun olduğundan, tel ampule ancak sarmal hâle getirilerek sığdırılabilmektedir.
Evlerinizde kullandığınız ampullerin aydınlatma miktarları aynı değildir. Çok aydınlatan ampuller,
elektrik enerjisini de çok kullanır. Buna göre kullanacağınız yerin büyüklüğüne göre ampul seçmek,
elektrik enerjisi için ödenecek faturayı da olumlu etkileyecektir.  Ampullerin çok ya da az aydınlatmasına
neden olan etken nedir? Ampullerin flamanlarını inceleyerek karşılaştırınız.

Bilgiden Üretilen Teknoloji
Dirençlerin ham maddesi seramiktir. Bunun nedeni seramiğin
elektrik iletimine zorluk çıkarması ve dirence çok dayanıklı olmasıdır. İki iletken seramik ile birleştirilerek istenilen miktarda elektrik
enerjisinin geçişi sağlanmış. Dirençler sayesinde, karışık elektronik
devrelerde, istenilen yere istenildiği kadar akım geçirilebilmektedir.
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Ünite Sonu Değerlendirme Soruları
A. Aşağıdaki tabloda verilen kavramları, boş bırakılan uygun yerlere yazınız.
büyük

iletken

dirençölçer

cins

reosta

direnç

ohm

gazlar

yalıtkan

ışık verir

•
•
•
•

Elektrik enerjisini ileten maddelere ………………………….. denir.

•
•
•
•
•
•

Doğal yalıtkan maddeleri aslında, dirençleri ………………………. olan maddelerdir.

Porselen, cam, plastik gibi maddeler ……………………………….. maddelerdir
Elektrik enerjisinin akışına karşı gösterilen zorluğa………………….. denir.
Aslında yalıtkan olan …………………… yıldırım ve şimşek olaylarında olduğu gibi iletkenlik kazanabilir.
Direncin büyüklüğü …………………………….ile ölçülür.
Direncin birimi ………………….’dur.
Dirençlerin büyüklüğü kesit alanına, uzunluğuna ve ……………….ne bağlıdır.
Büyüklüğü değiştirilebilen dirençlere…………………………………………denir.
Devrede test uçlarını tuzlu suya daldırırsak ampul ……………………

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” harfini yazınız.
(   ) Yalıtkan maddelerin dirençleri büyüktür.
(   ) Elektrik enerjisinin geçişini zorlaştırmak için iletkenin kesit alanı genişletilmelidir.
(   ) Reosta kullanılan bir devreden akım geçmez.
(   ) Metaller iyi iletkenlerdir.  
(   ) İletkenlerin ve yalıtkanların dirençleri vardır.
(   ) Şekerli su elektriği iletir, sirke iletmez.
(   ) Ampulün içinde flaman denilen bir direnç bulunur.
(   ) Her devre elemanının sadece bir ucu vardır.
(   ) Elektrik enerjisine bakır tel, nikel-krom telden daha az direnç gösterir.
(   ) Yalıtkan sıvılar, yüksek elektrik enerjisi etkisiyle iletkenlik kazanabilir.
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C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Yandaki şemada gösterilen devrede AB noktaları arasına aşağıdaki                
cisimlerden hangisi bağlanırsa ampul ışık verir?

A) Alüminyum kaşık

B) Plastik toka

C) Tahta kaşık

D) Cam bardak

A B

2.   I. Devrede daha ince tel kullanılmalı

  II. Devrede kullanılan iletkenin boyunu kısaltılmalı
III. Devrede daha düşük dirençli bir tel kullanılmalı
Basit bir elektrik devresinde, ampulün parlaklığını azaltmak için diğer değişkenler sabit olmak koşulu
ile yukarıdakilerden hangisi yapılabilir?

A) Yalnız I             

B) I ve II      

C) II ve III       

D) I, II ve III

3. Bir öğrenci, test devresinin uçlarını çeşitli sıvılara batırıyor. Bu işlem sonunda iki devrede ampulün
ışık vermediğini gözlemliyor. Buna göre, öğrenci ampulün yanmadığı devrelerde hangi sıvıları test
etmiş olabilir?

   1. Sıvı 		

2. Sıvı

A) Tuzlu su

şekerli su

B) Sirke

saf su

C) Şekerli su

saf su

D) Saf su

tuzlu su

4. Şekildeki devrede bulunan ampulün parlaklığının arttığı gözlemlemiştir.  
Buna göre;

2

  I.  Reostanın sürgüsü 1v  yönünde hareket ettirilmiştir.
II.  Devreden bir pil çıkartılmıştır.

1
Reosta

III.  Devreye ampul eklenmiştir.
Yargılarından hangileri yapılmış olabilir?
A) Yalnız I      

B) I ve II    

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

5. Dirençölçerin uçları, yandaki görseldeki ampulün hangi noktalarına
dokundurulursa flamanın direnci ölçülmüş olur?

A) I ve III

  

B) V ve IV

C) II ve III

IV

          

V

III

D) I ve II
II
A

6.

B

r

2r

2r
5 cm

I

C

10 cm

10 cm

Şekilde aynı maddeden yapılmış A, B ve C iletkenleri görülmektedir. Bu iletkenler, farklı boyutlara
sahiptir. Buna göre aynı maddeden yapılmış iletken tellerin dirençlerinin sıralaması, aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
A) A > B > C

B) B > A > C          

C) C > B > A               D) C > B > A

7. Elektrik enerjisi taşıyan teller, plastik ya da porselen maddelerle kaplanır. Bunun nedeni,
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tellerden reosta yapmak amacıyla
B) Tellerin  dayanıklılığını artırmak amacıyla
C) Tellerin esnekliğini sağlamak amacıyla
D) Elektriğin zararlı etkilerinden korunmak amacıyla

8. Kopuk bir kablonun arasına hangi maddeyi koyarsanız elektrik iletimini sağlayabilirsiniz?
A) Porselen

B) Metal

C) Plastik

D) Cam

9. I.  Direnç, tüm elektrik devre elemanlarının sahip olduğu bir etkidir.
II.  İyi iletken olan gümüş gibi maddelerin direnci de çok büyüktür.
III.  Elektrik devresinde daha uzun iletken tel kullanıldığında ampul parlaklığı artar.
Yukarıda elektrik enerjisi ile ilgili verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

10.Bir öğrenci, şekildeki düzenekteki ataşı sırayla
1, 2 ve   3 rakamlarıyla gösterilen noktalara
dokunduruluyor. Eşit uzunluk ve kalınlıktaki teller
kullanan öğrenci, hangi soruya cevap aramaktadır?

1
3

A) İletkenlerin direnci, telin kesit alanına bağlı mıdır?

