İLKÖĞRETİM

4

FEN VE TEKNOLOJİ

DERS VE
ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI
1. KİTAP
YAZARLAR
Mehtap AGALDAY
Hatice Kübra AKÇAM
İnciser İPEK
Fatma KABLAN

DEVLET KİTAPLARI
BEŞİNCİ BASKI

……………………., 2014

M‹LLÎE⁄‹T‹M BAKANLI⁄I YAYINLARI .......................................................................... : 4856
DERS K‹TAPLARI D‹Z‹S‹.................................................................................................. : 1440
14.?.Y.0002.4024

Her hakk› sakl›d›r ve Millî E¤itim Bakanl›¤›na aittir. Kitab›n metin, soru ve ﬂekilleri
k›smen de olsa hiçbir surette al›n›p yay›mlanamaz.

EDİTÖR
Doç. Dr. Gülşen LEBLEBİCİOĞLU
DİL UZMANI
İsmail Emre YILMAZ
ÖLÇME-DEĞERLENDİRME UZMANI
Dr. Nurcan ATEŞOK DEVECİ
GÖRSEL TASARIM
Emel TOKER
N. Özgür ÜNAL
İhsan TÜRK
REHBERLİK UZMANI
Nurten ÖZBAN
PROGRAM GELİŞTİRME UZMANI
Sonay OSMANAĞAOĞLU

ISBN 978-975-11-3414-1

Millî E¤itim Bakanl›¤›, Talim ve Terbiye Kurulunun 18.12.2009 gün ve 289 sayılı kararı ile ders kitabı
olarak kabul edilmiﬂ, Destek Hizmetleri Genel Müdürlü¤ünün 28.03.2014 gün ve 1310094 sayılı yazısı
ile beﬂinci defa 374.593 adet basılmıﬂtır.

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

GENÇLİĞE HİTABE
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini,
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en
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

DERS
KİTABI

Merhaba Sevgili Çocuklar,
Bilim ve bu işle uğraşan insanlar olmasaydı dünyamız acaba nasıl olurdu?
Yorucu, biraz da sıkıcı bir günün ardından zihninizde uçuşan bilgilerle okuldan
çıkarak evinize doğru gidiyorsunuz. Her gün yürüdüğünüz yollarda hiç araba olmadığını
fark ediyorsunuz. Bu duruma bir anlam veremiyorsunuz. Evinize ulaştığınızda ailenizi
gaz lambasının ışığında sohbet ederken buluyorsunuz. Daha önce bu lambayı sadece
resimlerde görmüştünüz. Ne ilginç değil mi? Mutfağa gittiğinizde ise odun ateşinde kaynayan
tencereyi görüyorsunuz. Ocak ve bulaşık makinesi ortadan kaybolmuş. Adeta geçmişe
yolculuk yapıyorsunuz. Hemen İnternete bağlanıp bu garip olayların sebebini öğrenmek
istiyorsunuz. Odanıza gittiğinizde bilgisayarınızın da yok olduğunu görüyorsunuz.
Anneniz bu konuda mutlaka bir şeyler biliyor olmalı. Ona defalarca sesleniyorsunuz.
Artık gücünüzün tükendiğini hissettiğiniz bir anda annenizin şefkatli sesiyle bu rüyadan
uyanıyorsunuz. Evet, bu durum neyse ki sadece kötü bir rüyaydı. Ama bilimle uğraşan
insanlar olmasaydı bu rüya gerçek olabilirdi.
Bilim insanlarının yaptıkları icatlarla hayatımızı ne kadar kolaylaştırdıklarını fark ettiniz
mi? Siz de bir bilim insanı olmak istemez misiniz? Unutmayın ki hayal ettikten, istedikten ve
çalıştıktan sonra hiçbir şey zor değildir. Bilimin heyecan verici dünyasını keşfetmek, daha
derinden öğrenmek istiyorsanız bilim insanı olmayı amaçlamalısınız. Ders kitabımızda
yer verdiğimiz bölüm, konu ve etkinliklerle bilime, bilim insanlarının dünyasına sizlerin
ilgisini çekmeyi amaçladık.
Fen ve teknoloji dersi ile tanışmaya hazır mısınız? Bu derste neler yapacağımızı arka
sayfadaki şemayı hep birlikte inceleyerek görelim.
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MERAK
EDİYORUZ!
Öğreneceğimiz kavramlarla
ilgili çarpıcı gözlemler, etkinlikler
yapacağız. Etkinliklerde gördüğümüz
olaylarla ilgili fikirlerimizi söyleyelim.
Gördüklerimiz hakkında yeni sorular
soralım. Öğretmenimiz ilginç sorular
sorabilir. Bu soruları cevaplamaya
çalışalım. Çekinmeyelim!

UZMANLAŞIYORUZ!!
Öğrendiğimiz kavramla
ilgili etkinlikler ve araştırmalar
yapacağız. Böylece o konuyu daha
derinlemesine öğrenerek konunun
uzmanı hâline geleceğiz. Öğrendiğimiz
kavramların günlük hayatımızda nerelerde
karşımıza çıktığını düşünelim. Etkinlik
ve araştırmalarımızdaki olayları
yeni öğrendiğimiz kavramlarla
açıklamaya çalışalım.

ÖĞRENDİKLERİMİZİ
GÖSTERİYORUZ!
İşlediğimiz kavramı öğrendiğimizi
öğretmenimize gösterme zamanı.
Öğretmenimizin verdiği görevleri iyi bir şekilde
yapmaya, sorularını cevaplamaya çalışalım.
Derslere katılalım. Yaptığımız ek çalışmalar varsa
öğretmenimize gösterelim. Yapılacak sınavlara iyi
hazırlanalım. Konu ve ünite sonlarındaki soruları
doğru şekilde cevaplamaya çalışalım. Ancak bu
şekilde öğretmenimiz bizim, öğrenmemiz
gerekenleri ne kadar iyi öğrendiğimizi
anlayabilir.

KEŞFEDİYORUZ!
Çeşitli etkinlikler yaparak
öğrenmekte olduğumuz kavramın
değişik özelliklerini keşfedeceğiz.
Keşfettiklerimizi defterimize dikkatlice
yazalım. Etkinliklerde gözlemlediğimiz
olayın neden o şekilde gerçekleştiğini
açıklamaya çalışalım. Açıklamalarımız
doğru olmayabilir. Bundan daha doğal
ne olabilir ki? Unutmayalım,
öğrenmeye yeni başladık.

AÇIKLIYORUZ!
Keşfettiğimiz bilgileri
birleştirelim. Sorulan soruları
etkinliklerde öğrendiğimiz
bilgilerle cevaplamaya çalışalım.
Öğretmenimizin yapacağı açıklamaları
can kulağıyla dinleyelim. Anlamadığımız
yerleri öğretmenimize soralım. Artık
incelediğimiz olayları bilimsel olarak
açıklayabilmemiz gerekiyor.
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GÜVENLİĞİMİZ İÇİN
Hey çocuklar, burada durun bakalım! Bu kitap çeşitli etkinlikler içermektedir. Kitabı okumaya
başlamadan önce dikkatle beni dinleyin! Bilimsel araştırmalarda güvenlik her şeyden önemlidir.
Etkinlikleri yapmaya başlamadan önce talimatları okuyun ve her şeyin elinizin altında olduğundan
emin olun. Bu şekilde eğlenerek öğrenirken güvenlik kurallarına da dikkat etmiş olursunuz. Bu
kitaptaki çoğu etkinlikte bazı uyarı işaretleri bulunmaktadır. Bunların ne anlama geldiğini aşağıdaki
rehberi okuyarak iyice anlayın. Daha sonra kitabı okumaya devam edebilirsiniz.

GÜVENLİK REHBERİ

u gözlük ve eldiven kullanın.
Kimyasal maddelerle çalışırken koruyuc
.
iniz kimyasal maddelere dokunmayın
• Tanımadığınız, özelliklerini bilmediğ
zden yardım alın. Isıtma işleminde kul• Isıtma işlemi yaparken öğretmenini
anıklı maddelerden yapılması gereklanacağınız cam malzemelerin ısıya day
e soğumadan kesinlikle dokunmayın.
tiğini unutmayın. Sıcak cam malzemeler
i kullanmayın. Isıttığınız cam malzeÇatlamış veya kırılmış cam malzemeler
meleri soğuk zemine bırakmayın.
in kuru olmasına dikkat edin. Kablosu
• Elektrikli aletleri kullanırken elleriniz
trikli aletlerle işiniz bittiğinde aletin
yıpranmış malzemeler kullanmayın. Elek
i unutmayın.
düğmesini kapatıp fişini prizden çekmey
çalışma ortamınızı temiz ve düzenli
Çalışmalarınızı tamamladıktan sonra

•

bırakmayı unutmayın!

Etkinlik sırasında eldiven kullanılması
gerektiğini hatırlatan uyarı işaretidir.
Gözler için tehlike olduğunu gösteren
uyarı işaretidir.
Etkinliklerde kullanılacak cam malzemelerin kırılabileceğini gösteren
uyarı işaretidir.
Kesici ve delici araçların kullanıldığı
durumlarda dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatan uyarı işaretidir.
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Çalışmalar sırasında ellerimizi yıkamamız gereken durumların bulunduğunu hatırlatan uyarı işaretidir.
Kimyasal maddeleri kullanırken
dikkatli olunması gerektiğini belirten işarettir.
Ateşten korunmak için tedbir alınması gerektiğini gösteren uyarı
işaretidir.
Elektrikli aletler kullanılırken dikkat
edilmesi gerektiğini gösteren uyarı
işaretidir.

DERS KİTABIMIZIN TANITIM ŞEMASI
Ünite Girişleri
Ünitenin numarası, adı ve ünitede yer alan konular
belirtilmiştir. Kitapta yedi tane ünite vardır. Üniteler için
yeşil, mavi, pembe ve turuncu renkler kullanılmıştır. Kitapta
sayfa numaraları, sayfanın alt köşesinde ve ünite renginde
verilerek ünitelerin kolaylıkla ayırt edilmesi sağlanmıştır.

Fotoğraflar, Resimler ve Metinler
Dünya’mızı Tanıyalım
Gezegenimiz Dünya

5.
Ünite

GEZEGEN‹M‹Z
DÜNYA

Ünite giriş sayfasındaki fotoğraflarla,
ünitenin bir özelliği ya da günlük
hayattaki bir uygulaması gösterilmiştir.
Metinlerde ise üniteyle ilgili günlük
hayatta karşılaşılan ya da bilinen bazı
olaylar, bunlarla ilgili merak edilebilecek sorular verilerek ünitenin içeriği
ve amaçları belirtilmiştir.

KONULAR
1

Dünya’mızı Tanıyalım

2

Dünya’mızın Yapısında Neler Var?

Dünya’mızı ne kadar tanıyoruz? Fotoğrafı inceleyerek Dünya’mızı hangi yapıların
oluşturduğunu söyleyebilir miyiz? Peki, sadece çevremizi gözlemleyerek Dünya’yı
oluşturan yapıların neler olduğunu öğrenebilir miyiz? Acaba Dünya’mızı yeterince derin
kazsak nereye ulaşırız? Onun içinde kim bilir neler görür, neler buluruz?
Dünya’mız yaşam için gereken her şeye sahiptir. Yaşayabilmek, barınabilmek,
yürüyebilmek vb. için ona ihtiyaç duyar›z. Bu üniteyle Dünya’mızı yakından tanımak çok ilgi
çekici ve eğlenceli olacak. Şimdi Dünya’daki gezintiye başlamak için sayfayı çevirelim.

Çalışma Kitabına Gidelim

E. 1
s. 96
E. 2
s. 97

158

159

Ders kitabı içinde çalışma kitabına
gitmeniz gereken durumlarda karşılaşacağınız bu simgede üstteki sayı çalışma kitabındaki kaçıncı etkinlik olduğunu,
alttaki sayı ise etkinliğin kaçıncı sayfada
olduğunu gösterir.

Güvenlik Logoları
Başlamak İçin
Konu Girişleri

Etkinlik sırasında kullanılacak
araç ve gereçler etkinlik çerçevesinin içinde bulunan sarı bir
zemin üzerinde sıralanmıştır.

Konu numarası ve adı belirtilmiştir.

Etkinlik sırasında güvenliğimiz
açısından
dikkat
etmemiz
gereken durumları ve alınacak
önlemleri belirten uyarı işaretleri
verilmiştir.

Maddelerin Özellikleri
Maddeyi Tan›yal›m

Anahtar Kavramlar
Bu konuda öğrenilecek temel kavramlar
verilmiştir.
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1.

Maddenin Özellikleri

Anahtar Kavramlar
• madde
• eﬂya
• saydam
• parlak
• esnek
• cisim
• malzeme

Eşya mı? Sen malzeme
değil miydin?

Ayna ayna söyle bana, masada
dolapta baktığın her alanda var
mı benden daha çok kullanılan
bir eşya?

1. MERAK EDİYORUZ
Konu girişlerinde o konunun özelliğini ya da
hayatımızdaki bir uygulamasını gösteren
fotoğraflara, resimlere yer verilerek günlük
hayatımızda karşılaştığımız ya da bildiğimiz bazı olaylar anlatılmıştır. Neden ve
nasıl olduğunu merak ettiğimiz bu olaylar,
burada verilen sorularla sorgulanmıştır.

ETK‹NL‹K

‹stasyonlarda Ö¤renelim

Söylenmedikçe maddelerin tadına bakmayınız!
Birlikte Yapalım
Bafllamak ‹çin
Dörder kiﬂilik gruplara ayr›lal›m. Aﬂa¤›daki istasyonlarda verilen özellikleri okuyal›m. Grubumuzla her istasyona
 beﬂer adet
u¤rayarak maddelerin özelliklerini belirleyelim. Bu özellikplastik top, su,
leri defterimize hazırlayacağımız çizelgenin ilgili bölümüne
kalem, silgi,
yazalım (Örnek çizelge aşağıda verilmiştir.).
bardak, portakal
1. ‹stasyonda;
vb. maddeler
Maddelerin kokulu mu kokusuz mu olduğu veya nasıl
koktuğunu,
2. ‹stasyonda;
Maddelerin parlaklık, saydamlık-opaklık, sağlamlık,
pürüzlülük vb. özellikleri,
3. ‹stasyonda;
Esneklik, sağlamlık, yumuşaklık, kırılganlık, pürüzlülük
vb. özellikleri,
4. ‹stasyonda;
Maddelerin bir yere vuruldu¤unda çıkaracakları sesler
ile ilgili özellikleri belirleyelim (K›r›labilecek malzemeleri bir yere vururken dikkatli
olal›m.).
Ne Oldu?
Madde adı

1. ‹stasyon

2. ‹stasyon

3. ‹stasyon

4. ‹stasyon

Plastik top
Su

Oooo, saydam ve kırılgan
olduğun kadar akıllısın da.

Kalem
Bardak
Portakal

Etrafımıza baktığımızda kullandığımız eşyalar, tükettiğimiz gıdalar ve hayatımız için
gerekli daha birçok madde birbirinden ne kadar da farklı görünüyor değil mi? Bunun sebebi
maddelerin çok çeşitli özelliklere sahip olmasıdır. Yukar›daki karikatürü inceleyelim.
• Tahta takoz ve aynanın sahip olduğu özellikler nelerdir?
• Bu özellikleri hangi duyu organlarımızla algılarız?
• Tahta takoz bir eşya mı, yoksa malzeme midir? Peki, ayna hakkında ne söyleyebiliriz?
Hayatımız için gerekli olan çeşitli aletlerin, eşyaların, malzemelerin yapımında
maddelerin farklı özelliklerinden yararlanılır. Yapacağımız bir etkinlikle maddeleri daha
yakından tanımaya çalışalım.

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

• ‹stasyonlarda belirtilen özellikleri, hangi duyu organlarımızla algılarız?
• Maddelerin hangi özelliklerini, birden fazla duyu organ›m›zla algılarız?
• Etkinlikteki maddelerden hangileri, benzer özelliklere sahiptir (Bunun için her bir
istasyonda aynı özelliği taşıyan maddeleri düşünelim.)?
• Bir madde birden fazla özelliğe sahip olabilir mi? Örneğin, etkinliğimizde hem
yumuﬂak hem de esnek olan bir madde var m›d›r? Belirtelim.
• Etkinlikte keşfettiğimiz özellikler dışında, maddelerin başka hangi özelliklerinden
bahsedebiliriz?
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2. KEŞFEDİYORUZ
Bu bölümde merak ettiğimiz olayları araştırabilmemiz, bunların neden ve nasıl olduğunu
keşfedebilmemiz için ünite rengindeki çerçeveler içinde etkinlikler verilmiştir. Etkinlikleri yaparken
özgürce düşünerek olay hakkında tahminlerde bulunabilir, tahminlerimizi test edebilir, ulaştığımız
sonuçları arkadaşlarımızla tartışabiliriz. Etkinliğimizde “Birlikte Yapalım” kısmında etkinlik basamakları
sırayla verilir. “Ne Oldu?” kısmında ise etkinlik basamaklarında ortaya çıkan sonuçlar sorgulanır.
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3.

ETK‹NL‹K

Tohumdan Fideye

Birlikte Yapal›m
• Birkaç kat kâ¤›t havluyu üst üste koyup rulo yapal›m.
Haz›rlad›¤›m›z ruloyu kavanozun içine dik olarak yerleştirelim ve üzerine hafifçe bast›ral›m.

Bafllamak ‹çin

3. AÇIKLIYORUZ

 cam kavanoz
 kâğıt havlu

• Kavanozdaki kâğıt havlu rulosunu bir miktar suyla nemlendirelim.

 cetvel
 su

• Fasulye tohumlarını kavanoz ile kâğıt havlu arasındaki
boşluğa fotoğraftaki gibi dışar›dan görünecek şekilde
yerleştirelim.

Etkinliklerde keşfettiğimiz durumları arkadaşlarımızla paylaştıktan
sonra bu durumla ilgili bilimsel açıklamaları da kitaptan okuyabiliriz.
Kitabımızda etkinliklerin hemen ardından etkinliklerde keşfettiğimiz
durumlarla ilgili açıklamalar verilmiştir. Konuyla ilgili yeni kavramlar
burada tanıtılarak gerekli bilimsel ve teknolojik açıklamalar yapılmıştır.

 bir avuç fasulye,
mercimek veya
nohut

• Kavanozumuzu a¤z› aç›k biçimde, karanlık ve ılık bir
yerde bir hafta bekletelim. Zaman zaman kavanozun
içine su ekleyelim.

• Hafta boyunca tohumlarda meydana gelen değişimleri gözlemleyelim, bitkimizin boyunu cetvel yard›m›yla ölçelim ve
çal›ﬂma kitab›n›n 114. sayfas›ndaki çizelgeye not edelim.
E. 8
s. 114
Ne Oldu?
• Bir hafta boyunca fasulye tohumlarında ne gibi değişimler gözlemledik?
• Fasulye tohumlarındaki bu değişimler hangi şartlar sağlandığı için oluşmuştur?
Tohumlar uyku hâlinde olan canlı varlıklardır. Ancak uygun şartlar oluştuğunda canlılık özellikleri gösterirler. “Tohumdan Fideye” etkinliğinde de olduğu gibi uygun ortam
s›cakl›¤›nda, yeterli su ve havan›n bulundu¤u koﬂullarda
tohum çimlenmeye başlar. Daha sonra çimlenmiş tohumu
toprağa dikip ışık alan bir ortamda tutarak su verirsek bitki
gelişmeye devam eder.
E. 9
s. 114

Hatırlatma

Yumurtadan yeni çıkmış civciv görmüşsünüzdür.
Bir süre sonra civcivler büyüyerek olgun bir tavuk ya da
horoz görünümünü alırlar. Buna dayanarak yumurtanın
canlı olduğunu söyleyebiliriz. O zaman evde besin olarak
kullandığımız yumurtalardan neden civciv çıkmıyor?

Sağ sayfalarda hangi ünite ve konuda
olduğumuz hatırlatılmaktadır.
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Soluk Al›p Verme
Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

B‹LG‹
B
‹LG‹ DAMLASI
AM
MLA I

Bilgi Damlası

Yetiflkin bir insan dakikada ortalama 14 kez soluk al›p verir. Çocuklar
ve bebekler dakikada ortalama 20-25 kez soluk al›p verir. Bu, bizim
neredeyse günde 30 000 kez soluk al›p verdi¤imizi gösterir.

Konularla ilgili kısa, özlü ve ilginç bilgiler
7.
verilmiştir.

“Şişen Balon” adlı 5. etkinlikte burnumuzu tıkadığımız için ağzımızdan soluk alıp
verdik ama günlük yaşamımızda burundan soluk almamız gerekir. Çünkü burun havadaki
toz ve mikropları tutarak bunlar›n vücudumuza girmesini engeller. Aynı zamanda havayı ısıtır ve nemlendirir. Toz ve mikroplardan ar›nan hava akciğerlerimize geçer.
Burnumuzdan derin soluk ald›¤›m›zda akciğerlerimiz daha çok hava ile dolar. Alınan
hava ile vücudumuza yeterince oksijen taşınması sağlanır. Uyurken de burnumuzdan
soluk alırız. Ağzımızdan soluk aldığımızda ise hava temizlenmeden ve ısıtılmadan akciğerlere geçtiğinden birçok hastalığa yakalanabiliriz. Ayrıca akciğerlerimize daha az
miktarda hava gider. Aldığımız soluğu ise ağzımızdan veya burnumuzdan verebiliriz
ama soluğu ağızdan vermek daha doğrudur. Böylelikle akciğerlerdeki hava en hızlı
şekilde dışarı atılır. Özellikle egzersiz yaparken bu ﬂekilde soluk al›p vermek bize
kolayl›k sa¤lar.

ETK‹NL‹K

Araştıralım, Hazırlanalım

ARAfiTIRALIM, HAZIRLANALIM
Doğru soluk alıp vermediğimizde yaşamımız nasıl etkilenir?
Araştıralım ve sonuçları sınıfta arkadaşlarımızla paylaşalım.

Kitap boyunca bir not defteri görünümünde verilen bu bölüm konuyla ilgili bilgilerimizi derinleştirecek ve bu
bilgilerden yararlanmamızı sağlayarak
araştırma yapma, iletişim kurma ve yaratıcılık becerilerimizi geliştirecektir.

E. 14
s. 19

E. 15
s. 20

E. 16
s. 21

KEND‹M‹Z‹ DE⁄ERLEND‹REL‹M
Aﬂa¤›daki sorular›n cevaplar›n› defterimize yazal›m.
1. Neden soluk alıp veriyoruz?
2. Soluk alıp verme sırasında görev alan yapı ve organlar›m›z hangileridir?
3. Soluk alıp verme sırasında hava hangi yolu izler?
4. Doğru soluk alıp verme nasıl olmalıdır?

ÜNİTEMİZİ ÖZETLEYELİM
Ünite sonlarında, ünitede yeni öğrenilen kavramları içeren, ünitenin önemli
noktalarını bir araya getirerek bilgilerimizi toparlamamıza yardımcı olacak
özetlere yer verilmiştir.
DERS K‹TABI ÜN‹TE SONU DE⁄ERLEND‹RME SORULARI
Aﬂa¤›daki ifadelerin do¤ru ya da yanl›ﬂ oldu¤unu tespit edelim. Yanl›ﬂ oldu¤unu
düﬂündü¤ümüz ifadelerin do¤rusunu defterimize yazal›m.

Hızlanma
Yavaşlama

Sallanma

Kitabımızda açıklama paragraflarının ardından, edindiğimiz bilgileri
derinleştirebilmemiz amacıyla bu
bilgilerin günlük hayattaki farklı durumlar ve olaylarla ilgili kullanımına
örnekler verilmiştir. Bu örnekler bilgilerimizin daha anlaşılır ve kalıcı
hâle gelmesini sağlayacaktır.

Burundan derin bir soluk alarak diyafram kasını harekete geçirmek özellikle ses
sanatçıları, tiyatrocular, sunucular vb. için
gereklidir. Bu kiﬂiler böylece akci¤erlerine
daha çok hava alarak sesleri bozulmadan
uzun süre şarkı söyleyebilir ya da konuşabilirler.

5. Ö⁄RENDİKLERİMİZİ GÖSTERİYORUZ
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ÜN‹TEM‹Z‹ ÖZETLEYEL‹M

4. UZMANLAfiIYORUZ

Konu bitimlerinde öğrendiklerimizle
ilgili kendimizi değerlendirebilmemiz amacıyla “Kendimizi Değerlendirelim” bölümüne yer verilmiştir. Bu
bölümdeki soruları cevaplandırarak
varsa konuyla ilgili eksiklerimizi
belirleyebiliriz. Eksiklerimizi tamamlamadan bir sonraki konuya geçmeyelim.

1. Havada serbest bırakılan top düşerken yavaşlama hareketi yapar.
2. Bir otomobil uçağa göre yavaş, bisiklete göre hızlı hareket eder.
3. Hareket eden bir cisme, hareketi yönünde kuvvet uygulanırsa cismin hızı azalır.

Yön değiştirme

o l a b i l i r

4. Bitkiler güneş ışığına doğru yönelme hareketi yapar.

Dönme

5. Hareketli bir bilyeye hareketinin tersi yönünde bir kuvvet uygulan›rsa h›z› artar.
6. Kuvvet uyguladığımız cisimlerin kütleleri değişir.
7. Hareketli bir lastik top engele çarpınca şekil ve yön değiştirir.
8. Cansız varlıklar dışarıdan bir etki uygulanmasa da hareket edebilir.

HAREKET

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

9. Kuvvet uygulanan bütün cisimler hareket eder.
10. Lastik gibi esnek cisimler kuvvetin etkisi ortadan kalkınca eski şekline döner.
Aşağıda çerçeve içinde baz› sözcük ve ifadeler verilmiﬂtir. Bunlar› kullanarak eksik
cümleleri uygun ﬂekilde tamamlayal›m ve defterimize yazal›m.

sebep olabilir
yavaﬂ

ﬂekil
h›zl›

yön

esnek

tehlikeli
kuvvet

hareket

yön de¤iﬂtirme

sallanma

dönme

1. Kuvvet uygulanan cisimler ............... ve ...............değiştirebilir.

KUVVET‹N
ETK‹LER‹
Cisimlerin yönünü
değiştirebilir.

2. Bir varlığın başka bir noktaya göre yer değiştirmesi ............... olarak ifade edilir.
3. Varlıkları harekete geçirmek için uyguladığımız itme ve çekmeyi ............... olarak
ifade ederiz.
Cisimlerde şekil
değişikliği yapabilir.

4. Hareket eden bazı cisimleri durdurmak ............... olabilir.
5. Varlıkların belli bir zaman diliminde ald›klar› yolu karşılaştırarak ............... ya da
............... olduğunu söyleyebiliriz.
6. Kuvvetin etkisi ortadan kalkınca ............... cisimler eski şekillerine döner.

Cisimlerin hareket
etmesini sağlayabilir.

Cisimleri
döndürebilir.

7. Hareket eden bir otomobilin tekerleği ............... hareketi yapar.

Aşağıdaki sorular›n do¤ru cevab› olan seçene¤i defterimize yazalım.
Cisimlerin durmas›na
neden olabilir.
E. 15
s. 74
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E. 16
s. 75

Cisimlerin hızlanmasına
veya yavaşlamasına
neden olabilir.

1. Aşağıda bazı durumlar ile kuvvetin cisme olan etkileri eşleştirilmiştir. Verilen
eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
I
A) Perona yaklaşan tren
B) Çevrilen kapı anahtarı
C) Kırmızı ışığa yaklaşan araba
D) Yere düşmekte olan elma

II
Yavaşlar.
Döner.
Yön değiştirir.
Hızlan›r.
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Ünite sonlarında mor rengin hâkim olduğu
sayfalarda ünitenin genelini içeren “Ünite
Sonu Değerlendirme Soruları”na yer verilmiştir. Öğretmenimizle birlikte bu soruları cevaplandırarak varsa üniteyle ilgili
eksiklerimizi belirleyebiliriz. Böylece eksik
olduğumuz konuya tekrar dönerek bu
eksikleri giderebiliriz.
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1.
Ünite

VÜCUDUMUZ
B‹LMECES‹N‹
ÇÖZEL‹M

KONULAR
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1

Destek ve Hareket

2

Soluk Alıp Verme

3

Kanın Vücutta Dolaşımı

4

Egzersiz Yapalım

Destek ve Hareket
Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

Bir okul günü daha bitmişti. Seçil okuldan gelmiş ve yemeğini yemişti. Daha sonra
ip atlamak için bahçeye ç›kt›. Bir süre ip atladıktan sonra nefes almasının sıklaştığını
ve kalbinin daha hızlı attığını fark etti. ‹p atlamaya devam ettikçe kolları ve bacakları
da yorulmaya başlamıştı. Bu aslında çokça koşup, oynayıp, zıpladığında hep olurdu.
Yorulduğunu hissettiğinde bir köşede dinlenirdi. Seçil yine oturmuş dinlenirken bunları
düşündü ve aklından şu soruları geçirdi:
Oyun oynarken nasıl koşup zıplayabiliyorum?
Neden oyun oynarken daha hızlı nefes alıyorum?
Kalbim neden daha hızlı atmaya başladı?
Birden fen ve teknoloji dersinde öğretmeninin “Vücudumuzun nasıl çalıştığını
öğreneceğiz.” dediğini hatırladı ve bir an önce o dersin gelmesini beklemeye başladı.
Gelin Seçil’le beraber bu soruların cevaplarına ulaşmak için ünitemize
başlayalım.

E. 1
s. 10
E. 2
s. 13
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1

Destek ve Hareket

Anahtar Kavramlar
• iskelet
• kemik
• eklem
• kas

Hiç inşaat hâlinde bir yapı gördünüz mü? Yukarıdaki fotoğrafları inceleyelim. Bu
foto¤raflarda bir binan›n yap›l›fl aflamalar› ile son hâli görülmektedir. Sizce bu binay› ayakta
tutan nedir? Peki, binalar ile vücudumuz arasında bir benzerlik kurarsak vücudumuzu
ayakta tutan nedir? Yapacağımız bir etkinlikle bunu keşfedelim.
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Destek ve Hareket
Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

1.

ETK‹NL‹K

Tel Adam›n Gizemi

Birlikte Yapalım
Aşağıdaki adımları sırasıyla gerçekleştirelim ve
gözlemlerimizi defterimize kaydedelim.

Bafllamak ‹çin

1. Adım: Bez parçasını düz bir zeminde dik durdurmaya
çalışalım.

 bez parçası
(5 cm x 5 cm)

2. Adım: Telimizi 1. şekildeki gibi bükerek biçim verdikten sonra silgiye saplayal›m. Bez parçasını ikiye
katlayıp 2. şekildeki gibi kestikten sonra büktüğümüz
tele geçirelim.

 20–25 cm
uzunluğunda
bükülebilir tel

3. Adım: Bez parçasını telden çıkaralım ve 3. şekildeki
gibi oyun hamuru ile telin üzerini kaplayalım.

 oyun hamuru
(1 paket)
 makas
 silgi

1. flekil

2. flekil

3. flekil

Ne Oldu?
• Bezin dik durmasını nasıl sağladık?
• Tel adama son şeklini veren ne olabilir?
• Telin görevini, vücudumuzda hangi yapı üstlenmektedir?
• Teli kapladığımız oyun hamuru vücudumuzdaki yapılardan hangisine karşılık
gelmektedir?
Vücudumuzdaki birçok yapı ve organ farkl› görevler üstlenmifltir. ‹skelet ve kaslar›m›z›n görevi ise destek ve hareket sa¤lamakt›r. ‹skeletimiz bir binayı ayakta tutan demir
çubuklar gibi vücudumuza destek sağlayarak dik durmamızı sağlar. ‹skeletimiz ve
kaslarımız vücudumuza birlikte şekil verir. Şimdi bu yapıları daha yakından tan›yal›m.
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Vücuduma fiekil Veren Nedir?
Koşarken, oynarken hatta uyurken vücudumuz değişik şekiller alır.
Vücudumuzun farklı şekillere nasıl girebildiğini hiç düşündünüz mü?
Elimize, kolumuza dokunduğumuz zaman bazı sert yapılar hissetmişizdir. Bu sert yapılar vücudumuza şekil veren kemiklerimizdir.
Hareket etmemizi sağlayan, vücudumuza belirli bir şekil veren ve destek sağlayan iskeletimiz, kemiklerden oluşur. Kemiklerimiz olmasaydı
et ve deri yığını gibi olurduk.
‹skelet genel olarak kafatası, omurga, göğüs kafesi, kollar ve
bacaklar olmak üzere dört kısımdan meydana gelir.

Kafatasım›z, beynimizi
dış etkilerden korur.
Omurgam›z,
vücudumuzun dik
durmasını sağlar.
Omurganın yandan
görünümü aşağıdaki
gibidir.

Göğüs kafesimiz,
hayati önem taşıyan
organlarımızdan kalp ve
akciğerlerimizi korur.

Hareketlerimizin
çoğunu kollar›m›z ve
bacaklarımız ile yaparız.

E. 3
s. 13
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Vücudumuzda 600’den
fazla kas vardır.

‹skeletle beraber vücudumuza şekil veren diğer yapı,
kaslarımızdır. ‹skeletimiz olmasaydı kaslarımız tutunacak
yer bulamazdı. Gülerken, ipliği iğneye geçirirken, merdiven
çıkarken ve birçok hareketi yaparken kaslarımız çalışır.
Kaslarımızın üzerini örten deri ile şu anki görünümümüze
kavuşuruz.

Destek ve Hareket
Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

Nas›l Hareket Ediyorum?
‹skeletimiz birçok kemikten oluşmuştur. Bu kemikler vücudumuzun farkl› bölgelerinde bulunabilir. Kemiklerin hepsi aynı şekle mi sahiptir? Afla¤›daki flekli inceleyerek
sorumuzun cevab›n› bulmaya çal›flal›m.

Kafatasım›z, göğüs
kafesimiz ve
kalçam›zdaki kemikler
yassı kemiklerdir.

El ve ayak
bileklerimiz ile
omurgam›zda kısa
kemikler vardır.

B‹LG‹ DAMLASI

Kollar›m›z ve
bacaklar›m›zda uzun
kemikler bulunur.

Yetişkin bir insan›n vücudunda
yaklafl›k 206 adet kemik bulunur.
Bebeklerin iskeletinde bu sayı daha fazladır. Bazı kemikler bebekler
büyürken birbirine kaynar. Peki,
iskeletimizi oluşturan bu kadar
kemik nasıl oluyor da hareket etmemizi sağlıyor?
E. 4
s. 14

Yetiflkin insan vücudundaki en küçük kemik 3 mm boyundad›r. Bu
kemik kula¤›m›zda bulunur. En uzun kemik ise baca¤›m›z›n üst k›sm›nda
yer alan uyluk kemi¤imizdir.
Yalnızca kemiklerimizi kullanarak hareket etmemiz olanaksızdır. Çünkü kemikler eğilip bükülemez. Acaba kemiklerin hareketini sağlayan yapılar nelerdir? Oturmak, ayağa kalkmak, eğilip
yerden bir şey almak gibi günlük yaşamdaki birçok
hareketi nasıl yapabiliyoruz?
Yapacağımız etkinlikle bu soruların cevaplarını
bulmaya çalışalım.
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2. E T K ‹ N L ‹ K

Hareket Ediyor

Birlikte Yapalım
• Dört kiflilik gruplar olufltural›m.

Bafllamak ‹çin

• Plastik eldivenlerimizi giyelim.

 bez parçası

• Çi¤ tavuk kanadı veya bacağını tabağımıza koyalım.

 çiğ tavuk kanadı
veya bacağı

• Kanadı veya bacağı hareket ettirerek hareketin nasıl
oluştuğunu tahmin etmeye çalışalım.
• Ö¤retmenimizden çiğ tavuk kanadı veya bacağının
derisini ve etlerini çıkarmas›n› isteyelim.
• Ortaya çıkan kemikleri inceleyerek kemiklerin çeşidini
not edelim.
• Bu kemiklerin birbirine nasıl bağlandığını ve nasıl
hareket ettiğini gözlemleyelim.

 bir parça
haşlanmış tavuk
veya k›rm›z› et
 kürdan
 büyüteç
 plastik eldiven
 tabak

• Haşlanmış tavuk veya k›rm›z› et parçasını kürdanla
tel tel olana kadar parçalarına ayıralım ve büyüteçle inceleyelim. Gördüklerimizi
defterimize çizelim.

Ne Oldu?
• Tavuk kanadı veya bacağındaki kemiklerin şekilleri nasıldır?
• Bunlara benzer kemikler iskeletimizin hangi bölümlerinde bulunmaktadır?
• Tavuğun iskeletindeki diğer kemiklerin şekli nasıl olabilir?
• Kemikler birbirine nasıl bağlanmıştır?
• Bu kemiklerin hareket etmesini sağlayan ne olabilir?
• Gözlemlerimize göre haşlanmış tavuk veya k›rm›z› et parçasındaki kasların yapısı
nasıldır?
• Kasların yapısı ve hareketleri arasında nasıl bir ilişki vardır?
Tavuk bacağındaki kas ve kemikleri inceleyerek insan vücudunda hareketin nasıl
meydana geldiğini anlamaya çalıştık. ‹nsan kemik ve kasları da benzer bir yapıdadır.
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Destek ve Hareket
Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

Etkinliğimizde gözlemlediğimiz gibi
kemiklerimiz dışında hareket etmemizi
sağlayan başka yapılara da sahibiz. Otururken, yürürken, koşarken, oynarken
hatta kitabın sayfalarını karıştırırken kemiklerimizi rahatlıkla hareket ettirebiliriz.
Kemiklerimizin hareketini kolaylaştıran yapılardan birisi eklemlerimizdir. Eklemler
kemiklerin birleşme yerleridir. Eklemlerimiz olmasaydı nasıl bir hayatımız olurdu?

Lif
Eklem

Kas

E. 5
s. 14
Kemik

E. 5
s. 14
Kemiklerimiz ve bunlar›n ba¤lanma yerleri olan eklemlerimiz
dışında hareketimizi sağlayan bir diğer yapı da iskelete bağlı olan
kaslarımızdır. Kolumuzu büküp iç kısmına dokunduğumuzda
kaslarımızı hissedebiliriz.
“Hareket Ediyor” etkinli¤inde incelediğimiz haşlanmış et
parçasında kasların tel tel ayrılabildiğini gördük. ‹ncelediğimiz
kasta gördüğümüz bu ipliksi yapılar lif olarak adlandırılır. Lifler bir araya gelerek kas
demetlerini oluşturur.
Vücudumuzun farklı yerlerinde farklı görevleri olan kaslara sahibiz. Bu kaslar kemikleri
hareket ettirerek günlük yaşamımızdaki birçok hareketi yapmamızı kolaylaştırır. Eklemler
de bu sırada harekete yardımcı olur.
E. 6
s. 15

Evde oturup televizyon seyrederken hareketsiz olduğumuzu düşünebiliriz. Çünkü o
anda ne yürüyoruz, ne de konuşuyoruz ama kaslarımız çalışmaya devam ediyor. Açılıp
kapanan göz kapaklarımız ve şaşırdığımızda kırıştırdığımız alnımız aslında sürekli çalışan
kaslarımızın ipuçlarını bize veriyor. Peki, kaslarımız nasıl çalışıyor? Haydi bir etkinlik
yaparak bu sorunun cevabını bulalım.
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Kas›l›p Gevfliyorum

Birlikte Yapalım
• Mukavvaya cetvel yardımıyla eni 10 cm boyu 25 cm
olacak şekilde iki adet dikdörtgen çizelim. Daha sonra
makas ile bu dikdörtgenleri keselim.
• ‹ki dikdörtgenin kısa kenarlarını bant yardımıyla birleştirelim.
• Balonu bir miktar şişirelim. Makas yardımıyla kestiğimiz paket lastiğini balonun ağzını ba¤lamak için
kullanalım.

Bafllamak ‹çin
 mukavva
 balon
 paket lastiği
 cetvel
 makas
 şeffaf bant

• Paket lastiğinin açık kalan iki ucunu dikdörtgen mukavvalardan birinin arkasından
geçirerek bağlayalım.
• Balonu düz konumdaki mukavvanın üzerine koyup fotoğraftaki gibi çekerek
uzatalım. Balonun serbest ucunu parmağımızla bastırarak sabitleyelim.
• Bast›rarak sabitledi¤imiz balonun ucunu b›rakmadan di¤er elimizi serbest
b›rakal›m. Olanları gözlemleyelim. Gözlemlerimizi defterimize not edelim.

Ne Oldu?
• Balonu çekerek mukavvanın üzerine yerleştirdiğimizde neyi gözlemledik?
• Elimizi serbest b›rakt›¤›m›zda balonda ve mukavvada nasıl bir değişim oldu?
• Etkinliğimizde kullandığımız mukavva, fleffaf bant, balon gibi malzemeler vücudumuzdaki hangi yapıları temsil etmektedir?
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Yaptığımız etkinlikte kolumuzda gerçekleştirdiğimiz bir hareketi model ile
gösterdik. Şimdi kendi kolumuzda bu
hareketi gözlemlemek için sağ elimizi
yumruk yapıp sol elimizle paz›m›za
dokunalım ve kolumuzu yavaşça açalım. Bu hareketi yapmamızı sağlayan
kaslarımız, lifli yapısı sayesinde kasılıp
gevşeyerek kemiklerimizi hareket ettirir.
Kemiğin üzerini kaplayan kaslar çiftler hâlinde çalışır. Aynı yönde hareket eden
kaslarımız olduğu gibi zıt yönde hareket eden kaslarımız da vardır. Zıt çalışan kaslara en
iyi örnek kolumuzu hareket ettiren kaslardır. Aşağıdaki şekilde olduğu gibi bu kaslardan
bir tanesi kasıldığında kısalıp kalınlaşınca diğer kas gevşeyerek normal hâline döner ve
hareketin oluşmasını sağlar.

ge

fler

gev

›l›r

kas

vfl
er

ka

s›

l›r

E. 7
s. 16

Kolumuzdaki ve vücudumuzdaki kasların
kasılıp gevşemesi ile günlük hayatımızda birçok işi kolaylıkla yaparız. Bir kavanozu açabilir,
su dolu bir sürahiyi masadan kaldırabilir, bir topa
ayağımızla vurabiliriz. Bazı insanlar kaslarını çok
daha fazla kullanabilir. Örneğin, tarlada çalışan
bir çiftçi, maraton koşan bir atlet, onlarca kiloyu
bir anda kaldıran halterci, inşaatta çalışan işçi
ya da yük tafl›yan hamal, kaslarını daha fazla
kullanır. Bu yüzden kasları fazla gelişmiştir.
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‹skelet ve Kas Sa¤l›¤›
‹skeletimizin kaslarımızla birlikte vücudumuza destek
ve hareket sağladığını öğrenmiştik. ‹skelet ve kaslarımızın
gelişimi sayesinde büyümeye devam ederiz ama sadece
boyumuzun uzaması ve kilomuzun artması sağlıklı olduğumuzu göstermez. Peki, güçlü ve sağlıklı olmak için neler
yapmalıyız?
Düzenli olarak spor yapan insanların hiç spor yapmayanlara göre çok daha sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz.
Beden eğitimi dersinde ve okul dışında yaptığımız egzersizler ile sportif faaliyetlerimiz sırasında dolaşımımız ve
solunumumuz artar, vücudumuza daha çok oksijen girer.
Kaslarımız daha güçlü olur ve kemiklerimiz daha iyi gelişir. Bu yüzden günlük hayatımızda
daha çok hareket etmeli ve düzenli olarak sportif faaliyetlere katılmalıyız. Ayrıca kemiklerimizin sağlıklı olması için güneş ışığından yeterince
yararlanmalıyız. Park, orman ve yeşil alanlarda
yapılan yürüyüşler hem güneş ışığından hem
de oksijenden yararlanmam›z› sağlar.

Sağlıklı ve güçlü olmanın bir diğer yolu da
beslenmemize dikkat etmektir. ‹skelet ve kas sağlığımızı korumak ve büyümek için bol miktarda süt,
peynir, yoğurt tüketmemiz, et ve yumurta yememiz
gerekir. Sağlığımızın bozulmasını istemiyorsak dışarıda satılan hazır gıdalardan uzak durmalıyız. Düzenli
ve yeterince uyumak da büyümek için şarttır. Gelişme
çağında oldu¤umuzdan ortalama 8-10 saat uyumam›z gerekir. Uyurken büyüme ve gelişme daha hızlı
bir biçimde gerçekleşir. Peki, günde kaç
saat uyuyoruz?

E. 8
s. 16

Hep birlikte hem eğleneceğimiz hem de öğrendiklerimizi hatırlayacağımız bir etkinlik
yapalım.
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4.
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Oynuyorum, Tart›fl›yorum

‹skelet ve kas sağlığı ile ilgili öğrendiklerimizden yola çıkarak iki arkadaşımız
aşağıdaki kurguya uygun bir canlandırma yapsın. Daha sonra etkinlik basamaklarını sırasıyla yapalım.
“Ömer ile Mert çocukluk arkadaşlarıdır.
Birbirlerini yıllardır görmemişlerdir. Bir gün
yolda karşılaşırlar. Ömer beslenmesine dikkat
etmeyen ve spordan hoşlanmayan biridir. Gününü bilgisayar başında oturarak geçirmektedir. Mert ise düzenli spor yapan, beslenmesine
dikkat eden biridir. Ömer ile Mert günlük yaşamlarındaki alışkanlıkları ile ilgili konuşmaya
başlarlar.”
Birlikte Yapal›m
• 7-8 kişilik gruplar oluşturalım.
• Her gruptan bir sözcü ve bir yaz›c› belirleyelim.
• Grup arkadaşlarımızla canlandırılan karakterlerin
al›flkanl›klar› hakkında tart›flal›m.
• Grup olarak karakterlerin alışkanlıklarını doğru ve yanlış olarak sınıflandıralım.
• Karakterlerin bu alışkanlıkların›n yaşamlarına etkilerinin neler oldu¤unu belirleyelim.
• Yazıcıların not ettiği sonuçları grup sözcüleri sınıfın önünde anlatsın.
• Elde edilen sonuçlara göre bizim de bu tür alışkanlıklarım›z olsayd› yaşamımız› nas›l etkilerdi? Sınıfta tartışalım. Tartışmada ulaştığımız sonuçları tahtada maddeler
hâlinde sıralayalım.
Ne Oldu?
• Etkinli¤imizde vard›¤›m›z sonuçlara göre iskelet ve kas sağlığını korumak için
nelere dikkat etmeliyiz?
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Hayatımız boyunca sağlıklı olmak ve yaşlanmanın etkilerini azaltmak için iskelet ve
kas sağlığın› korumamız gerekir. Yaptığımız etkinlikte alışkanlıklarımızın iskelet ve kas
sağlı¤›mızı nasıl etkileyeceğini sınıfça tartıştık. Peki, otururken, kalkarken, eğilip yerden bir
nesneyi alırken, yolda yürürken yanlış hareket ediyor olabilir miyiz? Aşağıdaki fotoğrafları
inceleyerek hareketlerimizi gözden geçirelim.

Ağır okul çantalarımızı taşırken kamburlaştığımızı fark ettik
mi? Yere düşen kalemi alırken
diz çökmek yerine eğilmeyi tercih
edebiliriz. Ağır bir eşyayı iterken
ya da çekerken ani hareketler yapabiliriz. Sıramızda ya da bilgisayar karşısında eğik bir biçimde
oturabiliriz. Bunlar vücut şeklimizi
bozabilecek ve omurgamıza zarar
verebilecek yanlış hareketlerdir.
Fotoğraflara bakarak bu hareketlerin do¤rular›n›n neler olduğunu
söyleyebilir miyiz?

E. 9
s. 17
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Bir kaza anında ya da yanlış bir
hareket sonucu yaralanmalar veya sakatlıklar yaşayabiliriz. Isınma
hareketleri yapmadan egzersize
bafllarsak veya ters hareketlerle
zorlarsak eklemlerimizde ve kaslar›m›zda zedelenmeler oluflabilir.

Destek ve Hareket
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Çevrenizde kolu ya da bacağı kır›lmış
bir arkadaşınız veya akrabanız oldu mu?
Bu kırıkların tedavisinin nasıl yapıldığını
biliyor musunuz?
Vücudumuzdaki kırıkların tedavisi
k›r›¤›n oldu¤u bölgenin alçıya alınmasıyla
yapılır. Gelişen teknoloji ile kırıklar için
farklı tedavi yöntemleri de ortaya çıkmıştır.
Örneğin, günümüzde platin çubuklarla
kırık kemikler birlefltirilir. Bir süre sonra
kırık kemik uçlar› birbirine kaynayarak
eski hâline kavuşur.

E. 10
s. 17

ARAfiTIRALIM, HAZIRLANALIM
Teknolojik gelişmeler sonucunda iskeletimizi ve kaslarımızı
etkileyen hastalıkların tedavisinde ne tür değişimler olmuştur?
Çeşitli kaynaklardan bu konuyu araştırarak sonuçlarımızı sınıfta
arkadaşlarımızla paylaşalım.

KEND‹M‹Z‹ DE⁄ERLEND‹REL‹M
Afla¤›daki sorular›n cevaplar›n› defterimize yazal›m.
1. Vücudumuza şekil veren yapılar nelerdir?
2. ‹skelet bizim için neden gereklidir?
3. Masadaki kitabı kaldırırken, ayağa kalkıp yürürken vücudumuzdaki hangi yapılara
ihtiyaç duyarız?
4. Kolumuzdaki kaslar nasıl çalışır?
5. ‹skelet ve kaslarımızın daha güçlü ve sağlıklı olması için nelere dikkat etmeliyiz?
6. Afla¤›da iskeletimizden baz› bölümler verilmifltir. Bu bölümlerde rakamlarla
gösterilen kemiklerin çeflitlerini belirleyelim.
3

1

4
6
2

5
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2

Soluk Al›p Verme

Anahtar Kavramlar
• yutak
• gırtlak
• soluk borusu
• akciğerler

Dilara soluk alıp vermede sıkıntı yaşadığı için annesi onu doktora götürmeye
karar vermişti. Doktor ile Dilara arasında şöyle bir diyalog geçmişti:
Doktor: Şikâyetin nedir Dilara?
Dilara: Boğazım acıyor, zaten sık sık hasta oluyorum. Oyun oynarken soluk
soluğa kalıyorum ve çabuk yoruluyorum.
Doktor: Sırtını aç bakalım, derin derin soluk al, ver. Hımm... Sanırım sen
doğru soluk alıp vermeyi bilmiyorsun. Bu yüzden hasta oluyorsun.
Dilara: Nasıl doğru soluk alıp veririm?

Bizler doğru soluk alıp veriyor muyuz acaba? Peki, neden soluk alıp veriyoruz?
Soluk alıp vermemiz nasıl gerçekleşir? Soluk alıp vermek çok kolay bir iş gibi görünür.
Nasıl soluk alıp verdiğimizi pek düşünmeyiz çünkü bu, hayatımızda sürekli yaptığımız
bir harekettir. Dilara gibi biz de soluk alıp vermenin önemini ancak bir
E. 11
rahatsızlığımız olduğunda anlayabiliyoruz. Oysa yemek yemeden, su içmeden
s. 18
bir süre yaşayabiliriz ama soluk alıp vermeden yaşayamayız.
Gelin, “Şişen Balon” etkinliğini yaparak soluk alıp vermenin önemini kavramaya
çalışalım.
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5. E T K ‹ N L ‹ K

fiiflen Balon

Birlikte Yapalım
• Balonu ağzımızla hiç hava kaçırmayacak şekilde
şişirelim.

Bafllamak ‹çin
 balon

• Daha sonra balonun içindeki havayı boşaltalım.
• Sol elimizle burnumuzu tıkayarak kapattıktan sonra balonu tekrar şişirmeye
çalışalım.
• Sıra arkadaşımızı yukar›daki adımları uygularken gözlemleyelim.

Ne Oldu?
• Balonu şişirirken hangi yapı ve organlarımızı kullandık?
• Etkinlikte balonu iki farklı şekilde şişirdik. Balonu ilk şişirmemiz ile ikinci şişirmemiz
sırasında bir fark oldu mu? Açıklayalım.
Hıçkırık tuttuğunda soluk alıp vermemizde bir değişiklik hisseder miyiz? Büyüklerimiz bu durumda derin bir soluk alıp soluğumuzu tutmamızı söylerler ama biz
dayanamayıp soluğumuzu vermek zorunda kalırız. Peki, denizde ya da havuzda
burnumuzu tıkayarak suya dalıp bir süre sonra çıkınca derin ve sık soluk alıp vermemizin
sebebi nedir? Etkinliğimizde balonu şişirirken buna benzer bir durum yaşadık mı? Soğuk
algınlığı geçirirken burnumuz tıkanır ve rahat soluk alıp veremeyiz. Böyle durumlarda
soluk alıp vermenin bizim için ne kadar önemli olduğunu da fark ederiz.
Hayatım›zı devam ettirmemiz için enerjiye ihtiyacım›z vardır. ‹htiyacımız olan enerjiyi
besinlerden elde etmek için oksijen gerekir. Enerjiyi besinlerden elde ettikten sonra
karbon dioksit açığa çıkar. ‹şte günde defalarca soluk alıp vererek dış ortamdan oksijen
alır ve d›fl ortama karbon dioksit veririz. Böylece vücudumuz canlılığını devam ettirebilir.
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Peki, soluk alıp verme sırasında görev alan yapı ve organlar neler olabilir? Soluduğumuz hava nereye gider? Bu soruların cevabını yapacağımız bir etkinlikle öğrenelim.

6.
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Solunum Modeli

Birlikte Yapalım
• Plastik şişenin taban kısmını düzgünce kesmek için
öğretmenimizden yardım alalım.
• fiekildeki gibi Y borusunun iki ucuna balonları bağlayıp tıpadan geçirelim ve tıpayı plastik şişenin a¤z›na
yerleştirelim.
• Diğer balonu da kesip plastik şişenin altına bant ya
da iplikle sıkıca tuttural›m.
• Şişenin altındaki balonun ucundan tutarak çekelim.
Şişedeki balonlarda meydana gelen değişikliği gözlemleyelim.

Bafllamak ‹çin
 3 adet balon
 5 L’lik plastik şişe
veya cam fanus
 Y borusu
 tek delikli tıpa
 maket bıçağı
 şeffaf bant ya da
iplik

• Sonra balonu bırakalım ve şişedeki balonlarda meydana
gelen değişikliği tekrar gözlemleyelim.
Ne Oldu?
• Balonu ucundan çekip bıraktığımızda, şişedeki
balonlarda nasıl bir değişiklik meydana geldi?
• Modeldeki Y borusu ve bu boruya takılı balonlar vücudumuzdaki hangi yapı ve organları temsil etmektedir?
• Plastik şişenin altındaki balonun görevi ne olabilir?

Etkinliğimizde soluk alıp verme sırasında meydana gelen olayları model üzerinde
gözlemledik. Şimdi de yan sayfadaki şekli inceleyerek soluk alıp verme sırasında görevli
yapı ve organları yakından tanıyalım. Bu sırada havanın izlediği yolu öğrenelim.
Soluk alma olayı burundan havanın içeri çekilmesiyle başlar. Hava burundan yutağa,
yutaktan soluk borusunun başlangıç kısmı olan gırtlağa gelir. Hava gırtlaktan soluk
borusuna geçer. ‹ki kola ayr›lm›fl olan soluk borusundan hava akciğerlere dağıl›r.
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Akciğerler göğüs kafesinin içinde gö¤üs bofllu¤unda yer al›r. Sağda ve solda olmak üzere iki tanedir. Soludu¤umuz havadaki oksijen akci¤erlerden
kana geçer. Kandaki karbon dioksit de akciğerlerden
ayn› yolu ters yönde izleyerek d›flar› at›l›r.

B‹LG‹ DAMLASI
Besinleri yutma s›ras›nda
g›rtlak yukar› do¤ru hareket
ederek g›rtlak kapa¤›n›n soluk
borusunun giriflini kapatmas›n› sa¤lar. Böylece besinlerin
soluk borusuna kaçmas› önlenir. Elimizi bo¤az›m›za koyup
yutkundu¤umuzda g›rtla¤›n yukar› do¤ru hareketini hissedebiliriz.

Burun
Yutak
G›rtlak
Soluk
borusu
Akci¤erler

Diyafram
E. 12
s. 18

Soluk alma sırasında akciğerler hava ile dolarak
genifller, soluk verme sırasında ise eski hâline döner.
Soluk al›p vermede gö¤üs kafesindeki kaslarla
birlikte diyafram ad› verilen kas›m›z da görev al›r.
Gö¤üs kafesinin alt›nda yer alan kubbe biçimindeki
bu kas soluk alma sırasında aşağı doğru düzleşir.
Gö¤üs kafesindeki kaslar›n da kas›lmas›yla göğüs
bofllu¤u genişler, hava akciğerlere dolar. Soluk
verirken diyafram kubbeleşerek eski hâline döner.
Gö¤üs kafesindeki kaslar da gevfler. Gö¤üs bofllu¤u
darald›¤› için akci¤erlerimizden hava d›flar› verilir.

B‹LG‹
B
‹L
LG‹ DAMLASI
AM L A I

E. 13
s. 19

Bazen çok h›zl› yemek yedi¤imizde bir miktar hava yutar›z. Havan›n d›flar› ç›kar›lmas› için diyafram ani kas›lmalar yapar. Bu olaya h›çk›r›k denir.
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Nasıl Doğru Soluk Alıp Veririm?
Neden soluk alıp verdiğimizi ve soluk alıp vermemizin nasıl gerçekleştiğini öğrendik.
Dilara’n›n doktora sorduğu soruyu hatırlayalım ve bu sorunun cevabını bulmamıza
yardımcı olacak bir etkinlik yapalım.

7.
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Soluk Alıp Vermemi Sayıyorum

Birlikte Yapalım
• Saat ya da kronometreyi kullanarak bir dakikada kaç
kez soluk alıp verdiğimizi sayalım ve not alalım.
• Derin bir soluk alıp 30 saniye tuttuktan sonra soluğumuzu verelim. Bundan sonraki bir dakika içinde
kaç kez soluk alıp verdiğimizi sayalım ve not edelim.

Bafllamak ‹çin
 saat ya da
kronometre

• Sonra burnumuzu kapatarak soluk alıp verelim. Gözlemlerimizi not edelim.
• Daha sonra ağzımızı kapatarak soluk alıp verelim. Gözlemlerimizi not edelim.
• Sıra arkadaşımızla gözlem sonuçlarımızı karşılaştıralım.
• Gözlem sonuçlarımızı tüm sınıf arkadaşlarımızla paylaşalım.

Ne Oldu?
• Bir dakikada kaç kez soluk alıp verdik?
• Soluğumuzu tuttuktan sonra bir dakikadaki soluk alıp verme sayımızda değişiklik
oldu mu? Nedenini k›saca aç›klayal›m.
• Burnumuzdan soluk alma ile ağzımızdan soluk alma arasında bir farklılık hissettik mi?
• Gözlem sonuçlarımız ile arkadaşlarımızın gözlem sonuçları arasında bir farklılık
belirledik mi? Varsa bunun nedenini nasıl açıklar›z?
Hayatımızı devam ettirebilmek için soluk alıp vermenin çok önemli olduğunu biliyoruz.
Çoğunlukla nasıl soluk alıp verdiğimize dikkat etmeyiz. Oysa doğru soluk alıp vermek
önemlidir.
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B‹LG‹
B
‹L
LG‹ DAMLASI
AM L A I
Yetiflkin bir insan dakikada ortalama 14 kez soluk al›p verir. Çocuklar
ve bebekler dakikada ortalama 20-25 kez soluk al›p verir. Bu, bizim
neredeyse günde 30 000 kez soluk al›p verdi¤imizi gösterir.
“Şişen Balon” adlı 5. etkinlikte burnumuzu tıkadığımız için ağzımızdan soluk alıp
verdik ama günlük yaşamımızda burundan soluk almamız gerekir. Çünkü burun havadaki
toz ve mikropları tutarak bunlar›n vücudumuza girmesini engeller. Aynı zamanda havayı ısıtır ve nemlendirir. Toz ve mikroplardan ar›nan hava akciğerlerimize geçer.
Burnumuzdan derin soluk ald›¤›m›zda akciğerlerimiz daha çok hava ile dolar. Alınan
hava ile vücudumuza yeterince oksijen taşınması sağlanır. Uyurken de burnumuzdan
soluk alırız. Ağzımızdan soluk aldığımızda ise hava temizlenmeden ve ısıtılmadan akciğerlere geçtiğinden birçok hastalığa yakalanabiliriz. Ayrıca akciğerlerimize daha az
miktarda hava gider. Aldığımız soluğu ise ağzımızdan veya burnumuzdan verebiliriz
ama soluğu ağızdan vermek daha doğrudur. Böylelikle akciğerlerdeki hava en hızlı
şekilde dışarı atılır. Özellikle egzersiz yaparken bu flekilde soluk al›p vermek bize
kolayl›k sa¤lar.

ARAfiTIRALIM, HAZIRLANALIM
Doğru soluk alıp vermediğimizde yaşamımız nasıl etkilenir?
Araştıralım ve sonuçları sınıfta arkadaşlarımızla paylaşalım.

Burundan derin bir soluk alarak diyafram kasını harekete geçirmek özellikle ses
sanatçıları, tiyatrocular, sunucular vb. için
gereklidir. Bu kifliler böylece akci¤erlerine
daha çok hava alarak sesleri bozulmadan
uzun süre şarkı söyleyebilir ya da konuşabilirler.
E. 14
s. 19

E. 15
s. 20

E. 16
s. 21

KEND‹M‹Z‹ DE⁄ERLEND‹REL‹M
Afla¤›daki sorular›n cevaplar›n› defterimize yazal›m.
1. Neden soluk alıp veriyoruz?
2. Soluk alıp verme sırasında görev alan yapı ve organlar›m›z hangileridir?
3. Soluk alıp verme sırasında hava hangi yolu izler?
4. Doğru soluk alıp verme nasıl olmalıdır?
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3

Kan›n Vücutta Dolafl›m›

Anahtar Kavramlar
• kan
• damar
• kalp
• nabız

Hem yaşamımızı devam ettirmek hem de
günlük hayatımızda birçok işimizi yapabilmek
için suya gereksinim duyarız. Musluklardan akan
suyun nereden geldiğini hiç merak ettiniz mi?
Bir şehrin kullanacağı suyun tamamı barajlardan
evlerimize kadar döşenen su boruları ile bize
ulaşır. Bir şehirde binlerce eve su götüren bir
boru sistemi! Oldukça karmaşık olmalı değil mi?
Peki, insan vücudunu bir şehre benzetirsek
bu baraj, borulardan oluşan yapı ve borularda
akan su, vücudumuzda hangi yap› ve organlar›
temsil ediyor olabilir?
Gelin, yapacağımız etkinlikle vücudumuzdaki bu yap› ve organlar›n çal›flma fleklini keşfedelim.
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Kan›n Vücutta Dolafl›m›
Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

8.

ETK‹NL‹K

Dolafl›m› Keflfediyorum

Araflt›rma Sorular›
• Pompa nedir? Nas›l çal›fl›r?
• Günlük hayat›m›zda hangi pompalar›, hangi amaçlar için, nerelerde kullan›r›z?
Birlikte Yapalım
• Befler kişilik gruplar oluflturarak yukar›da verilen araflt›rma sorular›na çeflitli
kaynaklardan cevaplar arayal›m.
• Araflt›rma sonucunda elde etti¤imiz bilgileri, afla¤›daki gibi bir çizelge oluflturarak
kaydedelim.
Pompa Çeflitleri

Kullan›m Amac› ve Kullan›ld›¤› Yerler

• Bir pompa çeflidi seçerek hangi ifllerde kullan›ld›¤›n› gösteren görseller haz›rlayal›m.
• Grup çal›flmas› sonucunda ulaflt›¤›m›z bilgiler ve tan›taca¤›m›z pompaya ait
görsellerle bir poster haz›rlayarak s›n›fta arkadafllar›m›za sunal›m.
Ne Oldu?
• Edindi¤imiz bilgilere göre kalbimizin çal›flmas›n› pompalar›n çal›flmas›na benzetebilir miyiz? Tart›flal›m.
Yaşamımızı devam ettirmek için enerji gerekir. Vücudumuz için gerekli olan
enerjiyi besinlerden oksijen yard›m›yla elde ederiz. Yapt›¤›m›z etkinlikte pompalar›n
çal›flma sistemini vücudumuzdaki besin ve oksijeni tafl›yan hangi yap› ve organlara
benzetebiliriz?

Besin ve Oksijen Vücutta Hangi Yolla Taşınır?
‹ğne battığında parmağımızdan akanın kan olduğunu biliriz. Kanın vücudumuzdaki
görevinin ne olduğunu biliyor muyuz?
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Kan, vücudumuz için gerekli maddeleri
taşıyan kırmızı renkli hayati sıvıdır. Tıpkı suyu
evimize getiren boru sistemi gibi vücudumuzda da
tüm yapı ve organlara kan›n tafl›nmas›n› sağlayan
damarlar vardır. Kan, boruya benzeyen, damar
adı verilen bu yapılar içinde vücudu dolaşır. Besin
ve oksijen bu sayede vücudumuzun her noktasına
ulaşır. Ayr›ca kan at›k maddelerin tafl›nmas›nda
görev al›r.

Kanı damarlara pompalayan organ kalptir.
Kalp kanı damarlara pompalayarak besinlerin ve
soluyarak al›nan oksijenin tüm vücuda dağıtılmasını sağlar. Oksijen bakımından zengin olan kan
aç›k kırmızı renktedir. Vücuda da¤›t›lan besinlerden enerji elde etmek için oksijen kullanılırken
karbon dioksit açığa çıkar. Vücutta oluşan karbon
dioksit yine damarlar›n içindeki kan yoluyla kalbe
gelir. Karbon dioksidi daha fazla içeren kanın rengi
koyu kırmızıdır. Kalpten akciğerlere giden kandaki
karbon dioksit, soluk vermeyle dışarı atılır.

E. 17
s. 22
E. 18
s. 22

Yukar›daki şekilde mavi renkli damarlar karbon dioksidin, kırmızı renkli damarlar ise oksijenin daha fazla bulunduğu damarları göstermektedir. Bu damarlar vücudumuza yay›lm›fl bir a¤
gibidir.

B‹LG‹
B
‹L
LG‹ DAMLASI
AM L A I
Vücudumuzdaki tüm damarlar› uç uca ekleyebilseydik Dünya’n›n
çevresini iki kez dolaflacak uzunlukta olurdu.
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Kan›n Vücutta Dolafl›m›
Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

Kalbim At›yor
Kanın vücutta taşınmasında kalp ve damarlar görev
yapar. Kalbimiz, göğüs kafesimizin içinde, sol akciğerin alt
k›sm›nda yer al›r. Özel bir kastan oluflmufltur. Bir pompa
gibi çalışarak kanın damarlar içinde tüm vücuda dağılmasını
sağlar. Kalbimizin yaptığı kasılma ve gevşeme hareketine
kalp atışı denir. Elimizi sol göğsümüze bastıralım ve bekleyelim. Ne hissediyoruz? Sol elimizi boynumuza yerleştirip
hafifçe bastıralım. Buradaki hareketi fark edebildik mi?
Kalbin kas›l›p gevfleyerek pompalad›¤› kan›n damarlara
yapt›¤› etkiye nabız denir. Nabzımızı vücudumuzun bazı
noktalarında daha iyi hissedebiliriz. Acaba kalbimiz dakikada
kaç kere atıyor? Gelin bu soruya yapacağımız etkinlikle cevap arayalım.

9.

ETK‹NL‹K

Nabz›m› Say›yorum

Birlikte Yapalım
• Bir dakikada kalbimizin kaç kere ataca¤›n› tahmin edip
not alal›m.
• Sağ elimizin işaret ve orta parmağını fotoğraftaki gibi sol
bileğimizin iç kısmına yerleştirip hafifçe bastıralım.

Bafllamak ‹çin
 saat ya da
kronometre

• Sıra arkadaşımız bir dakika süre tutarken biz de
nabzımızı sayalım ve not alal›m.
• Aynı işlemi bu kez sıra arkadaşımız tekrarlasın ve
süreyi biz tutalım.
• Daha sonra birbirimizin nabızlarını sayalım. Sonuçlar›m›z› karşılaştıralım.
• Tahtaya bir çizelge oluflturarak bu çizelgeye, seçilen on ö¤rencinin ismini ve nab›z
say›s›n› yazal›m. Sonuçları sınıfça tartışalım.
Ne Oldu?
• Nabız sayımız kaç çıktı? Tahmin etti¤imiz say› ile gözlem sonucumuz aras›nda
fark var m›? K›saca aç›klayal›m.
• Arkadaşlarımızın nabız sayıları birbirinden farklıysa bu farklılığın nedeni
ne olabilir?

E. 19
s. 23
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Nabız sayısı kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Nabız sayısının
değişmesinde yaş, cinsiyet ve vücut yapısı gibi durumlar da etkilidir.
Genel olarak yaşları yakın olan insanların nabız sayıları birbirine
yakındır. Bebeklerde kalp, dakikada 100-120, çocuklarda 80-100,
yetişkinlerde ise 70-80 kez atar. Bebekler ve çocuklar büyüme ve
gelişme döneminde olduğundan enerjiye, dolay›s›yla kan›n
E. 20
tafl›d›¤› besin ve oksijene ihtiyaç fazladır. Bu nedenle kalp
s. 23
daha h›zl› çalışarak vücuda daha fazla kan pompalar.
Nabzımızı bazı damarlarımıza dokunarak sayabiliriz ama kalp
atışını dinlemek istiyorsak bir araç kullanmamız gerekir. Doktorlar
soluk alıp verişimizi de bu araçla dinlerler. Kalp atışını ve soluk alıp
vermeyi dinlerken kullanılan bu araca stetoskop denir.
Gelin biz de basit bir stetoskop yaparak kalp atışlarımızı dinleyelim.

10.

ETK‹NL‹K

Stetoskop Yapal›m

Birlikte Yapalım
• Balonun ucunu keselim. Keserken öğretmenimizden yardım
alalım. Kestiğimiz balonu huninin geniş ağzına geçirerek gerginlefltirip iple bağlayalım. 35 cm
boyundaki plastik hortumu huninin diğer ucuna takalım.
• Plastik hortumun diğer ucuna Y
borusunun bir ucunu takalım.
Y borusunun diğer iki ucuna
da 10 cm boyundaki hortumları
geçirelim.
• Huniyi s›ra arkadaşımızın kalbinin üstüne koyalım. Hortumların ucunu kulağımıza
yerleştirelim.

Bafllamak ‹çin
 1 adet 35 cm
boyunda, 2 adet
10 cm boyunda
plastik hortum
 Y borusu (plastik
veya cam)
 balon
 ip
 plastik huni
 makas
 saat ya da
kronometre

• Bir dakika boyunca arkadaşımızın kalp atışlarını sayalım ve buldu¤umuz de¤erleri kaydedelim. Birkaç arkadafl›m›z için de ayn› ifllemi
tekrar edelim. Sonuçlarımızı diğer arkadaşlarımızın sonuçları ile karşılaştıralım.
Ne Oldu?
• Arkadaşımızın kalp atışlarını rahatlıkla duyabilmemizin sebebi ne olabilir?
• Sınıftaki arkadaşlarımızın kalp atış sayıları birbirinden farkl› m›? Neden?
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Kan›n Vücutta Dolafl›m›
Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

Yaptığımız stetoskop ile kalp atışlarımızı dinledik. Günümüzde gelişen teknoloji ve yeni bulufllar›n ışığında ekokardiyografi cihazlar›yla kalbimiz hakkında
ayr›nt›l› bilgiler edinebiliriz. Böylece bazı
kalp hastalıkları önceden tespit edilebilir.
Canlılığımızı devam ettirmek için kanın kalp tarafından pompalanması ve vücutta damarlar yoluyla taşınması önemlidir.

B‹LG‹
B
‹L
LG‹ DAMLASI
AM L A I
Baz› yaralanmalar sonucu veya ameliyatlar›n yap›lmas› s›ras›nda kana ihtiyaç olabilir. Bu durumda ayn› kan grubuna sahip sa¤l›kl› insanlardan kan
al›narak ihtiyac› olan kiflilere nakil yap›l›r. Düzenli
olarak kan ba¤›fl› yapan insanlar sayesinde acil bir
durumda uygun kana ulafl›labilmektedir.
E. 21
s. 24

KEND‹M‹Z‹ DE⁄ERLEND‹REL‹M
Afla¤›daki sorular›n cevaplar›n› defterimize yazal›m.

1. Yandaki şekilde kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı
ve organlar rakamlarla gösterilmiştir. Bu rakamların
gösterdi¤i yapı ve organların isimlerini belirtelim.

1

2. Kan vücutta neden dolaşır? Açıklayalım.
3. Nabız sayısının bebeklerde ve yetişkinlerde farklı
olduğunu biliyoruz. Bu farklılığın sebebi nedir?

2

4. Stetoskobu hangi amaçla kullanıyoruz?
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4

Egzersiz Yapal›m

Anahtar Kavram
• egzersiz

Kenan okuldan eve geldiğinde ablası koşu bandın›n üzerinde koşuyordu. Ablasını
izlemeye başladı. Ablası koşu bandını hızlandırarak daha hızlı koşmaya başladı. Bu sırada
soluk alıp verme sesi duyuluyordu.
Bir süre sonra ablas› koşu bandının h›z›n› azaltt› ve band›n üzerinde yürümeye bafllad›.
Önce sık sık soluk alıp verirken daha sonra soluk alma h›z› yavaşladı. Kenan derste, soluk
alırken dış ortamdan oksijen aldığımızı, soluk verirken de karbon dioksidi dış ortama
verdiğimizi öğrenmişti. Kalbin bir pompa gibi çalışıp dış ortamdan aldığımız oksijeni kanla
tüm vücuda dağıttığını da biliyordu. Peki, ablası koşarken neden daha hızlı soluk alıp
veriyordu?
E. 22
s. 25
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Sınıfça yapacağımız bir etkinlikle bu sorunun cevabını bulmaya çalışalım.

Egzersiz Yapal›m
Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

11.

ETK‹NL‹K

Kofluyorum, Say›yorum

Birlikte Yapalım
• Dörder kişilik gruplara ayrılalım.
• Her grup koflmak üzere aralar›ndan bir kifliyi seçsin.
Gruptaki bir arkadafl›m›z kronometreyi çal›flt›rs›n, bir
arkadafl›m›z sayma ifllemini yaps›n, bir arkadafl›m›z da
elde edilen sonuçlar› çizelgeye kaydetsin.

Bafllamak ‹çin
 kronometre

• Grup üyeleri seçtikleri arkadaşlarının;
1. Dinlenirken,
2. Bahçede ya da uygun bir yerde bir dakika
koştuktan sonra,
3. Birkaç dakika dinlenip iki dakika koştuktan
sonra,
4. Birkaç dakika dinlenip bu sefer üç dakika
koştuktan sonra nabzını ve kaç kere soluk
alıp verdiğini saysın.
• Elde ettiğimiz sonuçları ö¤renci çal›flma kitab›n›n 25. sayfas›ndaki çizelgeye yazalım.
Diğer grupların elde ettiği sonuçları da çizelgemize ekleyerek aradaki
benzerlik ve farklılıkları bulalım.

E. 23
s. 25

• Çizelgemizi kullanarak ö¤renci çal›flma kitab›n›n 26. sayfas›ndaki sütun
grafiklerini hazırlayalım ve bunlar› sınıfta arkadaşlarımızla yorumlayalım.
• Sonuçları sınıfça tartışalım.
Ne Oldu?

E. 24
s. 26

• Arkadaşlarımızın dinlenme durumundaki nabız sayılarıyla koşu sonrasındaki nabız
sayıları arasında fark var mıdır? Varsa bunun sebebi ne olabilir?
• Arkadaşlarımızın soluk al›p verme say›lar›na bakt›¤›m›zda dinlenme durumu ile koflu
sonras›ndaki ölçümlerde fark gördük mü? Fark varsa bunun sebebi ne olabilir?
• Çizelgemize ve grafiğimize göre koşu süresi ile nabız ve soluk alıp verme sayıları
arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayalım.
• Etkinliğimizdeki gözlemlerimizi hatırlayalım. Buna göre nabız ve soluk alıp verme
arasında bir ilişki var mı? Açıklayalım.
Merdiven çıkma, yürüyüş, hafif koşu, bisiklete binme gibi nabız ve soluk alıp verme
sayısını hızlandıran uzun süreli hareketlere egzersiz diyebiliriz. “Destek ve Hareket”
konusunda egzersiz yapmanın iskelet ve kas sağlığımızı nasıl etkilediğini öğrendik. Egzersiz yapmak kaslarımızı daha güçlü hâle getirir. Kemiklerimiz daha iyi gelişir. Büyümemiz ve gelişmemiz için egzersiz yapmak önemlidir.
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Egzersiz yaparken vücudun enerji ihtiyacı artar.
Bu enerjiyi elde etmek için gerekli oksijeni solunum
yoluyla sa¤lar›z. Daha çok oksijen almak için daha
fazla soluk alıp veririz. Kalp, oksijeni bütün vücuda
dağıtmak için çok çalışarak daha fazla kan pompalar.
Bu yüzden kalp atışımız, dolayısıyla nabız sayımız da
artar. Etkinli¤imizde de gördü¤ümüz gibi kalp atış
sayısının belli bir sınırı vard›r. Bu nedenle egzersiz süresi arttıkça nabız artmaya devam etmez.

B‹LG‹
B
L
DAMLASI
AM L A
Bir atletin her kalp at›fl›nda pompalanan kan miktar›, oturarak çal›flan
bir insan›n her kalp at›fl›nda pompalanan kan miktar›n›n iki kat›ndan
fazlad›r. Bunun sebebi, sporcular›n kalp kas› dâhil tüm kaslar›n› çok
iyi çal›flt›rmalar›d›r. Bu sayede kalp daha iyi çal›flarak daha fazla kan
pompalar.
Nabız ve soluk alıp verme sayısı sadece egzersiz yaparken mi artar? Bu sayıların
artmasında başka neler etkili olabilir? Aşağıda Elif’in nab›z ve soluk al›p verme say›s›n›
gösteren grafiği inceleyerek bu sayıları artıran etkenleri görelim.

Say›

Nab›z say›s›
Soluk al›p
verme say›s›

dinlenme
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sevinme
a¤›r
bir yük
kald›rma

korkma heyecanlanma

Durum

Egzersiz Yapal›m
Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

Grafikte de gördü¤ümüz gibi nabız ve soluk alıp verme sayısı sadece egzersiz yaparken artmaz. Heyecanlandığımızda, korktuğumuzda, sevindiğimizde, üzüldüğümüzde
ya da ağır bir yük taşırken nabız ve soluk alıp verme sayımız artar.

Uykudayken vücudumuz çalışmaya devam eder ama
uyurken enerji ihtiyacımız daha azdır. Bunun sebebi ne
olabilir? Biz uyurken soluk alıp vermemiz azalır ve nabız
sayımız düşer.
E. 25
s. 27

Neden Egzersiz?
Günde ortalama 8-10 saat uyumamız gerektiğini
öğrenmiştik. Bu süreden fazla ya da az uyumamız
sağlıklı değildir. Aşırı uyuma, düzensiz beslenme ve
hareketsizlik bizleri kilo alma sorunuyla karfl› karfl›ya
bırakabilir. Hazır gıdaların tüketilmesi ve egzersiz
yapılmaması sonucu kilo almak, başka hastalıklara
da davetiye çıkarabilir. Bu sebeple televizyon ve
bilgisayar başında gere¤inden fazla vakit geçirmek
yerine sık sık egzersiz yapmalıyız.

Düzenli egzersiz yapmak sağlıklı olmamızı,
daha dinç görünmemizi ve kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlar. Egzersiz yapmak yaş ve cinsiyet farkı
olmaksızın tüm insanların günlük hayatta edinmesi
gereken bir alışkanlıktır. Bedensel engellilerin de
egzersiz yapmaktan vazgeçmemesi gerekir.
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Aşağıdaki gazete haberini okuyarak haberde geçen olayın kahramanlarının başarılarına şahit olalım.

ENGEL TANIMAYAN SPORCULAR
Avrupa birinciliğinin ardından yenilgisiz kıtalar
arası şampiyon olan Tekerlekli Sandalye Basketbol
Takımımız› dünya engelliler haftasında yurda
dönerken Atatürk Havaalanında taraftarlar karşıladı.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü hakkında konuşan
Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü
“Engelli vatandaşların hayattan kopmamaları için
mutlaka spor yapmaları gerekli. Biz bir engelli takımı
olarak büyük bir başarı elde ettik. Diğer engelli
arkadaşlarımızın önünü açmak için çalışıyoruz.
Destek olduğunda neleri başarabileceklerini onlara
gösteriyoruz. Başarımız onların spora yönelmesi için
bir neden olsun.” dedi.

Egzersiz yapmak, bazı hastalıkların tedavisinde de önerilir. Doğuştan veya sonradan
oluşan bazı rahatsızlıklar sakatlanmalara neden
olabilir. Özellikle kasların düzensiz çalışması
ya da zayıflaması söz konusu olabilir. Ayrıca
ısınmadan egzersiz hareketleri yapmak da kas
ve iskelet sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Böyle
şikâyeti olan kişiler fizik tedavi ve rehabilitasyon
merkezlerinde tedavi görürler. Teknoloji sayesinde geliştirilen bazı araçlar bu tür rahatsızlıkların tedavisini gün geçtikçe kolaylaşt›rmaktadır.
E. 26
s. 28

KEND‹M‹Z‹ DE⁄ERLEND‹REL‹M
Afla¤›daki sorular›n cevaplar›n› defterimize yazal›m.
1. Egzersiz yaparken hızlı soluk alıp vermemizin sebebi nedir?
2. Neden egzersiz yaparken kalbimiz daha hızlı atar?
3. Egzersiz dışında nabız sayısını artıran durumlara neleri örnek verebiliriz?
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ÜN‹TEM‹Z‹ ÖZETLEYEL‹M

E. 27
s. 29
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ÜN‹TE SONU DE⁄ERLEND‹RME SORULARI
Afla¤›daki ifadelerin do¤ru ya da yanl›fl oldu¤unu tespit edelim. Yanl›fl oldu¤unu
düflündü¤ümüz ifadelerin do¤rusunu defterimize yazal›m.
1. Yetişkin bir insan iskeletinde yaklaşık 206 kemik bulunur.
2. Bebeklerin iskeletindeki kemik sayısı yetişkinlerden daha azdır.
3. Soluk verme sırasında diyafram düzleşerek eski hâline döner.
4. Kemiklerin birleşme yerine eklem denir.
5. Burundan soluk alıp ağızdan soluk vermek daha doğrudur.
6. Kalbimizin yaptığı kasılma ve gevşeme hareketlerine nabız denir.
7. Sevindiğimizde veya heyecanlandığımızda nabız sayımız azal›r.
8. ‹skeletimiz olmasaydı et ve deri yığını gibi olurduk.
9. Soluk alırken havayı ısıtmak, nemlendirmek ve temizlemek gırtlağın görevidir.
10. Akciğerlerimiz kasılıp gevşeyerek kanı pompalar.
Aşağıda çerçeve içinde baz› sözcük ve ifadeler verilmifltir. Bunlar› kullanarak eksik
cümleleri uygun flekilde tamamlayal›m ve defterimize yazal›m. Ayn› sözcük veya ifade
birden fazla yerde kullan›labilir.
soluk borusu
uzun

yutak

burun

damar
eklem

yass›

kalp
gö¤üs kafesi

g›rtlak

kafatası

akci¤er
omurga

kas
lif

1. ‹skeletin bölümlerinden .......................beynimizi dış etkilerden korur.
2. ....................... vücudumuzun dik durmasını sağlayan, “S” harfine benzeyen yapıdır.
3. ‹skeletimizdeki kemiklerimiz ............., kısa ve ............. olmak üzere üç şekildedir.
4. ‹skeletimiz; ................, , ................ , ................, kollar ve bacaklar olmak üzere dört
bölümden meydana gelir.
5. Soluk ald›¤›m›zda hava sırayla .............., ............, ................, .............. ve .................
geçer.
6. Kanın vücutta dolaşmasını .............. ve ................ sa¤lar.