2

demir
bakır

nikel-krom

B) İletkenlerin direnci, telin cinsine bağlı mıdır?
C) İletkenin direnci, telin uzunluğuna bağlı mıdır?
D) Hangi maddeler iletkendir?
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2

1
3

2

1

8.

DÜNYAMIZ, AY VE
YAŞAM KAYNAĞIMIZ GÜNEŞ

ÜNİTE

BU ÜNİTEDE NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?
• Dünya, Güneş ve Ay’ın şekil ve büyüklüklerini karşılaştıracaksınız.
• Dünyamızın katmanlarını model ile göstererek açıklayacaksınız.
• Ay’ın hareketlerini model oluşturarak göstereceksiniz.
• Ay’ın evrelerini ve bu evrelerin nasıl oluştuğunu öğreneceksiniz.
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DÜNYA, GÜNEŞ VE AY’IN ŞEKİLLERİ VE BÜYÜKLÜKLERİ

Geçmişte insanlar, Dünya'nın şekli ve Güneş
ile ilgili farklı fikirler ortaya atmışlardır. O dönemde
uzaya çıkılabilecek ve fotoğraf çekebilecek teknoloji yoktu. Bu nedenle Dünya’nın şeklini anlamak çok
zordu. Bazı insanlar, Dünya’nın düz bir tepsi şeklinde olduğuna bazıları da öküzün boynuzunda durduğuna inanıyordu. Bazıları ise Dünya’nın suda yüzen bir ada olduğunu düşünüyordu. Eski Yunan’da
insanlar, Güneş’e bir tanrı gözüyle bakıyorlardı.
Güneş tanrısı Helios (Helyos)’un gündüzleri gökyüzünde arabasını sürerek doğudan batıya yol aldığını
düşünüyorlardı. Bunların yanında, geçmişte Dünya’nın yuvarlak olduğunu söyleyen bilim insanları da
olmuştur.
Dünya’nın yuvarlak olduğunu gösteren bazı kanıtlar vardır. Bunlardan bir tanesi yaklaşan gemilerdir.
Uzaktaki bir geminin önce bacası görülür. Yaklaştıkça geminin bütünü görünmeye başlar. Bu durum,
ancak yuvarlak bir şeklin üzerinde gerçekleşebilir. Bunu bir topla deneyebilirsiniz. Topun herhangi bir
noktasına oyun hamuru ile bir cisim yerleştiriniz. Cismin görülmeyecek şekilde topun diğer tarafında
kalmasını sağlayınız. Resimdeki gibi topu döndürdüğünüzde, cismin önce üst kısmının sonra diğer kısımlarının göründüğünü fark edeceksiniz.

Top döndürüldüğünde cismin önden görünüşü bu şekilde olmaktadır.

Dünya’nın şeklinin küre olduğu, hep aynı yöne giderek de ispatlanabilir. İzmir’den uçakla seyahate
başladığınızı düşünelim. Bu seyahati, hep aynı yönde giderek yaparsanız tekrar İzmir’e varırsınız. Bu
durum da ancak bir küre üzerinde gözlemlenebilir.
Teknolojinin gelişimiyle uzaydan çekilen fotoğraflar, Dünya’nın küreye benzediğini kanıtlamaktadır.
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Üzerinde yaşadığınız Dünya’nın şeklini, gözlemek
zordur. Güneş’i gündüz, Ay’ı ise geceleri gökyüzünde
gözleyebilirsiniz. Güneş ve   Ay’ın küreye benzediği
kolaylıkla fark edilebilir. Gözlemlerinizi düşündüğünüzde sizce Güneş, Dünya ve Ay’dan hangisi büyüktür? Büyüklükleri arasındaki ilişkiyi nasıl anlayabilirsiniz?
Kerem ve ailesi, tatil için İzmir’den Antalya’ya  gideceklerdi. Kerem, ilk defa uçağa bineceği için heyecanlıydı. Kerem, en çok da yüksekten Dünya’nın
nasıl göründüğünü merak ediyordu. Kerem, dışarıyı
daha iyi görebilmek için cam kenarına oturdu. Uçak,
havalandı ve yükseldi. İlk başta Kerem, gözlerine inanamadı çünkü her şey gittikçe  küçülüyordu. Kendini
cüceler ülkesine, yukarıdan bakıyormuş gibi hissetti.
Ama burası kesinlikle yaşadığı şehirdi, öyleyse neden her şey evdeki oyuncakları gibi görünüyorlardı?
Binaların, arabaların, ağaçların böyle görünmesinin
bir nedeni var mıydı? Uçak, yükseldikçe evler neden
daha küçük görünüyordu?
Cisimlerin gerçek boyutlarından küçük görünmesinin nedeni sizce ne olabilir?
Kerem’in fark ettiği gibi cisimler, uzaklaştıkça küçük görünür. Çok uzaktaki ağaçların yakındakilerden
küçük görünmesinin nedeni de budur. Bu özellik Dünya, Güneş ve Ay’ın büyüklüklerini anlamak için nasıl
bir ipucu olabilir? Ay’ın Dünya’ya Güneş’ten daha yakın olduğu bilinmektedir. Buna rağmen Güneş ile Ay
gökyüzünde aynı büyüklükte görünmektedir. Bu durumda hangisinin büyük olduğu söylenebilir? Uzaktaki cisim daha küçük görünmesine rağmen Güneş
Ay’la yaklaşık aynı büyüklükte görünür. Buna göre
Güneş’in çok büyük olması gerekir ki uzakta olmasına rağmen aynı boyda görünsün. Buna göre Büyükten küçüğe Güneş, Dünya ve Ay şeklinde sıralanır.
Bir model üzerinde Dünya, Güneş ve Ay’ın büyüklüklerini gösteriniz.

an
ve Ay’d
Dünya
.
büyüğüm
Güneş

Güneş’ten
küçük Ay’dan
büyüğüm

Güneş’e çıplak
gözle bakmak
gözleriniz için
tehlikelidir.

Dünya

En k

üçük

benim

.

Ay
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Etkinlik / Küçük Modelim

•
•
•
•
•
•
•

Nasıl Yapacağız?

Araç ve Gereç

Gazete kağıtlarını buruşturarak sıkıştırınız.
Sıkıştırdığınız kağıtları, bir küre oluşturacak şekilde bantlayınız.
Bu işlemi biri büyük, biri orta, biri de küçük küre oluşturmak
için tekrarlayınız.
Bu kürelerin her birine sivri ucu gelecek şekilde bir kalem
saplayınız.  

•
•
•
•
•

Gazete kağıtları
Koli bandı
kalem(üç tane)
Oyun hamuru
Makas

Oyun hamurlarını yere tutturunuz.
Kürelere saplanmış kalemleri oyun hamuruna tutturunuz.
Büyüklüklerine göre modellerinizin üzerine Dünya, Güneş, Ay
kelimelerini yazınız.
Yorumlayalım, Sonuçlandıralım.