Aşağıdaki soruların cevab› olan seçeneği defterimize yazalım.
1. Aşağıdakilerden hangisi iskelet ve kas sağlığımızı korumak için tüketmemiz
gerekenlerden değildir?
A) Süt
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B) Et

C) Yumurta

D) Kola

2. Şekli inceleyelim. Seçeneklerden hangisinde kemiklerin çeşitleri doğru olarak verilmiştir?

1

2
4

A) 1 ve 3 numaral› kemik kısa kemiktir.

5

B) 4 numaral› kemik yassı kemiktir.
C) 5 numaral› kemik yassı kemiktir.

3

D) 2 numaral› kemik uzun kemiktir.
3. Şekilde kolumuzu yumruk yapıp kaldırırken oluşan durum gözlenmektedir. Buna
göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 1 numaral› kas kasılırken 2 numaral› kas gevşer.
2
1

B) 2 numaral› kas kasılırken 1 numaral› kas gevşer.
C) 1 ve 2 numaral› kas kasılır.
D) 1 ve 2 numaral› kas gevşer.

4. Kan ile hava aras›nda oksijen ve karbon dioksit al›fl veriflinin gerçekleştiği organımız
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalp

B) Akciğer

C) Gırtlak

D) Soluk Borusu

Afla¤›daki metni okuyup, çizelgeyi inceleyelim. 5 ve 6. soruları bu çizelgeye göre
cevaplayalım.
Özgür egzersiz yapmanın nabız sayısını nasıl etkilediğini anlamak için bir deney yaptı.
Deney sonuçlarını aşağıdaki çizelgeye kaydetti.
A kişisinin nabız
sayısı

B kişisinin nabız
sayısı

C kişisinin nabız
sayısı

Egzersizden önce

75

111

92

Egzersizden sonra

120

148

135

Durum

5. Bu deneyden çıkar›labilecek sonuç hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Egzersiz yapmak nabız sayısını üç kat artırır.
B) Egzersiz yapmak kişinin nabız sayısını azaltır.
C) Egzersiz yapmak nabız sayısını etkilemez.
D) Egzersiz yapmak nabız sayısını artırır.
6. Aşağıdakilerden hangisi bu deneye katılan A, B ve C kişileri ile ilgili söylenemez?
A) A kişisi bir yetişkindir.
B) Bu kişilerden yaşı en küçük olan C kişisidir.
C) Egzersiz yapmak B kişisinin nabız sayısını artırmıştır.
D) Egzersiz öncesi en düşük nabız sayısı A kişisine aittir.
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2.
Ünite

MADDEY‹
TANIYALIM

KONULAR
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1

Maddenin Özellikleri

2

Maddenin Hâlleri

3

Maddenin Ölçülebilir Özellikleri

4

Maddenin De¤iflimi

5

Is› ve S›cakl›k

6

Saf Madde ve Kar›fl›mlar

Maddelerin Özellikleri
Maddeyi Tan›yal›m

Kral bir gün kuyumcuya bir miktar altın verir ve bu altından güzel bir taç yapmasını
emreder. Taç, hazırlanıp krala sunulur. Kral ışıl ışıl parlayan tacı çok beğenir. Ancak, kuyumcunun tacı yaparken altın ile birlikte gümüşü de kullandığından süphelenir. Kral, saray
bilgininden gerçeği ortaya çıkarmasını ancak bunu yaparken tacın şeklini hiçbir şekilde
bozmamasını ister.
Saray bilgini tacın yapısında gümüş olup olmadığını bulmak için üç kaba aynı miktarda su doldurur. Kabın birine tacın miktarına eşit miktarda altın, diğerine tacın miktarına eşit miktarda gümüş ve üçüncü kaba da tacın kendisini koyar. Bilgin bu kapları
gözlemlediğinde, tacın sadece altından veya sadece gümüşten yapılmadığını, bunların
her ikisinin kullan›ld›¤›n› anlar. Krala bu durumu açıklar ve kuyumcu cezalandırılır. Saray
bilgini tacın yapımında başka bir maddenin de kullanıldığını nasıl fark etmiş olabilir?
• Sizce kralın tacı hangi özelliklere sahiptir?
• Bu taç, maddenin hangi hâlinde bulunuyor? Bu hâlin özellikleri nelerdir?
• Taç yapılırken altın ve gümüş ne tür işlemlerden geçiriliyor olabilir?
E. 1
• Kralın tacı saf mıdır, yoksa karışım mıdır? Bu ve benzeri soruları cevap- s. 32
layabilmek için ünitedeki konular bize ışık tutacaktır.
E. 2
s. 35
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1

Maddenin Özellikleri

Anahtar Kavramlar
• madde
• eflya
• saydam
• parlak
• esnek
• cisim
• malzeme

Eşya mı? Sen malzeme
değil miydin?

Ayna ayna söyle bana, masada
dolapta baktığın her alanda var
mı benden daha çok kullanılan
bir eşya?

Oooo, saydam ve kırılgan
olduğun kadar akıllısın da.

Etrafımıza baktığımızda kullandığımız eşyalar, tükettiğimiz gıdalar ve hayatımız için
gerekli daha birçok madde birbirinden ne kadar da farklı görünüyor değil mi? Bunun sebebi
maddelerin çok çeşitli özelliklere sahip olmasıdır. Yukar›daki karikatürü inceleyelim.
• Tahta takoz ve aynanın sahip olduğu özellikler nelerdir?
• Bu özellikleri hangi duyu organlarımızla algılarız?
• Tahta takoz bir eşya mı, yoksa malzeme midir? Peki, ayna hakkında ne söyleyebiliriz?
Hayatımız için gerekli olan çeşitli aletlerin, eşyaların, malzemelerin yapımında
maddelerin farklı özelliklerinden yararlanılır. Yapacağımız bir etkinlikle maddeleri daha
yakından tanımaya çalışalım.
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Maddelerin Özellikleri
Maddeyi Tan›yal›m

1.

ETK‹NL‹K

‹stasyonlarda Ö¤renelim

Söylenmedikçe maddelerin tadına bakmayınız!
Birlikte Yapalım
Bafllamak ‹çin
Dörder kiflilik gruplara ayr›lal›m. Afla¤›daki istasyonlarda verilen özellikleri okuyal›m. Grubumuzla her istasyona
 befler adet
u¤rayarak maddelerin özelliklerini belirleyelim. Bu özellikplastik top, su,
leri defterimize hazırlayacağımız çizelgenin ilgili bölümüne
kalem, silgi,
yazalım (Örnek çizelge aşağıda verilmiştir.).
bardak, portakal
1. ‹stasyonda;
vb. maddeler
Maddelerin kokulu mu kokusuz mu olduğu veya nasıl
koktuğunu,
2. ‹stasyonda;
Maddelerin parlaklık, saydamlık-opaklık, sağlamlık,
pürüzlülük vb. özellikleri,
3. ‹stasyonda;
Esneklik, sağlamlık, yumuşaklık, kırılganlık, pürüzlülük
vb. özellikleri,
4. ‹stasyonda;
Maddelerin bir yere vuruldu¤unda çıkaracakları sesler
ile ilgili özellikleri belirleyelim (K›r›labilecek malzemeleri bir yere vururken dikkatli
olal›m.).
Ne Oldu?
Madde adı

1. ‹stasyon

2. ‹stasyon

3. ‹stasyon

4. ‹stasyon

Plastik top
Su
Kalem
Bardak
Portakal
.......................
.......................

• ‹stasyonlarda belirtilen özellikleri, hangi duyu organlarımızla algılarız?
• Maddelerin hangi özelliklerini, birden fazla duyu organ›m›zla algılarız?
• Etkinlikteki maddelerden hangileri, benzer özelliklere sahiptir (Bunun için her bir
istasyonda aynı özelliği taşıyan maddeleri düşünelim.)?
• Bir madde birden fazla özelliğe sahip olabilir mi? Örneğin, etkinliğimizde hem
yumuflak hem de esnek olan bir madde var m›d›r? Belirtelim.
• Etkinlikte keşfettiğimiz özellikler dışında, maddelerin başka hangi özelliklerinden
bahsedebiliriz?
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Çevremizde dokunduğumuz, gördüğümüz, kokladığımız birbirinden farklı birçok
varlık vardır. Az veya çok yer kaplayan her varlık madde olarak adlandırılır. Çiçekler,
okuduğumuz kitap, hatta biz de birer maddeyiz. Peki, çevremizde madde olmayan bir
şey var mı?
Maddeleri gözlemlenebilen ve ölçülebilen özelliklere göre tanımlarız. Görme, işitme,
koklama, tatma ve dokunma duyularımız maddelerin özelliklerini algılamamızı sağlar.
Bu konuda esneklik, parlaklık, kırılganlık gibi maddelerin gözlenebilen özelliklerine yer
verilmiştir. Maddelerin ölçülebilir özelliklerine daha sonraki konularda değinilecektir.

Dokunma duyusuyla maddelerin sertlik, yumuşaklık, esneklik,
sağlamlık gibi özelliklerini algılarız.

Maddelerin şekli, saydamlığı, parlaklığı vb. ile ilgili özelliklerini ise
görme duyumuzla algılarız.
Maddelerin bazı özelliklerini birden fazla duyumuzla algılarız.
Örneğin, pürüzlülük, kırılganlık, esneklik gibi özellikleri hem görme
duyumuzla hem de dokunma duyumuzla algılayabiliriz.
Maddelerin bazı özelliklerini de tadarak algılarız. Maddelerin tadı
olup olmadığını, tadı varsa ekşi mi, tatlı mı, acı mı olduğunu tatma
duyumuzla anlarız.
Peki, diğer duyularımızla algılayabileceğimiz özellikler nelerdir?
Yandaki şekilde plastik topun özellikleri verilmiştir. Topa dokunduğumuzda onun yumuşak,
esnek olduğunu fark ederiz. Baktığımızda topun
rengini ve parlakl›¤›n› görürüz. Zıplatıldığında
çıkardığı sesten onun bir top olduğunu anlayabiliriz.

Topun Özellikleri
Plastik kokar.
Parlakt›r.
Yumuflakt›r.
K›rm›z› renktedir.
Esnektir.

Herhangi bir madde seçerek bu maddenin özelliklerini ve bu özellikleri hangi
duyularımızla algıladığımızı belirtelim.

B‹LG‹
B
L
DAMLASI
AM L A
Elmas, do¤ada bulunan en sert maddelerden
biridir. Bu nedenle di¤er sert maddeleri kesmek için
elmas kullan›l›r. Elmas› kesmek için de baflka bir
elmas kullan›l›r.
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Maddelerin Özellikleri
Maddeyi Tan›yal›m

Maddeleri, duyularımızla algıladığımız özelliklerine göre sınıflandırabiliriz. Örneğin,
silgi, lastik, hamur gibi maddeler esnektir. Aşağıda maddelerin bazı özellikleri ve bu
özelliklere göre maddelerin sınıflandırılması yer almaktadır.
Saydam - Opak
Işığı geçiren maddelere saydam madde denir. Saydam maddeler renksiz
olabileceği gibi farklı renklerde de olabilir. Pencere, bardak, gözlük gibi camdan yapılmış
maddeler ve bazı poşetler saydamdır. Benzer şekilde su da saydam bir maddedir.
Peki, su saydam olduğu hâlde denizin dibini neden göremeyiz?

Tül perde, buzlu cam, kâğıt
gibi bazı maddeler ışığın bir kısmını
geçirir. Bu tür maddeler yarı saydam maddelerdir.

Işığı geçirmeyen maddeler ise
opaktır. Demir veya ahşap kapılar,
duvarlar opak maddelere örnektir.

Çevremizde saydam ve opak olarak sınıflandırılabilecek başka hangi maddeler
bulunmaktadır? Bunlara örnek verelim.
Parlak - Mat

mat

Bazı cisimler üzerine ışık düştüğünde parlar.
Örneğin, çelik tencere, altın ve gümüşten yapılmış
maddeler, teneke kutular parlaktır. Odun, toprak gibi
maddeler ise üzerine ışık düştüğünde parlamaz. Bu
tür maddeler mattır. Örneğin, rugan ayakkabılar›m›zz
parlak bir yüzeye sahipken süet ayakkabılarımız matttır. Peki, kullandığımız hangi eşyalar parlak, hangileri
mattır?

parlak
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Pürüzlü - Pürüzsüz
Yüzeyi düz olan maddeler pürüzsüzdür.
Yüzeyi düz olmayan maddeler ise pürüzlüdür.
Örneğin, portakal, limon, odun ve ağaç
pürüzlü, elma, domates, cam bardak, yüzeyi
cilalanmış dolap pürüzsüzdür. Siz de çevrenizde
bulunan maddeleri pürüzlü ve pürüzsüz olarak
sınıflandırarak örnekleri arttırabilirsiniz.

pürüzlü

pürüzsüz

Esnek-Berk
Uzayıp kısalabilen, bükülebilen ve tekrar eski hâline dönebilen
maddeler esnektir. Paket lastiğini hiç esnettiniz mi? Bulaşık süngeri
ve silgi esnek maddelere örnektir. Benzer şekilde yataklarda,
koltuklarda, tükenmez kalemlerde ve oyuncaklarda kullanılan
yaylar esnektir.
Esnemeyen maddelere berk maddeler denir. Berk maddeler sert ve sağlamdır. Kurşun kalem, masa, taş vb. berk
maddelere örnektir. Bu maddeler bükülmeye çalışıldığında
kırılabilir. Kullandığımız eşyalardan esnek ve berk olanlara
örnek verelim.

esnek

berk

E. 3
s. 36

ARAfiTIRALIM, HAZIRLANALIM
Sertlik-yumuşaklık, sağlamlık-kırılganlık kavramlarını araştırarak çeşitli maddeleri bu özelliklere göre sınıflandıralım. Araştırma
sonuçlarımızı hazırlayacağımız bir çizelgeye kaydederek sınıfta arkadaşlarımıza sunalım.
E. 4
s. 37
Belirtilen özellikler dışında maddeleri başka hangi özelliklerine göre sınıflandırabiliriz?
Yapacağımız etkinlikle maddelerin sahip oldukları diğer özellikleri keşfedelim.
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Maddelerin Özellikleri
Maddeyi Tan›yal›m

2.

ETK‹NL‹K

Kime Ne Olur?

Birlikte Yapalım
Aşağıda verilen her aşamada ayrı ayrı kullanılacak
malzemeler yanda verilmiştir. Verilen maddeleri kullanarak
deneyleri sırayla gerçekleştirelim.
I. Aflama: M›knat›s›n Etkisi
• Yan taraftaki maddelerden hangilerinin mıknatıstan
etkileneceğini, hangilerinin etkilenmeyeceğini tahmin
edelim. Tahminlerimizi defterimize kaydedelim.
• Bu maddelere mıknatısı yaklaştıralım.
• Bunları, mıknatıstan etkilenen ve etkilenmeyen maddeler olarak defterimize yazal›m.
• Tahminlerimizle gözlem sonuçlarımızı karşılaştıralım.
II. Aflama: Suda Yüzenler
• Yan tarafta yer alan maddelerden hangilerinin suda
yüzeceğini, hangilerinin batacağını tahmin edelim.
Tahminlerimizi defterimize kaydedelim.
• Maddeleri su dolu kovaya sırayla koyalım. Cam ve
plastik flifleleri önce a¤z› kapal› olarak kovaya b›rakal›m
ve gözlemleyelim. Daha sonra fliflelerin a¤z›n› açarak
suya dald›ral›m. fiifleleri su ile tamamen doldurduktan
sonra tekrar suya bırakalım ve gözlemleyelim.
• Gözlemlerimize dayanarak maddeleri suda yüzen ve
suda batan olarak defterimize yazal›m.
• Tahminlerimizle gözlem sonuçlarımızı karşılaştıralım.
III. Aflama: Su Çekenler
• Yere su dökelim. Suyu çektirmek için hangi maddelerin
kullanılması gerektiğini tahmin edelim.
• Şimdi hangi maddelerin suyu çekti¤ini, hangilerinin
çekmedi¤ini test edelim.
• Suyu çeken ve çekmeyen maddeleri defterimize yazal›m.
• Gözlemlerimiz sonunda hangi maddelerin ıslandığını,
hangilerinin kuru kaldığını defterimize yazalım.
• Tahminlerimizle gözlem sonuçlarımızı karşılaştıralım.
Ne Oldu?
• Etkinlikteki hangi maddeler mıknatıstan etkilendi?
• Hangileri suda yüzdü?
• Hangileri suyu çekti?

Bafllamak ‹çin
I. Aflama
s
 mıknatıs
 talaş
arı
 silgi parçaları
 ataş
 çivi
 toplu iğne
 cam bilye
 plastik kalem
kapağı
 altın ve gümüş
takı
 madenî para
II. Aflama
 su
 taş
 silgi
 çelik bilye
 kâğıt
 tahta parçası
 mantar tıpa
 tebeşir
 kapakl›, küçük,
cam ve plastik
şişeler
 pinpon topu
 kova
III. Aflama
 su
 poşet
 peçete
 temizlik bezi
 pamuklu kumaş
 alüminyum folyo
 dosya kâğıdı
 bulaşık süngeri

• Çevremizde bu özelliklere sahip başka hangi maddeler
var? Örnek verelim.
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Etkinlikte, bazı maddelerin suda yüzme-batma, su çekme-çekmeme, mıknatıs
tarafından çekilip-çekilmeme gibi özelliklerini keşfettik.
Bazı maddeler mıknatıstan etkilenirken bazıları etkilenmez. Örneğin, toplu iğne, çivi, pense, kaşık gibi demirden
yapılmış maddeler mıknatıs tarafından çekilir. Kumaş, cam,
tahta ve plastikten yapılmış maddeler ise mıknatıs taraf›ndan
çekilmez.

Mıknatıs neden
kalemi çekmiyor?

Bir de kaşığı
deneyelim mi?

E. 5
s. 37

Maddeler suda yüzme, batma ve ıslanma - kuru kalma gibi özelliklere de sahiptir. Örneğin madenî para,
cam parçaları, demir çubuk suda batarken mantar
tıpa, top, ağzı kapalı cam veya plastik şişe suda yüzer.
Havlu, suyla ıslanırken teflon tava kuru kalır.
Maddelerin bu özelliği büyüklüğe değil, maddenin
cinsine ve şekline bağlıdır. Örneğin, büyük bir gemi
veya tahta parçası suda kolaylıkla yüzerken küçük
bir taş parçası suda batar. Peki, başka hangi maddeler suda yüzer?

E. 6
s. 38

B‹LG‹
B
‹L
LG‹ DAMLASI
AM L A I
fiekersiz gazl› içecekler suda yüzerken
fleker içeren gazl› içecekler suda batar.

Bazı maddelerin suyu çekmesi bazılarının
çekmemesi de bir diğer özelliktir. Kazak,
gömlek gibi yün veya pamuktan yapılan eşyalar,
süngerler,
havlular suyu yapısına hapseder. Plastik, cam
sü
ve metallerden yapılan malzemeler ise suyu yapısına hapsetmez.
Suyu yapısına hapsetmeyen maddeler kuru kalırken, suyu yapısına hapsedenler ıslanır.
Örneğin, şemsiye, mutfakta kullandığımız tabak ve tencereler suyu çekmez.
E. 7
Peki, maddelerin sahip oldukları özellikleri bilmek günlük yaşamımızda
s. 38
ne işe yarar?
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Maddenin Özelliklerine Göre Kullanım Alanları
arı
Maddelerin özellikleri ile günlük hayatta kullanım alanları arasında önemli bir ilişki vardır.
Örneğin, gözlüklerimiz etrafı görebilmemiz için
saydam maddelerden yapılır. Gözlük yapımında
cam yerine tahta kullanılsaydı etrafımızı yine
görebilir miydik? Oyun oynadığımız top esnek
olmasaydı plastik yerine demirden yapılmış olsaydı ne olurdu?
Camdan yapılmış bir evde
yaşayabilir miyiz?

Kullandığımız araç ve eflyalar yapılırken özellikleri dikkate
alınarak en uygun malzemeler seçilmelidir. Örneğin, deniz
araçlarının yapımında suda yüzme özelliği olan malzemeler
kullanılır. Yüzme bilmeyen insanlar su üstünde kalmak için
hangi malzemelerden yap›lm›fl eflyalar› tercih ediyorlar?
Yağmurdan korunmak için suyu çekmeyen malzemelerden yap›lan şemsiye ve yağmurluk kullan›r›z. Vücudumuzu
kurularken havlu kullanmam›z›n sebebi ise havlunun suyu
çekme özelliğine sahip olmasıdır. Temizlik yaparken ıslak zeminleri kurulamak için de suyu çeken bezleri tercih ederiz.
Bazı maddelerin mıknatıstan
etkilenmesi özelliği de hayatımızı
bir çok alanda kolaylaştırmaktadır. Örneğin, foto¤raftaki çantanın
kapağında mıknatıs ve mıknatıstan etkilenen malzeme
kullanılmıştır. Sizce mıknatıs tarafından çekilen maddeleri
bilmek başka ne gibi kolaylıklar sağlar?

demir
dü¤me

m›knat›s

ARAfiTIRALIM, HAZIRLANALIM
Sporcuların, spor dallarına göre farklı giysiler giydiğini
biliyoruz. Herhangi bir spor dalı seçerek onların kullandıkları
giysileri, giysilerin özelliklerini ve giysilerin hangi malzemelerden yapıldığını araştıralım. Araştırmamızı resim, foto¤raf vb.
görsellerle destekleyerek sınıfta arkadaşlarımıza sunalım.
Çevremizdeki maddelerin çeşitli özelliklerini ve bu özelliklere göre kullanıldığı alanları inceledik. Peki, maddelerin kullanıldıkları yere göre farklı isimler
aldığını biliyor musunuz?

E. 8
s. 39
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Madde, Cisim, Malzeme, Eşya, Alet
Kâğıdın bir madde olduğunu biliyoruz. Peki, kâğıt aynı zamanda malzeme mi, cisim
mi, yoksa eşya mıdır? Bir etkinlikle bu kavramlar arasındaki farkı inceleyelim.

3.

ETK‹NL‹K

Hangi S›n›fa Aitim?

Varl›k Ad›

Afla¤›daki çizelgeyi defterimize çizerek, varlıkların hangi gruba ya da gruplara ait
olduğunu örnekteki gibi işaretleyelim.

Madde

✓

Un

Kek

S›v› ya¤

Makas

Kitap

Peçete

Ifl›k

✓

Alet

Eflya

Malzeme

✓

Cisim

Sandalye

Tahta
parças›

Ne Oldu?
• Çizelgedeki varlıkları sınıflandırırken neleri göz önünde bulundurduk?
• Varlıkları hangi gruba dâhil edeceğimiz konusunda belirsizlik yaşadık mı?
Yaşadıysak bu belirsizliği nasıl giderdik?
• Çizelgede birden fazla gruba dâhil ettiğimiz varlık oldu mu? Örnek verelim.
• Çizelgemizden yararlanarak cisim, malzeme, eşya, alet kavramlarını açıklayalım.
Etkinlikte gördüğümüz gibi varlıkların sınıflandırılmasında belirsizlik vardır. Varl›klar,
özelliklerine ve kullanıldıkları yere göre farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Hayatımızı devam
ettirmek ve yaşantımızı kolaylaştırmak için bunlar üzerinde çeşitli değişiklikler yaparız. Bu
değişiklikler sonucunda varl›klar madde, cisim, malzeme, eşya, alet gibi çeşitli adlar alır.
Yan sayfada bu kavramlarla ilgili açıklamalar verilmiştir.
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Cisim

• Maddeye
çeşitli
işlemlerle
verildiğinde cisim adını alır.

şekil

• Çivi, toplu iğne gibi maddeler demire
şekil verilerek yapıldığı için birer cisimdir.
• Sadece katı hâldeki maddeler cisim olma
özelliğine sahiptir. Sıvı ve gaz hâldeki maddeler neden cisim olarak sınıflandır›lamaz?
• Aynı maddeden farklı cisimler yapılabilir. Örneğin defter, sandalye, peçete, tuvalet kâğıdı
gibi farklı cisimler ağaçtan elde edilir.
• Bir cisim birden fazla maddeden meydana gelmiş olabilir. Örneğin, yandaki
cisimde hem cam hem tahta hem de metal kullanılmıştır.
Cisimler kullanım amacına göre eşya veya alet olarak sınıflandırılabilir.

Alet

• Maddelere şekil vermek ya da onlar üzerinde bir iş yapmak için özel olarak yapılmış nesnelere alet denir.

• Meyve ve sebzeleri kesmeye yarayan bıçak bir alettir.
Çırpıcı, çekiç, makas vb. gibi cisimler hangi durumlarda
alet olarak sınıflandırılabilir?
• Aletler günlük yaşamımızda işerimizi yaparken kullanırız.
Ayrıca aletler marangozluk, heykeltıraşlık, ayakkabı tamiri
gibi işlerle uğraşanlar tarafından da kullanılır.

Eflya
• Hayatımızı kolaylaştırdığı için evimizde, okulumuzda
da
a veya
yanımızda bulundurduğumuz nesnelere eşya denir.
• Eşyalar uzun süre dayanabilen ancak zaman içerisinde
in
nde
eskiyen nesnelerdir.
• Kanepe, halı, televizyon, ayakkabı, elektrikli süpürge
gibi nesneler birer eşyadır.
Maddeler kullanıldığı yere göre malzeme olarak da sınıflandırılır.

Malzeme
• Maddeler tüketim amacıyla kullanıldığında malzeme adını alır.
• Malzemeler kullanıldıkça biter, yerine yenisi alınır.
• Yemek yaparken kullandığımız baharatlar, yağ ve yumurta
birer malzemedir. Benzer şekilde, resim yaparken kullandığımız
boyalar, silgi, kalem de malzemedir.
• Malzeme; katı, sıvı ve gaz hâlde bulunabilir.
E. 9
s. 39
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Aşağıda madde, cisim, malzeme, eşya, alet kavramlarının kullanımı yer almaktadır.

Cam bir maddedir.
Cam, pencere ve ampul
yapımında kullanıldığında
bir malzemedir.

Camdan yapılan
pencere, ampul birer
eşyadır.
E. 10
s. 40

Cama şekil verilerek
yapılan sürahi bir
cisimdir.

Laboratuvarlarda
maddeleri karıştırmak
için kullanılan cam çubuk
bir alettir.

Camdan yapılan başka hangi maddeler cisim, malzeme, eşya, alet olarak
sınıflandırılabilir?
Bu kavramların yanı sıra, bazı maddeler de araç ve gereç olarak sınıflandırılır. Örneğin,
iletişim veya bağlantı sağlayan telefon, taşıt, bilgisayar gibi maddeler araçtır. Deney
yaparken kullandığımız laboratuvar malzemeleri, çeşitli şekilleri çizerken kullandığımız
cetvel, pergel
araç
el gibi maddeler ise birer gereçtir. Kullandığımız başka hangi maddeler
mad
veya gereç olarak sınıflandırılabilir?

Hayır
malzeme
Bence bu
eşya

Hayır eşya
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İnatlaşmaya gerek yok,
her ikisi de olabilir.
Biraz akıllı olun.
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Etrafımızda cisim olarak adlandırdığımız maddeler; bazen eşya, bazen malzeme bazen
de alet şeklinde sınıflandırılabilir. Örneğin, makas, demire şekil verilerek yapıldığı için
cisim; kumaşı kesmek için kullanıldığında alet; evimizde bulundurduğumuz ve hayatımızı
kolaylaştırdığı için eşyadır. Bu nedenle, maddelerin sınıflandırılmasında belirsizlik olabilir.
Bu belirsizlik veya anlaşmazlık durumunda akıl ve bilim bize ışık tutacaktır. Ulu önder
Atatürk’ün de söylediği gibi “Akıl ve mantığın çözemeyeceği sorun yoktur.”
“Hayatta en hakiki mürflit ilimdir.” sözüyle
Atatürk, meselelere, sorunlara ak›l ve bilim ile
yaklafl›lmas› gerekti¤ini vurgular:
“Dünyada her fley için, maddiyat için,
maneviyat için, yaflam için, baflar› için en
gerçek yol gösterici bilimdir, tekniktir. Bilim
ve tekni¤in d›fl›nda k›lavuz aramak dalg›nl›kt›r,
bilgisizliktir, do¤ru yoldan sapmakt›r.” Yaln›z
bilim ve tekni¤in, yaflad›¤›m›z her dakikadaki
evrelerin geliflmesini kavramak ve ilerlemelerini zaman›nda izlemek flartt›r. Bu sözlerden
de anlafl›ld›¤› gibi bilimi kendine k›lavuz olarak alan toplumlar gerçe¤in yolunda, uygarl›k
yar›fl›nda güvenli ad›mlarla ilerler. Kalk›nma,
ilerleme ve geliflme ancak bilimle sa¤lanabilir.
Bunun için de bilim ve tekni¤in geliflmesini kavramak, yenilikleri takip etmek gerekir.
Kurtuluş Savaşı’nın sona ermesiyle beraber, “geleceğin bilimsel çalışmalarla” sağlanacağını ifade eden Atatürk, 1923’te şunları söylemiştir:
“Arkadaşlar, bundan sonra pek mühim zaferlere kavuşacağız. Fakat bu zaferler, süngü
zaferleri değil, ekonomi ve bilim alanındaki zaferlerimiz olacaktır. Ordularımızın şimdiye
kadar elde ettiği büyük zaferler, memleketimizi gerçek kurtuluşa ulaştırmış sayılmaz. Bu
zaferler ancak gelecek zaferlerimiz için kıymetli bir zemin hazırlamıştır. Askerî
E. 11
zaferlerimizle gururlanmakla birlikte bilim ve ekonomi alanlarındaki zaferleris. 40
mize hazırlanalım.”

KEND‹M‹Z‹ DE⁄ERLEND‹REL‹M
Afla¤›daki sorular›n cevaplar›n› defterimize yazal›m.
1. Maddelerin sahip olduğu özellikleri belirtelim ve bu özelliklere sahip olan maddelerin
adlarını yazalım.
2. Okul çantanızın hangi özelliklere sahip malzemelerden yapılmış olmasını tercih
ederdiniz? Neden böyle düşündüğümüzü açıklayalım.
3. Afla¤›daki kutucuklarda bazı maddeler verilmiştir. Bu maddelerin hangi durumlarda cisim, malzeme, eşya ve alet olabileceğini örneklerle açıklayalım.

Su

Etek

Ütü

Kâğıt

Baharat

Lamba

Cam

4. Atatürk’ün, akıl ve bilimi kullanarak sorunlara yaklaştığına hayatından örnekler
verelim.
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2

Maddenin Hâlleri

Anahtar Kavramlar
• kat›
• s›v›
• gaz

Bulundukları ortamda yayılır,

Kabına sığmaz taşar.

Küçük deliklerden bile kaçar.

Örnektir ona hava, buhar
- Nedir maddenin bu hâli çocu
klar?

Evirsen de çevirsen de
Bellidir duruşu,
Çünkü sabittir şekli.
‹ncelersen kalemini, silgini,
Anlarsın maddenin bu hâlini.

‹stemez sabit durmak asla,
Değiştirir şeklini kaptan kaba.
‹şin gizemi akmasında;
Su, benzin örnektir ona
-Bulamadın mı maddenin bu hâlini hâlâ?

Şiirde maddelerin hangi özelliklerinden bahsedilmektedir? Geçmişte edindiğimiz
bilgilerden maddelerin üç farklı hâlde bulunduğunu biliyoruz. Şiirde bahsedilen özellikler
maddelerin hangi hâllerine ait olabilir? Yapacağımız etkinliklerle maddenin hâllerini
inceleyelim.
E. 12
s. 41
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4.

ETK‹NL‹K

Nedir Maddenin Bu Hâlleri?

Birlikte Yapalım
Afla¤›daki aflamalar› s›rayla gerçeklefltirelim.
I. Aşama
• Silgimizin hangi hâlde bulunduğunu belirtelim. Neden
böyle düşündüğümüzü açıklayalım.
• Silgimizi inceleyelim. Şekli ve büyüklüğü ile ilgili gözlemlerimizi ifade edelim.
• Silgimizi kavanozlara sırayla koyalım ve tekrar inceleyelim. Silginin şeklinde ve büyüklüğünde herhangi
bir değişiklik oldu mu? Açıklayalım.

Bafllamak ‹çin
 silgi
 içinde bir miktar
su bulunan kap
 farklı şekil ve
büyüklükte 2
adet kavanoz

• Silginin bulunduğu hâli düşünelim ve bu hâldeki maddelere örnekler verelim. Gözlemlerimize dayanarak
maddenin bu hâlinin sahip olduğu özellikleri
defterimize yazalım.
II. Aşama
(Kavanozlar bu aşama için kullanılacağından silgiyi kavanozdan çıkaralım.)
• Su hangi hâldedir? Neden böyle düşündüğümüzü açıklayalım.
• Kaptaki suyun yarısını yere dökelim ve inceleyelim. Yerdeki suyun şekli hakkında
ne söyleyebiliriz? Açıklayalım.
• Kapta kalan suyu kavanozlardan birisine koyalım. Suyun şeklinde nas›l bir
değişiklik oldu¤unu aç›klayal›m.
• Aynı suyu diğer kavanoza boşaltalım. Suyun kavanozlardaki şekillerini karşılaştıralım.
• Suyun bulunduğu hâli düşünelim ve bu hâldeki maddelere örnekler verelim. Gözlemlerimize dayanarak maddenin bu hâlinin sahip olduğu özellikleri defterimize
yazalım.
• Etkinliğimizi silgi ve su yerine aynı hâllerde bulunan başka maddeler kullanarak
tekrar edelim.
Ne Oldu?
• Katı ve sıvı maddelerin belirli şekilleri var mı? Açıklayalım (Bunun için suyun ve
silginin kavanozlardaki şekillerini düşünelim.).
Etrafımızdaki maddeleri inceleyelim. Bu maddelerin hangi hâllerde bulunduğunu
belirtelim. Örneğin, ayakkabımız, çantamız, kıyafetlerimiz katı; su, ayran, sirke sıvı hâldedir. Su buharı ve hava ise gaz hâlde bulunur. Peki, maddelerin hangi hâlde olduklarını
nasıl anlarız?
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Maddenin S›v› Hâli
Su, süt gibi sıvı hâlde bulunan maddeleri düşünelim. Onlara
bazen bardakta, bazen tencerede bazen de şişelerde rastlarız.
Bu kaplardaki sıvıların şekillerini hiç incelediniz mi?
Sıvı hâldeki maddeler kap değiştikçe şekil değiştirir. Örneğin,
sıvı hâlde bulunan süt, bardağa konulduğunda bardağın; kavanoza konulduğunda ise kavanozun şeklini alır. Yere döküldüğünde
ise yayılarak yüzeyin şeklini alır. Akma özelliğinden dolayı sıvıların belirli bir şekli yoktur,
konuldukları kabın şeklini alır.
Peki, katı hâldeki maddeler için durum nasıldır?
Maddenin Kat› Hâli
Katı hâlde bulunan kalem, silgi ve ataşımızın şekillerini inceleyelim. Hangi yönden
bakarsak bakalım belirli bir şekle sahip olduğunu fark ettik mi? Peki bu maddeleri sıranın
üstüne, kalem kutumuza veya çekmeceye koyduğumuzda şekilleri değişir mi?

Yukarıda gösterildiği gibi katı hâldeki maddelerin belirli bir şekli vardır. Konuldukları
kap değiştiğinde şekillerinde bir farklılık olmaz, bulundukları kabın şeklini almaz. Dışarıdan
bir etki olmadıkça da katı maddelerin şekilleri değişmez. Peki, tuz, mercimek, pirinç gibi
küçük taneli maddelerin şekilleri hakkında neler söyleyebiliriz? Bu tür maddeler farklı kaplara
konulduğunda şekilleri değişir mi? Bir etkinlikle bunu anlamaya çalışalım.

5.

ETK‹NL‹K

Kat› m›, S›v› m›?

Birlikte Yapalım
Bafllamak ‹çin
• Toz şekeri kavanozlardan birisine koyalım
 çakıl taşları
ve şeklini inceleyelim.
 toz şeker, bulgur
• Toz şeker hangi yönüyle katı maddelerin
gibi küçük taneli
özelliğini taşımaktadır? Açıklayalım.
katı maddeler
• Toz şekeri diğer kavanoza aktaralım. Şekli
değişti mi?
 farklı şekil ve
• Aynı işlemleri etkinliğimizdeki diğer madbüyüklükte 2
deler için gerçekleştirelim.
adet kavanoz
• Çakıl taşları ve bulgurlar kavanozların şeklini
aldı mı? Bu durumu nasıl açıklarız?
• Etkinliğimizdeki maddelerin her birinden birer tane alalım ve inceleyelim. Her bir
taneyi sırayla kavanozlara koyalım ve şekillerini gözlemleyelim.
Ne Oldu?
• Küçük taneli katılar hangi yönleriyle sıvılara benzer özellik gösterir?
• Küçük taneli katıların her bir tanesinin belirli bir şekli var mı? Konuldukları kap
değiştikçe tanelerin şekli değişir mi? Neden?

64

Maddenin Hâlleri
Maddeyi Tan›yal›m

Toz şeker, tuz, un, toz deterjan, kum gibi maddeler küçük taneli katılardır. Küçük
taneleri katıların taneleri katı gibi davranmasına rağmen bu katılar sıvılar gibi davranarak
akarlar. Bu özelliklerinden dolayı konuldukları kabın şeklini alırlar. Örneğin, bir miktar
mercimek bardağa konulduğunda bardağın, kavanoza konulduğunda kavanozun şeklini
alır. Peki, bir mercimek tanesi için de aynı şey geçerli midir?

Mercimek tanesi katı hâldedir. Bir avuç mercimek bir araya geldiğinde de yine katı
hâldedir. Çünkü her bir tanenin yine belirli bir şekli vardır. Örne¤imizde oldu¤u gibi
küçük taneli katıların, bir araya geldiklerinde, sıvılar gibi konuldukları kabın şeklini alması
tanelerinin çok küçük olmasındandır.
E. 13
s. 41
Maddenin Gaz Hâli
Madde katı ve sıvı dışında gaz hâlinde de bulunabilir. Örneğin,
hava gaz hâldedir. Havayı göremesek de var olduğunu birçok
olayla fark ederiz.
“Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesinden soluk alıp verme olayını hatırlayalım. Soluk alıp verdiğimizde akciğerlerimize
dolan madde havadır. Balonu şişirdiğimizde balon hangi madde ile
dolar? Kitabımızı yüzümüze doğru sallayalım. Hissettiğimiz esinti
nedir?
Havanın varlığını rüzgâr, fırtına gibi hava olaylarında da hissederiz. Denize daldığımızda çıkan kabarcıklar, bisiklet veya
araba tekerleğinin şişmesi de
havanın varlığını açıklar. Başka
hangi olaylarla havanın varlığını
gözlemleriz?

E. 14
s. 42
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Peki, gaz hâlde bulunan diğer maddeler ve hava ne tür özelliklere sahip olabilir?
Gazlar, sıvı ve katı hâldeki maddelerle benzer özellik gösterir mi? Bir etkinlikle gazların
bazı özelliklerini keşfedelim.

6.
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Gazlar›n Kaç›fl›

Birlikte Yapalım
• Kutunun yan tarafına çiviyle bir delik açalım. Bunun
için öğretmenimizden yardım alalım.

Bafllamak ‹çin
 tütsü

• Tütsüyü yakalım ve kutunun içine koyarak kutuyu
kapatalım.

 kibrit

• Kutuya yakın ve uzak olan arkadaşlarımız tütsünün
kokusunu ald›klar›nda bunu belirtsinler.

 küçük çivi

 küçük kapalı kutu

Ne Oldu?
• Tütsüden çıkan duman hangi hâldedir?
• Dumanın kutunun deliğinden çıkması sizce gazların
nas›l bir özelli¤i oldu¤unu gösterir?
• Kutunun deliğinden çıkan dumanı bir süre sonra
göremeyiz. Bu durumun sebebi nedir?
• Kokunun tütsüye en uzaktaki arkadafl›m›zla en yak›ndaki arkadafl›m›za ulaflma
sürelerini karfl›laflt›ral›m. Kokunun kutuya uzak olan arkadaşımıza ulaşması gazların hangi özelliği ile ilgilidir?
Biz de yukar›daki gibi gazlar›n baz› özelliklerini keflfedebilece¤imiz bir deney
tasarlayal›m. Bunun için önce malzemeleri belirleyelim. Deneyimizi nas›l gerçeklefltirebilece¤imizi düflünelim. Malzemelerimizi kullanarak deneyimizi yapal›m.

Isınmada kullandığımız doğal gaz, solunum sırasında
ald›¤›m›z oksijen gibi maddeler gaz hâlde bulunur. Gazların sahip
olduğu özelliklerden birisi bulundukları ortamda yayılmalarıdır.
Bacalardan çıkan dumanı bir süre sonra
göremeyişimiz, onun bulunduğu ortamda
yayılmasından kaynaklanır.
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Peki, komşunun yaptığı yemeğin kokusunu almam›z›n gazların yayılması ile nasıl
bir ilgisi olabilir?

Maddenin Hâlleri
Maddeyi Tan›yal›m

B‹LG‹
B
‹L
LG‹ DAMLASI
AM L A I
Kolonya ve parfüm flifledeyken s›v› hâlde
bulunur. Püskürtüldüklerinden bir süre sonra
kokusu bulundu¤umuz ortam› sarar. Bunun
sebebi kolonya ve parfümün püskürtüldükten
sonra gaz hâle geçmesi ve gaz›n ortamda
yay›lmas›d›r.
Gazların bir diğer özelliği de çok küçük gözeneklerden kaçabilmesidir. Örne¤in, i¤neyle deldi¤imiz
bir balonu fliflirdi¤imizde bu küçük gözenekten hava
ç›kar ve bir süre sonra balon söner. Benzer şekilde
tüp kullan›lan bir oca¤›n aç›k unutulmas› durumunda
tüpteki s›k›flt›r›lm›fl gaz, oca¤›n gözeneklerinden ç›karak ortama yay›l›r. Böylece gaz›n kokusunu alarak
bu tehlikeli durumu fark ederiz. Gazların küçük gözeneklerden kaçabildiğini gösteren başka örnekler verebilir miyiz?
Gazların sahip olduğu bu özellikler bazen hayatımızı olumsuz yönde etkilemektedir.