Dünya, Güneş ve Ay arasında nasıl bir büyüklük  ve şekil ilişkisi
vardır?

Etkinlik / Hangisine Benzer
Resimlerde verilen cisimleri, büyüklük ve şekil olarak Dünya, Güneş ve Ay ile karşılaştırınız.
Bu cisimlerden hangisi Güneş’e, hangisinin Ay’a, hangisi Dünya’ya karşılık gelebilir? Defterinize
yazınız.
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
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Dünya’nın Katmanları
Dünya’nın bir küreye benzediğini öğrendiniz. Acaba bu
kürenin içi nelerden oluşuyor olabilir? Dünya’nın  içini aşağıdaki şekil üzerinde inceleyiniz.
Dünya, iç içe geçmiş katmanlardan oluşur. Bu katmanlardan üç tanesini sizde gözlemleyebilirsiniz. İlk tabakada nefes
alıp vermemizi sağlayan hava tabakası (atmosfer) bulunur.
Okyanuslar ve denizler, su tabakasını (su küre) oluşturur.
Bu iki tabakanın üzerinde yaşadığınız karaların oluşturduğu
yer küredir (taş küre). Bu tabakalar dışında göremediğiniz
tabakalar da vardır. Yerkürenin içinde ateş küre (magma)
bulunur. Dünya’nın en iç tabakasında   ağır küre (çekirdek)
bulunur.

1. HAVA KÜRE (ATMOSFER)

2. SU KÜRE

Çeşitli gazların karışımından oluşmuştur. Yerküreyi sarar, çevresinden
uzaklaşmaz. Su buharı bu katmanda bulunur. Güneş’ten gelen zararlı ışınları engeller. Canlılar için gerekli gazları içerir.

Taş küre ile iç içe olan katmandır. Su
küreyi; okyanuslar, denizler, iç kesimlerindeki çukurlara suların birikmesiyle
oluşan göller, akarsular ve yeraltı suları
oluşturur. Canlılar için çok önemli yaşam
kaynağıdır. Su kürenin yaklaşık yüzde
biri içme suyu olarak kullanılabiliyor. Kullanılan bu suya tatlı su da denilmektedir.

3. TAŞ KÜRE (YER KABUĞU)
Üzerinde canlıların yaşadığı katmandır. Çeşitli yapıdaki kayaçlardan oluşmuştur. Üst kısımları yer yer toprakla
örtülmüştür. Yer yer yükselti, düzlük, ve
çukurlardan oluşur.

4. ATEŞ KÜRE
(MAGMA TABAKASI) (MANTO)

5. AĞIR KÜRE (ÇEKİRDEK)
Dünya’nın en iç ve en kalın katmanıdır. En sıcak ve en ağır katman burasıdır.
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Yer kabuğunun hemen altındaki tabakadır. Erimiş maddeler, sıkışmış gaz
ve buharlardan oluşmuştur. Ateş kürenin
akışkan bir yapısı vardır ve hareketlidir.
Ateş küreyi oluşturan akışkan ve sıcak
olan bu erimiş maddeye magma denir.
Magma zaman zaman yanardağlardan
yeryüzüne çıkar. Magmanın yeryüzüne
çıkmış hâline lav denir.

Etkinlik / Hangisine Benzer
Resimde numaralarla gösterilen katmanların isimlerini ve görevlerini yazınız.
1. ………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………………………
1
2
3
4

5

Farklı Şekillerde Ay
Ay’ı her akşam görebiliyor musunuz? Ay’ı hep aynı şekilde mi görürsünüz? Aşağıdaki fotoğraflara
bakarak Ay’ın görüntüleriyle ilgili düşüncelerinizi açıklayınız?

Kerem, gök cisimlerini incelemeyi çok sever. Son zamanlarda da Ay’ı gözlemlemeye başladı. Onun farklı görünümleri
için bir günlük tutmaya karar verdi. Kerem’in 15 gün boyunca
tuttuğu  günlükten bazı bölümleri inceleyiniz.
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15. Gün: Ay, çok ince görünüyor. Sanırım artık bizi terk ediyor.
Ama ben, ona her gün bakacağım
ve onun geleceği günü bekleyeceğim.

1. Gün: Ay’ı hiç bu kadar güzel
gördüğümü hatırlamıyorum. Sanki
şimdi daha da büyük ve parlak. Bu
kadar yuvarlak olması da görünüşünü güzelleştiriyor.
5. Gün: Ay, artık tam yuvarlak
değil. Görünümünün neden değiştiğini merak ettim. Eve döndüğümde bunu araştıracağım.
10. Gün: Her gün Ay’ın bir parçası daha gidiyor. Acaba bu görünüm her yerde aynı mıdır?
14. Gün: Artık Ay, ilk günkü gibi
yuvarlak değil. Çok ince kalmış.  
Sonra tekrar görebilecek miyim?

Ay, sizce tekrar görünecek mi? Ay neden farklı görünür?   Ay’ın hareketlerinin bu olaylarda rolü var mıdır?
Bunu anlamak için aşağıdaki vazoyu inceleyeniz.
Karanlıkta bir ortamda masada duran vazoyu görebilir misiniz? Karanlık bir vazoyu görebilmek için fener kullanmanız gerekir. Cisimleri görebilmek için ışık olmalıdır.
Karanlıkta vazoya doğru fener tuttuğunuzda, vazonun
sadece ışık alan yerlerini görebilirsiniz. Karşıdan bakan
biri aydınlanmış kısımlarını göreceğinden vazonun şeklini
farklı görür.
Işık kaynağının yeri değiştirilse vazonun aydınlık kısmının görüntüsü de değişir. Fenerle aydınlatılan
vazo ile Ay arasında nasıl bir benzerlik vardır?
Ay, bazı geceler gökyüzünde görünür, bazı geceler görünmez. Bu durum, Ay’ın ışık kaynağı olmamasındandır. Ay, Güneş’ten aldığı ışığı bize yansıtır. Güneş, bir ışık kaynağı olduğu
için Ay ve Dünya’yı aydınlatır.
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Yukarıdaki ay gözlem takvimini inceleyiniz. Burada Ay’ın sürekli aynı şekilde görünmediğini fark
edebilirsiniz. Ay, farklı şekillerde görünmesi belli aralıklarla tekrarlanır. Ay'ın belirli zaman aralıklarında
yuvarlak görünüşü oluşur. Ay'ın Dünya etrafında dolaşırken oluşturduğu farklı görüntüler, belli bir sırayı
takip eder. Ay’ın bu farklı görüntüleri, düzenli olarak tekrarlanır. Ay’ın Dünya’nın etrafında dönmesi sonucu Ay'da oluşan farklı görüntülere Ay’ın evreleri denir. Ay bulunduğu evreye göre bazı adlar alır. Ay
dünya etrafında dolanırken aynı zamanda kendi etrafındada döner. Ay bu hareketlerine sürekli devam
eder çünkü Ay Dünya'nın uydusudur.
Ay’ın evrelerinden birinin adı hilaldir. Bu evrenin bizim için
önemi, bayrağımızda bulunmasıdır. Diğer evrelerin oluşumunu
sonraki sayfadaki posterde görebilirsiniz.