ARAfiTIRALIM, HAZIRLANALIM
Aşağıda verilen gazete haberini inceleyelim.
Soba Yine Can Aldı
Ankara’da aynı aileden dört kişi sobadan sızan
gazdan zehirlenerek öldü. Hava soğuk olduğu için
yatak odalarında bulunan sobaya kömür atıp uykuya
daldılar. Gece esen şiddetli rüzgâr nedeniyle sobadan sızan karbon monoksit gazı, ailenin ölümüne
yol açtı.
1. Karbon monoksit gazı sobadan nasıl sızmış olabilir?
2. Sobadan sızan karbon monoksit gazı aileye nasıl ulaşmış olabilir?
Yukarıdaki soruları sınıfta tartışalım. Doğal gaz, şofben ve soba zehirlenmelerinin nasıl meydana geldiğini araştıralım. Gaz zehirlenmelerine
karşı ne tür önlemler alabileceğimizi belirleyelim. Araştırmamızı görsellerle
destekleyerek rapor hâline getirelim.
E. 15
s. 43
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Maddelerin katı, sıvı ve gaz hâlde bulunduklarını ve bu hâllerin çeşitli özelliklerini
öğrendik. Afla¤›daki flemada maddenin hâllerine örnekler verilmiştir.

Maddenin Hâlleri

Katı

Sıvı

Gaz

(tahta kafl›k, masa)

(petrol, ayran)

(hava, doğal gaz)
E. 16
s. 43

KEND‹M‹Z‹ DE⁄ERLEND‹REL‹M
Afla¤›daki sorular›n cevaplar›n› defterimize yazal›m.
1. Katı ve sıvı hâlde bulunan maddelere örnekler vererek bu maddelerin özelliklerini
karşılaştıralım.
2. Eren, bir kâ¤›t parças›n› buruflturarak düşmeyecek şekilde cam
barda¤›n dibine yerlefltiriyor. Barda¤›n a¤z› afla¤› gelecek flekilde
su dolu bir kaba dald›r›yor. Kâ¤›t ›slan›r m›? Neden bu flekilde
düflündü¤ümüzü aç›klayal›m.
3. Gaz hâlinde bulunan maddelerin sahip olduğu özellikleri, günlük yaşantımızdan
örnekler vererek açıklayalım.
4. Aşağıda çerçeve içinde verilen maddeleri katı, sıvı ve gaz olarak sınıflandıralım.
Neden bu şekilde sınıflandırdığımızı açıklayalım.

Domates çorbası
Toz şeker
Zeytinyağ›
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Oksijen
Su buharı

Masa
Küp şeker

Fincan

Basketbol topu

3

Maddenin Ölçülebilir Özellikleri

Anahtar Kavramlar
• kütle
• hacim

Karga Bu ‹şi Biliyor
Sıcak bir günde, susamış olan
bir karga tarlaların üstünde uçarak
su arıyormuş. Uzun bir süre hiç
su bulamamış. Çok yorulmufl,
neredeyse umudunu kaybedecekken
bir su testisi görmüş. ‹çinde su olması
umuduyla oraya doğru uçmuş.
Testinin dibinde biraz su bulabilmiş.
Karga, suyu içmek için kafasını
testiye sokmaya çalışmış. Ne yazık ki
bulduğu testinin boğazı çok darmış
ve karganın gagası bu suyu içmek için
çok kısaymış. Sonra suyu dökmek
için testiyi itmeye çalışmış ama testi
çok ağırmış. Karga suya ulaflman›n
çok zor olacağını düşünmüş.
Daha sonra çevresine bakınmış ve çakıl taşlarını görmüş. Birden aklına iyi bir fikir
gelmiş. Taşların hafif olanlarını birer birer testinin içine atmaya başlamış. O kadar çok
çakıl taşı doldurmuş ki su yükselmeye başlamış.
Sonunda su, karganın içebileceği kadar yükselmiş ve karga suyu içmeyi başarmış.
• Karga testiyi çakıl taşlarıyla doldurduğunda su seviyesinin yükselme sebebi ne
olabilir?
• Çakıl taşları ve su, aynı anda aynı yeri kaplayabilir mi?
Maddelerin bir yer kapladığını öğrenmiştik. Maddeler yer kapladığına göre her
maddenin belirli bir miktarı olmal›d›r. Bu miktarı nasıl belirleriz? Bir etkinlikle katı ve sıvı
maddelerin miktarlarını ölçelim.
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Kütle

7.
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Tartal›m

Birlikte Yapalım
• Etkinliğimizdeki malzemeleri, maddenin hâllerine göre
defterimize yapaca¤›m›z bir çizelgede sınıflandıralım.
• Katı hâlde bulunan maddeleri tartarak elde ettiğimiz sonuçları çizelgeye kaydedelim.
• Sıvı maddeleri tartmak için kullanacağımız beherglası
boşken tartalım ve sonucu not edelim.
• Sıvı maddeleri beherglasa koyarak ayrı ayrı tartalım.
• Sıvı maddelerin de tartım sonuçlarını çizelgemizde karfl›lar›na kaydedelim.
Ne Oldu?
• Etkinliğimizde ne tür tartı aleti kullandık? Tartma işlemini
nasıl gerçekleştirdik?
• Maddeleri tarttığımızda onların hangi özelliğini belirlemiş oluruz?
• Sıvı hâldeki maddeleri neden içine konuldukları kapla
birlikte tarttık?
• Sıvı maddeleri tarttıktan sonra elde ettiğimiz değerler
ne ifade ediyor ?
• Sıvı maddelerin miktarını (içine konuldukları kap hariç)
nasıl belirleriz?
• Tartma işlemi sonucunda elde ettiğimiz rakamları
hangi birimlerle ifade edebiliriz?

Bafllamak ‹çin
 herhangi bir tartı
aleti
 1L’lik beherglas
 tartabileceğimiz
katı ve sıvı
hâldeki çeşitli
malzemeler
(kitap, çanta,
kalemlik, bir
miktar su, süt,
sıvı yağ vb.)

Maddelerin sahip olduğu özelliklerden biri de miktarlarıdır. Her maddenin belirli bir
miktarı vardır. Maddelerin miktarı kütle olarak adlandırılır. Alışveriş yaparken meyve,
sebze gibi yiyecekleri miktarlarına göre yani kütlelerine göre alırız. Kendi kütlemizin ne
kadar oldu¤unu biliyor muyuz?
Kütle ölçüsü birimi olarak baz› maddeler için kilogram, bazı
maddeler için gram birimi kullanılmaktadır. Örneğin, patates ve
pirinç alırken “3 kilogram patates, 1 kilogram pirinç” şeklinde
söyleriz. Ancak kahve veya baharat gibi maddeleri alırken “100
gram kahve, 200 gram karabiber” olarak belirtiriz.
Bunun sebebi ne olabilir? Gram ve kilogram
Pul biber
birimleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

B‹LG‹ DAMLASI
Tüm dünyada kütle birimi olarak kabul edilen
kilogram, ilk kez 1889 y›l›nda Fransa’n›n Sevres
(Sevr) kentinde özel bir metalden yap›lm›flt›r.
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Maddenin Ölçülebilir Özellikleri
Maddeyi Tan›yal›m

Kilogram, gramın bin katına eşittir. Bu birimler sırayla “kg” ve “g” sembolleriyle
gösterilir. Bu eşitliği yandaki gibi ifade ederiz:
1 kg = 1000 g
Bu eşitlikten faydalanarak 2 kilogram patatesin 2000 gram patatese eflit olduğunu
söyleyebiliriz. Benzer şekilde 3000 gram, 3 kilograma karşılık gelir. Peki, 1500 gram kaç
kilogram eder?
Kütleyi tartı aletlerinde ölçerek tespit ederiz. Eşit kollu
terazi, elektronik terazi, baskül gibi aletler kütle ölçmek için
kullanılır. Elektronik terazilerde ve basküllerde kütlesi ölçülecek
madde do¤rudan terazinin ya da baskülün üzerine konur.
Göstergedeki rakamlar kütleyi, gram veya kilogram cinsinden
belirtir. Ancak eşit kollu terazilerde durum farklıdır. Şekilde
de görüldüğü gibi eşit kollu terazilerde kefenin birisine kütlesi
ölçülecek madde yerlefltirilir. Diğer kefeye ise kütlesi bilinen
birim kütleler konulur. Terazinin kollar› dengeye geldiğinde
tartılan maddenin kütlesi ölçülmüş olur. Aşağıdaki şekilde
terazi dengede olduğuna göre patatesin kütlesi hakkında ne
söyleyebiliriz?

1 Kg
1 Kg

1 Kg

MERS‹N MARKET
Tel: 123 45 67
K›z›lbey VD. 321 654 87 656
Tarih: 05.01.2010
Saat: 14.30
Fifl No: 0190
500 g

Havuç

500 g

%8

1,50 TL

%8

0,50 TL

%8

6,00 TL

%8

3,00 TL

%8

2,00 TL

1kg x 3,00 TL

1 kg x 1,00 TL
Mandalina

2 kg
1 kg x 3,00 TL

Lahana

2 kg
1 kg x 1,50 TL

Turp

1 kg
1 kg x 2,00 TL

TOPKDV

1,04 TL

TOPLAM

13, 00 TL

NAK‹T

20,00 TL

PARA ÜSTÜ

1 Kg

500 g

Kefenin birisine kitap, diğerine de oyuncağımızı koyduğumuzu düşünelim. Bu şekilde kitabımızın kütlesini belirleyebilir miyiz? Aç›klayal›m.

Konya Yolu No: 15 Balgat / Ankara

Ispanak

500 g

7,00 TL

Yanda market alışverişinden sonra verilen bir kasa fifli
görülüyor. Fiflteki ›spana¤›n kütlesi 500 g, lahanan›n kütlesi
2 kg olarak yer almaktadır. Biz de fiflteki diğer maddelerin
kütlelerini belirtelim.
E. 17
s. 44
Patates, soğan gibi katı hâldeki maddeler doğrudan tartı
aletine konularak tartılır. Bulduğumuz sonuç bize katı maddenin kütlesini verir. Sıvıların kütlelerini de bu şekilde tespit
edebilir miyiz?
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Sıvılar, içine konuldukları kaplarla birlikte tartılır. Bu durumda tartı aletinde ölçtüğümüz
miktar, sıvının ve kabın toplam kütlesidir. Sıvının kütlesini bulmak için toplam kütleden
kabın kütlesinin çıkarılması gerekir. Bulduğumuz sonuç bize sıvının net kütlesini verir.

Sıvının kütlesi

Sıvı dolu kabın
kütlesi

Boş kabın
kütlesi

Buna göre foto¤raftaki pekmezin kütlesi
ne olur?
Net
ambalajl› olarak satılan katı maddelerin ambalajlar›n›n üzerinde
N kütle,
k
de
belirtilir.
Örne¤in,
margarin ald›¤›m›zda ambalaj›n›n üzerinde net kütlesi
E. 18
yaz›l›d›r. Toz şeker, tuz, çay gibi küçük taneli katılar, s›v›lar gibi bir kaba
s. 45
konularak tart›l›r.
Katı ve sıvı hâldeki maddelerin bir kütlesi olduğunu ve kütlelerini nasıl ölçeceğimizi
öğrendik. Gaz hâldeki maddelerin kütleleri hakkında ne söyleyebiliriz? Bir etkinlikle
gazların kütlesinin olup olmadığını gösterelim.
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Patlak Top
Bafllamak ‹çin

Araştırma Sorusu

 havası boşaltılmış
top

Top, şişirilmiş hâlde mi
yoksa havası boşaltılmış
hâlde mi daha ağırdır?

 pompa
 terazi

5

1

Elde ettiğimiz sonuçlar
araştırma sorusuna verdiğimiz cevabı destekliyor
mu? Cevabımızı elde
ettiğimiz sonuca göre değerlendirelim.

Araştırma sorusu ile ilgili
tahminimizi defterimize
yazalım. Neden bu cevabı
verdiğimizi açıklayalım.

2

Cevabımızı test
etmek için topu önce
havası boşaltılmış bir
şekilde tartalım. Topa
hava pompaladıktan
sonra tekrar tartalım.
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3

Sonucu defterimize
oluşturacağımız bir çizelgeye kaydedelim.

4

Tartım sonuçlarını
karşılaştıralım. Sonuçların neden bu şekilde
çıktığını açıklayalım.

Maddenin Ölçülebilir Özellikleri
Maddeyi Tan›yal›m

Bir önceki konumuzda gaz hâlinde bulunan
havanın varlığını çeşitli örneklerle gözlemlemiştik. Araba lastikleri, lastik top ve balon havayla
doldurulur. Benzer şekilde oksijen tüpleri, doğal
gaz borularının içi de gaz maddelerle doludur.
Gaz maddeler topumuzda, balonumuzda yer
kapladığına göre gazların da kütleleri olduğunu
söyleyebiliriz. Foto¤raftan da anlafl›ld›¤› gibi
sönmüş bir balonla şişirilmiş bir balon dengede
durmaz.
Afla¤›daki foto¤raflar› inceleyerek topun içinde bulunan havanın kütlesini hesaplayalım.

g

g

E. 19
s. 45
Baflka hangi örneklerde gazlar›n kütlesi oldu¤unu gözlemleriz?

Hacim
Maddelerin kapladıkları yer onların sahip olduğu bir diğer özelliktir. Eşyalarımızı
ve malzemelerimizi kullanırken kapladıkları yeri göz önünde bulundururuz. Örneğin,
yiyeceklerimizi buzdolabına koyarken kaplayacağı yere göre yerleştirme yaparız. Benzer
şekilde eve kanepe, koltuk gibi eşyalar alırken odaya sığıp sığmayacağını düşünürüz.
Maddelerin (katı, sıvı veya gaz hâlinde) uzayda kapladıkları yer hacim olarak adlandırılır.
Madde hangi hâlde olursa olsun büyük veya küçük bir hacmi vardır. Kendi hacmimizi
arkadaşımızın hacmi ile karşılaştıralım. Hacimlerimiz birbirinden farklı mı?
Bir etkinlikle s›v› maddelerin hacimlerini yani kapladıkları yeri nasıl ölçebileceğimizi
görelim.
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S›v›lar›n Hacmini Ölçelim

Ölçüm sırasında dereceli kabın düz bir zeminde
olması gerekir. Sıvı seviyesini, gözümüzü s›v› seviyesi
hizas›na getirerek okumalıyız.
Birlikte Yapalım
• Kaplardan birindeki suyun tamamını dereceli kaba koyalım.
• Suyun seviyesini gösteren sayısal değeri okuyalım ve
defterimize oluşturacağımız bir çizelgeye kaydedelim.
• Di¤er s›v›lar› da dereceli kaba ayrı ayrı koyarak her birinin
seviyesini gösteren say›sal de¤eri çizelgeye kaydedelim.
• Dereceli kaptaki suyun üzerine sıvı yağı eklemeden
toplam hacimlerinin ne kadar olacağını tahmin edelim ve
tahminlerimizi kaydedelim.
• Dereceli kaptaki suyun üzerine sıvı yağı ekleyelim ve
sıvı seviyesini gösteren sayısal değeri kaydedelim.
Tahminlerimizle bu değeri karşılaştıralım.
• Su ve s›v› ya¤ için yapt›¤›m›z işlemleri su ve süt ile de
tekrarlayalım.
Ne Oldu?
• Bu etkinlikte sıvıların hangi özelliğini belirlemiş olduk?
• Dereceli kaptaki sayılar ve işaretler bize ne ifade
etmektedir?
• Sıvı seviyesini belirleyen sayılar hangi birimlerle ifade
edilmektedir?

Bafllamak ‹çin
 2 adet dereceli
silindir
 2 ayr› kapta yüzer
gram su
 Diğer iki kapta
yüzer gram süt
ve sıvı yağ

Sıvı maddelerin kullanılmasında kütlelerini ölçmek her zaman pratik bir yöntem
olmayabilir. Sıvılar konuldukları kabın şeklini aldıkları için kapta kapladıkları yere göre
de ölçüm yapılabilir. Etkinli¤imizde de baz› s›v› maddelerin kaplad›klar› yeri dereceli kap
kullanarak ölçtük. Örneğin, süt, su, meyve suyu gibi sıvı hâlde bulunan maddeler, belirli
hacimlerdeki kaplara konularak satılır. Kullanırken başka hangi maddelerin hacimlerini
göz
g önünde bulundururuz?
Günlük hayat›m›zda sıvı maddelerin hacimlerini ölçmek için
dereceli kaplar kullan›l›r. Hacim birimleri litre ve mililitre ile ifade
edilir. Bu birimler sırayla “L” ve “mL” sembolleri ile gösterilir.
Süt veya meyve suyu kutularının üzerinde bu birimlerle sıkça
karşılaşmışızdır. Örneğin, büyük boy süt veya meyve suyu
kutularında 1 litre, küçük boylarında 200 mL yazdığını fark etmişizdir.
Net: 200 mL
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E. 20
s. 46

Kütle birimleri arasındaki ilişkiye benzer bir ilişki hacim
birimlerinde de vardır.
Litre, mililitrenin 1000 katına eşittir.
Bu eşitlik yandaki gibi gösterilir:

1 L = 1000 mL

Maddenin Ölçülebilir Özellikleri
Maddeyi Tan›yal›m

Şekildeki 1,5 L hacmi olan su, ayn› zamanda 1500 mL’lik hacme eflittir.
Peki, damacanalardaki 19 litrelik suyun hacmi kaç mililitredir?
Sıvıların hacimlerini ölçmek için dereceli kaplar
kullanılır. Dereceli kapların üzeri belirli hacimleri gösterecek
şekilde eşit aralıklarla çizilidir. Sıvıyı bu tür bir kaba
koyduğumuzda sıvı seviyesine denk gelen sayısal değer
sıvının hacmini verir. Örneğin, soldaki şekilde, sıvının
hacmi 40 mL’dir.

19 L
1,5 L

Peki sıvılar gibi katı maddelerin hacmini de dereceli
kaplarla ölçebilir miyiz? Örneğin, kalemimizi dereceli kaba
koyduğumuzda okudu¤umuz say›sal de¤er onun hacmine eşit olur mu? Bir
etkinlikle bazı katı maddelerin hacimlerini bulalım.

10.
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E. 21
s. 46

Kat›lar›n Hacmini Ölçelim

Birlikte Yapalım
• Dereceli kaba bir miktar su koyalım ve suyun hacmini ölçelim. Ölçüm sonucumuzu defterimize oluşturacağımız bir çizelgeye kaydedelim.
• ‹çinde su bulunan bu kaba taşı bırakalım. Su seviyesini tekrar gözlemleyelim ve sonucu çizelgeye kaydedelim.
• Taşın hacmini nasıl bulacağımızı tahmin edelim. Buldu¤umuz yöntemle tafl›n hacmini saptayarak sonucu
ayn› çizelgeye kaydedelim.
• Taş için izlediğimiz adımları etkinlikteki diğer katı
maddeler için de gerçekleştirelim.

Bafllamak ‹çin
 dereceli silindir
(250 mL)
 1 L su
 katı hâlde bulunan
maddeler (taş,
mıknatıs, bilye,
silgi, tahta parçası
vb.)

• Tahtay› suya att›¤›m›zda su seviyesinde oluflan
de¤iflim ile tahtay› üstüne bast›rarak suya
bat›rd›¤›m›zda oluflan de¤iflimi karfl›laflt›ral›m.
Ne Oldu?
• Suya katı maddeleri koyduktan sonra su
seviyelerinde nas›l bir değişiklik oldu? Bunun
sebebi nedir? Açıklayalım.
• Kat› maddeleri suya koydu¤umuzda, bu maddeler su ile ayn› yeri kaplar m›? Neden böyle düflündü¤ümüzü aç›klayal›m.
• Tahta suda yüzerken su seviyesinde oluflan de¤iflim ile tahtayı tamamen suya
batırdıktan sonraki de¤iflim aynı mıdır? Bunun sebebi ne olabilir?
Biz de kat›lar›n hacmini ölçmek için bir deney tasarlayal›m. Deneyimizi
nas›l gerçeklefltirece¤imizi düflünelim ve malzemeleri temin ederek deneyimizi
gerçeklefltirelim.
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Bir katının hacmini doğrudan dereceli veya ölçülü kaplara koyup ölçemeyiz. Çünkü
katı maddeler sıvılar gibi kabın şeklini almazlar. Katı maddelerin hacmi, içine batacakları
bir sıvı yardımıyla ölçülür. Katı madde sıvı içine konulduğunda, sıvı seviyesinde katı
maddenin hacmi kadar artış olur. Çünkü iki madde aynı anda aynı yeri kaplayamaz. Bu
nedenle sıvı seviyesindeki bu artış katı maddenin hacmi kadardır.
1. fiekil

2. fiekil

Sıvının ilk hacmi 500 mL

Sıvının katı madde
eklendikten sonraki
hacmi 550 mL

Yukar›daki şekli incelediğimizde;
Sıvının ilk hacmi= 500 mL
E. 22
s. 47

Sıvının son hacmi= 550 mL

Bu durumda katı maddenin hacmi= 550 mL- 500 mL= 50 mL olur.
Peki kum, pirinç gibi küçük taneli katıların hacimlerini nasıl ölçeriz?
ç

ARAfiTIRALIM, HAZIRLANALIM
Elimizde hacimleri aynı 12 tane bilyenin olduğunu düşünelim.
Bu bilyelerden 11 tanesinin kütleleri birbiriyle aynı, bir tanesinin
kütlesi ise diğerlerinden daha fazla olsun. Birim kütle kullanmadan
eşit kollu teraziyle sadece 3 kez tartım yaparak kütlesi büyük olan
bilyeyi bulabilir miyiz? Sonuçlar›m›z› arkadaşlarımızla paylaşalım.
GEÇM‹ŞTEN GÜNÜMÜZE ÖLÇÜLER
Aşçı Ölçüsü
Başarılı bir Türk aşçı, Almanya’da lüks bir lokantayla anlaşma yapar. Anlaşmada diğer aşçılara yemek yap›m›n› öğretmesi gerekmektedir.
Geçerler ocağın başına, başlar bizimki:
- Bir tutam maydanoz, iki fiske karabiber, alabildiğince un...
Alman dayanamaz sorar:
- Bunların bir ölçüsü yok mu?
Bizimki terslenir:
- Ben ne diyorum? Bir tutam olacak! Bir tutam, azıcık işte!
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Maddenin Ölçülebilir Özellikleri
Maddeyi Tan›yal›m

Günümüzde kullandığımız ölçü birimleri birçok ülke tarafından ortak kullanılan uluslararası ölçü birimleridir. Ancak yıllarca
her millet ya da topluluk kendi geliştirdikleri ölçü birimlerini kullanmıştır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında, Osmanlı Devleti’nin resmî ölçü birimleri olan okka, dirhem, kantar kullanılıyordu. Başka ülkeler farklı ölçü birimleri kullandığı
için dış ticarette güçlükler yaşanıyordu. Üstelik Osmanlı Devleti’nin sınırları içinde bile tam
bir birlik yoktu. Örneğin, bir yörede on beş okka olarak tartılan bir kütle, diğer bir yörede
on altı okka gelebiliyordu. Çünkü herkesin uyacağı standart bir okka belirlenmemişti.
Ticaret geliştikçe ölçü birimlerinde birlik sağlanması zorunlu hâle gelmişti.
Ticarette ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla ölçü birimlerinde düzenleme
yapıldı. Uluslararası kabul görmüş ölçü birimleri 1931 y›l›nda ülkemizde de kullanılmaya
başlandı. Birçok alanda olduğu gibi ölçü alanında yapılan yeniliği de Atatürk’e
borçluyuz. Bu yenilikler, Atatürk’ün ak›lc›l›¤a ve bilime verdi¤i önemi gösteren E. 23
düzenlemelerdir. Onun ileri görüfllülü¤ü sayesinde yap›lan bu yenilikler ha- s. 48
yat›m›z› oldukça kolaylaflt›rm›flt›r. Ölçü ve tart› birimlerinin de¤iflmesi ülkemize, Avrupa ülkeleriyle girilen ekonomik iliflkilerde de kolayl›k sa¤lam›flt›r.

KEND‹M‹Z‹ DE⁄ERLEND‹REL‹M
Afla¤›daki sorular›n cevaplar›n› defterimize yazal›m.
1. Levent Bey’in piknik tüpü yanmamaktadır. Tüpdeki gazın bitmiş olabileceğini
düşünen Levent Bey tüpü tartar ve tüpün 2500 g olduğunu görür. Tüpü götürüp
yenisiyle de¤ifltirir ve tekrar tartar. Tartım sonucunda tüpün 3 kg olduğunu görür.
Tartım sonuçlarının farklı çıkmasının sebebi ne olabilir? Açıklayalım.
2. Aşağıdaki birimleri karşılarında istenen birime çevirelim.
a) 50 L = .......... mL

b) 2500 g = .......... kg .......... g

c) 3000 mL = .......... L
d) 4 kg = .......... g
3.
3. Aşağıdaki şekilleri inceleyelim ve soruları cevaplayalım.
1.

2.

2L
500 mL

3.
2500 mL

a) Kaplardaki sıvı maddelerin hacimleri ne kadard›r?
b) Şekildeki kaplar, içinde sıvı madde bulunmadan tartılıyor ve her birinin kütlesi
500g geliyor. Kaplar, sıvılarla birlikte tartıldığında ise 1. kap 1500 g; 2. kap 2 kg
ve 3. kap da 1 kg geliyor. Bu durumda sıvı maddelerin kütlelerini hesaplayalım.
c) 1. kaba 1 tane elma, 2. kaba metal bilye, 3. kaba da tafl konuluyor. Kaplardaki
sıvı seviyeleri sırasıyla 2250 mL, 600 mL ve 2550 mL olarak gözlemleniyor. Bu
durumda elman›n, metal bilyenin ve tafl›n hacimleri hakkında ne söyleyebiliriz?
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Maddenin De¤iflimi

Anahtar Kavramlar
• doğal
• işlenmiş
• yapay
Doğada bulunan yer altı ve yer üstü kaynaklarındaki birçok madde canlıların ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmaktadır. Aşağıdaki foto¤raflar› inceleyelim.

Do¤a olaylar›n›n etkisiyle kayalar,
tafllar afl›n›r. Böylece kum oluflur.

Kum, fabrikalarda çeflitli ifllemlerden geçirilir ve cam elde edilir.

Cam s›rlan›r ve
ayna yap›l›r.

Do¤adaki maddelerde çeflitli de¤ifliklikler yaparak onlar› kullan›lacak hâle getiririz.
Yukar›daki foto¤raflardan hangisi ya da hangileri bu tür maddelere örnek olarak gösterilebilir? Nedenini aç›klayal›m.
Doğa olayları da maddeler üzerinde çeşitli değişikliklere yol açar. Nemrut Da¤›’ndaki
heykellerde oluflan y›pranmalar, do¤a olaylar›n›n maddeler üzerindeki etkilerine güzel
bir örnektir.
Çevremizde doğa olaylarının etkilediği
yapılar var mı? Bunlara örnekler verelim.
Do¤al ve çeflitli ifllemlerden geçirilmifl
maddelerin kullan›ld›¤› yerlere örnekler verebilir miyiz? Maddeler doğada bulunduğu hâliyle ve çeşitli değişikliklere uğradıktan sonra
ne şekilde sınıflandırılabilirler? Yapacağımız bir etkinlikle maddeleri uğradığı değişikliklere
göre nasıl sınıflandırabileceğimizi görelim.
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Maddenin De¤iflimi
Maddeyi Tan›yal›m

Doğal, İşlenmiş ve Yapay Maddeler

11.

ETK‹NL‹K

Doğal mı, Yapay mı, İşlenmiş mi?

Birlikte Yapalım
• Kutucuklarda yer alan maddeleri inceleyelim.
• Hangi maddelerin ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla insanlar tarafından üretildi¤ini
defterimize yazal›m.
• Hangi maddelerin doğada kendiliğinden oluştu¤unu belirtelim.
• Hangilerinin doğada bulunan maddeler üzerinde işlem yapılarak elde edildi¤ini yazal›m.

2

1

Köpük bardak

3

Petrol

6

5

Mısır

9

Koyun yünü

7

Plastik vazo

10
0

Yapma çiçek

4

8

Toprak

11

Tahta masa

Toprak saksı

Canlı çiçek

12

Yün eldiven

Tatlandırıcı

Ne Oldu?
• Kutucuklardaki maddeleri doğal, işlenmiş ve yapay olarak sınıflandıralım. Sınıflandırmayı yaparken hangi ölçütleri göz önünde bulundurduğumuzu açıklayalım.
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Çevremizdeki maddelerin büyük bir kısmı
doğada kendiliğinden oluşur. Örneğin, toprak,
ağaç, su, maden gibi maddeler do¤an›n bir
parças›d›r. Benzer şekilde süt, yumurta, meyve
ve tah›l canl›lar›n do¤al ürünleridir. Do¤ada
kendili¤inden oluflan maddeler do¤al madde
olarak adland›r›l›r. Peki, bu maddeleri her zaman
doğada bulunduğu hâlleriyle mi kullanıyoruz?
Doğal maddelerin bir kısmını, yapısında
bir değişiklik yapmadan kullanabiliriz. Örneğin,
su, elma, kömür gibi maddeleri olduğu gibi tüketiriz.
Fakat bazı doğal maddelerin kullan›labilmesi için şekil
verme, parçalama, kesme, eritme gibi farklı işlemlerden
geçirilmesi gerekir. Bu tür maddeler işlenmiş madde
olarak adlandırılır. Örneğin, un buğdayın, yün kazak ise
hayvanlardan elde edilen yünün işlenmesiyle elde edilir.
Altın ve gümüşün işlenmesiyle elde edilen takılar da
işlenmiş maddelerdir. Giysilerimizde kullanılan derilerin
ceylan, koyun gibi hayvanların derilerinin işlenmesiyle
elde edildiğini biliyor muydunuz? Çevremizde başka
hangi maddeler işlenmiş maddelerdir?
Birçok durumda işlenmiş maddeleri de doğrudan
kullanamayız. Kıyafetlerimizi ve eşyalarımızı inceleyelim. Ne tür malzemelerden yapılmıştır? Hepsi doğal
veya işlenmiş maddelerden mi oluşmaktadır?
Bazı maddeler insanlar tarafından üretilir. Örneğin,
tutkal, köpük bardaklar, naylon poşetler, beton, cilalı
tahta doğal maddelerin yapısının değiştirilmesiyle elde edilir. Bu tür maddelere yapay madde
adı verilir. Yapay maddeler doğal veya işlenmiş maddelerin bir araya getirilmesi veya başka bir
yapıda üretilmesiyle elde edilir. Örneğin, odun talaşı tutkalla karıştırılıp sıkıştırılınca yapay bir
madde olan sunta elde edilir. Konu girişinde belirtildiği gibi doğal bir madde olan kum, çeşitli
işlemlerden geçirildikten sonra cam hâline gelir. Yani cam ifllenmifl bir maddedir. Camdan elde
edilen ayna ve çeşitli bardaklar ise yapay maddelerdir. Benzer şekilde plastik, yapay kauçuk
ve naylon gibi maddeler, petrolden elde edilen yapay maddelere örnek olarak verilebilir.
Kıyafetlerimizin bazıları yapay bir madde olan naylondan yapılmaktadır. Biz de kıyafetlerimizin
etiketlerini inceleyerek hangi maddelerden yapıldıklarını belirtelim.

Ayakkabımız veya çantamız
doğal deriden mi yoksa yapay
deriden mi yapılmışt›r?
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Teflon tava yapay
maddeden mi yoksa
do¤al maddeden mi
yap›lm›flt›r?

Maddenin De¤iflimi
Maddeyi
yi Tan›yal›m

B‹LG‹
B
L
DAMLASI
AM L A
Macar bilim insanlar› taraf›ndan plastik içeren yapay kan
üretildi. Yapay kan, beyaz renkli ve toz hâlde bulunuyor. Bu
kan bir paket olarak tafl›n›p gerekti¤inde suyla kar›flt›r›l›p
kullan›labiliyor. Bu nedenle ambulanslarda, askerî birliklerde,
hatta askerlerin s›rt çantalar›nda tafl›nmas› planlan›yor.
Kullandığımız malzeme ve eşyaların çoğunda ifllenmifl ve yapay maddeler bir
bi arada
bulunmaktadır. Örneğin araba üretiminde demir ve alüminyum gibi ifllenmifl maddeler,
plastik gibi yapay maddeler kullanılmaktadır. Arabaların hangi kısımları ifllenmifl, hangi
kısımları yapay maddelerden yapılmaktadır? Mobilyalar›n ifllenmifl ve yapay maddelerden
yap›lm›fl k›s›mlar› nelerdir? Bu sorulara cevaplar arayarak konu hakk›ndaki bilgilerimizi
hat›rlamaya çal›flal›m.
E. 24
E 25
s. 49
s. 49

Doğal Kaynakların Korunması
Hava, su, toprak, petrol, ağaçlar ve madenler doğal kaynaklarımızdan bazılarıdır. Doğal
ve yapay bütün maddeler aslında bu doğal kaynaklardan elde edilmektedir. Buna göre
doğal kaynaklarımız olmadan yaşamsal faaliyetlerimizi gerçekleştirebilir miydik? Neden?
Bir etkinlikle yaşamımız için gerekli olan doğal kaynaklarımızı nasıl koruyabileceğimizi
araştıralım.

12.

ETK‹NL‹K

Bilinçli Birey Olal›m

Araştırma sorusu: Doğal kaynaklarımızın bilinçli tüketilmesi konusunda neler
yapılabilir?
Birlikte Yapalım
• Dörder kişilik gruplara ayrılalım. Her grup araştırma sorusu için doğal bir kaynak
belirlesin.
• Aşağıdaki sorulara cevap verecek şekilde grup arkadaşlarımızla araştırmamızı
yapalım.
1. Seçti¤imiz doğal kayna¤ımızın hızla tükenmesinin sebepleri nelerdir?
2. Seçti¤imiz doğal kayna¤ın kullanımına insanların etkisi var mıdır?
3. Bu kayna¤ın tükenmesinin canlılara etkileri nelerdir?
4. Bu doğal kayna¤ımızı korumak için neler yapabiliriz?
5. Bu doğal kayna¤›m›zın korunmasında teknolojiden nasıl faydalanabiliriz?
6. Bu doğal kayna¤ın tüketimi konusunda insanların bilinçlendirilmesi için neler
yapılabilir?
• Çalışmalarımızı poster hâline getirelim ve posterimizi okulda sergileyelim.
Ne Oldu?
• Doğal kaynaklar yaşamımız için neden önemlidir?
• Doğal kaynakların bilinçli tüketilmesinin önemi nedir?
• Doğal kaynakların tüketimi konusunda insanları nasıl bilinçlendirebiliriz?
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Doğal kaynaklar çok uzun sürede oluşmaktadır. Ancak ihtiyaçlarımızı karşılamak
için onları hızlı bir şekilde tüketmekteyiz. Bu da doğal kaynakların azalmasına hatta
tükenmesine yol açmaktadır. Örneğin, çok önemli birer enerji kaynağı olan petrol, kömür
ve doğal gaz, aşırı kullanılmaları nedeniyle hızla tükenmektedir. Benzer şekilde doğal
kaynaklarımızdan olan madenler sanayi alanında, enerji elde etmede ve daha birçok
alanda kullanıldığından miktarı giderek azalmaktadır. Bu bakımdan enerji kaynaklarımızı
bilinçli kullanarak onlardan daha uzun bir süre yararlanmayı sağlamalıyız.
Bir diğer doğal kaynak olan toprak, üzerine bırakılan zararlı katı ve sıvı atıklar
nedeniyle zamanla özelliğini yitirmektedir.
Verimliliğini yitiren toprağın bize ve diğer
canl›lara etkileri nelerdir?
Yıllardır deniz, göl ve akarsulara
bırakılan atık maddeler suların kirlenmesine ve buralarda yaşayan canlı türlerinin
azalmasına hatta bazılarının da yok olmasına neden olmaktadır. Bu kirlilik
sonucunda içilebilecek su kaynakları da
azalmakta hatta yok olmaktadır. Su kaynaklar›m›z›n kirlenmesi ve yok olmas›n›
toprak kirlili¤i ile iliflkilendirirsek neler
söyleyebiliriz?
B‹LG‹ DAMLASI
Doğal kaynaklarımızın sınırlı olduğunu
Bir orman yaklafl›k 150 y›lda
unutmamalıyız. Şu hâlde yaşamımız için
oluflur. Bir ton at›k kâ¤›d›n
gerekli olan doğal kaynaklarımızı bilinçli
yeniden ifllenmesiyle 16 çam
kullanmak, en başta gelen görevlerimiz
a¤ac›n›n kesilmesi engellenir.
arasında olmalıdır. Günlük yaşantımızda,
okulda ve evde bilinçli tüketici olmalıyız.
Su, yakıt, besin maddeleri vb.lerini israf etmeden gerektiği kadar kullanmalıyız.
Doğal kaynakların korunmasında geri dönüşüm olarak adlandırılan atıkların yeniden
değerlendirilmesi de çok önemli katkı sağlar. Kullandığımız kâğıt ve cam gibi maddeler
fabrikalarda tekrar işlenebilir. Atık kâğıtlardan yeni kâğıt üretilmesi, ormanlık alanların azalmasını önler. Atık suların tekrar kullanılabilir hâle getirilmesi de doğal kaynakların korunmasında önemli rol oynar. Doğal kaynakların korunması konusunda başka neler yapılabilir?
Peki, doğal kaynaklar yalnızca insan faaliyetlerinden mi etkilenir? Doğa olaylarının da
maddeler üzerinde etkisi var mıdır?
E. 26
s. 50

Doğa Olaylarının Maddelere Etkisi
Çevremizde eski binalar veya yıpranmış yapılar
görmüşüzdür. Bu yapılar nas›l böyle eskimifl ve
y›pranm›fl olabilir? Örneğin, fotoğrafta gördüğümüz
yapı, inşa edildiği ilk yıllarda bu görüntüye mi sahipti?
Sizce bu değişimin sebebi ne olabilir?
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Dağların, taşların, tarihî eserlerin, yapıların şekli çok uzun y›llard›r çeşitli doğa olayları
sebebiyle değişmektedir. Bu doğa olayları neler olabilir?
Maddelerin değişmesine neden olan etmenlerden birisi akarsulardır. Akarsular geçtikleri yerdeki kayaları, dağları aşındırarak şekillendirir. Böylelikle vadiler oluşur. Yağmur
sonucu oluşan sel suları da kayaları aşındırarak onlar›n şeklini değiştirir. Çevremizde bu
şekilde oluşmuş yapılar var mı? Akarsuların
toprak ve kum oluşumuna etkisi hakkında ne
söyleyebiliriz? Aç›klayal›m.
Rüzgâr da maddelerin şeklinin değişmesinde etkilidir. Şiddetli rüzgârlar binaları, tarihî yapıları aşındırır. Yıllar önce yapılmış
bazı binalar bu sebeple harabeye dönmüştür. Benzer flekilde rüzgârlar kumu, topra¤›
savurur. Bunlar da bina ve di¤er yap›lar›n afl›nmas›na yol açar.
Maddeleri etkileyen bir diğer doğa olayı da sıcaklık değişimidir. Hava s›cakl›¤›
yeterince azald›¤›nda kayalardaki çatlakların arasına giren yağmur suları donar. Donan
sular kayaların parçalanmasına neden olur.

ARAfiTIRALIM, HAZIRLANALIM
Nevşehir’deki peri bacalarının nasıl oluştuğunu araştıralım. Doğa olaylarının peri
bacalarının oluşumuna etkisi
var mıdır? Acaba bu yapılar
yıllar öncesinde aynı şekle mi
sahipti? Araştırmamızı görsellerle destekleyerek sınıfta arkadaşlarımıza sunalım.
E. 27
s. 51

KEND‹M‹Z‹ DE⁄ERLEND‹REL‹M
Afla¤›daki sorular›n cevaplar›n› defterimize yazal›m.
1. fieker pancar›, fleker ve tatland›r›c›dan hangileri do¤al, yapay ve ifllenmifl
maddelerdir? Nedenini açıklayalım.
2. Doğal kaynaklar›m›z›n bilinçli tüketilmesi konusunda neler yapabiliriz?
3. Doğa olaylarının maddeler üzerindeki etkilerini örneklerle aç›klayal›m.
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5

Is› ve S›cakl›k

Anahtar Kavramlar
• termometre
• sıcaklık
• ısı
• erime
• donma
• bozunma

Resimleri inceleyelim. Resimlerden ne anlad›¤›m›z›
söyleyelim.

Bırrrrr, çok soğuk.
60
0
60
30
0

Ayyy, çok sıcak.
cak.

• Termometrelerdeki sayısal değerler size ne ifade ediyor?
• Buz yeterince ısı alırsa nasıl bir değişim gerçekleşir?
• Sıcak çikolata buzlukta so¤utulursa hangi hâle gelir?
• Peki şeker, un gibi katı maddeleri ısıtırsak ne olur?
Yıkanmak için kulland›¤›m›z suyun veya içtiğimiz çayın sıcak; dondurmanın veya
buzdolabından çıkardığımız meyve suyunun soğuk olduğunu söyleriz. Maddelerin sıcak
veya soğuk olduğunu duyu organlarımızla algılarız. Peki, duyu organlarımızla sıcaklık
değerlerini doğru olarak algılayabilir miyiz? Sıcaklık değerlerini ölçmek için nelere ihtiyaç
duyarız? Bir etkinlikle bazı maddelerin sıcaklıklarını ölçelim.
E. 28
s. 51
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13.

ETK‹NL‹K

S›cakl›¤› Ölçelim

Birlikte Yapalım
Bafllamak ‹çin
 duvar termometresi
 laboratuvar termometresi
 vücut sıcaklığını ölçmek
için hasta termometresi
1 bardak musluk suyu
 1 bardak buz
ağ
 bir su bardağı sıvı yağ

• Üçerli gruplara ayrılalım.
• Her grup sınıfın ve bahçenin sıcaklığını duvar
termometresi ile musluk suyunun, buzun, sıvı
yağın sıcaklığını laboratuvar termometresi ile
gruptan bir kiflinin vücudunun sıcaklı¤ını da
hasta termometresi ile ölçsün.
• Ölçtüğümüz sıcaklık değerlerini defterimize hazırlayacağımız bir çizelgeye kaydedelim (Çizelge örneği aşağıda verilmiştir.).
Sıcaklığı Ölçülen Madde ya da Ortam

Sıcaklık Değeri

Sınıf
Bahçe
Vücudumuz
......................
• Çizelgemizdeki verileri kullanarak defterimize afla¤›daki gibi bir sütun grafi¤i
çizelim.
• Çizdiğimiz grafiğe bakarak madde ya da ortamlar› sıcaklık ve soğukluklarına göre
karşılaştıralım.
60
50
40
30
20
10

S›cakl›k (oC)

S›n›f

Bahçe

Vücudumuz

...

S›cakl›¤› ölçülen
madde ya da ortam

Ne Oldu?
• Çizelgedeki hangi madde ya da ortam›n sıcaklığı en yüksek, hangisininki en
düşüktür?
• Çizelgede sıcaklık değeri sıfırın altında olan bir madde ya da ortam var mı? Varsa
sıcaklık değeri nedir?
• Sıcaklık değerleri hangi birim ile ifade ediliyor olabilir?
• Çevremizde sıcaklık değerlerini bildiğimiz başka maddeler var m›? Varsa bu
maddeler nelerdir? Aç›klayal›m.
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Etkinliğimizde çeşitli madde ya da ortamlar›n sıcaklıklarını
ölçtük. Çevremizdeki her maddenin bir sıcaklığı vardır. Maddelerin
sıcaklığı termometre adı verilen aletle ölçülür. Sıcaklık arttığında
termometredeki renkli sıvının seviyesi yükselir, sıcaklık azaldığında
ise düşer. Sıvı seviyelerinin gösterdiği sayısal değerler sıcaklığın
göstergesidir. Sıcaklık birimi “ oC ” sembolü ile gösterilir ve “derece
selsiyus” olarak okunur. Örneğin, I numaral› termometrenin gösterdiği değer 20 oC’tur. Bazı maddelerin sıcaklığı da sıfırın altında bir
değer olabilir. Örneğin, II numaral› termometredeki değer, sıfırın
altında 32 oC şeklinde okunur.
I

II

B‹LG‹
B
L
DAMLASI
AM L A
Termometre 1592 y›l›nda ‹talyan bilim insan› Galileo Galilei (Galileo
Galilei) taraf›ndan icat edilmifltir.

Termometre günlük yaşantımızda sıklıkla kullandığımız aletlerden biridir. Havuzlarda, akvaryumlarda, fırınlarda ve daha pek çok yerde termometrelerin ölçtüğü sıcaklık
de¤erlerinden yararlanırız. Aşağıdaki termometre flekli üzerinde bazı sıcaklık ölçüm
sonuçlar› verilmiştir.
derin dondurucu

sa¤l›kl› insan vücudu
yüzme havuzu

buz

60 oC

50 oC

40 oC

36,5 oC

30 oC
28 oC

25 oC

20 oC

10 oC

0 oC

-10 oC

-16 oC

-20 oC

akvaryum

E. 29
s. 52
Maddelerin sıcaklıkları nasıl değişir? Örneğin, ocakta kaynamakta olan çorbayı
tabağa koyduğumuzda tabak neden ısınır? Bir süre sonra çorba neden soğur? Bir
etkinlikle maddelerdeki sıcaklık değişimlerinin sebeplerini gösteren deney tasarlayalım.
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14.

ETK‹NL‹K

S›cakl›k De¤iflimleri

Cem, sıcakl›¤› farkl› maddelerin birbirine teması sırasında sıcaklıklarının nasıl değiştiğini incelemeye karar
verir. Ayrıca sıcaklık değişiminin bu maddelerin kütlelerini
değiştirip değiştirmeyeceğini merak eder.
Bunun için bir deney tasarlar. Deneyde büyük bir
beherglasa musluk suyu koyar. Suyun sıcaklığını ve
kütlesini ölçer. Küçük bir beherglasa da sıcak su koyar,
benzer şekilde kütlesini ve sıcaklığını ölçer. Sonuçları
bir çizelgeye kaydeder. Daha sonra küçük beherglas›
büyük beherglas›n içine yerleştirir. ‹ki dakika sonra her
iki suyun sıcaklıklarını ve kütlelerini ölçer. 15 dakika sonra
her iki suyun s›cakl›¤›n› tekrar ölçer. Sonuçları çizelgeye
kaydeder.

Bafllamak ‹çin
 tartı aleti
 laboratuvar
termometresi
 beherglas (250 mL)
 beherglas (100 mL)
 soğuk su
 sıcak su

Birlikte Yapalım
Şimdi sıra bizde. Haydi, Cem’in yaptığı deneyi yapalım.
Daha sonra, bir deney de biz tasarlayal›m. Sıcaklıkları farklı
maddelerin birbirine teması sırasında meydana gelen sıcaklık
değişimlerini gösterelim. Bunun için uygun araç ve gereçlerimizi
temin edelim.
Ne Oldu?
• Cem’in deneyinde beherleri iç içe koyduktan bir süre sonra suların sıcaklıkları nasıl
değişti?
• Suların sıcaklıklarının değişmesinin sebebi nedir?
• Suların sıcaklığı değiştikten sonra kütlelerinde bir değişiklik oldu mu? Neden?
• Bizim tasarlad›¤›m›z ve yapt›¤›m›z deneyde s›cakl›klar› farkl› maddelerin birbirine
temas› sonucunda s›cakl›klar›nda nas›l bir de¤ifliklik oldu?
Etkinlikte de gözlemlediğimiz gibi sıcaklıkları farklı olan maddeler birbirine temas
ettiklerinde aralarında ısı alış verişi gerçekleşir. Isı, sıcaklığı yüksek olan maddeden
sıcaklığı düşük olan maddeye akar. Bu durumda ısı veren maddenin sıcaklığı azalırken
ısı alan maddenin sıcaklığı artar. Örne¤in, dilimiz dondurmadan daha sıcaktır. Dondurma
dilimize değdiği anda dilimizden dondurmaya doğru ısı akışı
olur. Dondurma ısı alırken dilimiz ısı verir.
›s› verir
Diğer bir ifadeyle dondurmanın sıcaklığı artar ve dondurma erir; dilimiz ise sıcaklığı azaldığı için üşür. Peki,
sıcaklıkları aynı iki madde temas etti¤inde sıE. 30
caklıklarında de¤iflim olur mu? Aç›klayal›m.
›s› al›r
s. 52
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Isı ve sıcaklık farklı kavramlardır. Termometrelerde okunan değer sıcaklık, sıcaklığı
farklı maddeler arasında alınıp verilen ise ısıdır. Maddeler ısı aldığında veya verdiğinde
kütlelerinde bir değişiklik olmaz. Çünkü ısı bir madde değildir. Kütlesi ve hacmi yoktur.
E. 31
s. 53

Hâl De¤iflimi

Maddeler ısı aldığında ya da verdiğinde o maddelerde ne tür değişiklikler olur? Bir
etkinlikle bu durumu gözlemleyelim.

15.

ETK‹NL‹K

Birlikte Yapalım

Bana Neler Oluyor?

Etkinlikteki malzemelerin (margarin, kaflar peyniri,
mum, su, meyve suyu, süt) hangi hâlde bulunduklarını
defterimize oluflturaca¤›m›z bir çizelgeye yazalım.
Daha sonra afla¤›daki aflamalar› sırayla yapalım.
I. Aflama
• Katı hâlde bulunan malzemeleri üç ayrı metal kaba
koyalım.
• Öğretmenimizden bu malzemeleri kısa bir süre ısıtmasını isteyelim.
• Malzemelerdeki değişikliği gözlemleyelim.
II. Aflama
• Sıvı hâlde bulunan malzemeleri buz kalıbının bölmelerine ayrı ayrı koyalım.

Bafllamak ‹çin
 margarin
 kaşar peyniri
 mum
 3 adet metal kap
 ısıtıcı
 su
 meyve suyu
 süt
 buz kalıbı
 soğutucu

• Buz kalıbını buzluğa yerleştirelim.
• Birkaç saat sonra buz kalıbını buzluktan çıkaralım.
• Malzemelerdeki değişikliği gözlemleyelim.
Ne Oldu?
• I. aflamadaki maddeler ›s›t›ld›¤›nda onlarda ne tür değişiklikler oldu? Bu olaya ne ad verilebilir?
• II. aflamadaki maddeler soğutulduğunda onlarda ne tür
değişiklikler oldu? Bu olaya ne ad verilebilir?
• Bu maddeler ısıtıldıklarında veya soğutulduklarında başka
bir maddeye dönüşmüş olabilirler mi? Bunu nasıl anlarız?
• Biz de yukar›daki gibi kat› ve s›v› hâldeki maddelerin ›s›t›ld›¤›nda ya da so¤utuldu¤unda hâl de¤iflimini gösteren bir deney tasarlayal›m. Çikolata, zeytinya¤›,
gazl› içecek, buz vb. malzemeleri temin ederek deneyimizi gerçeklefltirelim.
• Etkinlikte kullandığımız mumdan, çiçek şeklindeki bir mumu nasıl elde
edebiliriz?
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Maddelerin katı, sıvı ve gaz hâlinde bulunduklarını öğrenmiştik. Örneğin, altın katı, su ise sıvı hâldedir. Uygun koşullar
sağlandığında maddeler bulundukları hâlden başka bir hâle
dönüşebilir. Örneğin, katı hâlde bulunan dondurmamızı yerken
bir süre sonra onu sıvı hâlde görebiliriz. Çünkü katı hâldeki
maddeler yeterince ısı aldıklarında sıvı hâle geçer. Bu olaya
erime denir. Is›t›ld›¤›nda kat› ya¤›n, günefl açt›¤›nda kar›n ve
buzun s›v› hâle geçmesi erimeye, diğer bir ifadeyle hâl değiştirmeye örnektir.

Seni çok seviyorum. Ama
nedense seni her gördüğümde
eriyorum.

Çünkü hâl
değiştiriyorsun.

Sıvı hâlde bulunan maddeler ise yeterince soğutulduklarında katı hâle dönüşür. Bu
olaya donma denir. Maddelerin soğuması etraflarına ısı verdikleri anlamına gelir. Erimiş
dondurmayı soğuttuğumuzda s›cakl›¤› gittikçe düfler ve katı hâle geçer. Benzer şekilde
suyu yeterince soğuttuğumuzda hâl değiştirerek buza dönüşür. Buz, suyun katılaşmış
hâlidir.

Erime
Buz
(Katı)

Isı al›r.
Isı verir.

Su
(S›v›)

Donma
Katı maddelerin, ısının etkisiyle erimesi ve sıvı maddelerin bulundukları
kabın şeklini alması gibi özellikler günlük hayatta birçok kullanım alanına
sahiptir. Okuyaca¤›m›z hikâye ile bu kullan›m alanlar›n› görelim.

E. 32
s. 54
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O gün çikolata ailesi toplandı. Şekillerini değiştirme
kararı aldılar. Ama nasıl olacağını bilmiyorlardı.
Hepsi katı hâldeydi, belirli şekilleri vardı. Sıvılar gibi
konuldukları kabın şeklini alamazlardı. Birden akıllarına bir
fikir geldi. Sıvı hâle gelebilirlerse şekil değiştirebilirlerdi. Yine
aynı sorun... Bunun nasıl olacağını bilmiyorlardı.
Isınırsak, dedi birisi sıvı hâle geliriz. ‹yi ama mevsimlerden
kıştı ve daha yaza çok vardı. Tabi ki bir ısıtıcı yapardı bu işi.
Ayr› kaplarda yeterince ısındılar, sıvı hâle geldiler. ‹stedikleri
şekillerdeki küçük kaplara yerleştiler.
Bir sorun daha vardı. Bunlar
yine eskisi gibi katı hâlde olmak
istiyorlardı. Bunun için ısı vermeleri gerekiyordu. Buzluğa
girmeye karar verdiler. Bir süre sonra hepsinin yüzü gülüyordu.

Isının etkisiyle maddelerin şekil alması birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. Örneğin;
altın ve gümüşten yapılan takılar da bu yöntemle şekillendirilerek kolye, yüzük, bilezik
olarak karşımıza çıkar. Diş hekimleri, seramik sanatçıları kullandıkları malzemelere bu
yöntemle şekil verirler. Kalıba dökülerek şekil verilen malzemeler başka hangi alanlarda
kullanılıyor olabilir?

B‹LG‹
B
‹LG‹ DAMLASI
AMLA
A I
Geri dönüflümlü cam flifleler ve metal at›klar eritilip daha sonra
flekil verilerek çeflitli eflyalar yap›l›r. Benzer flekilde eritilmifl plastik,
kal›pla flekillendirilir. Böylece kulland›¤›m›z plastik eflyalar elde
edilir.
E. 33
s. 54
Bütün katı maddeler ısıtıldığında erir mi? Örneğin, pirinç, fleker gibi maddeler
ısıtıldığında onlara ne olur? Yapılarında bir değişiklik olur mu? Bu durumu bir etkinlikle
keşfedelim.
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16.

ETK‹NL‹K

Her fiey Erir mi?

Araştırma Sorusu: Bütün katı maddeler ısıtıldığında erir mi?
Birlikte Yapalım
• Araştırma sorusuyla ilgili tahminlerimizi defterimize
yazalım.
• Deneyi gerçekleştirmeden önce ekmeği tadalım, sonra ekmeği ufalayıp tekrar tadalım. Tadında bir değişiklik olup olmadığını belirtelim. Ekme¤in rengini, kokusunu, yumuflakl›¤›n› gözlemleyelim.

Bafllamak ‹çin
 bir parça ekmek
 toz fleker
 ispirto ocağı
 metal kap

• fiekerin tad›na bakal›m. Metal kap yardımıyla ezerek
toz hâline getirelim ve tekrar tadal›m. Bir de¤ifliklik olup
olmad›¤›n› belirtelim.
• Araştırma sorusunu test etmek için ö¤retmenimizden
ekmeği ve flekeri kapta sırayla ısıtmas›n› isteyelim.
• Is›tma ifllemleri s›ras›ndaki gözlemlerimizi defterimize kaydedelim.
• Deney bitti¤inde kaptaki maddeler so¤uduktan sonra tatlar›na dil ucuyla tekrar
bakalım.
Ne Oldu?
• Etkinlikteki katı maddeler ısıtıldığında erime olayı gerçekleşti mi? Neden?
• Bu maddeler ısıtıldığında nasıl bir değişime uğramış olabilir?
Isının katı maddelerde erimeye yol açtığını öğrenmiştik. Isının maddeler üzerindeki başka bir etkisi de
bozunmadır. Maddelerin ısı etkisiyle yapılarının
değişmesine bozunma denir. Tahıllar, odun,
kumaş, şeker gibi bazı maddeler ısıtıldıklarında
erimeden, bozunur. Bu tür maddeler ısıtıldığında
renkleri değişir. Kışın yemek için kurutulan biber,
patlıcan gibi sebzeler günefl ısıs›nın etkisiyle bozunur. Etkinli¤imizde ekmek ve flekerin ›s› etkisiyle bozundu¤unu görmüfltük. Sizce çevremizde
baflka hangi maddeler ›s›n›n etkisiyle bozunur?

E. 34
s. 55

KEND‹M‹Z‹ DE⁄ERLEND‹REL‹M
Afla¤›daki sorular›n cevaplar›n› defterimize yazal›m.
1. Sıcaklık ve ısı kavramlarını örnek vererek açıklayalım.
2. Sıcaklığı 20 oC olan kalemi, sıcaklığı 10 oC olan kalemliğin içine koyarsak aralarındaki ›s› al›fl verifli hakk›nda ne söyleyebiliriz?
3. Aşağıdaki maddeler ayr› ayr› kaplarda k›sa bir süre ›s›t›ld›¤›nda hangileri erir,
hangileri bozunur? Nedenini k›saca aç›klayal›m.
patates dilimleri, kâğıt, plastik kalem kapağı, kat› ya¤, do¤ranm›fl domates, buz

91

6

Saf Madde ve Karışımlar

Anahtar Kavramlar
• saf madde
• karışım
• çözünme
• süzme
• yüzdürme

Nane lim
o

Bir güzel kaynasın aman n
ka
İçine hatmi çiçeği
bu¤u
Biraz dereotu katasın aman
Hatta biraz tarçın
Bir tutam zencefil...
Barış Manço

Çağdaş, ders çalışmak için arkadaşlarını eve çağırdı. Derse başlamadan önce bir
şeyler yeriz, diye düşündü. Her türlü hazırlığı kendisi yapacaktı. Radyoda Barış Manço’nun
“Nane, Limon Kabuğu” flark›s› çalıyordu. Bu şarkı ona ilham verdi. Günün özel içeceği
olarak daha önce hiç denenmemiş, yeni bir şey yapmaya karar verdi.
Bunun için önce malzeme listesini hazırladı. Artık
başlayabilirdi. Belirli miktarlarda su ve pekmezi karıştırdı,
sonra içine portakal suyu, biraz tuz ekledi, üstüne de bir kaç
üzüm tanesi ve buz! ‹şte içecek hazırdı. Görünüşü o kadar
güzeldi ki tadına bakmaya gerek bile duymadı. Arkadaşlarının
çok beğeneceğine emindi.
Ne yazık ki düşündüğü gibi olmadı. Bu özel karışımı
kimse beğenmedi. Çağdaş, boşa gitmesin diye içeceği
oluşturan malzemeleri tekrar birbirinden ay›rmay› düşündü.
Arkadaşlarıyla
ş y birlikte bunu denemeye karar verdiler.

Malzemeler
Su
Pekmez
Üzüm
Portakal suyu
Tuz

• Çağdaş’ın kullandığı malzemelerden hangileri kendinden
başka madde içermez?
• Bu malzemelerden hangileri birden fazla maddeden oluşmuştur?
• Çağdaş’ın hazırladığı içecekteki malzemelerden hangilerini
suya ekledikten sonra göremeyiz?
• Bu içecekte bulunan malzemelerin tatları ayrı ayrı alg›lanabilir mi?
• ‹çecekteki malzemeleri birbirinden ay›rabilir miyiz? Ay›rabilece¤imizi düşünüyorsak bunun için hangi yöntemleri
kullanabiliriz?
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Etrafımızdaki maddeleri inceleyelim. Çantamız, kalemimiz, içtiğimiz su... Bütün bunlar birbirinden ne kadar da farklı görünüyor değil mi? Bunun sebebi eşyalarımızda veya
yiyeceklerimizde farklı malzemelerin bir arada kullanılması olabilir mi? Örneğin, limonata
yaparken su, şeker, limon suyu gibi farklı malzemeleri karıştırıyoruz. Peki, çantamızın
yapısında hangi malzemeler bir arada bulunmaktadır?
Bazı maddeler tek çeşit maddeden oluşur, yapısında kendinden
başka madde içermez. Bu tür maddelere saf madde denir.
Örneğin tuzun yapısında sadece tuz maddesi bulunur, tuzun en
küçük parçası yine tuzdur. Bu nedenle tuz saf maddedir. Benzer
şekilde şeker, yağmur suyu, külçe altın, termometrelerde kullanılan
s›v›lardan biri olan c›va saf maddedir.
Maddeler doğada saf hâlde bulunduğu gibi karışım hâlinde de
bulunabilir. Saf maddeler bir araya gelerek karışım oluştururlar.
Çevremizdeki maddelerin çoğu karışım hâlindedir. Reçel, hava,
toprak gibi maddeler karışımlara örnek olarak verilebilir. Peki,
damarlarımızda dolaşan kan için ne söyleyebiliriz?
Kullandığımız altın takılar birer karışımdır. Çünkü bu takılar saf
madde olan bakır ve altının bir araya gelmesiyle oluşur. Serinlemek
için kullandığımız kolonya da saf madde olan alkol ve suyun
oluşturduğu bir karışımdır. Çevremizdeki başka hangi maddeler
saf maddelerin bir araya gelmesiyle oluşan bir karışımdır?

Saf Maddeler
Su
Gümüş
Naftalin
Hidrojen gaz›
Oksijen gazı
Demir
Karıflımlar
Ayran
Çiçek demeti
Salata
Turşu
Süt
Pekmez

Afla¤›daki karikatürü inceleyerek suyun hangi yoldan gitmesi
gerekti¤ini belirtelim.

SAF
MADDE

Kendinden
başka
madde
içermeyenler

Birden
fazla
maddeden
oluşanlar

KARIfiIM

SU

Günlük yaşamda kullandığımız saf zeytinyağı, saf süt, saf ipek, saf yün
gibi ifadeler ayrı bir anlam taşımaktadır. Bu maddeler gerçekte saf madde
değil, karışımdır. Ancak bu maddelerin doğal olduğunu, yapay maddelerin
az kullanıldığını veya kullanılmadığını vurgulamak amacıyla halk dilinde saf
olarak ifade edilmektedir.

E. 35
s. 55
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Meyvelerin bir araya gelmesiyle oluşan meyve tabağı
bir karışımdır. Karışımların birçoğu farklı karışımların bir
araya gelmesiyle oluşur. Örneğin, kekteki süt, vanilya
birer karışımdır. Çünkü sütte yağ vardır, vanilyanın
yapısında ise şeker bulunur.Peki, kar›fl›mlar›n bir araya
gelmesiyle oluflan kekte baflka hangi malzemeler
kar›fl›m hâlinde bulunuyor olabilir?

E. 36
s. 56

17.

Çorba da farklı malzemelerden oluşan bir karışımdır. Çorbaya eklediğimiz su, su olma özelliğini kaybeder mi? Bir etkinlikle karışımı oluşturan
maddelerin kimliklerini koruyup korumadıklarını keflfedelim.
ETK‹NL‹K

Karışınca Ne Olur?

Birlikte Yapalım
• Bir miktar suya m›s›r tanelerini ekleyelim ve kar›flt›ral›m.
• M›s›r taneleri dibe çökünceye kadar bir süre bekleyelim.
Üstte kalan suyu gözlemleyelim.
Ne Oldu?
• Suya m›s›r taneleri ekledi¤imizde, su olma özelliğini
kaybetmiş midir? Bunu nasıl anlad›nız?

Bafllamak ‹çin
 su
 kurutulmufl m›s›r
taneleri
 bardak
 kar›flt›r›c› (plastik
kafl›k, baget vb.)

fiekildeki gibi bir mumun simle karıştırılmasında kimliğini koruyup korumad›¤›n› gösteren bir
deney tasarlayalım. Bunun için önce bu karışımı
nasıl oluşturacağımıza karar verelim. Daha sonra
gerekli malzemeleri temin ederek deneyimizi
gerçekleştirelim. Mum simle karıştırıldıktan sonra
kimliğini korur mu? Bunu nasıl anlarız?
Maddeleri birbiriyle karıştırdığımızda görünüşleri değişebilir. Örneğin, reçel yaparken
şeker eklediğimizde, bu karışımda şekerin özelliği değişmez. Şekerin görünüflü değişir,
ancak reçelin tadına baktığımızda şekerin özelliğini koruduğunu anlarız. Benzer şekilde
tuz ile şekeri, su ile sıvı yağı karıştırdığımızda etkinli¤imizde de gözlemledi¤imiz gibi
karışımdaki hiçbir madde kimliğini kaybetmez.
E. 37
s. 56
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Çözeltiler
Bazı maddeleri suyla karıştırdığımızda karışımı oluşturan maddeleri ayrı ayrı görebilirken
bazılarını göremeyiz. Bu tür maddelere örnek verelim. Aşağıdaki etkinlikle hangi maddeleri
su ile karıştırınca göremediğimizi ve bu maddelere suda ne olduğunu öğrenelim.

18.

ETK‹NL‹K

Suya Eklenince Göremediklerimiz

Birlikte Yapalım
• Etkinliğimizde kullanacağımız kum, alkol, naftalin, sıvı
yağ, tuz ve şekeri suyla karıştırmadan önce durumlarını
gözlemleyelim.
• Gözlemlerimizi defterimize not edelim.
• Beherglaslar› yarısına kadar suyla dolduralım.
• Etkinlikte verilen maddelerin her birini su bulunan
beherglaslara ayrı ayrı koyalım.
• Beherglaslardaki maddeleri karıştıralım ve bir süre
bekleyelim.
• Maddelerdeki değişimi gözlemleyelim ve gözlemlerimizi defterimize not edelim.
• Maddelerin ilk durumlar› ile suya eklendikten sonraki
durumlar›n› karşılaştıralım.

Bafllamak ‹çin
1,5 L su
1 çay kafl›¤› kum
yar›m L alkol
1 tablet naftalin
sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
1 adet küp fleker
6 adet 500 mL’lik
beherglas
 kar›flt›r›c› (plastik
kafl›k, baget vb.)









Ne Oldu?
• Maddeleri suyla karıştırdıktan sonra kimlikleri korunmuş
mudur? Neden bu şekilde düşündüğümüzü açıklayalım.
• Hangi maddeleri suya ekledikten sonra göremedik?
Hangilerini rahatlıkla görebildik?
• Suya eklendikten sonra göremediğimiz maddelere ne
olduğunu düşünüyorsunuz? Açıklayalım.
Biz de yukar›daki gibi su ile kar›flt›r›l›nca görebildi¤imiz ve göremedi¤imiz
maddeleri belirlemek için bir deney tasarlayal›m. Belirledi¤imiz malzemeleri
kullanarak deneyimizi gerçeklefltirelim.
Etkinlikte gözlemlediğimiz gibi şeker, tuz gibi bazı maddeler suyla karışınca onları
göremeyiz. Göremeyişimizin sebebiyle ilgili aşağıda farklı görüşlere yer verilmiştir.
Şeker suda kaybolur,
lur,
rdik.
yoksa onu görebilirdik.
Şeker suda erir.

Şeker göremeyeceğimiz
kadar küçük parçalara
ayrılır.

Sizce belirtilen görüfllerin hepsi do¤ru mu? Bu durumu siz nas›l
aç›klars›n›z?
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Bazı maddeler suyla karışınca, sıvının her tarafına dağılarak gözle
görülemeyecek kadar küçük parçalara ayrılır. Bu olaya çözünme denir.
Şeker, mürekkep, limon ve portakal suyu, tuz, alkol, sabun gibi maddeler
suda çözünür. Bu tür maddeler suda çözündükten sonra onları göremeyiz.
Ancak karışımı oluşturan maddelerin toplam kütlesini ve karışımın kütlesini
ölçerek bu kütleleri karşılaştırdığımızda çözünen maddelerin yok olmadığını
fark edebiliriz.
Çözünme sonucu oluflan karışım-lara çözelti denir. Örneğin, şekerli su birr
çözeltidir. Bu karışımda şeker çözünen,
su ise çözücüdür. Çözeltideki maddelerii
ayrı ayrı göremeyiz, çözeltiler bakıldığın-da tek madde gibi görünür. Peki, su ve
e
sıvı yağ karışımı bir çözelti midir?
Naftalin, sıvı yağ, toprak, kum gibii
maddeler suda çözünmez. Bu sebeple
e
bu tür maddeleri suyla karıştırdığımızda onları karışımda görebiliriz.
Çay içmek istediğimizde çay yaprakları ile sıcak suyu karıştırırız. Bu
karışımda çözünme gerçekleşir mi? Çayı demledikten sonra demlikte
yaprakları hâlâ görebiliriz. Bu durumda çay yaprakları suda çözünmüyor
diyebilir miyiz? Peki bu karışımı içtiğimizde çayın tadının suya geçmesini
çözünme olayı ile ilişkilendirebilir miyiz? Nasıl?
Bazı maddeler ise suda çözünmez. Örneğin, tebeşir tozu suda
çözünmeyen maddeye örnek verilebilir.

suda çözünen
ilaç tableti

Şimdi bu tuzu yok
edeceğim.
Hii! Hii! Ben hâlâ
buradayım.

s›v› ya¤ ve su
kar›fl›m›

Çayımıza şeker eklediğimizde halk dilinde “şeker eridi.” diye ifade
edilir. Oysa erime ve çözünme birbirinden farklıdır. Erime, katı maddenin
ısı etkisiyle sıvı hâle geçmesidir. Çözünme ise çözünen maddenin, sıvıda
göremeyeceğimiz kadar küçük parçalara ayrılması ve da¤›lmas›dır. Bu nedenle çayımıza
eklediğimiz şeker erimez, çözünür.
E. 38
s. 57

Çözeltilere bir diğer örnek de deniz suyudur. Çünkü içinde bol miktarda
çözünmüş hâlde tuz bulunur. Yüzerken ağzımıza su kaçtığında ne kadar
tuzlu olduğunu hissetmişizdir. Deniz suyuna tuzun nereden geldiğini hiç
düşündünüz mü? Toprak tarafından emilen yağmur sularının denizlere dökülmesi
denizin tuzluluk oranını etkiler. Toprak, çok çeşitli maddelerden oluşan bir karışımdır.
Tuz da toprakta bulunan maddelerden biridir. Yağmur yağdığında yağmur suları toprak
tarafından emilir. Toprakta bulunan tuzlar toprağın emdiği suda çözünür. Böylece yer
altındaki su tuzlu hâle gelir. Yer altındaki sular denizlere ulaştığında deniz suyu tuzlu
olur. Hava sıcaklığı arttığında deniz suları buharlaşmaya başlar ve denizlerdeki su miktarı
azalır. Denizdeki suyun miktarının azalmasına rağmen tuz miktarında değişiklik olmaması
denizin tuzluluğunu artırır.
E. 39
s. 57
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Aşağıdaki şemada saf madde, karışım ve çözelti kavramları ilişkilendirilmiştir.

Çözeltiler

Madde
Saf
madde

Karışım

E. 40
s. 58

Çözelti
olmayanlar

Karışımların Ayrılması
Birçok maddenin doğada karışım hâlde bulunduğunu öğrenmiştik. Ancak ihtiyaçlarımıza bağlı olarak karışımdaki maddelerden birisine veya birkaçına gerek duyabiliriz. Bu durumda karışımın ayr›lmas› gerekir. Karışımı, kendisini oluşturan maddelere
ayırmak için hangi yöntem ya da yöntemler kullanılabilir? Aynı yöntemle her karışımı
ay›rabilir miyiz?
Süzme ile Ayırma
Makarna pifliren bir büyü¤ümüzü görmüflüzdür.
Makarna pifltikten sonra büyü¤ümüzün su ile makarnay› nas›l ay›rd›¤›na dikkat ettiniz mi? Yapaca¤›m›z bir
etkinlikle verilen bu tür kar›fl›mlar› nas›l ay›rabilece¤imizi inceleyelim.

19.

ETK‹NL‹K

Nas›l Ay›r›r›z?

Kahvalt› hazırlamaya karar verdiğinizi düşünelim. Aşağıda yapmanız gereken
bazı işler verilmiştir.
Birlikte Yapalım
•

Patatesleri dilimleyelim içinde sıvı yağ bulunan tavaya koyalım. Patatesleri
kızartalım ancak yiyebilmek için sıvı yağdan çıkarmamız gerekiyor.

•

Çayı demleyelim. Demlikten bardağa bu karışımı boşaltalım. Fakat içerken
ağzınıza çay yaprakları geliyorsa çay yapraklarını çaydan ayıralım.

Ne Oldu?
•

Yukarıda sözü edilen karışımları ayırmak için nasıl bir yöntem uygulayabiliriz?
Neden bu şekilde düşündüğümüzü açıklayalım.

•

Başka hangi karışımları bu yöntemle ayırabiliriz? Örnek verelim.
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Karışımları kendisini oluşturan maddelere ayırmak için birçok yöntem kullanılmaktadır.
Bu yöntemler karışımların sahip olduğu özelliklere göre belirlenir. Etkinlikte de fark
ettiğimiz gibi bu yöntemlerden birisi süzmedir.
Sıvı maddeleri, içinde çözünmemiş katı maddeden ayırmak için süzerek ayırma
yöntemi kullanılır. Örneğin, haşlanmış olan makarnayı suyundan, portakal suyunu posasından süzerek ayırırız.
Süzmede kullanılan süzgecin gözenekleri, katı maddenin tanelerinden daha küçük
olmalıdır. Örneğin haşlanmış makarnayı ve çay› süzmek için farkl› büyüklükte gözenekleri
olan süzgeçler kullan›lmaktad›r. Bu sayede sıvı madde süzme aracının gözeneklerinden
geçerken çözünmemiş katı madde süzme aracında kalır. Böylece karışım, kendisini
oluşturan maddelere ayrılmış olur. Portakal suyunun süzüldü¤ü foto¤raflar› inceleyelim.

kar›fl›m

süzgeç kâ¤›d›

çözünmeyen
kat› madde

s›v› madde

Günlük yaşantımızda bu yöntemin kullanıldığı birçok alan vardır. Örne¤in, bardağa
çay koyarken süzgeç kullanılır. Böylece çay yapraklar›n›n bardağa dökülmesi önlenir.
Deliklerden su geçer, ancak çay taneleri geçemez. Böylece çayın suyu ve yapraklar›
birbirinden ayrılmış olur.
Sütü, sağd›ktan sonra süte karışan saman gibi yabancı maddeler süzme yöntemiyle
ayrılır. Yüzme havuzlar›nda ve denizlerdeki katı atıklar uygun büyüklükte süzgeçler
kullan›larak süzme yöntemiyle temizlenmektedir. Sizce başka hangi karışımE. 41
lar süzme yöntemiyle ayr›labilir?
s. 58
Yüzdürme ile Ayırma
Su ile suda çözünmeyen katı maddelerin oluşturduğu karışımdaki katı maddeleri birbirinden nasıl ayırabiliriz? Bu karışımı süzgeçten geçirmek yeterli olur mu? Bu tür kar›fl›mlar› ay›rmak için nas›l bir yöntem önerebiliriz. Bir etkinlikle bu tür karışımları ay›ralım.
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20.

ETK‹NL‹K

Yüzenleri ve Batanlar› Ay›ral›m

Birlikte Yapalım
• Etkinlikteki cisimleri su dolu kaba koyalım.
• Hangi cisimlerin yüzdüğünü, hangi cisimlerin battığını
defterimize not alalım.
• Su üstünde kalan cisimleri toplayalım. Kalan karışımı
süzelim.
Ne Oldu?
• Hangi cisimler suda yüzdü? Hangileri battı?
• Suda yüzen cisimler hangi maddelerden yapılmıştır?
Bu durumda karışımdaki hangi maddeden yapılmış
cisimleri diğerlerinden ayırmış olduk?
• Karışımı oluşturan cisimlerin tamamı suda yüzseydi
cisimleri bu flekilde ay›rabilir miydik? Açıklayalım.















Bafllamak ‹çin
pet flifle
plastik top
plastik ve metal
kafl›k
metal kalemt›rafl
makas
atafl
pipet
kâ¤›t bardak
plastik saç tokas›
porselen kafl›k
mum
su dolu büyük bir
kap
süzgeç

Katı maddelerden oluşan karışımı ayırmak için suda yüzdürme yöntemi kullanılır.
Bu yöntemde karışım suya ilave edilir. Ancak bu yöntemin uygulanabilmesi için karışımı
oluşturan katı maddelerin suda çözünmemesi gerekmektedir. Ayrıca ayırmak istediğimiz
katı madde veya maddeler su üstünde kalırken diğerleri suda batmalıdır. Yoksa bu
yöntemi kullanamayız. Kar›fl›mda su üstünde kalan maddeler başka bir kaba toplanır.
Kalan karışımın suyu süzülür. Böylece karışım ayrılmış olur.
Bu yöntem çeşitli sanayi dallarında ön ayırma işlemi olarak uygulanır. Örneğin, plastik
atıkların geri kazanım› aşamasında yüzdürme yönteminden yararlanılmaktadır. Çöplerdeki pet şişe, poşet gibi plastik atıklar, metal ve camdan yapılmış diğer atıklardan bu
yöntemle ayrılır. Karışım önce küçük parçalara ayrılır. Daha sonra karışım suya
ilave edildi¤inde plastik parçaları su üstünde kalırken diğerleri dibe çöker.
E. 42
Ayrılan plastikler daha sonra geri dönüşümde kullanılır. Bu yöntem günlük s. 59
hayatta başka hangi karışımları ayırmada kullanılıyor olabilir?
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Buharlaştırma ile Ayırma
Çözünmenin gerçekleşmediği karışımların ayr›lmas›nda süzme ve yüzdürme yöntemlerini kullandık. Çayımıza eklediğimiz şekeri süzerek ayırabilir miyiz? Aşağıdaki
etkinlikle bu durumu test edelim.

21.

ETK‹NL‹K

Süzme Neye Yarar ki?

Birlikte Yapalım
• Deney tüplerini yarısına kadar suyla dolduralım.
• ‹çinde su bulunan deney tüplerinden birine şeker,
diğerine tuz koyalım.
• Şeker ve tuz tamamen çözününceye kadar karıştıralım.
• Karışımlardaki tuz ve şekeri süzme yöntemiyle ayırıp
ayıramayacağımızı tahmin edelim.
• Tahminimizi test etmek için karışımları süzgeç kâğıdı
yardımı ile iki ayrı beherglasa süzelim. Sonra tekrar
deney tüplerine boşaltalım. Şeker ve tuzun süzülüp
süzülmediğini gözlemleyelim.












Bafllamak ‹çin
1 çay kaşığı tuz
1 adet küp şeker
musluk suyu
karıştırıcı (plastik
kafl›k, baget vb.)
2 adet deney
tüpü
süzgeç kâğıdı
2 adet beherglas
ispirto ocağı
maşa
huni

• Deney tüplerini maşayla tutarak sular tamamen
bitinceye kadar kısık ateşte ısıtalım.
• Şekere, tuza ve suya ne olduğunu gözlemleyelim. Gözlemlerimizi defterimize not edelim.
Ne Oldu?
• Karışımları süzme yöntemiyle ay›rabildik mi?
Neden?
• Isıtma sonunda suya ne oldu?
• Isıtma sonunda, karışımlardan tuz ve şekeri
ayırabildik mi? Bunu nasıl anladık?
• Bu yöntem günlük hayatta başka nerelerde kullanılıyor olabilir?
Etkinlikte de fark ettiğimiz gibi suda çözünen katı maddeleri karışımdan ayırmak için
süzme yöntemi kullanamayız. Çünkü bu katı maddeler suda, süzülemeyecek kadar küçük
parçalara ayrıldıklar› için süzme aracının gözeneklerinden geçer. Bu durumda ayrılma
gerçekleşmez.
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Su ve içinde çözünmüş katı maddeden oluşan karışımları ay›rmak için suyun
uzaklaflt›r›lmas› gerekir. Bunun için buharlaştırma yöntemi kullanılır. Bu yöntemde karışım
ısıtılır. Karışım yeterince ısındığında su buharlaşır, geriye suda çözünmüş olan katı madde
kalır. Örneğin, şekerli sudan şekeri, tuzlu sudan tuzu buharlaştırma yöntemiyle ay›r›r›z.
Günlük yaşantımızda tükettiğimiz bazı gıdalar bu yöntemle elde edilmektedir. Şeker pancarından şeker elde edilme
aşamalar›ndan birisi buharlaştırmadır. Çeşitli işlemlerle şeker
pancarından sulu şerbet elde edilir. Şerbet ısıtılır, böylece
karışımdaki su buharlaşır ve şeker elde edilir. Tuz gölünden tuz
elde edilmesi de buharlaştırma yöntemiyle olur. Benzer şekilde
sütten süt tozu elde edilirken kullan›lan yöntemlerden biri de
buharlaflt›rmad›r. Evdeki bazı yiyeceklerin hazırlanmasında bu
yöntemden yararlanılır. Örneğin, salça, pekmez, reçel, pestil
gibi gıdalar hazırlanırken fazla su buharlaştırılarak istenilen
kıvam elde edilir.
M›knat›sla Ay›rma Yöntemi

E. 43
s. 59

Çok farklı maddelerin oluşturduğu karışımlardan birisi de çöplerdir. Doğal kaynakları
korumak, çevre kirliliğini önlemek amacıyla çöplerdeki birçok malzemenin geri dönüşümü
yapılmaktadır. Örneğin, cam, plastik, kâğıt, demir atıkları geri dönüşümle tekrar kullanıma
sunulmaktadır. Çöplerdeki atıkların geri kazanım işlemi bu karışımın ayr›lmas› ile başlar.

ARAfiTIRALIM, HAZIRLANALIM
• Çöplerdeki demir atıkların ay›rılmasında hangi yöntem kullanılıyor
olabilir? Bu tür karışımları ay›rmak için demirin hangi özelliğinden
yararlanılır?
• Ev, okul vb. yerlerdeki çöplerin ayrılması ile ilgili neler yapabiliriz?
Yukarıdaki soruların cevaplarını araştıralım ve araştırmamızı görsellerle
destekleyerek rapor hâline getirelim. Hurda demirlerin çöplerden nasıl
ayr›ld›¤›n› anlamak amacıyla içinde demir bulunan maddelerin de oldu¤u
bir karışım haz›rlayal›m. Bu karışımdan demir içeren maddeleri ayırmak
için gerekli malzemeleri seçelim. Deneyimizi gerçekleştirelim. Deneyimizin
aşamalarını ve sonuçlarını raporumuza ekleyelim.