Proje Yapalım
Ayın gözlem takviminde gördüğünüz evrelerini temsil eden bir model hazırlayarak, sınıfınızda sununuz.
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Etkinlik / Ay’ın Şarkısı
Aşağıdaki Ay’ın evreleri ile ilgili şiiri tamamlayınız. Besteleyerek arkadaşlarınızla paylaşınız.
Yeni ay tamamen karanlık
Sonra başlar aydınlık
İlk önce hilal görünür
Büyüdükçe büyür güzel ay
Olur ilk dördün, sağ tarafı aydınlık

Etkinlik / Evreleri Belirleyelim
Aşağıdaki modelde Güneş’in ve Ay’ın farklı tarihlerdeki konumları verilmiştir. Bu konumlarda
Dünya’dan gözlenen ay evresini çiziniz. Yanlarında kutucuklara ayın evrelerinin isimlerini yazınız.

Bilgiden Üretilen Teknoloji
Bir denizci çıktığı deniz yolculuğunda teknesi battığı için ıssız bir adaya çıkmak zorunda kaldı. Bu
gemici bir gece ne kadar adada kalmış olabileceğini düşündü. Tam o sırada gökyüzündeki dolunay
dikkatini çekti. Geldiğinde günden bugüne 3 kere dolunay gördüğünü hatırladı. Gemici Ay sayesinde
kaç gündür burada olduğunu hesapladı. Sizce gemicinin bu hesabını yapabilmesinde Ay'ın hangi
özelliği yardımcı olmuştur? Açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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Hilal evresindeki Ay’ın konumu nasıldır? Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz. Bu evrelerinin hangisinden
sonra Ay'ın hilal evresi oluşur?

YENİ AY

İLK DÖRDÜN

Ay, Dünya ile Güneş
arasındayken oluşan evredir. Güneş, Ay’ın Dünya’dan görünmeyen yüzünü aydınlatır. Bu nedenle
Ay görünmez. Ay’ın görünmediği evreye yeni ay
denir.

Ay, Dünya etrafında
çeyrek tur döndüğünde
yarım daire şeklinde
görünür. Bu evreye ilk
dördün denir. Ay’ın
sağ tarafı aydınlıktır.

SON DÖRDÜN
Ay‚ Dünya etrafındaki turunun dörtte üçünü tamamlamıştır. Bu sırada ilk dördünde
de olduğu gibi‚ yarım daire
şeklinde görünür. Bu evreye
son dördün denir. Sol taraf
aydınlık görünür.

DOLUNAY
Güneş, Ay’ı tam karşıdan aydınlatır. Bu nedenle
Ay, yuvarlak görünür. Bu
evreye dolunay denir.
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Ünite Sonu Değerlendirme Soruları
A. Aşağıdaki tabloda verilen kavramları, boş bırakılan uygun yerlere yazınız.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dolunay

büyük

canlılar

katman

küre

uzak

ağır

dördün

Ay

Dünya

yeni ay

küçük

Ay………………………………………………………… şeklindedir.
Dünya’nın şekli ……………………………………………….. şekli gibi küreye benzer.
Güneş Dünya’ya Ay’dan daha ……………… olduğu için Ay ile Güneş aynı büyüklükte görülür.
Dünya, Ay’dan……………………………………………….tür.
Dünya, Güneş’ten………………………………. tür.
Dünya’nın gözle görülen ve görülmeyen …………………………. bulunur.
Dünya’nın en içteki katmanı ………………………….küredir.
Taş kürede ……………………….. yaşar.
Ay’ın görünmediği evresine …………………………… denir.
Ayın yarısının aydınlık olduğu evreler ilk ve son ………………….. evreleridir.
Ay’ın farklı şekillerde görünmesinin nedeni ……………….. nın etrafında dönmesidir.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarının başına “D” yanlış olanların başına “Y” harfini yazınız.
(    ) Dünya, Güneş ve Ay büyüklüklerine göre sıralandığında Dünya orta büyüklüktedir.
(    ) Dünya, Güneş ve Ay küp şeklindedir.
(    ) Dünya’nın gözle görülebilen katmanları hava, su ve taş küredir.
(    ) Dünya’nın katmanlarının en içte olanı çekirdektir.
(    ) Ay’ın tam göründüğü evresi yeni aydır.
(    ) Dünya’nın karanlık yüzünde kalan bir kişi geceyi yaşamaktadır.
(    ) Dünya Ay’ın etrafında dönmeyi 365 günde tamamlar.
(    ) Ay,v Güneş'ten aldığı ışığı yansıttığı için parlak görünür.
(    ) Ay’ı göremediğimiz evresi son dördündür.
(    ) Ay’ın evreleri dolunay, ilk dördün, son dördün ve yeni ay olarak adlandırılır.
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C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya Güneş ve Ay'ın ortak özelliğidir?
A) Büyüklükleri

B) Uzaklıkları

C) Şekilleri

D) Parlaklıkları

2. Aşağıdaki gök cisimlerinden hangisinin şekli diğerlerinden farklıdır?
A) Ay

B) Güneş

C) Meteor

D) Dünya

3. Aşağıdakilerden hangisinde Ay'dan büyük olan Güneş'in Ay'la aynı büyüklükte görünmesinin nedeni
açıklanmıştır?

A) Ay’ın Dünya’ya Güneş’ten daha uzak olması.
B) Güneş’in Dünya’ya  Ay’dan daha uzak olması.
C) Güneş’in ve Ay’ın şekillerinin küreye benzemesi .
D) Ay’ın yüzeyinde tümsek ve çukurlar olması.

4. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Dünya, Güneş ve Ay’ın büyüklükleri ve birbirlerine uzaklıkları yaklaşık olarak aynıdır.
B) Güneş’in Dünya’ya uzaklığı Ay’ınkinden azdır.
C) Dünya’nın şekli Güneş ve Ay gibi köşelidir.
D) Ay'ın evreleri tekrar eden bir olaydır.

5. Dünya’nın katmanlarının en içten dışa doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Ağır küre, Taş küre, Ateş küre, Hava küre, Su küre
B) Hava küre, Su küre, Taş küre, Ateş küre, Ağır küre
C) Ateş küre, Ağır küre, Taş küre, Su küre, Hava küre
D) Ağır küre, Ateş küre, Taş küre, Su küre, Hava küre,

6. Aşağıdakilerden hangisi taş kürenin özelliklerinden biri değildir?
A) Ateş kürenin üzerinde yer alır.
B) Göller, denizler, yer altı suları bu katmanı oluşturur.
C) İnsan, kuş gibi canlıların yaşadığı katmandır.
D) Maden ve kayaçlar bu katmandadır.
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7.  Güneşten gelen zararlı ışınlar bu katmanda süzülür.


Balinaların yaşam alanı bu katmandır.



Magma bu katmanda bulunur.

Yukarıda bazı katman özellikleri verilmiştir. Bu özellikler aşağıdaki katman özellikleri ile eşleştirildiğinde
hangisi açıkta kalır?
A) Hava küre

B) Su küre

C) Ağır küre

D) Ateş küre

C) Son Dördün

D) Tam Ay

8. Aşağıdakilerden hangisi Ay’ın evrelerinden biri değildir?
A) İlk dördün

B) Dolunay

	
  

9.

1

2

3

4

Ay’ın yeni ay evresinde olduğunu düşününüz. Ay’ın yeni ay evresinden sonraki görüntü sıralaması
yukarıdaki numaralandırılmış resimlere göre aşağıdakilerden hangisi olabilir?  
A) 1, 4, 3, 2

10.

  

B) 1, 2, 3, 4

C) 3, 1, 2, 4

D) 2, 4, 1, 3

Ay

Güneş

A
C
B

Dünya, Ay ve Güneş resimde verildiği konumlardır. Buna göre A, B ve C noktasındaki gözlemciler
için hangisi yanlıştır?
A) C gözlemcisi, gündüzü yaşamaktadır.
B) A gözlemcisi, Ay’ı son dördün evresinde görür.
C) C gözlemcisi, Ay’ı göremez.
D) B gözlemcisi, geceyi yaşamaktadır.
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Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları
1. ÜNİTE VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER
A. Aşağıdaki tabloda verilen kavramları, boş bırakılan uygun yerlere yazınız.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hücrenin ana bölümleri dışında sitoplazmada  yaşamsal olayları gerçekleştiren farklı yapılara organel denir.

•
•
•
•

Akciğerlerde dışarıdan gelen oksijen alveoller de  karbondioksit ile yer değiştirir.

Bitkiyi hayvan hücresinden ayıran özelliklerden biri şeklinin köşeli olmasıdır.
Organlar bir araya gelerek sistemler meydana getirir.
Kemiği dıştan saran ve enine büyümesini sağlayan yapıya kemik zarı denir.
Kan hücreleri kırmızı kemik iliğinde üretilir.
Kol ve bacak kemiklerimiz uzun kemik sınıfına girer.
Kemiklerin birbirine sürtünmesini engelleyen ve boyuna büyümesini sağlayan yapı kıkırdak dır.
Kafatasımızdaki kemikler birbirine oynamaz eklemlerle birleşir.
Görünüşü çizgili kas gibi fakat iseğimiz dışında çalışan kas çeşidinekalp kası denir.
Havadaki gerekli gazları hücrelere ulaştırmak ve atık gazları vücut dışına atmak için bir araya gelmiş sisteme
solunum sistemi denir.
Büyük kan dolaşımı kalbin sağ karıncık bölümünden başlar.
Vücudumuzda mikroplarla savaşan kan hücrelerine akyuvar denir.
Doku aralarına sızan plazmayı toplayarak tekrar kana kazandıran sisteme lenf dolaşım sistemi denir.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarının başına “D” yanlış olanların başına “Y” harfini yazınız.
(Y)

Atardamarlar, çok ince oldukları için vücudun en küçük noktalarına kadar gidebilir.

(Y)

Küçük kan dolaşımının amacı, besin ve oksijeni hücrelere taşımaktır.

(D)

Kanın içinde bulunduğu sıvıya kan plazması denir.

(D)

Soluk verme sırasında diyafram kubbeleşir.

(D)

Yutak, yemek ve soluk borularını bağlar.

(Y)

Mide kasları zıt çalışan kaslara örnektir.

(D)

Eklemler, oynar, yarı oynar ve oynamaz eklemler olarak sınıflandırılır.

(Y)

Kemiğin beslenmesini süngerimsi doku sağlar.

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. C

2. D

3. D

4. B

5. A

6. A

7. C

8. A

9. A

10. B
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2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET
A. Aşağıdaki tabloda verilen kavramları, boş bırakılan uygun yerlere yazınız.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kuvvetin tanımlanabilmesi için doğrultusu, yönü ve büyüklüğü bilinmelidir.
İki ya da daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi, tek başına yapabilen kuvvete net kuvvet denir.
Net kuvveti sıfır olan kuvvetlere dengelenmiş kuvvetler denir.
Net kuvveti sıfırdan farklı olan kuvvetlere dengelenmemiş kuvvetler denir.
Dengelenmiş kuvvetler etkisindeki cisim durur ya da sabit süratle hareket eder.
5 N doğu yönünde, 8 N batı yönünde kuvvetler etki eden cisim batı yönünde hareket eder.
Doğrultusu aynı yönleri zıt olan kuvvetlerin farkı bulunarak net kuvvet hesaplanabilir.
Bir cismin süratini belirlemek için zaman ve alınan yol bilinmelidir.
Birim zamanda alına yol miktarısürat olarak tanımlanabilir.
5 saniyede 20 metre yol alan bisikletli, 10 saniyede 30 metre yol alana göre daha hızlı hareket
etmiş olur.
B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarının başına “D” yanlış olanların başına “Y” harfini yazınız.
(Y) Sandalyede oturan bir çocuk, dengelenmemiş kuvvetler etkisindedir.
(D) Net kuvvet, cisme etki eden kuvvetlerin yaptığı etkiyi, tek başına yapabilir.
(D) 20 m/s sabit süratle giden bir araç, dengelenmiş kuvvetler etkisinde olabilir.
(Y) Sadece doğrultuları ve yönleri aynı olan kuvvetler, eşit olabilir.   
(Y) Dengelenmemiş kuvvet etkisindeki cisim, mutlaka süratlenir.
(Y) Birim zamanda daha az yol alan araç, daha süratlidir.  
(Y) Sürat ile alınan yolun çarpımı zamanı verir.
(D) 80 metreyi 5 saniyede koşabilen koşucunun sürati 16 m/s’dir.
(Y) Aynı doğrultulu kuvvetlerin bileşkesini doğru hesaplayabilmek için büyüklüklerini bilmek yeterlidir.
(D) Daldan düşen bir elma dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir.
C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1.A