E. 44
s. 60
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Karışımları ay›rmak için kullanılan yöntemlerden birisi de mıknatısla ayırma yöntemidir. Bu yöntem mıknatıstan etkilenen maddeyi etkilenmeyen maddelerden ayırmak
için kullanılır. Daha önceki konularda mıknatısın demirden yapılmış maddeleri çektiğini
öğrenmiştik.
Kullandığımız bazı mutfak eşyalarının,
arabaların yapımında demir kullanılmaktadır.
Bu eşyalar zamanla eskir, kullan›lmayacak
hâle gelir ve çöpe atılır. Çöplerin arasında
kalan demir atıkların ay›rılmasında dev mıknatıslardan yararlanılır. Bu mıknatıslar demir
atıklarını çekerken kâ¤›t, cam, plastik gibi
diğer at›klar› çekmez. Böylece demirden yapılmış at›klar karışımdan ayrılmış olur. Daha
sonra bu at›klar geri dönüflüme gönderilir.
Karışımları ayırmak için çeşitli yöntemler öğrendik. Sanayide birçok farklı yöntem
kullanılarak doğada karışık hâlde bulunan çok say›da madde kullanıma hazır hâle
getirilmektedir.
E. 45
s. 60

KEND‹M‹Z‹ DE⁄ERLEND‹REL‹M
Afla¤›daki sorular›n cevaplar›n› defterimize yazal›m.
1.

inşaat demiri

altın yüzük

bal

çorba

hava

yağmur suyu

bakır tel

tuz

şeker

toprak

a. Çerçeve içinde verilen maddeleri saf madde ve karışım olarak sınıflandıralım.
b. Karışım olarak sınıflandırdığımız maddelerden hangisi veya hangileri su ile
karışınca çözelti oluşturur?
2. Erime ile çözünme arasındaki farkı örneklerle açıklayalım.
3. Kaya tuzları doğada kum ve toprakla karışık hâlde bulunur. Bu karışımdan tuzu
nasıl ayırırız? Açıklayalım.
4. Tuz gölündeki tuzu soframızda kullanılabilir hâle getirmek için bu kar›fl›mdan
bir miktar alınıyor. Kar›fl›mda tuzun yan›nda kum ve talaşın da bulunduğu
görülüyor. Bu karışımdan talaş, kum ve tuzu ayrı ayrı elde etmek için sırayla
hangi yöntemlerin uygulanması gerekir? Açıklayalım.
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ÜN‹TEM‹Z‹ ÖZETLEYEL‹M

E. 46
s. 61
E. 47
s. 62
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ÜN‹TE SONU DE⁄ERLEND‹RME SORULARI
Ozan piknik sepetine cam şişede su, metal çaydanlık, tahta kaşık, plastik tabak ve
bulaşık süngeri yerlefltirilmifltir. Kaşık ve tabaklar poşet içine konulmuştur. Bu bilgilere göre
aşağıdaki ifadelerin doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu defterimize yazalım.
1. Su ve cam şişe saydam özelliktedir.
6. Bulafl›k süngeri, su emmeyen bir maddedir.
2. Metal çaydanlık parlak ve serttir.
7. Poflet ve plastik tabak doğal bir maddedir.
3. Tahta kaşık suda batar.
8. Su doğal bir maddedir.
4. Plastik tabak mıknatıs tarafından çekilir.
9. Su sıvı, bulafl›k süngeri katı hâldedir.
5. Tahta kaşık ve cam şişe işlenmiş maddelerdir. 10. Tahta kaşık bir eşyad›r.

Aşağıdaki sorular›n cevab› olan seçene¤i iflaretleyelim.
1. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Cisim-diş fırçası

B) Malzeme-ayakkabı

2. Ayşe, bazı maddeleri belirli bir özelliğe göre
gruplandırmıştır. Çizelgeye göre aşağıdaki
maddelerden hangisi 3. grupta yer alır?
A) Ekmek
C) Limonata

B) Duman
D) Su

C) Eşya-kol saati

D) Alet-kaşık

1. Grup

2. Grup

3. Grup

Karbon dioksit

Süt

Toka

Su buharı

Meyve suyu Bisküvi

3. Üfleyerek şişirilmiş bir balona I. flekildeki gibi havası boşaltılmış bir balon ekleniyor. Bir süre sonra II. flekildeki durum
gözleniyor. Bu olay bize aşağıdaki durumlardan hangisi veya
hangilerini açıklar?

I. flekil

I. Gazlar yayılarak bulunduğu ortamın her yerini kaplar.
II. Gazlar küçük gözeneklerden çıkar.
III. Balon esnek bir yapıya sahiptir.
IV. Havanın bir kütlesi vardır.
A) Yalnız III

B) Yalnız IV

C) I ve II

4. Şekildeki gibi içinde bir miktar su bulunan dereceli bir
kaba bilye konulduğunda 200 mL su taşıyor. Buna
göre aşağıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri
bulunabilir?
I. Bilyenin hacmi
III. Bilyenin kütlesi
A) Yalnız II
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II. flekil

D) I, II ve III
500 mL
300 mL

II. Sıvı seviyesindeki artış
IV. Kaptaki suyun son hacmi
B) I ve III

C) I, II ve III

D) I, II ve IV

5. Aşağıdaki yiyecek paketlerinden hangisinin miktarı en fazladır?

1
12 kg elma,
500 g armut,
1500 g muz

A) 1

2

3

11 kg domates,
1000 g salatalık,
1500 g biber

B) 2

10 kg ceviz,
2500 g fındık,
1 kg fıstık

C) 3

4
13 kg pirinç,
500 g bulgur,
1000 g makarna

D) 4

6. Şekildeki ok, A ve B maddesi temas ettiğinde
ısın›n akış yönünü göstermektedir. Buna göre
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A

B

A) ‹lk durumda A maddesi daha sıcaktır.
B) Bir süre sonra A maddesinin sıcaklığı B maddesinden daha fazla olur.
C) Bir süre sonra her ikisinin sıcaklığı eşitlenir.
D) Bir süre sonra A maddesi soğur.
7. Aşağıdaki olayların hangisinde erime meydana gelir?
A) Çaya şeker eklenmesi
B) Çikolatanın güneşli bir ortama bırakılması
C) Pirincin bir kaba konulup ısıtılması
D) Dondurmanın kalıplarda buzluğa konulması
8. Aşağıda bazı maddeler verilmiştir. Bu maddelerden hangisi ya da hangileri suyla
karıştırıldığında çözelti meydana gelir?
I. Kum
A) I ve II

II. Karabiber
B) Yaln›z III

III. Toz fleker
C) II ve III

D) I, II ve III

9. Seçeneklerde verilen kar›fl›mlar›n hangisini yüzdürme yöntemi ile kendisini oluşturan
maddelere ayırabiliriz?
A) Kahve ve şeker

B) Kum ve toplu iğne

C) Kum ve talaş

D) Talaş ve saman
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3.
Ünite

KUVVET
VE
HAREKET

KONULAR
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1

Hareketli Varlıkları Gözlemleyelim

2

Kuvvet Cisimlerin Hareketini ve
Şeklini Etkiler

Hareketli Varl›klar› Gözlemleyelim
Kuvvet ve Hareket

Çevremize baktığımızda bazı varlıkların hareketli, bazılarının ise hareketsiz olduğunu
görürüz. Fotoğraflardaki varlıklardan hangilerinin hareketli olduğunu söyleyebiliriz? Peki,
varlıkların nasıl hareket ettiğini hiç merak ettik mi? Acaba uçağın havalanması, okun fırlaması kendiliğinden mi yoksa bir etkiyle mi gerçekleşmektedir? Kuvvet, varlıklar üzerinde
ne tür değişiklikler yapar?
Günlük yaşantımızdaki hareketleri gözlemleyerek bu soruları cevaplamaya çalışalım.
Bunun için yeni ünitemize başlayalım. Bakalım neler öğreneceğiz?

E. 1
s. 66
E. 2
s. 67
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1

Hareketli Varlıkları Gözlemleyelim

Anahtar Kavramlar
• hareket
• hızlanma
• yavaşlama
• sallanma
• yön değiştirme
• dönme

Gökçe, hafta sonu tatilinde arkadaşlarıyla lunaparka gitmişti. Burada eğlenceli ve
heyecan verici birçok araç vardı. Birbirinden farklı şekilde hareket eden çarpışan arabalar,
atlıkarınca ve dönme dolap ilgilerini çekmişti. Önce atlıkarıncaya binmeye karar verdiler.
Atlıkarınca döndükçe hızlanıyor ve onların heyecanı da gittikçe artıyordu. Gondola bindiklerinde ise gondolun ileri geri sallanmasıyla çığlıkları birbirine karışmıştı. Hız trenindeyken ani hızlanma ve yavaşlamalarda adeta nefesleri kesilmişti. Günün sonunda çok
yorulmuşlardı ama lunaparkta çok eğlenmişler, heyecan dolu anlar yaşamışlardı.
• Gökçe ve arkadaşlarını neler heyecanlandırmıştı?
• Metinde geçen hareketli varlıklar nelerdir? Bunlar ne tür hareketler yapıyor?
• Çevremizde gördüğümüz herşey hareketli midir? Çevremizden hareketli varlıklara
örnekler verelim.
Gelin, yapacağımız bir etkinlikle çevremizdeki varlıkların hareketli olup olmadıklarını,
hareketli iseler ne tür hareketler yaptıklarını öğrenelim.
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Hareketli Varl›klar› Gözlemleyelim
Kuvvet ve Hareket

1.

ETK‹NL‹K

Hareketli mi, Hareketsiz mi?

Birlikte Yapalım
• Çevremizdeki varlıkların hareket edip etmediklerini
gözlemleyelim.
• Hareket eden varlıkların ne tür hareketler yaptığını
belirleyelim.
• Gazete, dergi, ‹nternet gibi farklı kaynakları tarayarak
çevremizdeki varlıkların hareketini anlatan resim,
foto¤raf vb. görseller bulalım.

Bafllamak ‹çin
 kâğıt
 karton
 cetvel
 renkli kalemler

• Bir poster hazırlayarak üzerinde aşağıdaki gibi bir çizelge oluşturalım ve
gözlemlerimize göre çizelgemizi dolduralım.
• Daha sonra tahtada varlıkların hareket özelliklerinin benzerliğine ve farklılığına göre
sınıflandırma yapabileceğimiz bir şema oluşturalım. Şemamızı arkadaşlarımızın
çizelgelerinden yararlanarak sınıfça dolduralım.
Görseller

Varlıklar

Hareket
ediyor.

Saatin akrep ve
yelkovanı

X

Hareket
etmiyor.

Hareket Özellikleri
Dönme hareketi
yapıyor.

Ne Oldu?
• Çizelgemize göre varlıkların hareket özellikleri ile ilgili neler söyleyebiliriz?
• Hangi varlıkların benzer özellikte hareketler yaptığını söyleyebiliriz?
Etkinliğimizde gözlemlediğimiz gibi çevremizdeki varlıkların bazıları hareket ederken bazıları hareketsizdir. Düşen bir kar tanesi, fırlatılan bir top, gökyüzündeki uçak hareket hâlindedir. Kuşlar uçarak,
balıklar yüzerek, kurbağalar zıplayarak, insanlar yürüyüp koşarak vb.
şekillerde hareket eder. Hareketi her an, her yerde gözlemleyebiliriz.
Çevremizde hareket etmeyen varlıklar da vardır. Örne¤in, binalar, direkler, banklar hareketsizdir. Cansız varlıkların hareket edebilmesi için dışarıdan bir etki olması gerekir.

E. 3
s. 67
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Peki, nedir hareket? Bir cismin hareketli olduğuna nasıl karar veririz?
Aşağıdaki resmi incelediğimizde Ali’nin giderek
ağaçtan uzaklaştığını görürüz ve onun hareket
ettiğini söyleyebiliriz. Buna göre bir varlığın bir noktaya göre yer değiştirmesini hareket olarak ifade
edebiliriz. Belli bir noktaya göre yerini değiştiren
varlıklar için de hareketlidir, diyebiliriz.

Hareket yalnızca bir yerden başka bir yere gitmek
midir? Farklı şekillerde de hareketler yapılamaz mı?
Baktığınızda hareketsiz gibi görünen ırmaktaki suyun
hareket ettiğini hiç düşündünüz mü?

B‹LG‹
B
‹L ‹ DAMLASI
AM L A I
Bitkiler yapraklar›n› günefle, köklerini suya
do¤ru yönelterek hareket ederler.
Peki varl›klar ne tür hareketler yapar? Hareket türlerine
örnek olarak tavşan ile kaplumbağa masalını verebiliriz. Masaldaki yarışmada kaplumbağa bitiş çizgisine daha önce
varır. Bunun sebebi tavşanın kendisine çok güvenip yarış
sırasında oyalanmasıdır. Aslında tavşan kaplumbağaya
göre çok daha hızlı hareket eder.
Hareket eden varlıklar duruma
göre hızlanabilir ya da yavaşlayabilir.
Örneğin, bir otomobil kalkarken hızlanır, viraja geldiğinde yön değiştirir,
kırmızı ışığa yaklaştığında ise yavaşlar ve durur. Duran bir otomobilin h›z›
s›f›rd›r. Bu durumda havaalanına iniş
yapan uçağın ya da gara yaklaşan
trenin ne tür bir hareket yaptığını
söyleyebiliriz?
E. 4
s. 68
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Yavafllama

H›zlanma

Hareketli Varl›klar› Gözlemleyelim
Kuvvet ve Hareket

Varlıklar her zaman aynı hızla hareket etmez. Varlıkların yaptığı hareketlerin sürelerini
karşılaştırarak hızlı ya da yavaş olduğuna karar verebiliriz. Varl›k, bir mesafeyi ne kadar
kısa sürede alıyorsa o kadar hızlıdır, diyebiliriz. Bir bisiklet ile yarış arabasının aynı yolda
ilerlediğini düşünelim, hangisi daha hızlı hareket eder?

B‹LG‹
B
‹L
LG‹ DAMLASI
AM L A I
Canl›lar içinde en h›zl› koflan hayvan çitad›r.

Acaba varlıklar sadece hızlanma ya da yavaşlama hareketi mi yapar? Çevremizdeki
farklı türde hareketler yapan varlıkları düşünelim. Bazıları bir doğru boyunca, bazıları
dönerek, bazıları aşağı yukarı, bazıları da sağa sola doğru hareket eder. Aşağıdaki
görselleri inceleyerek varlıkların hareketlerini belirleyelim.

Fotoğraflardaki
varlıklar ne tür
hareketler yapmaktadır?
Bu varlıkları hareket
özelliklerine göre hızlı, yavaş,
dönen, sallanan gibi başlıklar
altında toplayabilir miyiz?

E. 5
s. 68
E. 6
s. 69
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Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma
Çevremizdeki hareketsiz varlıkları düşünelim. Acaba onların hareket etmelerini nasıl sağlayabiliriz? Uçurtma uçurmaktan hepimiz keyif alırız. Uçurtmamızın
havada hareket etmesi için neler yaptığımızı bir
düşünelim. Onu havada hareket ettiren ne olabilir?
Aşağıdaki etkinliği yaparak varlıkları nasıl hareket
ettirebileceğimizi bulmaya çalışalım.

2.

ETK‹NL‹K

Hareket Ettirmeyi Deneyelim

Etkinlik s›ras›nda çevremize zarar vermemek için
davran›fllar›m›za dikkat edelim.
Yeliz ve arkadaşları herkesin daha rahat kullanabilmesi
için sınıflarındaki kitaplığın yerini değiştirmek istiyorlardı.
Bunu yapabilmeleri için oldukça a¤›r olan kitaplığı hareket
ettirmeleri gerekiyordu ama nasıl hareket ettirmeleri gerektiğine bir türlü karar veremiyorlardı. Çünkü herkes farklı bir
fikir öne sürüyordu.
Yeliz ve arkadaşlarının problemini çözmeye yardımcı
olmak için aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayalım.

Birlikte Yapalım
• Sınıfımızdaki kitaplığı göz önünde bulundurarak onu nasıl hareket ettirebileceğimize ilişkin tahminler yapal›m.
• Tahminimizi nasıl test edebileceğimize dair çözüm önerileri sunalım.
• Daha sonra arkadaşlarımızın tahminlerini, çözüm önerilerini dinleyelim ve bu
önerilerden uygun olan birkaç tanesini sınıfça seçelim.
• Önerilerimizi sınıfımızdaki kitaplık üzerinde uygulayalım.
Ne Oldu?
• Kitaplığın hareket etmesini sağlamak amacıyla neler yaptık?
• Uygulamam›z tahminlerimizi doğruladı mı?
• Etkinliğimizdekine benzer şekilde, cisimlerin yerini değiştirmek istediğimizde nasıl
hareketler yapmamız gerekir?
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Hareketli Varl›klar› Gözlemleyelim
Kuvvet ve Hareket

Uçurtmamızı hatırlayalım. Rüzgâr uçurtmayı iterek onun hareket etmesini sağlar.
Etkinliğimizde kitaplığın yerini de¤ifltirmek için yaptığımız hareket rüzgârın hareketine
benziyor mu? Günlük yaflantımızda kapıyı ya da dolabımızı açıp kapatmak gibi çoğu
işimizi yaparken varlıklara itme veya çekme
me kuvveti
vveti uygularız.

Bulunduğumuz yerden bir nesneyi
ittiğimizde o bizden uzaklaşarak
hareket eder.

Bulunduğumuz yerden bir nesneyi
çektiğimizde ise o bize yaklaşarak
hareket eder.

‹terek ya da çekerek hareket ettirdiğimiz cisimlerin durmasını nasıl sağlarız acaba?
Duran bir topa itme uyguladığımızda top harekete geçecektir. Peki hareketli bir topa
hareketine ters yönde yavaflça dokunduğumuzda topun hareketinde nasıl bir değişiklik
olur?
Bir cismi iterek veya çekerek harekete geçirebileceğimiz gibi hareketli bir cismi de
iterek veya çekerek yavaşlatıp durdurabiliriz. Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız
“itme” veya “çekme”yi kuvvet olarak tanımlayabiliriz. Başka bir ifadeyle cismi
harekete geçirebilmek, hareketinin yönünü ya da hızını değiştirebilmek için
yaptığımız itme ya da çekme, kuvvettir.

E. 7
s. 69

Hareket hâlindeki cisimlerden bazılarını durdurmaya çalışmak tehlikeli olabilir. Örne¤in,
dönme hareketi yapan bir pervaneyi ya da
hareket hâlindeki silindir fleklinde bir cismi
durdurmaya çalışmak doğru değildir.
Çevremizde hareket eden başka hangi
cisimleri durdurmak tehlikeli olabilir?
E. 8
s. 70
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Hareket ve kuvvet kavramları birbiriyle ilişkilidir. Ancak unutmayalım ki kuvvet her
zaman bir harekete neden olmaz. Aşağıdaki foto¤raf› inceleyerek bu durumu anlamaya
çalışalım.
Peki kuvvet her harekete eşlik
eder mi? Aşağıdaki topu inceleyelim. Onu harekete geçirmek için bir
kuvvet uygulad›¤›m›z› düflünelim.
Top harekete geçtikten sonra kuvvet uygulamayı bırakalım ve topu
gözlemleyelim. Hareket hâlindeki
topa uygulad›¤›m›z kuvvet, hareketi
süresince ona efllik etmekte midir?
Her cismi iterek veya çekerek hareket
ettirmemiz mümkün müdür?

E. 9
s. 70

KEND‹M‹Z‹ DE⁄ERLEND‹REL‹M
Aşağıdaki sorular›n cevaplar›n› defterimize yazalım.
1. Hareket nedir? Hareket türleri nelerdir? Örnekler vererek açıklayalım.
2. Duran cisimlere kuvvet uyguladığımızda bu cisimler her zaman hareket eder mi?
Aç›klayal›m.
3. ‹terek veya çekerek cisimlerin hareketlerinde ne tür değişiklikler yapabiliriz?
4. Dönen veya hızlı hareket eden cisimleri yavaşlatmaya veya durdurmaya çalışmanın
neden tehlikeli olabileceğini örneklerle açıklayalım.
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Kuvvet Cisimlerin Hareketini ve Şeklini Etkiler

Anahtar Kavram
vram
• kuvvet

Kapıyı açmak için
kuvvet uygulamam
gerekir.

Gol yememem
için topun yönünü
değiştirmeliyim.

Gol atmak için topu
kuvvetli bir şekilde
itmeliyim.

Musluğu açmak
ya da kapatmak
için musluk bafl›n›
döndürmeliyim.

Resimlerde hangi cisimlere kuvvet uygulanmaktadır? Peki bu cisimlere kuvvet
uygulandığında neler olmaktadır? Yaşamımızın pek çok anında biz de cisimlere kuvvet
uygulamaktayız. Uyguladığımız kuvvetlerin cisimler üzerinde nasıl bir etkiye neden
olduğunu hiç düşündük mü? Kuvvetin etkilerini izlemek için bir etkinlik yapalım. Bakalım
kuvvet, cisimler üzerinde ne tür değişikliklere sebep olacak?
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Kuvvetin Etkilerini Gözlemleyelim

Etkinlik sırasında çevremize zarar vermemek için davranışlarımıza dikkat edelim.
Alper oyuncak arabasıyla oynarken sırasıyla aşağıdaki
hareketleri yapıyor:
• Arabas›n› masan›n üzerine koyup önce hafifçe sonra
hızlı bir şekilde itiyor.
• Arabanın ön tarafına ip bağlayıp önce hafifçe sonra
h›zl›ca kendine doğru çekiyor.

Bafllamak ‹çin
 oyuncak araba
 ip

• Araba hareket hâlindeyken harekete ters yönde
kuvvet uyguluyor.
• Araba hareket ederken arabaya farkl› yönlerden
kuvvet uyguluyor.
Birlikte Yapalım
• Üç-beş kişilik gruplara ayrılalım.
• Defterimize örnekteki gibi bir çizelge haz›rlayal›m.
• Alper’in oyuncak arabas›yla yapmış olduğu hareketlerin sonuçlar› ile ilgili tahminlerimizi çizelgeye
kaydedelim.
• Daha sonra tahminlerimizi test etmek için bu adımları sırasıyla biz de yapalım.
Gözlem sonuçlarımızı çizelgemizdeki ilgili kısımlara kaydedelim.
1. Adım

2. Adım

Tahminim Gözlemim Tahminim

Gözlemim

3. Adım
Tahminim

Gözlemim

4. Adım
Tahminim

Gözlemim

Ne Oldu?
• Tahminlerimizle gözlemlerimiz arasında fark var mıdır? Aç›klayal›m.
• Hareket hâlindeki arabanın yavaşlaması ve durması için ne yaptık?
• Uyguladığımız kuvvetler sonrasında araban›n hareketinde neler gözlemledik?
• Arabaya uyguladığımız kuvvetle arabanın hareketi arasında nasıl bir ilişki vardır?
Gözlemlerimizin sonucunda kuvvetin, cisimlerin hareketini etkilediğini söyleyebiliriz.
Bisikletimizle gezmeye çıktığımızı düşünelim. Pedalları daha h›zl› çevirdiğimizde hareket
yönünde uyguladığımız kuvvet bizi hızlandırır. Yavaşlamak ya da durmak istersek
fren yapar›z. Böylelikle hareket yönüne zıt yönde kuvvet uygulayarak bisikletimizin
yavaşlamasını ya da durmasını sağlamış oluruz. Gidona uyguladığımız döndürme kuvvetiyle de bisikletin yönünü değiştirebiliriz.
E. 10
s. 71
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Kuvvet Cisimlerin Hareketini ve fieklini Etkiler
Kuvvet ve Hareket

Kuvvet; cisimleri hızlandırabilir, yavaşlatabilir veya onlar›n hareket yönlerini değiştirebilir. Örneğin, hareket hâlindeki bir cisme, hareketi yönünde uyguladığımız kuvvet
onun hızlanmasını sağlar. Cismin hareket yönüne zıt yönde uyguladığımız kuvvet ise onun
yön değiştirmesine ya da yavaşlayıp durmasına sebep olur. Kuvvet, cisimlerin sadece
hareketini mi etkiler? Bu sorunun cevabını bulmak için aşağıdaki etkinliği yapmaya ne
dersiniz?

4.

ETK‹NL‹K

Kuvvet Cisimleri Nas›l Etkiler?

Etkinlik sırasında çevremize zarar vermemek için
davranışlarımıza dikkat edelim.
Birlikte Yapalım
• Kuvvet uyguladığımızda üzerlerindeki değişimi gözlemleyebileceğimiz çeşitli cisimler belirleyelim. Bunların maddenin kırılganlık, esneklik, yumuşaklık, sertlik
vb. özelliklerini taşıyan farklı cisimler olmalarına dikkat
edelim.
• Cisimler üzerinde sıkma, germe, bükme, bastırma, vurma gibi çeşitli kuvvetler uyguladığımızda ve bu kuvvetlerin etkisi ortadan kalktığında cisimlerde meydana
gelecek değişiklikleri tahmin edelim.
• Defterimize aşağıdaki gibi bir çizelge yapal›m ve tahminlerimizi ilgili bölümlere
kaydedelim.
• Tahminlerimizi test etmek amacıyla cisimler üzerine çeşitli kuvvetler uygulayalım ve cisimlerde meydana gelen değişiklikleri gözlemleyelim.
• Gözlem sonuçlarımızı çizelgemize kaydedelim.

Malzemeler

Bafllamak ‹çin
 kırılganlık,
esneklik,
yumuşaklık,
sertlik vb.
özellikleri taşıyan
cisimler (bulafl›k
süngeri, lastik
top, yay vb.)

1. Bölüm

2. Bölüm

Kuvvet uygulandığında cisimde
meydana gelen değişiklik

Kuvvetin etkisi ortadan
kaldırıldığında cisimde meydana
gelen değişiklik

Tahminim

Gözlemim

Tahminim

Gözlemim

Bulaşık süngeri
..........

Ne Oldu?
• Tahminlerimiz ile gözlemlerimiz arasında farklılık oldu mu? Açıklayalım.
• Malzemelere ne tür kuvvet uyguladığımızı belirterek onlarda meydana getirdiğimiz
değişiklikleri açıklayalım.
• Uyguladığımız kuvvetlerin etkisi ortadan kalktığında cisimlerde meydana gelen
değişikliği ifade edelim. Eski şekline dönen ve dönmeyen cisimleri belirtelim.
E. 11
s. 71
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Cisimler özelliklerine göre üzerlerine uygulanan kuvvetlerden etkilenirler. Cisimlere
uygulanan bükme, germe, sıkma ve vurma gibi kuvvetlerle cisimlerin şekli değişebilir.
Etkinli¤imizde de gözlemledi¤imiz gibi uygulanan kuvvet nedeniyle şekli değişen
cisimlerden bazıları, kuvvetin etkisi ortadan kalkınca eski şekline döner. Çevrenizde
kuvvet etkisiyle şekli değişebilen ya da eski hâline dönebilen cisimlere başka örnekler
verebilir misiniz?
Kuvvetin etkisi ortadan kalkınca eski şekline
dönen cisimler esnek maddelerdir. Bir lastiği çekip
bıraktığımızda eski şekline geri döner. Ancak
esnekliğin de bir sınırı vardır. Çok büyük kuvvet
uygularsak lastik esneklik özelliğini kaybeder ve
kopar.
Kuvvet etkisi ortadan kalkınca eski şekline
dönemeyen maddeler esnek olmayan maddelerdir. Örne¤in, cama vurduğumuzda cam kırılır ve
eski şekline dönemez.
Demirci sıcak demiri döverek kalıcı
bir şekil değişikliği oluşturur. Demir kendiliğinden eski şekline dönemez.

Yüksek atlama yapan sporcunun tuttuğu sırık, atlama sırasında şekil değiştirir.
Atlamadan sonra sırık eski şekline döner.

Hurda otomobiller az yer kaplamaları için
makinelerin uyguladığı kuvvetle preslenerek şekil değişikliğine uğrat›l›r.

ARAfiTIRALIM, HAZIRLANALIM
Kuvvetin, cisimlerin hareket ve şekilleri üzerindeki etkilerini araştıralım.
Araştırma sonuçlarımızı görsellerle destekleyerek bir poster hazırlayalım ve
çalışmamızı sınıf panomuzda sergileyelim.
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E. 12
s. 72

Kuvvet Cisimlerin Hareketini ve fieklini Etkiler
Kuvvet ve Hareket
Ku

Kuvvetin Etkileri
Pek çok şeyi kuvvet uygulayarak yapar›z.
Biz kuvveti göremeyiz ama cisimler üzerindeki
etkisini fark edebiliriz. Resimleri inceleyerek
kuvvetin etkilerini gözlemleyelim.

Kuvvet cisimleri hareket
ettirebilir veya onlar›n hızlanmasını sağlayabilir.

Kuvvet cisimleri
yavaşlatabilir, hatta
durdurabilir.

Kuvvet cisimlerin yönünü değiştirebilir.

Kuvvet cisimlerin
fleklini değiştirebilir.

Cisimler kuvvetin
etkisiyle dönebilir.

Cisimlerin, kuvvet uyguland›¤›nda şekil değiştirip kuvvetin etkisi ortadan
kalkt›¤›nda eski şekline dönmeleri günlük hayatımızda bize kolaylık sağlar.
Örneğin, yatağımızın içinde kullanılan esnek yaylar ve sünger sayesinde
yatağımız vücudumuzun şeklini alır. Lastik saç tokaları esneyerek saçların
kolayca toplanmasını sağlar.

E. 13
s. 73
E. 14
s. 73

KEND‹M‹Z‹ DE⁄ERLEND‹REL‹M
Aşağıdaki sorular›n cevaplar›n› defterimize yazalım.
1. Kuvvet nedir? Kuvvetin cisimler üzerinde ne tür etkileri vardır? Aç›klayal›m.
2. Hareketli bir cisme, hareket yönüne zıt yönde bir kuvvet uyguladığımızı düşünelim.
Bu durumda cismin hareketinde ne tür bir değişiklik gözlemleriz?
3. Aşağıda verilen çizelgemizi uygun örneklerle dolduralım.
Cisimler

Kuvvetin Etkisi Ortadan Kalkınca
Eski Şekline Döner

Eski Şekline Dönemez

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

4. Hareket eden cisimlerin yönünü nasıl değiştirebiliriz? Örneklerle kısaca açıklayalım.
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ÜN‹TEM‹Z‹ ÖZETLEYEL‹M
Hızlanma
Yavaşlama

Sallanma

Yön değiştirme

o l a b i l i r

Dönme

HAREKET

sebep olabilir

KUVVET‹N
ETK‹LER‹
Cisimlerin yönünü
değiştirebilir.

Cisimlerin hareket
etmesini sağlayabilir.

Cisimlerin durmas›na
neden olabilir.
E. 15
s. 74
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E. 16
s. 75

Cisimlerde şekil
değişikliği yapabilir.

Cisimleri
döndürebilir.

Cisimlerin hızlanmasına
veya yavaşlamasına
neden olabilir.

DERS K‹TABI ÜN‹TE SONU DE⁄ERLEND‹RME SORULARI
Afla¤›daki ifadelerin do¤ru ya da yanl›fl oldu¤unu tespit edelim. Yanl›fl oldu¤unu
düflündü¤ümüz ifadelerin do¤rusunu defterimize yazal›m.
1. Havada serbest bırakılan top düşerken yavaşlama hareketi yapar.
2. Bir otomobil uçağa göre yavaş, bisiklete göre hızlı hareket eder.
3. Hareket eden bir cisme, hareketi yönünde kuvvet uygulanırsa cismin hızı azalır.
4. Bitkiler güneş ışığına doğru yönelme hareketi yapar.
5. Hareketli bir bilyeye hareketinin tersi yönünde bir kuvvet uygulan›rsa h›z› artar.
6. Kuvvet uyguladığımız cisimlerin kütleleri değişir.
7. Hareketli bir lastik top engele çarpınca şekil ve yön değiştirir.
8. Cansız varlıklar dışarıdan bir etki uygulanmasa da hareket edebilir.
9. Kuvvet uygulanan bütün cisimler hareket eder.
10. Lastik gibi esnek cisimler kuvvetin etkisi ortadan kalkınca eski şekline döner.
Aşağıda çerçeve içinde baz› sözcük ve ifadeler verilmifltir. Bunlar› kullanarak eksik
cümleleri uygun flekilde tamamlayal›m ve defterimize yazal›m.
yavafl

flekil
h›zl›

yön

esnek

tehlikeli
kuvvet

hareket

yön de¤ifltirme

sallanma

dönme

1. Kuvvet uygulanan cisimler ............... ve ...............değiştirebilir.
2. Bir varlığın başka bir noktaya göre yer değiştirmesi ............... olarak ifade edilir.
3. Varlıkları harekete geçirmek için uyguladığımız itme ve çekmeyi ............... olarak
ifade ederiz.
4. Hareket eden bazı cisimleri durdurmak ............... olabilir.
5. Varlıkların belli bir zaman diliminde ald›klar› yolu karşılaştırarak ............... ya da
............... olduğunu söyleyebiliriz.
6. Kuvvetin etkisi ortadan kalkınca ............... cisimler eski şekillerine döner.
7. Hareket eden bir otomobilin tekerleği ............... hareketi yapar.
Aşağıdaki sorular›n do¤ru cevab› olan seçene¤i defterimize yazalım.
1. Aşağıda bazı durumlar ile kuvvetin cisme olan etkileri eşleştirilmiştir. Verilen
eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
I
A) Perona yaklaşan tren
B) Çevrilen kapı anahtarı
C) Kırmızı ışığa yaklaşan araba
D) Yere düşmekte olan elma

II
Yavaşlar.
Döner.
Yön değiştirir.
Hızlan›r.
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2. Şekildeki düzenekte bir ucuna makara
bağlanmış araba 1 yönünde kuvvet uygulanarak hareket ettiriliyor. Aşağıdakilerden
hangisinin yapılması hâlinde araba 1 yönünde hızlanma hareketi yapar?

2

1

A) Yük miktarının artırılması
B) 1 yönünde uygulanan kuvvetin azaltılması
C) 2 yönünde kuvvet uygulanması
D) 1 yönünde uygulanan kuvvetin arttırılması
3. Aşağıda bazı durumlar verilmiştir. Bu durumlardan hangisi kuvvetin cisimler üzerindeki etkilerinden biri değildir?
A) Cismin hızlanmasını sağlamas›
B) Cismin kütlesinin azalmasına sebep olmas›
C) Hareket eden cismi durdurmas›
D) Cismin şekil değiştirmesini sağlamas›
4. Şekilde bir yükü arabaya yüklemeye çalışan iki işçi görülmektedir. Bu işçilerin yüke
uyguladıkları kuvvetlerle ilgili olarak hangisi doğrudur?
1. ‹şçi

2. ‹şçi

2. ‹şçi

A) ‹tme

Çekme

B) ‹tme

‹tme

C) Çekme

‹tme

D) Çekme

Çekme

1. ‹şçi

5. Buse aşağıda verilen cisimlerin üzerine kuvvetler uygulay›p bırakıyor. Daha sonra bu
cisimleri eski şekline dönenler ve dönemeyenler olarak gruplandırıyor.
I. Teneke kutu
III. Cam bardak

II. Lastik top
IV. Bulafl›k süngeri

Seçeneklerden hangisinde gruplandırma doğru yapılmıştır?
Eski şekline dönenler
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Eski şekline dönemeyenler

A)

I ve II

III

B)

I ve III

II

C)

II ve IV

I ve III

D)

I ve IV

II ve III

6. Tuğçe, hareket eden oyuncak arabaya hareket yö- Kuvvet yönü
nüne zıt yönde bir kuvvet
uygulayarak deney yapıyor.
Tuğçe yaptığı bu deneyle
aşağıdaki sorulardan hangisini cevaplandırmaya çalışıyor?

Hareket yönü

A) Kuvvet hareketli cismin hızını azaltabilir mi?
B) Kuvvet hareketli cismin hızını artırabilir mi?
C) Kuvvet cisimlerde şekil değişikliği oluşturabilir mi?
D) Kuvvet cisimlerin hareket etmesini sağlayabilir mi?
7. Aşağıda bazı durumlar verilmiştir. Bu durumlardan hangisi itme kuvvetinin
uygulanmasına örnek olarak verilebilir?
A) Çocu¤un elmay› dal›ndan koparmas›
B) Çocu¤un buzdolab›n›n kapa¤›n› açmas›
C) Çocu¤un televizyonun dü¤mesine basmas›
D) Çocu¤un kitapl›ktan kitab›n› almas›
8. Bir varlık bir mesafeyi ne kadar kısa sürede alıyorsa o kadar hızlıdır. Buna göre bir
sporcu aşağıdaki gibi eşit aralıklara bölünmüş yolun I. bölümünü 2 dakikada, II.
bölümünü 3 dakikada, III. bölümünü de 4 dakikada koşuyor.

2 dk.

3 dk.

4 dk.

I

II

III

Sporcunun en hızlı ve en yavaş gittiği bölümler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
doğru verilmiştir?
En hızlı

En yavaş

A)

I

II

B)

III

I

C)

I

III

D)

II

III
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ÇALIfiMA K‹TABIMIZIN
Çalışma kitabımız yedi üniteden oluşmaktadır. Her ünite için o ünitenin ders kitabındaki rengi kullanılmıştır. Kitapta sayfa numaraları, sayfanın alt köşesinde ve ünite renginde verilerek ünitelerin kolaylıkla ayırt edilmesi sağlanmıştır. Ünitede öğreneceğimiz konulara ilişkin hem okulda hem de evde
yapabileceğimiz etkinlikler yer almaktadır. Çalışma kitabı, ders kitabını tamamlayan bir kitaptır.

Ünite Girişleri
Bu bölümde ünitenin numarası ve adı be1.

:

lirtilmiştir. Çalışma kitabındaki her ünitenin

Nereden Nereye?

Etkinliğin amacı, bu ünite hakkında öğrenmek istediklerimiz
ve öğrendiklerimiz açısından kendimizi değerlendirmektir.
Bunun için aşağıdaki çizelgenin birinci bölümündeki
soruları üniteye başlamadan önce, ikinci bölümündeki
soruları üniteyi işlerken, üçüncü bölümündeki soruları
ise üniteyi bitirdikten sonra cevaplayalım.

başında verilen “Nereden Nereye?” adlı
etkinlik, ünitelerin başında ve sonundaki

1. BÖLÜM

MADDEYİ TANIYALIM
Bu ünitedeki konularla ilgili neleri biliyorum ve neleri merak ediyorum?

durumumuzu karşılaştırabilmemiz için ko-

Bu ünitedeki konularla ilgili bilgiye nereden ve nasıl ulaşabilirim?

nulmuştur.

2. BÖLÜM

Şu ana kadar hangi konuları işledik?

Yaptığımız etkinliklerin en çok hangisinden hoşlandık? Neden?

Şu ana kadar anlamakta zorlandığım bir konu oldu mu? Neden?

Bu ünitede neler öğrendim?
Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

3. BÖLÜM

Performans Görevi: İskelet Modeli
Sınıf

Bu ünitede hangi konu veya etkinliklerde zorlandım? Bu zorlukları aşmak için neler yaptım?

4

Öğrendiklerimi hayatın hangi alanlarında kullanabilirim?

İçerik

Beklenen Performans

Destek ve Hareket

• Grup Çalışması
• Araştırma Yapma
• Model Hazırlama
• Sunum Yapma

Süre

Değerlendirme

2 Hafta

Puanlama Anahtarı

Sevgili Öğrenciler;

1.

:

Nereden Nereye?

Etkinliğin amacı, bu ünite hakkında öğrenmek istediklerimiz
ve öğrendiklerimiz açısından kendimizi değerlendirmektir.
Bunun için aşağıdaki çizelgenin birinci bölümündeki
soruları üniteye başlamadan önce, ikinci bölümündeki
soruları üniteyi işlerken, üçüncü bölümündeki soruları
ise üniteyi bitirdikten sonra cevaplayalım.
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Hepimiz kitaplarda, dergilerde, televizyonda vb. birçok yerde iskelet modelleri görmüşüzdür. Bu çalışmada sizden beklenilen bir iskelet modeli hazırlamanız ve iskeletin temel
kısımlarını model üstünde göstererek görevlerini arkadaşlarınıza sunmanızdır.
Bu görevi yerine getirirken aşağıdaki yönergeleri takip etmeniz size kolaylık sağlayacaktır:

• 5- 6 kişilik gruplar oluşturalım.
• Grubumuzla birlikte iş bölümü yapalım ve bir çalışma planı
Bafllamak ‹çin

hazırlayalım.

1. BÖLÜM

VÜCUDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

• İskeletin görevlerine ilişkin araştırma yapalım. Araştırma

Bu ünitedeki konularla ilgili bilgiye nereden ve nasıl ulaşabilirim?

• Hazırlamayı düşündüğümüz modeli bir dosya kâğıdına çi-

bulgularımızı bir dosya kâğıdına özetleyelim.

Şu ana kadar hangi konuları işledik?

2. BÖLÜM

Performans Görevi / Proje

Yaptığımız etkinliklerin en çok hangisinden hoşlandık? Neden?

3. BÖLÜM

zelim. Modelimizi belirlerken farklı kaynaklardan edindiğimiz
örneklerden yararlanabiliriz.

 kumaş
 tel
 oyun hamuru
 pamuk
 yapıştırıcı
 kulak çubuğu

• İskelet modelimizi oluşturalım.
• İskeletimizin temel kısımlarını hazırladığımız model üzerinde gösterelim. Bu kısımların görevlerini belirtelim.

 tahta
 raptiye

• Araştırma bulgularımızı, çalışmamızın aşamalarını, modeliŞu ana kadar anlamakta zorlandığım bir konu oldu mu? Neden?

Bu ünitede neler öğrendim?

Bazı ünitelerde performans görevi ve proje örnek-

 dosya kâğıdı

• Araç ve gereçleri temin edelim.

Bu ünitedeki konularla ilgili neleri biliyorum ve neleri merak ediyorum?

mizi nasıl yaptığımızı ve çalışma planımızı içeren bir sunu
hazırlayalım. Sunumuzun yazılı hâlini öğretmenimize belirtilen zamanda teslim edelim. Sunumuzu tüm grup üyelerinin söz alacağı şekilde düzenleyelim.

• Çalışmamız, diğer sayfada yer alan çizelgedeki ölçütlere göre değerlendirilecektir. ÖlBu ünitede hangi konu veya etkinliklerde zorlandım? Bu zorlukları aşmak için neler yaptım?

çütlerin ne kadarını gerçekleştirdiğimizi çizelgeyi kullanarak belirleyebiliriz.

Öğrendiklerimi hayatın hangi alanlarında kullanabilirim?

leri verilmiştir. Verilen örnekleri veya öğretmeni-

10

11

mizin önereceği farklı proje ve görevleri belirtilen
tarihlerde tamamlayalım. Bu çalışmalarımızı ürün
dosyamızda saklayabiliz.Bu çalışmalar yaratıcılık,
araştırma ve iletişim becerilerimizi geliştirmeye
yardımcı olacaktır.

6.
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4. Çıkış
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değiştirebilen bir etkidir.

Varlıkların yaptığı hareketlerin sürelerini karşılaştırarak hızlı ya da yavaş
olduğunu anlayabiliriz.

9

11

3. Çıkış

D

Y
D

Y

n

a. Yön değiştirme hareketi

Hareket eden varlıkların
özellikleri nelerdir?

Çevremizdeki her cismi
iterek ya da çekerek
hareket ettirebiliriz.

Hareket, bir varlığın bir
noktaya göre yer değiştirmesidir.

Uzu

6

g
2.Çıkış

Y

urga

Eşleştirelim

cevabını gösverilmiştir. Her sorunun
cevapları karışık olarak
Aşağıda bazı sorular ve
kutucuğa yazalım.
gibi ilgili sorunun başındaki
teren harﬁ örnekte verildiği

1. Çıkış

D

D

Om

Göğ
ü
Kafe s
si

vererek ok yönünde ilerleyelim

Dönen veya hızlı
hareket eden cisimleri
durdurmak tehlikeli D
olabilir.

a nu
m

1

4

Doğru Çıkışı Bulalım

karar
ya da yanlış olduğuna
Aşağıdaki ifadelerin doğru
ulaşalım.
ve doğru çıkış noktasına

lar a
rasın
d

r

Kafa

Kuvvet ve Hareket

:

16.