2.D

3.B

4.B

5.D

6.A

7.B

8.C

9.A

10.C
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3. ÜNİTE MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
A. Aşağıdaki tabloda verilen kavramları, boş bırakılan uygun yerlere yazınız.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maddeler taneciklerden den oluşmuştur.
Katı maddelerin tanecikleri arasındaki boşluklar yok denecek kadar azdır.
Gazların tanecikleri arasında boşluklar olduğu için sıkıştırılabilir ler.
Katı maddelerin tanecikleri sadece titreşim hareketi yapabilir.
Sıvıların belli bir şekli yoktur fakat belli bir hacmi vardır.
Demirin paslanması kimyasal değişimdir.
Maddenin kimliğini kaybetmeden geçirdiği değişime fiziksel değişim denir.
Belli bir hacim içindeki madde miktarına yoğunluk denir.
Mantar suda yüzer. Bunun nedeni mantarın yoğunluğunun suyunkinden  küçük olmasıdır.
Yoğunluk maddeler için ayırt edici bir özelliktir.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarının başına “D” yanlış olanların başına “Y” harfini yazınız.
(D) Maddeler, taneciklerden oluşur.
(Y) Gazlar, sadece öteleme ve titreşim hareketi yapar.
(Y) Katıların belli bir hacmi vardır ama belli bir şekli yoktur.
(D) Bir maddenin sıkıştırılabilmesi için tanecikleri arasında boşluk olması gerekir.
(D) Taneciklerin arasındaki boşluk ile maddenin hâlleri arasında ilişki vardır.
(Y) Mumun erimesi kimyasal bir değişimdir.
(Y) Fiziksel değişimlerde, madde bir daha eski hâline dönemez.
(D) Maddede değişim sırasında, renk değişimi, gaz ve koku çıkışı olmuşsa madde kimyasal değişim
geçirmiştir.
(D) Bir maddenin kütlesi hacmine oranlanırsa o maddenin yoğunluğu bulunur.
(Y) Zeytinyağının yoğunluğu sudan büyük olduğu için zeytinyağı suyun üstünde kalır.
C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1.A

2.C

3.D

4.B

5.C

6.B

7.D

8.B

9.C    

10.A
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4. ÜNİTE IŞIK VE SES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A. Aşağıdaki tabloda verilen kavramları, boş bırakılan uygun yerlere yazınız.
Işığın bir yüzeye çarparak geldiği ortama geri dönmesine yansıma denir.
Yüzeylerin parlak olması, gelen ışığın daha fazla yansıtılmasına neden olur.
Düzgün yüzeyler düzgün yansımaya neden oldukları için net oluşturur.
Işık kaynağından yayılan ışığa ışık ışını  denir.
Gelen ışının yansıtıcı yüzeye çarptığı noktadan yüzeye çizilen dik doğruya yüzeyin normali denir.
Yansıtıcı yüzeye çarptıktan sonra aynı ortama geri dönen ışına yansıyan ışın denir.
Yansıtıcı yüzeye dik ışın gönderilirse ışın kendi üzerinden geri yansır.  
Sesin maddeler içindeki hareketine sesin yayılması  denir
Ses dalgalarının sert bir engele çarparak tekrar kaynağına dönmesine yankı denir.
Sesin bir kısmının maddeler tarafından emilmesine soğurulma denir.
B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarının başına “D” yanlış olanların başına “Y” harfini yazınız.
(D) Yansıma olayı ışığın yüzeyden geçemediği durumlarda meydana gelir
(Y) Dağınık yüzeye gelen ışınlar aynı açıyla yansır.
(D) Gelen ışın, yüzeyin normali ve yansıyan ışın aynı düzlemdedir.  
(Y) Yansıma açısı, ayna ile yansıyan ışının arasındaki açıdır.
(D) Aynayla gelen ışın 35°’lik açı yapıyorsa yansıma açısı 55°’dir.
(Y) Yansıma yapan ses mutlaka kaynağına geri döner.
(D) Sesi en iyi soğuran madde, içinde hava boşlukları çok olan maddedir.
(D) Yapıların içlerinde kullanılacak perde, halı, kilim, duvar kâğıdı,  gibi yumuşak ve gözenekli
maddeler sesin soğurulmasını sağlar.
(D) Ses yalıtımı yapmak gürültü kirliliğinden korunma yollarındandır.
(D) Ses ve ışık bir engele çarptığında yansıma özelliğine sahiptir.
C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1.D

2.A

3.C

4.C

5.A

6.A

7.D

8.B

9.B

10.B
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5. ÜNİTE BİTKİ VE HAYVANLARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME
A. Aşağıdaki tabloda verilen kavramları, boş bırakılan uygun yerlere yazınız.
Canlılar neslinin devamı için kendine benzer canlılar oluşturmasına üreme denir.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canlıların üremelerini sağlayan hücrelere, üreme hücreler denir.
Erkek üreme hücresine sperm dişi üreme hücresine yumurta denir.
Eşey hücreleri ile gerçekleşen üremeye eşeyli üreme denir.
Eşey hücrelerinin çekirdeklerinin birleşmesine döllenme denir.
Bitkide erkek üreme hücresine polen denir.
Eşey hücreleri olmadan gerçekleşen üremeye eşeysiz üreme üreme denir.
Tohumun etrafında besin biriktirmesi ile meyve oluşur.
Canlının vücudundan oluşan çıkıntıların kopmasıyla oluşan üremeye, tomurcuklanma denir.
Bitkilerin çimlenmesi için hava su ve sıcaklık gereklidir.
Yavru canlıların ana canlıya benzemek için geçirdiği değişime başkalaşım denir.
Balıklar, sperm ve yumurtaları canlı vücudu dışında birleştiği için dış döllenme yaparlar.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarının başına “D” yanlış olanların başına “Y” harfini yazınız.
(D) Sperm hareketli, yumurta hareketsizdir.
(D) Kedi, köpek, balık eşeyli üreyen canlılardır.
(Y) Çiçeğin polenlerinin yumurtayla birleşmesi sonucu tozlaşma olayı gerçekleşir.
(Y) Bitkilerin dal, yaprak gibi kısımlarından yeni bitki meydana getirmesine yenilenme denir.
(D) Tek hücreli canlılarda üreme bölünerek olur.
(D) Bitkilerde üreme, döllenme, tozlaşma, embriyo, tohum, yeni bitki sırasıyla gerçekleşir.
(D) Yumurtlayarak çoğalan canlılarda iç döllenme dış gelişim görülür.
(D) Balina ve yunus suda yaşadığı hâlde doğurarak ürerler.
(Y) Bütün kuşlar doğurarak ürerler.  
(D) Yılanlar iç döllenme, dış gelişme yapar.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1.A

2.D

3.C

4.C

5.A

6.C

7.C

8.A

9.C

10.D
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6. MADDE VE ISI
A. Aşağıdaki tabloda verilen kavramları, boş bırakılan uygun yerlere yazınız.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Isı alan maddelerin taneciklerinin hareket enerjisi artar.