:

15.

8. Çıkış

h. Yavaşlama hareketi

yapar.

ı. Hızlanma hareketi oluşur.
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TANITIM fiEMASI
Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

Aşağıda verilen kavramları uygun olan ifadelerle eşleştirerek başlarındaki rakam
ve harﬂeri kutucuklara örnekteki gibi yazalım. (6 x 3 = 18 Puan)

Kavramlar

Ünitelerin sonunda mor rengin hâkim olduğu

İfadeler

1. Yavaşlama
2. Şekil değiştirme
3. Dönme
4. Yön değiştirme
5. Sallanma
6. Hızlanma

a. Yaydan çıkan ok
b. Salıncakta sallanan çocuk
c. Yukarıya fırlatılan top
ç. Saatin akrep ve yelkovanı
d. Hareket eden topa vurma
e. Oyun hamurunu sıkma

1

c

sayfalarda ünitenin genelini içeren farklı türde
değerlendirme soruları verilmiştir. Bu soruları cevaplayarak varsa üniteyle ilgili eksikleri-

Aşağıda çerçeve içinde bazı sözcük ve ifadeler verilmiştir. Bunları kullanarak eksik
cümleleri uygun şekilde tamamlayalım. (5 x 2 = 10 Puan)
kuvvet

iterek

esnek

yavaşlar

hareket

döner

mizi belirleyebiliriz. Böylece eksik olduğumuz

1. ................................ cisimlerin hareket etmesini sağlar.
2. Kuvvet her zaman bir ................................ oluşturmaz.

konuya tekrar dönerek bunları giderebiliriz.

3. Rüzgâr uçurtmayı .......................................hareket ettirir.
4. Hareket yönüne zıt yönde kuvvet uyguladığımızda cisim ............................ve durur.
5. Kuvvetin etkisi ortadan kalkınca eski şekline dönemeyen maddeler ........................
değildir.

Aşağıdaki soruları okuyalım. Doğru seçeneği işaretleyelim. (8 x 9 = 72 Puan)
hareket yönü

1. Aşağıya doğru hareket eden topa, şekilde
görüldüğü gibi ters yönde eşit bir kuvvet uygulanıyor. Uygulanan kuvvet ortadan kaldırılınca top nasıl hareket eder?
A) Hızlanır.

B) Yavaşlar.

C) Yön değiştirir.

D) Durur.

Gezegenimiz Dünya

2.

B) Park hâlindeki otomobil

C) Akvaryumda yüzen balık

D) Saatin akrep ve yelkovanı

Dünya’mız Hakkında Ne Biliyoruz?

Dünya’mızla ilgili bilgilerimizi
hatırlayalım ve yandaki boşluğa
Dünya’mızın yapısını anlatan bir şiir
yazalım. Bu çalışma için her dizenin,
başındaki harﬂe başlaması gerektiğini unutmayalım.

2. Bir varlığın bir noktaya göre yer değiştirmesini hareket olarak ifade ederiz. Buna göre
aşağıda verilen varlıklardan hangisi hareketli değildir?
A) Dünya

:

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

Dünya haritasında karaları ve suları uygun renklerle boyayalım. Harita üzerinde
hangi rengi daha çok kullandık? Neden?
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

Bilgilerimizi Hatırlayalım

3.

:

Benzer Şekli Bulalım, Yorumunu Yapalım

• Aşağıdaki geometrik şekillerin isimlerini üzerlerindeki boşluklara yazalım. Dünya’mızın
şeklinin bunlardan hangisine benzediğini kutucuklara X işareti koyarak belirtelim.

Çalışma kitabında ünitelerin ikinci

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

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

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

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

etkinlikleri o ünite ile ilgili ön bilgilerimizi hatırlamak için verilmiştir.
• Günümüzden yüzlerce yıl önce insanlar Dünya’mızın şekli ile ilgili neler düşünmüş
olabilirler? Bu insanların Dünya’mızın şeklini nelere benzetmiş olabileceklerini tahmin
edelim ve tahminlerimizi boşluğa yazalım.
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

97

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

R
Çalışma kitabında ünite konularını eğlenerek öğrenmemizi sağlayacak çeşitli etkinliklere
yer verilmiştir. Bu etkinlikler ön bilgilerimizi hatırlamaya, öğrendiklerimizi pekiştirmeye ve
konu ile ilgili olarak kendimizi değerlendirip eksiklerimizi belirlemeye yardımcı olacaktır.
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1.

:

Nereden Nereye?

Etkinliğin amacı, bu ünite hakkında öğrenmek istediklerimiz
ve öğrendiklerimiz açısından kendimizi değerlendirmektir.
Bunun için aşağıdaki çizelgenin birinci bölümündeki
soruları üniteye başlamadan önce, ikinci bölümündeki
soruları üniteyi işlerken, üçüncü bölümündeki soruları
ise üniteyi bitirdikten sonra cevaplayalım.

1. BÖLÜM

VÜCUDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM
Bu ünitedeki konularla ilgili neleri biliyorum ve neleri merak ediyorum?

Bu ünitedeki konularla ilgili bilgiye nereden ve nasıl ulaşabilirim?

2. BÖLÜM

Şu ana kadar hangi konuları işledik?

Yaptığımız etkinliklerin en çok hangisinden hoşlandık? Neden?

Şu ana kadar anlamakta zorlandığım bir konu oldu mu? Neden?

3. BÖLÜM

Bu ünitede neler öğrendim?

Bu ünitede hangi konu veya etkinliklerde zorlandım? Bu zorlukları aşmak için neler yaptım?
Öğrendiklerimi hayatın hangi alanlarında kullanabilirim?
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Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

Performans Görevi: İskelet Modeli
Sınıf

4

İçerik

Destek ve Hareket

Beklenen Performans

• Grup Çalışması
• Araştırma Yapma
• Model Hazırlama
• Sunum Yapma

Süre

Değerlendirme

2 Hafta

Puanlama Anahtarı

Sevgili Öğrenciler;
Hepimiz kitaplarda, dergilerde, televizyonda vb. birçok yerde iskelet modelleri görmüşüzdür. Bu çalışmada sizden beklenilen bir iskelet modeli hazırlamanız ve iskeletin temel
kısımlarını model üstünde göstererek görevlerini arkadaşlarınıza sunmanızdır.
Bu görevi yerine getirirken aşağıdaki yönergeleri takip etmeniz size kolaylık sağlayacaktır:

• 5- 6 kişilik gruplar oluşturalım.
• Grubumuzla birlikte iş bölümü yapalım ve bir çalışma planı
hazırlayalım.

• Araç ve gereçleri temin edelim.
• İskeletin görevlerine ilişkin araştırma yapalım. Araştırma
bulgularımızı bir dosya kâğıdına özetleyelim.

• Hazırlamayı düşündüğümüz modeli bir dosya kâğıdına çizelim. Modelimizi belirlerken farklı kaynaklardan edindiğimiz
örneklerden yararlanabiliriz.

• İskelet modelimizi oluşturalım.
• İskeletimizin temel kısımlarını hazırladığımız model üzerinde gösterelim. Bu kısımların görevlerini belirtelim.

Bafllamak ‹çin
 dosya kâğıdı
 kumaş
 tel
 oyun hamuru
 pamuk
 yapıştırıcı
 kulak çubuğu
 tahta
 raptiye

• Araştırma bulgularımızı, çalışmamızın aşamalarını, modelimizi nasıl yaptığımızı ve çalışma planımızı içeren bir sunu
hazırlayalım. Sunumuzun yazılı hâlini öğretmenimize belirtilen zamanda teslim edelim. Sunumuzu tüm grup üyelerinin söz alacağı şekilde düzenleyelim.

• Çalışmamız, diğer sayfada yer alan çizelgedeki ölçütlere göre değerlendirilecektir. Ölçütlerin ne kadarını gerçekleştirdiğimizi çizelgeyi kullanarak belirleyebiliriz.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Görevimizi tamamlarken hangi ölçütleri gerçekleştirdiğimizi hangilerini gerçekleştirmediğimizi çizelgede ilgili boşluklara X işareti koyarak kontrol edelim.

Motivasyon

1. Çalışmaya karşı istekliydik.

Grup
Çalışması

1. Çalışma sürelerini birlikte planladık.

Araştırma
Süreci

1. Farklı türde ve yeterli sayıda kaynak kullandık.

İskelet
Modeli

Ölçütler

1. İskelet modeli yaratıcı ve farklıydı.

2. Öğretmenimizin çalışmayla ilgili anlattıklarını not ettik.
3. Anlaşılmayan konularda sorular sorduk.
2. İş yükünü eşit dağıttık.
3. Uyumlu çalıştık.
4. Birbirimizi destekledik.
2. Kullandığımız kaynaklar konuya uygundu.
3. Kullandığımız kaynaklar yaşımıza uygundu.
4. Gerekli bilgileri seçtik ve kullandık.
2. Doğru ve mantıklı şekilde hazırladık.
3. Kendimiz hazırladık.

Çalışma
Raporu

1. Sadece gerekli bilgileri seçtik ve kullandık.
2. Kendi kelimelerimizi ve cümlelerimizi kullandık.
3. Kullandığımız yazılı ve görsel unsurlar birbiriyle bağlantılıydı.
4. Dil bilgisi ve yazım kurallarına uygun yazdık.
5. Raporumuz temiz ve düzenliydi.
1. Önemli konulara vurgu yaptık.
2. Kavramları doğru ve yerinde kullandık.
3. Konuya hâkimdik ve sorulara doğru, açıklayıcı cevaplar verdik.
4. Bilgiyi örnekler ve ayrıntılarla destekledik.
Sunum

5. Sunumuz akıcı ve anlaşılırdı.
6. Grup üyelerimizin hepsi söz aldı.
7. Sesimiz arka sıralardan da duyuldu.
8. Göz teması kurduk ve notlarımıza bakmadık.
9. Kelimeleri doğru telaffuz ettik ve dil bilgisi kurallarına uygun
cümleler kurduk.
10. Görselleri bilgiyi destekleyici biçimde kullandık.
11. Sunumuz yaratıcı ve farklıydı.
12. Sunumuzu belirtilen zamanda yaptık.

12

Evet

Hayır
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: Hatırlıyorum

2.

Kerem ve arkadaşları sınıftaki panonun önünde
toplanmış aşağıda verilen soruları cevaplandırmaya çalışıyorlardı. Gelin onlara soruları cevaplamalarında yardımcı olalım.

• Şekilde vücudumuzun harflerle gösterilen bölümlerinin isimlerini boşluklara yazalım.

1

2

a. .................................................................
b. .................................................................
c. .................................................................

• Şekilde rakamlarla gösterilen organların adlarını
ve görevlerini boşluklara yazalım. Bu organların
yerlerini insan vücudu şeklinin üzerinde çizerek
belirtelim.
1. .................................................................
2. .................................................................

: İskeletimizin Bölümlerini Bulalım

3.

Aşağıdaki ifadelere karşılık gelen sözcükleri bulmacada uygun yerlere yazalım. Cevapları iskelet resmi üzerinde rakamları kullanarak gösterelim.
2

4

3
1

1. Vücudumuzdaki hareketlerin çoğunu gerçekleştirmemizi sağlar.
2. Hayati organlarımız olan akciğerleri ve kalbimizi korur.
3. Beynimizi dış etkilerden korur.
4. Vücudumuzun dik durmasını sağlayan bir yapıdır.

13

4.

:

Kemik Çeşitleri

Doktorlar bazı durumlarda hastalarından, kemiklerinde bir sorun olup olmadığını anlamak için röntgen çektirmelerini ister. Aşağıda verilen röntgen filmi örneklerinin numaralarını kullanarak ilgili soruları cevaplayalım.

2

1

3
4

5
6

Yukarıdaki röntgen filmlerinde;

• İşaretlenmiş kemiklerin hangisi ya da hangileri uzun kemiktir?
.....................................................................................................................................

• İşaretlenmiş kemiklerin hangisi ya da hangileri kısa kemiktir?
.....................................................................................................................................

• 2 ve 3 rakamlarıyla işaretlenmiş kemikler hangi çeşit kemiktir? Vücudumuzda başka
hangi kemikler bu şekle sahiptir?
.....................................................................................................................................

• Rakamlarla işaretlenmiş kemikler vücudumuzun nerelerinde bulunur?
..........................................................................................................................................

5.

:

Oyuncak Bebek

Fotoğraftaki bebek bazı eklemleri olmadığı için aşağıda
verilen hareketleri yapamamaktadır. Bu hareketlerin numaralarını fotoğraf üzerindeki ilgili boşluğa yerleştirelim.
1. Topa vurmak
2. Başını çevirmek
3. El sallamak

14

4. Kolunu bükmek
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6.

:

Neler Düşünüyoruz?

Aşağıda verilen harita üzerinde gösterilen kavramlar arasındaki numaralandırılmış ilişkileri birer cümle ile yazalım.
2

Kollar ve
Bacaklar

1

İskelet

Göğüs
Kafesi

Kafatası

Kemik

10
12

9

7

Kısa

8

11

Yassı

Eklem

Hareket

Vücudumuz

6

5

4

3

Uzun

Omurga

13
14
15
Destek

1. Omurga iskeletin bölümlerinden-

dir.

Kas

Lif

9. ...................................................

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

2. ...........................................................

10. ...................................................

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

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

3. ...........................................................

11. ...................................................

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

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

4. ...........................................................

12. ...................................................

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

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

5. ...........................................................

13. ...................................................

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

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

6. ...........................................................

14. ...................................................

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

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

7. ...........................................................

15. ...................................................

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

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

8. ...........................................................

............................................................
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7.

: Halterci

Aşağıdaki fotoğraflarda bir haltercinin ağırlığı kaldırmaya hazırlanışı ve ağırlığı kaldırdığı an gösterilmektedir. Fotoğraflara bakarak bu sporcunun kol kaslarında hangi değişimlerin meydana geleceğini boş bırakılan yerlere yazalım.
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

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

: Doğru, Yanlış

8.

Aşağıdaki çizelgede iskelet ve kas sağlığı ile ilgili bazı ifadeler verilmiştir. Bu
ifadelerle ilgili düşüncelerimizi uygun sütuna X işareti koyarak gösterelim.
İfadeler
Ağır yükleri taşımak
Güneşli günlerde yürüyüşe çıkmak
Düzenli uyumak
Hazır gıdalarla beslenmek
Süt, peynir, yoğurt tüketmek

16

Bol bol hareket etmek

Doğru

Yanlış

Bilmiyorum

Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

: Okuldan Eve

9.

“Pelin ders zili çalar çalmaz kitaplarını topladı, çantasını
sırtına aldı ve eve doğru yola koyuldu. Elinde evin anahtarını tutuyordu. Kapıya geldiğinde birden anahtarı yere
düşürdü. Eğilerek anahtarı aldı. Kapıyı açmaya çalıştı ama
zorlandı. Yarım açılan kapının arkasında geri dönüşüm kutularına atılmak için ayrılmış şişelerin bulunduğu bir koli
gördü. Oldukça ağır olan koliyi kaldırarak kenara koydu. Odasına giderek hemen üstünü değiştirdi ve bilgisayarın başına geçti. Yarına yetiştirmesi gereken
bir ödevi vardı.”
Yukarıdaki metinde Pelin’in okuldan eve geliş öyküsü verilmiştir. Pelin bu süre içinde
bazı hareketler yapmıştır. Aşağıdaki boşluklara bu hareketler sırasında iskelet ve kas
sağlığını korumak için Pelin’in nelere dikkat etmesi gerektiğini yazalım.

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

10.

: Bulalım, Yazalım

Destek ve hareket ile ilgili öğrendiğimiz
anahtar kavramlar yanda verilen bulmaca kareleri içerisine düz, ters ve çapraz olarak yerleştirilmiştir. Bu kelimeleri üzerini çizerek gösterelim ve bir cümle içinde kullanarak aşağıda
verilen boşluklara yazalım.

N

E

İ

M

E

B

T

K

E

M

İ

K

R

E
Ç

L

G

İ

B

S

Z

K

A

E

E

J

L

S

S

A

J

K

B

O

E

E

B

S

Z

S

M

H

Y

N

A

J

R

İ

T

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

11.

:

Hatırlayalım, Yazalım

Deniz annesinin sözünü dinlememiş, havuzda çok uzun süre yüzmüş,
arkadaşı Gökhan’la yarış yapmıştı. Hem çok yorulmuş hem de üşümüştü.
Ateşi vardı ve burnu tıkanmıştı. Deniz tüm hafta sonunu bu nedenle evde
geçirdi.

Aşağıdaki soruları hikâyeye göre cevaplandıralım.
1. Siz de arkadaşınızla havuzda yarış yapsaydınız soluk alıp vermenizde nasıl bir değişiklik olurdu?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
2. Burnumuz tıkandığında soluk almamız değişir mi? Nedenini açıklayınız.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

12.

: Soluk Alıp Veriyorum

Soluk alıp verme sırasında görev yapan yapı ve organların adlarını havanın
izlediği yolu dikkate alarak kutucuklara yazalım ve yerlerini oklar yardımıyla şekil
üzerinde belirtelim. Soluk alma ve soluk verme sırasında havanın izlediği yolu şekil
üzerinde gösterelim.

18
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13.

:

Şarkı Söyleyen Çocuklar

Yanda iki çocuğun şarkı söylerken soluk
alıp vermesi sırasında çekilmiş fotoğrafı verilmiştir. Soluk alıp verme sırasında meydana gelen olayları ilgili boşluklara yazalım.

Soluk alma

14.

Soluk verme

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:

Acaba Hangisi?

Aşağıdaki çizelgede soluk alıp verme ile ilgili bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerle ilgili
düşüncelerimizi X işareti koyarak gösterelim.
İfadeler

Doğru

Yanlış

Bilmiyorum

Burun, havadaki toz ve mikropları tutarak bunların
vücudumuza girmesini engeller.
Ağzımızdan soluk alırsak akciğerlerimize daha çok
hava dolar.
Soluğu ağızdan vermek daha doğrudur.
Burnumuzdan derin soluk almak diyafram kasımızı harekete geçirir.
Burundan soluk vermek havanın daha çabuk dışarı
atılmasını sağlar.
Doğru soluk alıp verme ses sanatçıları, tiyatrocular ve
sunucular için önemlidir.

19

:

15.

Doğruyu Bulalım

Aşağıda verilen kavram ve ifadelerin numaralarını kullanarak ilgili soruları cevaplandıralım.

1

2
Dış ortamdan
hava alınır.

Ağız

4

3

5
Göğüs kafesi
genişler.

7

6
Gırtlak
kapağı

8
Yutak, Gırtlak

10

Diyafram kubbeleşir.

9
Burun

Göğüs kafesi daralır.

11
Soluk borusu

Akciğerler

12
Dış ortama
hava verilir.

Diyafram düzleşir.

Yukarıdaki kutucuklardan hangisi ya da hangilerinde;

• Soluk alırken sırayla havanın geçtiği yapı ve organlar belirtilmiştir?
....................................................................................................................................

• Soluk alırken sırasıyla meydana gelen olaylar belirtilmiştir?
....................................................................................................................................

• Soluk verirken sırasıyla meydana gelen olaylar belirtilmiştir?
....................................................................................................................................

• Yutkunma sırasında soluk borusuna besin kaçmasını engelleyen yapı verilmiştir?
....................................................................................................................................

20
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16.

:

Doğru Soluk Alıp Verme

Verilen fotoğraflarda farklı soluk alıp verme biçimleri gösterilmiştir.
• Okların yönüne dikkat ederek doğru soluk alıp verilen seçeneği işaretleyelim.
A) Burundan soluk alıp ağızdan soluk vermek

B) Ağızdan soluk alıp ağızdan soluk vermek

C) Ağızdan soluk alıp burundan soluk vermek

D) Burundan soluk alıp burundan soluk vermek

• Doğru soluk alıp vermenin faydalarını aşağıdaki boşluğa yazalım.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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....................................................................................................................................

Kanın Vücutta Dolaşımı

:

17.

Kutularda resimde gösterilen bazı yapı ve organların isimleri ya da görevleri verilmiştir.
Kutuların içinde bırakılan boşlukları resme göre uygun şekilde dolduralım.
Kalp
Görevi:................................................

..............................................................
Görevi: Soluk alıp vermeyi sağlar.

Damarlar
Görevi: ...............................................

Boşlukları Dolduralım

:

18.

Aşağıdaki kavram haritasında boş bırakılan yerleri çerçeve içinde verilen ifade ve kavramların uygun olanı ile dolduralım.
kalp, oksijen, pompalar, damarlar, besinler

Dolaşım
ev

gö

re

ır
al

v

do

...
...
.

e

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

la

...

nd

ır

...

içi

al

şı

...

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

...

r

gö

r

Kan
taşır

şır
ta

r
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Karbon dioksit

şı

ta

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

.......................
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Kendi Hikâyem

:

19.

Aşağıda kanın vücutta dolaşımı ile ilgili bazı kavramlar verilmiştir. İçinde bu kavramların geçtiği ve kahramanı kendimizin olduğu bir hikâye yazalım.

Kavramlar: Kan, damar, nabız, kalp
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
...............................................................................

Ailemin Nabzını Sayıyorum

:

20.

CİNSİYET

ADI

Kız

Erkek

Ahmet Yıldırım

YAŞ DÖNEMİ
Bebek

Çocuk

Yetişkin

X

NABIZ SAYISI

X

78

Aile bireylerimizin ve yakınlarımızın nabızlarını sayalım. Çizelgenin “cinsiyet ve “yaş
dönemi” ile ilgili bölümlerini X işareti ile dolduralım. “nabız sayısı” bölümüne, sayarak
bulduğumuz değeri yazalım. Bu sonuçları birbirleriyle karşılaştırıp varsa farklılığın sebeplerini araştıralım.
ADI

CİNSİYET
Kız

Erkek

YAŞ DÖNEMİ
Bebek

Çocuk

NABIZ SAYISI
Yetişkin
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:

21.

Doğru Çıkış Hangisi?

Aşağıda birbiri ile bağlantılı cümleler verilmiştir. Bu cümlelerin doğru ya da
yanlış olduğuna karar vererek ilgili ok yönünde ilerleyelim. Vereceğimiz cevaplarla ilgili farklı yollardan sekiz ayrı çıkış noktasına ulaşabiliriz. Her bir kararımızın bir
sonraki aşamayı etkileyeceğini unutmayalım ve doğru çıkışı bulalım.

Stetoskop kan
miktarını ölçmeye
yarayan bir araçtır.

D

1. Çıkış

Y

2. Çıkış

D

3. Çıkış

Y

4. Çıkış

D

5. Çıkış

Y

6. Çıkış

D

7. Çıkış

Y

8. Çıkış

D
Oksijeni daha fazla
içeren kanın rengi
koyu kırmızıdır.

Y
D

Yetişkinlerin nabız
sayısı dakikada
100-120 kadardır.

Besin ve oksijen
vücutta kan yoluyla
taşınır.
Kalp, kanı
pompalar.

Y
D
Kan, damarlar
içinde dolaşır.

Y
Kalbin pompaladığı
kanın damarlara
yaptığı etkiye nabız
denir.

24
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:

22.

Bin Bir Surat

Soluk soluğa kaldığımız ya da kalbimizin hızla attığı durumları noktalı yerlere yazalım.
Bu durumlarda oluşabilecek yüz ifadelerini örnekteki gibi belirtelim.
Sevinmek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:

23.

Çizelgeyi Dolduralım

Ders kitabındaki “Koşuyorum, Sayıyorum” etkinliğinde elde ettiğimiz bilgileri yazmak
için aşağıdaki çizelgeyi kullanalım. Elde ettiğimiz sayıların ortalamalarını çizelgenin son
satırına kaydedelim.
Dinlenme
Grup
Nabız

Soluk
Alıp
Verme

1 Dakikalık Koşu

2 Dakikalık Koşu

3 Dakikalık Koşu

Soluk
Alıp
Verme

Soluk
Alıp
Verme

Soluk
Alıp
Verme

Nabız

Nabız

Nabız

1.
2.
3.
....
....
....
....
....
Ortalama

25

:

24.

Grafik Çizelim

23. etkinlikte doldurduğumuz çizelgeden faydalanarak aşağıdaki grafikleri tamamlayalım.

• Grubumuza ait değerleri kullanarak sütun grafiklerinde boş bırakılan yerleri nabız ve
soluk alıp verme sayılarındaki değişimlere uygun biçimde dolduralım.

Nabız Sayısı

Soluk Alıp Verme

180

45

160

40

140

35

120

30

100

25

80

20

60

15

40

10

20

5
Egzersiz Süreleri
dinlenme 1 dk.

2 dk.

Egzersiz Süreleri
dinlenme 1 dk.

3 dk.

2 dk.

3 dk.

• Grupların ortalamalarına göre sütun grafiklerimizi oluşturalım.

Nabız Sayısı

Soluk Alıp Verme

180

45

160

40

140

35

120

30

100

25

80

20

60

15

40

10

20

5
Egzersiz Süreleri
dinlenme 1 dk.
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2 dk.

3 dk.

Egzersiz Süreleri
dinlenme 1 dk.

2 dk.

3 dk.

Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

:

25.

Haydi Bulalım

Banu’nun gün içinde yaşadığı dört ayrı durum belirtilerek bu durumlarda ölçülen nabız sayıları grafik üzerinde gösterilmiştir. Altındaki numaralardan yararlanarak sütunların
hangi duruma ait olduğunu bulalım ve numaraları çizelgemize yazalım. Ardından aşağıdaki soruları cevaplandıralım.
Nabız sayısı
120

Durumlar

Durumun
numarası

1 dakika koşma
Uyuma
60

10 dakika koşma
Dinlenme

0

1

2

3

4

Durum

• Hangi durumda Banu’nun nabız sayısı en yüksektir? Bunun nedenini açıklayalım.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

• Dinlenme ile 1 dakikalık koşudaki nabız sayıları arasında fark var mıdır? Varsa nedenini açıklayalım.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

• Banu’nun gün içinde yaşadığı dört ayrı durumu kendimiz için uygulayıp bir büyüğümüzden nabzımızı saymasını isteyelim. Bulunan değerleri sütun grafiği ile gösterelim.
Nabız Sayısı

Durum

27
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26.

Şapkalarla Düşünelim

Mert Yapı Gereçleri Şirketi’nin çalışanları uzun süre
bilgisayar başında kaldıkları için kilo aldıklarından
şikâyet etmeye başladılar. Bunu duyan şirket yönetimi, çalışanlarının daha sağlıklı olması için günde yarım saat sürecek bir egzersiz programı hazırladı.
Bu program hakkında düşündüklerimizi aşağıdaki
bakış açılarıyla soruları cevaplandırarak belirtelim ve
cevaplarımızı arkadaşlarımızla paylaşalım.

Mert Yapı Gereçleri Şirketi
Egzersiz Programı

14.00 - 14.30

• 10 dakika yürüyüş
• 10 dakika ip atlama
• 10 dakika koşma

Egzersiz konusu ile ilgili neler biliyorsunuz?
.................................................................................................................
Tarafsızım

.................................................................................................................
Uygulanacak bu egzersiz programının faydaları neler olabilir?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Bu egzersiz programının uygulanması sonucunda ne gibi sorunlar ortaya
çıkabilir?
.................................................................................................................

Kötümserim

.................................................................................................................
Bu programda başka neler uygulanabilir?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Yaratıcıyım

Bu şirkette çalışan biri olsaydınız hazırlanan egzersiz programı ile ilgili
neler düşünürdünüz?
.................................................................................................................
Duygusalım

.................................................................................................................
Konuyla ilgili belirtilen düşünceleri arkadaşlarınızla yaptığınız bir tartışma
sonucunda özetleyiniz.
.................................................................................................................
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.................................................................................................................
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:

27.

Vücudumuz Bilmecesini Çözüyorum

Aşağıdaki resimlerin üzerindeki harfleri kullanarak verilen mesajı çözelim.

D

E

M

N

O

R

S

S

T

V

Y

Z

A

B

C

Ç

F

G

G

H

J

K

L

Ö

P

U

Ü

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

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

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

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

.......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
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Ünite Sonu Değerlendirme Soruları
Aşağıda verilen kavramları ilgili olduğu ifadelerle eşleştirelim. Kavramlarla eşleştirdiğimiz ifadenin başındaki harfi örnekteki gibi ilgili kısma yazalım. Kavramların birden fazla
ifadeyle eşleşebileceğini unutmayalım. (11 x 2 = 22 Puan)
Kavramlar

İfadeler

1. Gırtlak
2. Kas
3. Diyafram
4. Kan
5. Soluk borusu
6. Damar
7. Yutak
8. Kemik
9. Eklem
10. Akciğer
11. Kalp

a. Destek ve hareket sağlama
b. Besin, oksijen, karbon dioksit
gibi maddeleri vücutta taşıma
c. Soluk alıp verme
ç. Kanı damarlara pompalama
d. Kanın vücutta dolaşmasını sağlama

c

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Aşağıda çerçeve içinde bazı sözcükler verilmiştir. Bunları kullanarak eksik cümleleri uygun şekilde tamamlayalım. (6 x 4 = 24 Puan)
stetoskop

akciğer

karbon dioksit

lif

kalp

egzersiz

diyafram

damar

1. Göğüs kafesimiz hayati önem taşıyan ………………. ve ………………. korur.
2. Soluk alırken havanın akciğerlere dolmasında ………………. adı verilen yapı rol oynar.
3. Kalp atışı ve soluk alıp vermeyi dinlemek için kullanılan alete ………………. denir.
4. Kaslarımız………………. adı verilen ipliksi yapılardan oluşur.
5. Soluk verme sırasında dışarıya ……………….............. veririz.
6. Düzenli ………………. yapmak sağlıklı olmamızı sağlar.
Aşağıdaki soruları okuyalım. Doğru seçeneği işaretleyelim. (9 x 6 = 54 Puan)
1. Aşağıdakilerden hangisi besinlerden enerji elde etmek için kullandığımız ve soluk alma
sırasında havadan aldığımız maddedir?
A) Şeker

B) Su

C) Tuz

D) Oksijen

2. Aşağıda verilen seçeneklerde yer alan meslek gruplarından hangisinin yaptığı işten
dolayı kasları daha gelişmiştir?
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A) Öğretmen

B) Doktor

C) İnşaat işçisi

D) Şoför

3. Bir insanın nabız sayısı aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
A) Yaş

B) Cinsiyet

C) Boy

D) Vücut Yapısı

4. Aşağıdakilerden hangisi kemik ve kasların ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Vücuda şekil vermeleri

B) Hareketi sağlamaları

C) Egzersiz sonucunda gelişmeleri

D) Sert bir yapıya sahip olmaları

5. Yaptığımız bazı hareketler iskelet ve kas sağlığımızı olumsuz etkiler. Aşağıdakilerden
hangisi bu hareketlere örnek olarak gösterilebilir?
A) Dik oturmak

B) Düzenli egzersiz yapmak

C) Dengeli beslenmek

D) Ağır eşyaları kaldırmak

6. İnsanların nabız sayıları bazı durumlarda birden artar. Aşağıdakilerden hangisi bu durumlardan değildir?
A) Korkma

B) Heyecanlanma

C) Koşma

D) Uyuma

7. Soluk aldığımızda hava aşağıdaki yapıların hangisinden geçmez?
A) Soluk borusu

B) Gırtlak

C) Yemek borusu D) Yutak

8. Soluk alırken aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir?
A) Diyafram kubbeleşir.

B) Göğüs kafesi daralır.

C) Akciğerlere oksijen dolar.

D) Dışarıya karbon dioksit verilir.

9. Resimlerdeki kişilerin nabız ve soluk alıp verme sayılarıyla ilgili aşağıda verilenlerden
hangisi doğrudur?

I

II

III

IV

A) I numaralı resimdeki kişinin nabız sayısı II numaralı resimdeki kişinin nabız sayısından düşüktür.
B) III numaralı resimdeki kişinin nabız sayısı IV numaralı resimdeki kişinin nabız
sayısından yüksektir.
C) II numaralı resimdeki kişinin soluk alıp verme sayısı I numaralı resimdeki kişinin
soluk alıp verme sayısından yüksektir.
D) I numaralı resimdeki kişinin nabız ve soluk alıp verme sayısı en yüksektir.
Toplam Puan:
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1.

:

Nereden Nereye?

Etkinliğin amacı, bu ünite hakkında öğrenmek istediklerimiz
ve öğrendiklerimiz açısından kendimizi değerlendirmektir.
Bunun için aşağıdaki çizelgenin birinci bölümündeki
soruları üniteye başlamadan önce, ikinci bölümündeki
soruları üniteyi işlerken, üçüncü bölümündeki soruları
ise üniteyi bitirdikten sonra cevaplayalım.

1. BÖLÜM

MADDEYİ TANIYALIM
Bu ünitedeki konularla ilgili neleri biliyorum ve neleri merak ediyorum?

Bu ünitedeki konularla ilgili bilgiye nereden ve nasıl ulaşabilirim?

2. BÖLÜM

Şu ana kadar hangi konuları işledik?

Yaptığımız etkinliklerin en çok hangisinden hoşlandık? Neden?

Şu ana kadar anlamakta zorlandığım bir konu oldu mu? Neden?

3. BÖLÜM

Bu ünitede neler öğrendim?

Bu ünitede hangi konu veya etkinliklerde zorlandım? Bu zorlukları aşmak için neler yaptım?
Öğrendiklerimi hayatın hangi alanlarında kullanabilirim?
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PROJE: ÖLÇÜ KABI YAPALIM
Sınıf

4

İçerik

Maddeyi Tanıyalım

Beklenen Performans

• Araştırma yapma
• Model oluşturma
• Rapor yazma
• Sunum

Süre

Değerlendirme

4 hafta

Değerlendirme Ölçütleri ve
Puan Çizelgesi

Bu projede sizlerden “Maddeyi Tanıyalım” ünitesinde öğrendiklerinizle bilgi ve becerilerinizi de kullanarak bir ölçü kabı yapmanız beklenmektedir. Çalışmanızı yaparken aşağıdaki yönergeleri takip etmeniz size kolaylık sağlayacaktır.
1. Çalışma planı yapalım.Yaptığımız çalışma planını iki hafta içinde öğretmenimize
teslim edelim.
2. Araştırmalarımızda kullanacağınız kaynakları belirtelim. Kullanacağımız kaynakların isimlerini bir dosya kâğıdına yazarak çalışma planımızla birlikte öğretmenimize
teslim edelim.
3. Ölçü kabı yapımında kullanacağımız malzemeleri araştırma yaparak belirleyelim.
Bu malzemelerin sahip olduğu özellikleri belirtelim. Kullandığımız malzemenin doğal
mı, yapay mı; işlenmiş mi, saf madde mi yoksa karışım mı olduğunu da araştıralım.
Elde ettiğimiz bilgileri bir dosya kâğıdına yazalım.
4. Kullanacağımız malzemeleri temin edelim.
5. Ölçü kabı modelimizi geliştirelim. Ölçü kabımızı geliştirirken ve geliştirdikten sonra aşağıdaki uyarılara dikkat
edelim.

Başlamak İçin


Ölçü kabı yapımında
kullanılacak malzemeler

• Ölçü kabımızı ölçeklendirelim.
• Ölçü kabımızın hacmini ve kütlesini ölçelim.
• Ölçü kabımızın geri dönüşümünün olup olmadığını
araştıralım. Araştırmamızın sonunda elde ettiğimiz bilgileri bir dosya kâğıdına
yazalım.

• Ölçü kabımızı geliştirirken yaptığımız çalışmaları, nelere dikkat ettiğimizi dosya
kâğıdına yazalım.
6. Araştırma sonuçlarımızı, ölçü kabını geliştirirken yaptığımız çalışmaları, çalışma
planımızı ve kullandığımız kaynakları bir araştırma raporu hâline getirelim. Raporumuzda bu çalışmadan öğrendiklerimizi ve projeye ilişkin görüşlerimizi belirtmeyi
unutmayalım.
7. Yaptığımız araştırmaları ve geliştirdiğimiz ölçü kabını tanıtan kısa bir sunu hazırlayalım. Sunumuzu araştırma raporumuza ekleyelim.
8. Araştırma raporumuzu zamanında öğretmenimize teslim edelim. Sunumumuzu belirtilen tarihte sınıfımızda gerçekleştirelim.
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Proje Değerlendirme Formu
Projeniz, aşağıdaki ölçütler kullanılarak değerlendirilecektir. Bu ölçütleri gerçekleştirip
gerçekleştiremediğinizi aşağıdaki formu doldurarak kontrol ediniz.

Ölçü
Kabı

Araştırma
Süreci

Motivasyon

Ölçütler

Evet

Hayır

Açıklama

1. Çalışma planı yaptım.
2. Çalışma planımı zamanında teslim ettim.
3. Proje çalışmasına ilişkin notlar aldım ve sorular
sordum.
1. Farklı türde kaynaklar kullandım.
2. Kullandığım kaynaklar konuya uygundu.
3. Kullandığım kaynakları yazıp zamanında teslim ettim.
1. Ölçü kabımı yönergelere uygun şekilde hazırladım.
2. Ölçü kabımı hazırladıktan sonra kontrol ettim.
3. Ölçü kabımı kendim hazırladım.
1. Raporum istenilen tüm bilgileri içeriyordu.

Araştırma
Raporu

2. Raporu kendim yazdım.
3. Kullandığım yazılı ve görsel unsurlar birbirleriyle
bağlantılıydı.
4. Dil bilgisi ve yazım kurallarına uygun yazdım.
5. Raporumun temizliğine ve düzenine dikkat ettim.
6. Raporumu zamanında teslim ettim.
1. Sunumumda sadece önemli konulara vurgu yaptım.
2. Kavramları ve kelimeleri doğru telaffuz ettim.

Sunu

3. Sunumum arkadaşlarımın ilgisini çekti.
4. Gelen soruları doğru cevapladım.
5. Sesim duyuluyordu.
6. Notlarıma sadece gerektiğinde baktım.
7. Görselleri etkili şekilde kullandım.
8. Zamanı iyi şekilde kullandım.
9. Sunumumu belirtilen zamanda yaptım.
Eklemek istediklerim: ..............................................................................................................
.................................................................................................................................................
Bu çalışmadan öğrendiklerim: .................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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2.

:

Maddeleri Tanıyalım

Aşağıdaki çizelgede çeşitli “Kavramlar” ve bu kavramlara ilişkin
“Madde Örnekleri” yer almaktadır. Kavramların karşısındaki boşluğa ilgili örnekleri yazalım. Ayrıca, verilen örneklere ilişkin kavramları yazarak çizelgeyi tamamlayalım.
Kavramlar

Madde Örnekleri

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

Kalem, tabak, un, ......................................................................

Sıvı

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

Gaz

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

Doğal

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

Yapay

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

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

Kanepe, halı, televizyon, ...........................................................

Alet

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

Karışım

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

1. Çizelgeyi göz önünde bulundurarak aşağıdaki soruları cevaplayalım.

• Herhangi bir kıyafetimizin ne tür özelliklere sahip olduğunu belirtelim.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

• Evde en çok kullandığımız üç eşya düşünelim. Bu eşyaların hangi maddelerden yapıldığını belirtelim.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
2. Kışın bahçenizde yaptığınız kardan adam, güneş etrafı ısıtmaya başlayınca hangi
değişikliklere uğrar? Bu değişikliklerin nedeni ile ilgili düşüncelerinizi yazınız.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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3.

:

Özelliklerini Bulalım

Aşağıda bazı maddeler ve bu maddelerin özellikleri verilmiştir.
• Maddelerin sahip olduğu özellikleri örnekteki gibi işaretleyelim. Bir maddenin birden
fazla özelliğe sahip olabileceğini unutmayalım.
• Bu özelliklere zıt olan kelimeleri alttaki ilgili kutucuklara yazalım.
Esnek

Yumuşak
porselen
fincan

Parlak

Kırılgan
Saydam

D

Pürüzsüz
Kokulu

D

D

cam
bardak

trompet

kazak

meyve
suyu

plastik
eldiven

Berk

• Çizelgemizdeki özelliklerin her birini hangi duyularımızla algıladığımızı açıklayalım.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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4.

:

Haydi Herkes Yerine!

Kutucukta verilen maddeleri çizelgedeki özelliklere göre sınıflandıralım. Bir maddenin
birden fazla özelliğe sahip olabileceğini unutmayalım. Her bir özellik için en az üç örnek
de biz yazalım.
Gözlük camı
Opak

5.

Mıknatıs

Sağlam

:

Ceviz
Mat

Çelik kaşık

Lastik

Pürüzlü

Esnek

Limon
Ekşi

Mıknatıs Hangilerini Çeker?

• Ali’nin evine ulaşmak için takip ettiği yolu izleyelim ve mıknatısın yolda hangi maddeleri
çekmiş olduğunu işaretleyelim.
• Mıknatıstan etkilenen cisimlerin yapısında ortak olan maddenin ne olduğunu belirtelim.
...................................................................................................................................
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6.

:

Yüzer mi, Batar mı?

• Aşağıdaki maddelerden hangilerinin suda yüzeceğini, hangilerinin batacağını örnekte
ki gibi ilgili yerlere çizelim.

Yüzer
Batar

• Şekildeki yüzen va batan maddeleri inceleyelim. Maddelerin büyüklüğü ile yüzme ve
batmaları arasında bir ilişki var mıdır? Açıklayalım.
......................................................................................................................................

7.

:

Su Baskını

“Ada, evden çıkarken sular kesikti. Eve döndüğünde kapıyı açar açmaz suyla karşılaştı.
Evi su basmıştı. Musluğu açık unutmuş olmalıydı. Çevresine bakındı. Bazı eşyalar su çekmiş, bazıları su çekmemişti.” Eşyalardan hangilerinin suyu çektiğini, hangilerinin çekmediğini çizelgeye yazalım.
Eşyalar

Su çeker

Su çekmez

Kumaştan yapılmış çanta
Deri kanepe
Ahşap masa
Cam vazo
Plastik sandalye
Yağ tenekesi
Halı
Fayanslar

“Ada’nın ailesi suyu makinelerle çektirdi.Şimdi ıslanan eşyaların kurutulması gerekiyordu. Bunun için suyu emen malzemeler kullanılmalıydı.” Ada, hangi malzemeleri kullanmalı? Bu malzemelerden en az üç tanesini yazalım.
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8.