Isı akışı sıcak maddelerden  soğuk maddelere doğrudur.
Sıcaklığı farklı olan maddeler arasında ısı alış verişi gözlenir.
Yanma özelliğine sahip olan ve çevresine ısı veren maddelere yakıtlar denir.
Isıyı kolay ileten maddelere ısı iletkeni denir.
Rüzgar, güneş, jeotermal enerjileri yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.
Kışın üşümemek, yazın sıcaktan bunalmamak için binaların dışına mantolama yapmalıyız.
Binalardaki ısı kaybını yavaşlatma işlemine ısı yalıtımı denir.
Kömür, petrol, doğal gaz gibi yakıtlara fosil yakıtlar denir.
Çevreyi kirletmeyen yakıtlar yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarının başına “D” yanlış olanların başına “Y” harfini yazınız.

(D) Isı akışı, sıcak maddelerden soğuk maddelere doğrudur.
(D) Isı alan taneciklerin hareket enerjsi artar.
(Y) Isı alan maddelerin yoğunlukları artar.
(D) Aralarında ısı alış verişi olan iki maddenin son sıcaklıkları kesinlikle aynıdır.
(Y) Kışın oturulan tahta bank demir banktan daha soğuk hissedilir.
(Y) Binaların dış cepheleri demir olsaydı, ısı yalıtımı daha iyi olurdu.
(Y) Petrol, yenilenebilen yakıtlardandır.
(D) Kömür, odun katı yakıtlardandır.
(D) Güneş’ten gelen ışınlar ısıyı Dünya’ya ulaştırır.
(D) Tencereler metalden, sapları ısı yalıtımı için plastik ya da tahtadan yapılır.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. C

2. D

3. A

4. B

5. B

6. C

7. A

8. D

9. C

10. A

11. D

12. A

195

             13. B

7. ÜNİTE ELEKTRİĞİN İLETİMİ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A. Aşağıdaki tabloda verilen kavramları, boş bırakılan uygun yerlere yazınız.
Elektrik enerjisini ileten maddelere iletken denir.
Porselen, cam, plastik gibi maddeler yalıtkan maddelerdir
Elektrik enerjisinin akışına karşı gösterilen zorluğa direnç denir.
Aslında yalıtkan olan gazlar yıldırım ve şimşek olaylarında olduğu gibi iletkenlik kazanabilir.
Doğal yalıtkan maddeler aslında dirençleri büyük olan maddelerdir.
Direncin büyüklüğü dirençölçer ile ölçülür.
Direncin birimi ohm’dur.
Dirençlerin büyüklüğü kesit alanına, uzunluğuna ve cinsine bağlıdır.
Büyüklüğü değiştirilebilen dirençlere reosta denir.
Devrede test uçlarını tuzlu suya daldırırsak ampul yanar

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” harfini yazınız.
(D) Yalıtkan maddelerin dirençleri büyüktür.
(Y) Elektrik enerjisinin geçişini zorlaştırmak için iletkenin kesit alanı genişletilmelidir.
(Y) Reosta kullanılan bir devreden akım geçmez.
(D) Metaller iyi iletkenlerdir.  
(D) İletkenlerin ve yalıtkanların dirençleri vardır.
(Y) Şekerli su elektriği iletir, sirke iletmez.
(D) Ampulün içinde flaman denilen bir direnç bulunur.
(Y) Her devre elemanının sadece bir ucu vardır.
(D) Elektrik enerjisine bakır tel, nikel-krom telden daha az direnç gösterir.
(D) Yalıtkan sıvılar, yüksek elektrik enerjisi etkisiyle iletkenlik kazanabilir.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. A

2. A

3. C

4. A

5. D  

6. C

7. D

8. B

9. D

10. B
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8. ÜNİTE DÜNYAMIZ, AY VE YAŞAM KAYNAĞIMIZ GÜNEŞ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A. Aşağıdaki tabloda verilen kavramları, boş bırakılan uygun yerlere yazınız.
Ay küre şeklindedir.
Dünya’nın şekli Ayın şekli gibi küreye benzer.
Güneş Dünya’ya Ay’dan daha uzak olduğu için Ay ile Güneş aynı büyüklükte görülür.
Dünya, Ay’danbüyüktür.
Dünya, Güneş’tenküçüktür.
Dünya’nın gözle görülen ve görülmeyen katmanları bulunur.
Dünya’nın en içteki katmanı ağırküredir.
Taş kürede canlılar yaşar.
Ay’ın görünmediği evresine yeni ay denir.
Ayın yarısının aydınlık olduğu evreler ilk ve son dördün evreleridir.
Ay’ın farklı şekillerde görünmesinin nedeni Dünya'nın etrafında dönmesidir.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarının başına “D” yanlış olanların başına “Y” harfini yazınız.
(D) Dünya, Güneş ve Ay büyüklüklerine göre sıralandığında Dünya orta büyüklüktedir.
(Y) Dünya, Güneş ve Ay küp şeklindedir.
(D) Dünya’nın gözle görülebilen katmanları hava, su ve taş küredir.
(D) Dünya’nın katmanlarının en içte olanı çekirdektir.
(Y) Ay’ın tam göründüğü evresi yeni aydır.
(D) Dünya’nın karanlık yüzünde kalan bir kişi geceyi yaşamaktadır.
(Y) Dünya Ay’ın etrafında dönmeyi 365 günde tamamlar.
(D) Ay Güneş'ten aldığı ışığı yansıttığı için parlak görünür.
(Y) Ay’ı göremediğimiz evresi son dördündür.
(D) Ay’ın evreleri dolunay, ilk dördün, son dördün ve yeni ay olarak adlandırılır.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. C

2. C

3. B

4.D

5. D

6. B

7. C

8. D

9. A

10. B
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SÖZLÜK
A
adrenalin: Korku, heyecan, coşku gibi durumlarda böbreküstü bezinden salgılanan hormon.
antibiyotik:  Bakterilerin neden olduğu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç.
antikor: Özel bir antijene cevap olarak B lenfositleri ve plazma hücreleri tarafından meydana getirilen
ve bağışıklıktan sorumlu olan glikoprotein yapısındaki maddeler. İmmunoglobulinler (IgG, IgM, IgA, IgD
ve IgE tipleri) ve bunların alt grupları gibi kazanılmış bağışıklık elemanları.
asbest: Ateşte özelliği değişmeyen ve kırılmadan bükülebilen bir mineral.
akım: Hava, su gibi akışkan maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi,
cereyan.
atom: Maddenin özelliğini taşıyan en küçük birim.
B
bileşik: Farklı tür atomların bir araya gelerek oluşturduğu saf madde.
bisturi: Laboratuarda kullanılan keskin bıçak.
C-Ç
çiçek: Çiçekli bitkinin üreme organı.
D
diseksiyon küveti: Herhangi bir canlının iç yapısını görmek için kullanılan küvet.
direnç: Bir nesnenin elektrik akımına karşıdurma özelliği, mukavemet, rezistans.
doku: Aynı görevli benzer yapılı hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşan hücreler topluluğu.
E
ekoloji: Canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya birlikte inceleyen bilim dalı.
element: Aynı tür atomların bir araya gelerek oluşturdukları saf madde.
enfeksiyon: Bakteri, virüs, mantar gibi canlıların organizmaya girmesi durumu.
F
filaman: Elektrik ampullerinden akım geçtiğinde akkor duruma gelen ince iletken tel.
fiziksel değişim: Maddenin çeşitli olaylar sonucu kimliğinin aynı kalıp, dış görünüşünde meydana gelen
değişim.
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G
gerilim: Bir iletkenin uçlarıarasındaki gizil güç farkı, potansiyel farkı, voltaj.
H
hemoglobin: Organizmanın hücreleri arasında gaz alış verişini sağlayan alyuvarların yapısındaki madde.
hipotez: Deneylerle henüz yeter derecede doğrulanmamış ancak doğrulanacağı umulan teorik  düşünce.
hormon: İç salgı bezleri (endokrin bezler) tarafından salgılanıp kana verilerek vücudun başka bölgesindeki hücre ya da hücre gruplarını faaliyete geçiren, kimyasal yapılarına göre (peptitler, proteinler, steroitler) ve etki şekillerine göre (faaliyeti hızlandırıcı ve azaltıcı) gruplandırılan, başta beyin olmak üzere
eşey organları, adrenal bezler, tiroit, pankreas vb. gibi organlardan salgılanan birincil haberci maddeler.
hücre: Canlıları oluşturan canlılık özellikleri gösteren en küçük yapı ve işlev birimi.
J
jeotermal: Yeraltında bulunduğu veya yer altından geçtiği için sıcaklığı yüksek olan.

I–İ
ısı iletkeni: Isıyı iyi ileten madde.
ısı yalıtımı: Ortamlar arasındaki ısı alış verişinin engellenmesi veya yavaşlatılması.
ısı yalıtkanı: Isıyı iyi iletmeyen madde.
ışıldak: Varlıkları aydınlatarak görülmelerini sağlayan yapay ışık kaynağı.
ışıma: Isının tanecikler olmadan yayılması.
iletim: Taneciklerin çarpışmasıyla ısının yayılması.
iletken: Elektrik akımı, ısı, gaz vb. ni bir yerden başka bir yere aktaran madde.

K
karışım: Farklı tür taneciklerin, farklı veya aynı tür atom içerecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşturduğu saf olmayan madde.
kimyasal değişim: Maddenin çeşitli olaylar sonucu kimliğini yitirip, başka özelliklere sahip olması.
konveksiyon: Hareket eden gaz veya sıvı ile ısının bir yerden diğer yere taşınması.
kronometre: Süreölçer.
kukla: Hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak veya eldiven gibi bir kesiti kullanarak
bir perdenin üzerinden oynatılan, bez, karton vb. hafif nesnelerden yapılmış insan ve hayvan figürleri.
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L
lazer kalemi: Yüksek enerjili ışık oluşturan yapay ışık kaynağı.
levha: Bilgilendirmek için belirli bir yere asılan yazı.

M
magma: Yerin içinde, sıvı veya hamur kıvamında uçucu gazlarla doymuş olarak bulunan eriyik.
meteoroloji: Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmelerini, rüzgâr, yıldırım, yağmur, dolu vb. olayları
inceleyen fizik dalı, hava bilgisi.
molekül: Aynı veya farklı türdeki birden fazla atomun bir araya gelmesiyle oluşan atom kümesi.
kas tabakası olmak üzere üç tabakadan oluşan sindirim kanalının içini astarlayan tabaka.
multimetre: Akım, direnç, potansiyel farkı ölçebilen alet.

O–Ö
obruk: İçinde su biriken çukur yer, doğal kuyu.
organ: Organizma içinde özel görevleri olan ve dokulardan oluşmuş, karaciğer; böbrek, kalp gibi yapılar.
organik: Doğal yolla yapılan.
organel: Hücrenin içinde belirli görevleri yapmak üzere özelleşmiş olan küçük yapı.
organizma: Birlikte çalışan sistemlerin bir araya gelmesiyle oluşan birim.
özdeş: Nitelik bakımdan aynı olan, bütün özellikleri bakımından benzer olup ayırt edilemeyen.

P
parkur: Binicilik, bisiklet, atletizm gibi kimi yarış ve koşularda yarışmaların yapıldığı yol.
pinpon topu: Masa tenisi topu.
preparat: Lam ve lamel arasında yer alan doku ya da hücre örnekleriyle hazırlanan nesne.

R
radar: Genellikle uçak ve gemilerde kullanılan cisimlerin uzaklığını ve yerini belirlemeye yarayan cihaz.
reçine: Çam, elma, erik gibi bazı odunlu bitkilerin salgıladıkları katı ya da yarı akışkan, yarı saydam,
suda çözülmeyen salgı maddeleri.
reosta: Elektrik akımının şiddetini azaltıp çoğaltmaya yarayan araç, dimmer.
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S–Ş
sera etkisi: Atmosferde bulunan bazı gazlardan dolayı Dünya’nın gündüz çok ısınmaması, gece ise çok
fazla soğumaması durumu.
sistem: Birlikte çalışan organların bir araya gelmesiyle oluşan birim.
şehir cereyanı: Değeri 220 volt olan elektrik akımı.

T
tungsten: Simgesi W, atom numarası 74, atom kütlesi 184 g, e.n. 3400°C, ve VI B grubu bir geçiş elementi olan, elktrik kablolarında filaman olarak, mıknatıslarda temel bileşen olarak kullanılan, hidroflorik
ve HNO3 karışımında çözünen, gümişi renkte, WO3 filmi ile korunmuş, kimyaca oldukça inert bir metal.

Y
yalıtım:  Elektrik akımının olumsuz etkilerini önlemek için, iletkeni kauçuk, lâstik, porselen vb. ile kaplama, yalıtma.
yalıtkan: Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör.
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