:

Doğrusu Bu!

Aşağıdaki görsellerde günlük hayatta kullandığımız bazı maddeler farklı özellikteki
malzemelerden yapılmış halleriyle verilmiştir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.

:

Harikalar Yaratan Meslekler

Çizelgede bir maddenin malzemeye, cisme ve eşyaya dönüştürülmesiyle ilgili meslek
grupları verilmiştir. Bu meslek gruplarının kullandıkları bazı malzemeleri ve aletleri, malzemelerden elde edilen eşyaları ve cisimleri araştıralım. Araştırma sonuçlarımıza göre
çizelgeye birer örnek yazalım.
Meslekler

Malzemeler

Aletler

Eşyalar

Cisimler

Kuyumcu
Heykeltıraş
Marangoz
Terzi
Ressam
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10.

:

Acaba Nedir?

a. Ağaç bir maddedir. Çeşitli işlemlerden geçen ağacı günlük hayatımızda birçok alanda kullanmaktayız. Aşağıdaki cümlelerde ağacın hangi durumlarda cisim, eşya, alet ya
da malzeme olduğuyla ilgili yanlışlar yapılmıştır. Cümlelerdeki yanlışları işaretleyelim
ve yanlarına doğrularını yazalım.
Ağaçların kesilmesiyle elde edilen tahta bir eşyadır. …………..................................
Tahta, çekiç yapımında kullanıldığında, bir alettir. ………….....................................
Tahtadan yapılan çekiç, çivi çakmada kullanıldığında bir malzemedir. ………..........
Tahtadan yapılan sıra ve dolap birer araçtır. ………..................................................
b. Maden ocaklarından çıkarılan demir cevheri bir maddedir ve fabrikalarda ona istenilen şekil verilerek kullanıma sunulur. Buna göre aşağıdaki cümlelerde demirin hangi durumlarda cisim, eşya, alet veya malzeme olarak kullanıldığına karar vererek boşlukları
uygun şekilde tamamlayalım. Bu sınıflandırmayı nasıl yaptığımızı açıklayalım.
İnşaat demiri bir..............Çünkü ..............................................................................
Demir, bina veya köprü yapımında kullanıldığında ................................................
Demirden yapılan bıçak bir.............. Çünkü ...........................................................
Demirden yapılan ütü bir .............. Çünkü ..............................................................

11.

:

Bir Sorun Olduğunda...

Atatürk’ün akıl ve bilime verdiği önemi, sorunlara akıll ve
bilim ile nasıl yaklaştığını belirten bir sözünü bulalım. Bu
sözü kendi cümlelerimizle açıklayalım.
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
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:

12.

Hangi Hâldeyim?
Bu gök, deniz nerede var,

Dağ başını duman almış,

GENÇLİK MARŞI

Gümüş dere durmaz akar.

Bu ağaçlar, güzel kuşlar,
Yürüyelim arkadaşlar!

Güneş ufuktan şimdi doğar,
Yürüyelim arkadaşlar!

Nerede bu dağlar, taşlar?

lesin,
Sesimizi yer, gök, su din
inlesin.
Sert adımlarla her yer

Gençlik Marşı’nda geçen kavramları inceleyelim. Bu kavramlardan sıvı hâli temsil
edenleri çember içine, katı hâli temsil edenleri kare veya dikdörtgen içine, gaz hâli temsil
edenleri üçgen içine alalım. Bu hâllerin özelliklerini aşağıdaki boşluğa yazalım.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

:

13.

Maddeleri Karşılaştıralım

Nehir, aşağıdaki çizelgeyi doldurmaya çalışıyordu. Ancak çizelgedeki bazı kısımları tamamlamakta zorlandı. Çizelgeyi tamamlamasında ona yardımcı olalım.
Madde Örnekleri

Maddenin Hâli

Belirli bir şekli
vardır.

Konuldukları kabın şeklini alır.

Sıvı

X
Yağmur suyu

X
1 paket tuz
Katı
Tencere
Katı

X

• Çizelgedeki maddelerden hangisi veya hangileri sıvılara benzer özellikte davranmasına rağmen katı hâldedir?
....................................................................................................................................

• Çizelgeye göre tuz, konulduğu kabın şeklini alır mı? Peki, tek bir tuz tanesi için de aynı
şeyi söyleyebilir miyiz? Açıklayalım.
......................................................................................................................................
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14.

:

Haydi Cevaplayalım

Aşağıdaki soruları cevaplayalım.

1

2

1. Deniz, şekildeki gibi şırıngalardan birisinin ucunu parmağıyla kapatır ve pistonu iter. Diğerinin ise ucunu kapatmadan
pistonu iter. İlk şırıngada belirli bir noktadan sonra pistonu
itemediğini ancak ikinci şırıngada pistonu tamamen itebildiğini fark eder. Bu durumun sebebi nedir? Açıklayalım.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
2. Deniz, boş bir dereceli silindiri ters bir şekilde suya dik
olarak daldırıyor. Dereceli silindire suyun dolmadığını
fark ediyor. Bu durumun sebebi nedir?
................................................................................................
.................................................................................................

Daha sonra dereceli silindiri şekildeki gibi yan yatırıyor,
kabarcıkların çıktığını ve dereceli silindire suyun dolduğunu gözlemliyor. Bu kabarcıklar ne olabilir?
................................................................................................
.................................................................................................

3. Deniz, şekildeki gibi bir düzenek kuruyor. Bir ucu dereceli silindirin içinde olan boruyu üflüyor. Dereceli silindirdeki suyun
seviyesinin azaldığını gözlemliyor. Bunun sebebi ne olabilir?
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

4. Deniz, şekildeki gibi balonu şişenin içine yerleştiriyor ve
balona üflüyor. Ancak balonu bir türlü şişiremiyor. Bunun
sebebi ne olabilir?
...............................................................................................
...............................................................................................
................................................................................................
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:

15.

İpuçlarını Kullanalım

Birer dedektif olalım ve hikâyedeki ipuçlarını kullanarak olayların sebeplerini açıklayalım.
Cem ve ailesi arabayla tatile gidiyordu.
Mola verdiklerinde arabanın lastiğinin havasının inmiş olduğunu fark ettiler. Lastiğe çivi batmıştı. Lastiği değiştirip sorunu çözdüler.
Nihayet otele gelmişlerdi. Odalarına çıktıktan hemen sonra Cem valizinden parfümünü
alıp sıktı. Banyoda elini yıkamakta olan annesinin parfüm sıktığını anlamayacağını düşündü. Tam kapıdan çıkarken annesi banyodan
“Cem, yine mi parfüm sıktın?” diye seslendi.

• Araba lastiğinin havasının inmesini gazların hangi özelliği ile açıklarız ?
................................................................
................................................................

• Annesi, Cem’in parfüm sıktığını nasıl anlamış olabilir? Bu durum gazların hangi
özelliği ile ilgilidir?
...............................................................
...............................................................

Cem bir an önce bisikletine binebilmek •
için arabaya koştu. Ama öncelikle bisikletinin
lastiğini şişirmesi gerekiyordu. Çünkü arabaya yerleştirirken bisiklet lastiğinin havasının bir
miktar indiğini fark etmişti. Ama lastiği incelediğinde herhangi bir patlak olmadığını gördü. Ne
de olsa kış boyunca bisikletini kullanmamıştı.

:

16.

Bisiklet lastiğinin havasının inmesini nasıl
açıklarız?
...............................................................
...............................................................

Uygun Sınıfa Koyalım

Aşağıdaki görsellerin maddenin hangi hâlini temsil ettiğini üstlerindeki boşluğa yazalım. Sonra kutucukların içindeki maddelerin hangi hâllerde olduklarını bulalım. Daha sonra bu maddeleri kendi hâlleri ile eşleşen görselin altındaki boşluğa yazalım.

bilgisayar
hava

şişe

egzoz dumanı

süt

masa

kalem

ayran

su buharı

karbon dioksit
araba lastiği

alkol
benzin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....................................
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17.

Kütleleri Bulalım

Aşağıdaki yönergeleri uygulayalım.
1. Maddelerin kütlelerini noktalı yerlere gram cinsinden yazalım.
1 kg 500 g

a.

b. 100 g

........................................................
c.

250 g

100 g

500 g 250 g

........................................................
d.

1 kg 1 kg

........................................................
........................................................
Bu maddeleri kütlelerine göre büyükten küçüğe doğru sıralayalım.
......................................................................................................................................
2. İnci, çantasının çok ağır olduğunu düşünüyordu. Her gün taşımak zorunda kaldığı
çantasının kütlesini merak etti ve ölçmeye karar verdi. Her iki durumda da terazinin
dengede olmadığını fark etti.
1 kg 1 kg 1 kg

a.
100 g

b.

1 kg 1 kg 1 kg

100 g
500 g
100 g

Çantanın kütlesi yaklaşık olarak kaç kilogramdır?
......................................................................................................................................
3. Laboratuvardaki eşit kollu terazinin kefelerini dengeleyelim. Boş beherglası kefelerden
birine koyarak tartalım. Bu sonuç beherglasın darasıdır. Sonra beherglasın içine su koyalım ve tekrar tartalım. Bu sonuç bize brüt kütleyi verir. İki tartım değeri arasındaki arasındaki fark neyin kütlesidir?
.....................................................................................................................................
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18.

:

Hesaplayalım

Aşağıdaki soruları yanlarında verilen görsellerden yararlanarak cevaplandıralım.

1. Suyun kütlesi kaç gramdır?
......................................................................

2. Sıvı yağın kütlesi 1000 g olduğuna göre plastik şişenin kütlesi kaç gramdır?
.....................................................................................................................
Brüt: 1100 g
3. Kabın kütlesi 200 g olduğuna göre toplam kütle kaç gramdır?
...............................................................................................
Net: 2 kg
4. Şekildeki süt ile dolu şişenin kütlesi 1700 g ve şişenin kütlesi
200 g olduğuna göre sütün kütlesi kaç gramdır?
...............................................................................................

19.

:

Hangisinin Kütlesi Fazla?

Aşağıdaki maddeler tahterevalliye konulduğunda tahterevallinin ne şekilde duracağını
oklarla belirtelim. Neden bu şekilde düşündüğümüzü alttaki boşluklara yazalım.
1

2

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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20.

:

Günün Yemeği

Emre, bugün derste bazı birimlerin birbirine çevrilmesini öğrendi. Eve vardığında misafir geleceğini ve babasının
onun en sevdiği yemeği hazırlayacağını duydu. Malzeme
listesine baktı. “Öğrendiklerimi pekiştirme zamanı” diye düşündü ve başladı malzeme listesindeki kg, g ve L, mL birimlerini birbirine çevirmeye. Şimdi sıra sizde. Emre’nin yaptığı
çevirme işlemlerini aşağıdaki boşluklara yazalım.
Günün Yemeği

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

Malzemeler
2 kg yufka
1500 mL süt
500 mL sıvı yağ
2500 g ıspanak
1000 mL su
1 kg soğan
500 g kıyma

21.

:

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

Karşılaştıralım

• Aşağıdaki kapta sıvı seviyesi 200 mL’yi göstermektedir. Bu sıvı 3 litrelik bir kaba boşaltılıyor. Sıvının bu kaptaki hacmi hakkında ne söyleyebiliriz?
......................................................................................................................................

• Birer bardak su, süt ve sıvı yağın hacimlerini ve kütlelerini karşılaştıralım. Birbiriyle
aynı mıdır? Yoksa farklı mıdır? Neden?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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22.

Hacimleri Bulalım

Aşağıdaki soruları yanlarındaki resimlere göre cevaplayalım.

1000 mL

500 mL

1. a. Şekildeki sıvının hacmi kaç mililitredir?
....................................................................................
b. Yukarıdaki şekilde verilen sıvının bir kısmı yandaki bardağı doldurmak için kullanılıyor. Bu durumda bardaktaki ve dereceli
kaptaki sıvıların hacimleri ne kadar olur? Açıklayalım.

250 mL

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

2.

400 mL suya bir miktar sıvı yağ eklendiğinde toplam hacim
600 mL oluyor. Buna göre yağın hacmi kaç mL’dir?
.....................................................................................

3.

Şekilde görülen bir sürahi süt ile dereceli kaplar dolduruluyor.

600 mL
400 mL
200 mL

Başlangıçta sürahide bulunan sütün hacmini hesaplayalım.

1L
500 mL

200 mL

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

4. a. Akvaryumda 3 L su varken Ozan içine balığını koyuyor.
Yanda görüldüğü gibi suyun seviyesi bir miktar yükseliyor. Balığın hacmi kaç mililitredir?

3200 mL

.......................................................................................
.......................................................................................
b. Ozan akvaryuma balığın oynaması için bir oyuncak atıyor. Suyun seviyesi 3100 mL’yi gösterdiğine göre oyuncağın hacmi kaç mL’dir?
.....................................................................................

5.

Ağzına kadar su dolu bir kaba elma atılıyor. Kaptan taşan suyun hacmi ölçülüyor ve sonuç 400 mL bulunuyor.
Elmanın hacmi kaç mL’ dir?
.....................................................................................

47

:

23.

Şapkalarla Düşünelim

1800’lü yılların başı. Ölçü olarak ortak bir birim yerine, her ülke kendi istediği birimleri
kullanıyor. Hatta aynı ülkenin farklı şehirleri arasında bile farklı birimler kullanılıyor.
Bu konu hakkındaki düşüncelerimizi aşağıdaki bakış açılarıyla soruları cevaplandırarak belirtelim ve cevaplarımızı arkadaşlarımızla paylaşalım.
Bu durumla ilgili bilgileri araştıralım ve kanıtlanmış verileri ortaya koyalım.
.................................................................................................................
Tarafsızım .................................................................................................................

Bu durumun toplum üzerindeki yararlarını belirtelim.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Bu durumun insan ilişkileri ve ticaret açısından olumsuz yanlarının
neler olabileceğini belirtelim.
.................................................................................................................
Kötümserim

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

Siz olsaydınız nasıl bir ölçü birimini kullanmayı teklif ederdiniz. Kısaca
açıklayalım.
.................................................................................................................
Yaratıcıyım

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

Bu durum insanları nasıl etkilemektedir? Açıklayalım.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Duygusalım

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

Konuyla ilgili belirtilen düşünceleri arkadaşlarımızla yapacağımız bir
tartışma sonunda özetleyelim.
.................................................................................................................
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24.

İşlenmiş mi, Yapay mı?

Aşağıdaki çizelgede çeşitli maddeler yer almaktadır. Bu maddelerin hangi malzemelerden yapıldığını belirtelim. İşlenmiş mi, yapay mı olduğunu X ile çizelgemize işaretleyelim.

• Neden bu şekilde düşündüğümüzü çizelgenin ilgili bölümüne açıklayalım.
Madde
Atkı

Poşet

Yağ

Pet
şişe

Cam
şişe

Sunta

Salça

Malzemesi
İşlenmiş
Yapay

Açıklama

• Çizelgede yazdığımız malzemelerin hangilerinin doğal olduğunu belirtelim.
....................................................................................................................................

25.

:

Güzel Bahçem

Aşağıdaki maddelerin doğal mı, işlenmiş mi, yoksa yapay mı olduğunu noktalı yerlere
yazalım. İşlenmiş ve yapay madde ayrımını yapmak için önce bu maddelerin hangi malzemelerden yapıldığını düşünelim.
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26.

Doğal Kaynaklarımızı Koruyor muyuz?
Sıradan Bir Gün…

Can, bir önceki gün derste doğal kaynakların önemini
öğrenmişti. Bu konuda ailesinin bilinçli olup olmadığını gözlemlemeye karar verdi.
Annesinin dişlerini fırçaladığını fark etti. Musluk, fırçalama işlemi bitinceye kadar açık kaldı. Babasına baktı. O da ne! Evdeki bütün lambaları açık bırakmıştı. Kardeşi ise balkonda karşı binada oturan arkadaşıyla
sohbet ediyordu. Ama evde kalorifer yanmasına rağmen balkon kapısını
kapatmamıştı. Birden benzer olayları kendisinin de yaptığını fark etti. Diğer
insanların da ailesi gibi bilinçsiz olup olmadığını düşündü.

Yukarıdaki hikâyede Can ve ailesinin doğal kaynakların kullanımı ile ilgili yaptıkları
hataları belirleyerek altını çizelim. Bu konuda Can’ı ve ailesini bilgilendirmek için balık
kılçığının üst tarafındaki kutulara doğal kaynaklarımızı, alt tarafındaki kutulara ise bu kaynakları korumak için alınabilecek önlemleri yazalım.

• Kanalizasyon
sularını geri
dönüştürmek
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27.

Doğa Olaylarının Etkisi

Aşağıda verilen doğa olaylarının hangi maddeleri ne şekilde etkilediğini ilgili boşluklara
yazalım.
Yağmur.............................
.........................................................
..............................................................
................................................................
..............................................................
.........................................................
...................................................
..................................

Rüzgâr .............................

Buzlanma .......................

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

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

DOĞA OLAYLARI

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

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

Sel ....................................
.........................................................
..............................................................
................................................................
..............................................................
.........................................................
...................................................
....................................

28.

:

Isı ve Sıcaklık

“Isı” ve “Sıcaklık” kavramlarıyla ilgili bildiklerimizi aşağıdaki kutucuklara yazalım.
ISI
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

SICAKLIK
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
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29.

:

Termometrelerin Söyledikleri
1

2

4

3

• Termometrelerin gösterdiği
sıcaklık değerlerini altlarındaki boşluklara yazalım.

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

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

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

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

Sıcaklık Değeri (℃)

• Termometrelerdeki

sıcaklık değerlerini
gösteren bir sütun grafiği çizelim. Grafik
üzerinde en yüksek ve en düşük sıcaklık
değerlerini işaretleyelim.
Termometreler

1

30.

:

2

3

4

Doğru mu, Yanlış mı?

Aşağıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu tespit edelim. Cevabımızı ilgili boşluklara yazalım.
Soğuk elimizle annemizin sıcak eline
dokunduğumuzda annemizin elinin sıcaklığı azalır. …………..
Termometreler ısı ölçer. ………

Sıcaklık birimi derece selsiyus olarak okunur. .............
Isı akışı soğuk maddeden sıcak
maddeye doğru olur. ...........

Isı bir maddedir. ...........

ISI
VE
SICAKLIK

Sıcaklık ve ısı farklı anlam taşır.
……..
Bir maddenin sıcaklığı artmışsa o
madde ısı almıştır. ………..

Yemek pişirirken ısıtılan tencerenin
kütlesi artar. ...............

• Yanlış olduğunu düşündüğümüz ifadelerin neden yanlış olduğunu aşağıdaki boşluklara
yazalım.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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31.

Sıcaklık Değişimi

Aşağıda çeşitli maddelerin sıcaklıkları verilmiştir. Her bölümde A ve B sütunlarındaki
maddelerin birbiriyle temas ettiğini düşünelim. Bir süre sonra maddelerde meydana gelebilecek değişimi örnekteki gibi boşluklara yazalım.

Örnek:

18 ℃

32 ℃

Elma ısı alır.

Armut ısı verir.

Elmanın sıcaklığı artar.

Armudun sıcaklığı azalır.

A
15 ℃

B
25 ℃
2

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

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

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

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

1

0℃

-4 ℃

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

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

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

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

2

35 ℃

3

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

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

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

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

5℃
4

15 ℃

5℃

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

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

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

.......................................
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32.

Erime mi, Donma mı?

Aşağıdaki görsellerde yer alan maddelerin hangilerinde erime ya da donma olaylarının
gerçekleştiğini bulalım. Erime ya da donma olayları gerçekleşirken hangi maddelerin çevresinden ısı aldığını, hangi maddelerin çevresine ısı verdiğini yazalım.

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

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

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

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

:

33.

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

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

Malzemelere Şekil Verelim

Bazı maddeler çeşitli işlemlerden geçirilmiş ve aşağıda adı geçen cisimler elde edilmiştir. Hangileri kalıba dökülerek şekillenmiştir? İşaretleyelim.
X
Tahta kaşık

Beherglas

Mum

Metal çatal

Cam kase

Kurşun kalem

Seramik döşeme

Çikolata

Tuğla

Aşağıdaki boşluğa neden bu şekilde düşündüğümüzü açıklayalım.
......................................................................................................................................
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34.

Erir mi, Bozunur mu?

Aşağıda verilen maddelerden birer parça alınarak ayrı ayrı kaplarda kısa bir süre ısıtılıyor. Maddelerin ne tür değişime uğrayacaklarını yazalım.

Kaşar peyniri

Odun

Mum
Mum

ISITILDIĞINDA

Plastik bardak
Et

Tereyağı

• Neden bu şekilde düşündüğümüzü açıklayalım.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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35.

Haydi Karışalım

• Örnekte olduğu gibi aşağıdaki ilk bölüme bildiğimiz saf maddeleri listeleyelim. İkinci bölüme ise bu saf maddeleri bir araya getirerek elde edebileceğimiz karışımları yazalım.
Saf Maddeler
• Şeker

Saf Olmayan Maddeler
• Şerbet

• Su

• Oluşturduğumuz listeyi inceleyerek saf madde ve karışım arasındaki farkı açıklayalım.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

55

:

36.

Saf mı, Karışım mı?

Aşağıdaki maddelerin saf madde mi karışım mı olduğunu belirleyelim. Çizelgedeki ilgili
boşluğa örnekteki gibi kararımızın nedenini yazalım.
Madde

Saf madde

Karışım

Kararımızın nedeni?
İçinde domates ve su gibi farklı
maddeler bulunur.

Domates çorbası
Gazlı içecek
Yağmur suyu
Süt
Şeker
Külçe altın
Ayran
Naftalin
Tuz
Bakır tel

:

37.

Kimliğim Aynı mı?

Çerçeve içinde verilen maddelerin, karıştırıldıktan sonra kimliklerini koruyup korumadıklarını belirtelim. Her bir madde için bunu nasıl anladığımızı boşluklara yazalım.

Sabun ve Su

Demir Tozu ve Kum

Tuz ve Un

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Su ve Şeker
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38.

Hangisi Çözelti?

Aşağıda, çeşitli maddeleri suya ekleyerek farklı karışımlar elde edilmesine ilişkin örnekler verilmiştir. Bu karışımların çözelti olup olmadığını belirleyelim. Gerekçemizi karşılarındaki boşluklara yazalım. Bu maddeleri suya ekledikten sonra onlara ne olduğunu
alttaki ilgili boşluklara açıklayalım.

• Çamaşırları yıkamak için su dolu leğene bir miktar deterjan eklenip karıştırılıyor. Bu
karışım;
çözeltidir,çünkü .......................................................................................................
çözelti değildir, çünkü .............................................................................................
Ne Oldu? .......................................................................................................................

• Kahve yapmak için cezvedeki suya bir miktar Türk kahvesi ve bir kaşık şeker eklenip
karıştırılıyor. Oluşan karışım;
çözeltidir, çünkü ......................................................................................................
çözelti değildir, çünkü .............................................................................................
Ne Oldu? .......................................................................................................................

• Ayran yapmak için bir sürahi suya yeterince yoğurt ve bir miktar tuz eklenip karıştırılıyor. Bu karışım;
çözeltidir, çünkü ......................................................................................................
çözelti değildir, çünkü .............................................................................................
Ne Oldu? ......................................................................................................................

• Bir deney gerçekleştirmek için 1 L suya 500 mL alkol ekleniyor. Bu karışım;
çözeltidir, çünkü ......................................................................................................
çözelti değildir,çünkü ..............................................................................................
Ne oldu? ........................................................................................................................

39.

:

Gerçekleşen Olayları Bulalım

Aşağıdaki resimlerde gerçekleşen olayları altlarında verilen boşluklara yazalım.

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

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

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

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

Bu olaylar arasındaki farkı açıklayalım.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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40.

Tuzun Serüveni

Aslı, denizlerin nasıl tuzlu hâle geldiğini anlamak için bir deney tasarlar. Bunun için yarısına kadar su dolu büyük bir kavanoza bir kaşık
tuz ekler ve karıştırır. Bu çözeltiden yarım çay bardağı alarak kavanozun ağzını
kapatır. Çay bardağındaki çözeltinin seviyesini işaretler ve evde sıcak bir ortama koyar. Bir iki gün sonra bardaktaki sıvı seviyesinde azalma olduğunu gözlemler. Kavanozdan bardağa, eksilen sıvı kadar sıvı ekler. Bu işlemi 8-10 defa
tekrarlar. Bardaktaki suyun tadı ile kavanozdaki suyun tadını karşılaştırır. Fakat
tatları farklı çıkar.
• Bardak ve kavanozdaki sulardan hangisi daha tuzludur? Neden?
......................................................................................................................................
• Bu durumu denizlerin tuzluluğu ile nasıl ilişkilendirebiliriz?
......................................................................................................................................
• Topraktaki tuzun denizlere nasıl taşındığını anlatan kısa bir hikâye yazalım.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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41.

Süzerek Ayıralım

Aşağıdaki karışımlardan hangilerini süzme yöntemiyle ayırabiliriz? Bu karışımları ayırırken hangi aletleri kullanabiliriz? Karışımlardan bazılarını neden süzme yöntemi ile ayıramayacağımızı boş bırakılan yerlere yazalım.
Makarna ve su
karışımı

58

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

Toprak ve çakıl
taşları karışımı

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

Su ve pirinç
karışımı

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

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

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

.................................
Çamurlu su

Sıvı yağ ve su
karışımı

Şeker ve su
karışımı

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

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

.................................
.................................
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42.

Önce Karıştır, Sonra Ayır

Aşağıdaki soruları cevaplayalım.

• Su ile kumu karıştırdığımızda, bu karışımı hangi yöntemle ayırabiliriz?
..............................................................................................

• Bir miktar tuz ile suyu karıştırdığımızda, oluşan karışımı süzme
yöntemiyle ayırabilir miyiz? Açıklayalım.
..............................................................................................

• Bir miktar saman ve kum karışımını kendisini oluşturan maddelere ayırmak için sırayla hangi işlemleri yapmalıyız?
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

43.

:

Hazır Yiyecekler

Salça, pekmez, pestil, marmelat gibi gıdalardan birisini seçerek nasıl yapıldığını büyüklerimizden öğrenelim. Öğrendiklerimizi aşağıdaki noktalı yerlere kısaca yazalım. Bir
ayırma tekniği olan buharlaştırmanın bu gıdaların yapılış aşamasında nasıl kullanıldığını
belirtelim.
Malzemeler: .................................................
.....................................................................
.....................................................................
Yapılışı: .........................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
Buharlaştırmanın kullanım amacı: ....................................................................................
.....................................................................................................................................
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44.

Geri Dönüşüm

Aşağıda evde biriktirdiğimiz çeşitli atıklar yer almaktadır. Bu atıkların tekrar kullanılabilir
hâle gelmesi için önce ayrılması gerekmektedir. Her bir atığın hangi kutuya atılması gerektiğini geri dönüşüm kutularının harflerini atıkların üstüne yazarak belirtelim.
a

b

Plastik

Metal

c

d

Cam

Kâğıt

• Demir içeren atıkları çöplerden nasıl ayırabileceğimizi açıklayalım.
......................................................................................................................................

:

45.

Uygun Yöntem Hangisi?

Aşağıda çeşitli karışımlar ve karışımları ayırma yöntemleri verilmiştir. Karışımları uygun
ayırma yöntemleri ile eşleştirelim (Bir yöntem birden fazla karışım için kullanılabilir.).
Karışım
1 Buğday ve toprak karışımı (.......)

a Mıknatıs ile ayırma

2 Demir tozu ve mermer tozu karışımı (.......)

b Süzme

3 Şekerli su (.......)

c Buharlaştırma

4 Naftalin ve su karışımı (.......)

ç Yüzdürme

5 Odun talaşı ve kum karışımı (.......)
6 Su ve pirinç karışımı (.......)

60

Ayırma yöntemi

Maddeyi Tanıyalım

:

46.

Bulmaca Çözelim

Aşağıda “Maddeyi Tanıyalım” ünitesinde öğrendiklerimizle ilgili bir bulmaca verilmiştir.
Tanımlara karşılık gelen sözcükleri bularak bulmacada uygun yerlere yazalım.
1

3

2
6

4
7

5
8

9

10

11

1. Kütle birimidir.
2. İnsanlar tarafından yapılan, doğal olmayan maddelere denir.
3. Maddenin şekil almış hâline denir.
4. Termometrelerde okunan değere denir.
5. Maddelerin ısı etkisiyle yapılarının değişmesine verilen addır.
6. Işığı geçiren maddelere denir.
7. Su, tuz gibi kendinden başka madde içermeyen maddelerdir.
8. Konulduğu kabın şeklini alır.
9. Tahta ve metal parçalarından oluşan karışımı ayırmak için kullanılan yöntemdir.
10. Suya şeker eklendiğinde gerçekleşen olaydır.
11. Maddelerin kapladığı yere denir.
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47.

:

A’dan Z’ye Maddeyi Tanıyalım

Bu ünite ile ilgili öğrendiklerimizi pekiştirmek için örneklerde görüldüğü gibi alfabedeki
harflerle başlayan birer cümle yazalım.
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A ...............................................................................................................
Ben bir maddeyim, Çünkü .........................................................................
C ..................................................................................................................
Ç ..................................................................................................................
D ................................................................................................................
E ..................................................................................................................
F ..................................................................................................................
G .................................................................................................................
H ................................................................................................................
I .................................................................................................................
İ ..................................................................................................................
J ..................................................................................................................
Kütle denilince bana, madde miktarı gelir aklıma.
L .................................................................................................................
M ..............................................................................................................
N................................................................................................................
O ................................................................................................................
Ö ................................................................................................................
P .................................................................................................................
R.................................................................................................................
S .................................................................................................................
Ş ................................................................................................................
T .................................................................................................................
U .................................................................................................................
Ü ................................................................................................................
V .................................................................................................................
Y .................................................................................................................
Z ................................................................................................................

Ünite Sonu Değerlendirme Soruları
Aşağıdaki çizelgede maddelerin bazı özellikleri verilmiştir. Bu özellikleri ölçmek için
kullanılan araçlar ve bu özelliklerin ifade edildiği birimler yer almaktadır. Çizelgedeki boşlukları uygun şekilde dolduralım. (6 x 4 = 24 Puan)
Özellik

Araç

Birim

.........

Dereceli Kap

....

Kütle

..........

....

........

..........

℃

Aşağıda A bölümünde verilen cümleleri B bölümündeki uygun kavramlarla eşleştirelim. Eşleştirmeyi ilgili kısma yazalım. Bir kavram sadece bir ifade ile eşleşebilir.
(5 x 3 = 15 Puan)
A
B
a. Üzerine ışık düştüğünde parlayan maddelere denir.
b. Tahta, demir gibi bir tarafından baktığımızda diğer
tarafını göstermeyen maddelere denir.
c. Taşa, ağaca, cama şekil verildiğinde bu adı alır.
ç. Katı maddelere yeterince ısı verildiğinde bu olay
gerçekleşir.
d. Portakal suyunu posasından bu yöntemle ayırırız.

1. Erime
2. Yapay
3. İşlenmiş
4. Donma
5. Opak

a
b
c
ç
d

6. Süzme
7. Buharlaştırma
8. Parlak

Aşağıdaki soruları okuyalım. Doğru şeceneği işaretleyelim. (15 x 3 = 45 Puan)
1. Aşağıdakilerden hangisi maddedir?
A) Enerji

B) Sıcaklık

C) Isı

D) Hava

2. Şekildeki filin sahip olduğu aşağıdaki hangi özellik maddelerin hepsinde bulunur?
A) Canlı olması

B) Bir yer kaplaması

C) Solunum yapması

D) Belirli bir şekli olması

3. Aşağıdaki maddelerden hangisi mıknatıstan etkilenir?
A) Seramik kap B) Plastik kap

C) Çelik kap

D) Porselen kap

4. Aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerinden farklı bir yapıya sahiptir?
A) Kâğıt havlu

B) Kazak

C) Yağmurluk

D) Havlu
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5. “Yandaki tahta parçası katı hâldedir, çünkü...” cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanır?
A) Belirli bir şekli var.

B) Bir yer kaplıyor.

C) Belirli bir miktarı var.

D) Hacmi var.

6. Aşağıda bir maddenin iki özelliği verilmiştir.
I. Hangi kaba konulursa konulsun kabın her yerini kaplar.
II. Küçük deliklerden çıkar.
Bu madde aşağıdakilerden hangisidir?
A) Su

B) Hava

C) Buz

D) Kolonya

7. Kütlesi 4 kg olan çorba, tencere ile beraber tartıldığında 6 kg geliyor. Tenceredeki çorba
boşaltılıp içine 500 gram pirinç pilavı konulursa terazi kaç gramı gösterir?
A) 1050

B) 2500

C) 4500

D) 6500

8. Yandaki şekilde, suda yüzen plastik bir bardak yer almaktadır. Bu bardağın içine 4 tane metal bilye konulursa su seviyesi ile ilgili ne söyleyebiliriz?
A) Artar.
C) Değişmez.

Plastik bardak
Su

B) Azalır.
D) Önce bir miktar artar, sonra azalır.

9. Aşağıda doğal, yapay ve işlenmiş maddelerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yumurta doğal bir maddedir.

B) Bakır tel işlenmiş bir maddedir.

C) Yün halı yapay bir maddedir.

D) Ispanak doğal bir maddedir.

10.

I. Rüzgâr
II. Yağmur
III. Ani sıcaklık değişimi

Yukarıdaki doğa olaylarından hangisi ya da hangileri binaların dış yüzeylerinin
yıpranmasında etkilidir?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) I, II ve III

11. Aşağıdaki olaylardan hangisinde hâl değişimi gerçekleşir?
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A) Tereyağının ısıtılması

B) Toz şekerin ısıtılması

C) Suya şeker eklenmesi

D) Kibritin yanması

12. Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa A bardağındaki termometrenin sıcaklığı bir süre sonra B bardağındaki gibi olur?
A) Bardağa bir miktar soğuk su eklenirse
B) Bardak, güneşli bir ortamdan alınıp serin bir ortama konulursa

A

C) Bardaktaki suyun bir kısmı boşaltılırsa

B

D) Bardak, içinde sıcak su bulunan bir kaba yerleştirilirse
13. Pasta yaparken yanlışlıkla karıştırdığımız susam ve şekeri birbirinden ayırmak için
sıra ile yapmamız gereken işlemler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
(Susam suda yüzmektedir.)
A) Karışıma su eklenir, karışım süzgeçten geçirilir, su buharlaştırılır.
B) Karışıma mıknatıs yaklaştırılır.
C) Karışıma su eklenir, karışım ısıtılır, karışım süzgeçten geçirilir.
D) Karışıma su eklenir, karışım süzgeçten geçirilir.
14. Aşağıdaki karışımlardan hangisini ayırmak için süzme yöntemi kullanılır?
A) Alkollü su

B) Limon suyu ve çekirdeği

C) Ayran

D) Şekerli su

15. Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir?
A) Yumurta

B) Toprak

C) Demir

D) Hava

Aşağıdaki soruları cevaplayalım. (2 x 8 = 16 Puan)
1. a. Beherglasta bulunan sıvının tamamı yanındaki boş kaba aktarılıyor. Buna göre sıvının;

• Hâli,
• Kütlesi,
• Hacmi,
• Şekli hakkında ne söyleyebiliriz? Aşağıdaki boşluğa yazalım.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
b. İçinde sıvı bulunan yukarıdaki kaba bir miktar daha sıvı konulursa sıvı ile ilgili üstte
belirtilen özellikler hakkında neler söylenebilir? Aşağıdaki boşluğa yazalım.
........................................................................................
........................................................................................
Toplam Puan:
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1.

:

Nereden Nereye?

Etkinliğin amacı, bu ünite hakkında öğrenmek istediklerimiz
ve öğrendiklerimiz açısından kendimizi değerlendirmektir.
Bunun için aşağıdaki çizelgenin birinci bölümündeki
soruları üniteye başlamadan önce, ikinci bölümündeki
soruları üniteyi işlerken, üçüncü bölümündeki soruları
ise üniteyi bitirdikten sonra cevaplayalım.

1. BÖLÜM

KUVVET VE HAREKET
Bu ünitedeki konularla ilgili neleri biliyorum ve neleri merak ediyorum?

Bu ünitedeki konularla ilgili bilgiye nereden ve nasıl ulaşabilirim?

2. BÖLÜM

Şu ana kadar hangi konuları işledik?

Yaptığımız etkinliklerin en çok hangisinden hoşlandık? Neden?

Şu ana kadar anlamakta zorlandığım bir konu oldu mu? Neden?

3. BÖLÜM

Bu ünitede neler öğrendim?

Bu ünitede hangi konu veya etkinliklerde zorlandım? Bu zorlukları aşmak için neler yaptım?
Öğrendiklerimi hayatın hangi alanlarında kullanabilirim?
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2.

:

Neler Hatırlıyoruz?

Sınıfta bir oyun oynamaya ne dersiniz? Aşağıda verilen kavramları hiçbir sözcük kullanmadan sadece vücut dilimizi kullanarak anlatalım. Arkadaşlarımız, bu kavramların
ne olduğunu bulmaya çalışsın. Bu kavramların içinde geçtiği birer cümleyi aşağıdaki
boşluklara yazalım.

Hızlı

Hareket

Yön değiştiren

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

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

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

3.

Yavaş

Sallanan

Dönen

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

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

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

:

Hareket Özelliklerini Belirleyelim

Aşağıdaki resmi inceleyelim. Resimdeki hareketli varlıkları 9 işaretiyle, hareketsiz
varlıkları X işaretiyle belirleyelim. Resimdeki hareketli varlıkların ne tür hareketler yaptıklarını aşağıya yazalım.

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

4.

Hangi Durumda Daha Hızlı?

:

Burcu oyuncak arabasını farklı yüksekliklerdeki pistlerin A noktasından sırasıyla
bırakıyor (Pistler eşit uzunluktadır.).
A
A

A

A
3

2

1

• Hangi pistin sonunda oyuncak araba daha hızlıdır?
• Arabanın pistleri tamamlama sürelerini dikkate alarak en hızlıdan en yavaşa doğru
sıralayalım.
....................................................................................................................................

5.

:

Hareket Özelliklerini Seçelim

Çizelgede bazı varlıklar verilmiştir. Bu varlıkların hareket özelliklerini ilgili sütuna X
işareti koyarak belirtelim. Daha sonra bu hareket özelliklerine çevremizdeki varlıklardan
örnekler vererek defterimize yazalım.
Varlıklar
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Hızlanma

Yavaşlama

Sallanma

Yön değiştirme

Dönme

Kuvvet ve Hareket

6.

:

Sporcunun Hareketi

Aşağıda verilen soruların cevaplarını noktalı yerlere
yazalım.
• Fotoğraftaki sporcu zirveden aşağı doğru inerken
hızında nasıl bir değişiklik olur?
............................................................................
............................................................................
• Sporcunun kaymaya başladığı andaki hızı ile pistin
sonuna yaklaştığı andaki hızında bir fark var mıdır? Sebepleri ile açıklayalım.
............................................................................
............................................................................
............................................................................

7.

:

Hangisi İtme, Hangisi Çekme?

Aşağıdaki resimleri inceleyelim. Resimdeki varlıklara hangi tür kuvvet uygulanarak hareket etmeleri sağlanmıştır? Boşluklara yazalım.
1

2

.............................
4

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

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

.............................
6

5

.............................
7

3

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

.............................
9

8

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

.............................
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8.

:

Sözcüklerle Tamamlayalım

Aşağıda verilen sözcükleri kullanarak paragraftaki boşlukları uygun şekilde tamamlayalım.

Sallanma

Yavaşlama

Hareket

Yön
değiştirme

Kuvvet

Tehlike

Çekme

Dönme

Hızlanma

İtme

Bir varlığın başka bir varlığa göre yer değiştirmesini .................................olarak ifade
ederiz. Varlıklar farklı şekillerde hareket edebilirler. Örneğin limana yaklaşan gemi.........
........................ , viraja giren otomobil ise.................................hareketi yapar. Salıncakta
sallanan çocuk................................. saatin akrep ve yelkovanı................................. hareketi yapar. Duran cisimleri harekete geçirmek için itme ya da .................................uygularız. İtme ve çekmeyi .................................olarak tanımlarız. Hareketli cisimleri durdurmaya çalışmak .................................oluşturabilir .

9.

:

Nasıl Durdurdu?

Hikâyeyi okuyalım ve soruları cevaplayalım.

Seçil annesiyle birlikte markete
alışveriş yapmaya gider. Annesi alışveriş yaparken o market
arabasını sürmektedir. Seçil
marketin içinde eğimli bir
yüzeye geldiğinde bıraktığı arabanın hareket
ettiğini görür.Telaşlanır ama son anda
arabayı tutarak durdurmayı başarır.

• Seçil market arabasını durdurmak için
nasıl bir hareket yapmış olabilir?
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

• Bazı hareketli cisimleri durdurmaya çalışmak her zaman doğru değildir. Bir örnekle
bunun sebebini açıklayalım.
...................................................................................................................................
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:

10.

Kuvvet Uygulandığında Ne Olur?

Hareketli veya hareketsiz cisimlere kuvvet uyguladığımızda olabilecek durumlar verilmiştir. Cismin hareketli ve hareketsiz olma durumunu göz önünde bulundurarak çizelgedeki uygun yere X işareti koyalım.
Durumlar

Cisim Hareketli

Cisim Hareketsiz

Harekete başlayabilir.
Durabilir.
Daha hızlı hareket eder.
Yavaşlayabilir.
Yönü değişebilir.
Şekli değişebilir.

:

11.

Kuvvet Uygulayalım

Aşağıda verilen cisimlere farklı kuvvetler uygulayalım. Uyguladığımız kuvveti ve bu
kuvvetin cismin şekli üzerindeki etkisini çizelgeye kaydedelim (Cisimlere uygulanan kuvvetin türü farklı olabilir.).
Ne Tür Kuvvet Uyguladık?
Cisimler
Yay

(germe, bükme, vurma,
sıkma,bastırma)

Kuvvet Uyguladığımızda Şekli
Değişti / Değişmedi

germe

değişti

Duvar
Paket lastiği
Oyun hamuru
Tel
Kalem
Masa
Pet şişe
Lastik top
Demir parçası
Yumurta
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:

12.

Kuvvetin Etkisi Geçince

Aşağıda verilen resimleri inceleyelim. Kuvvet uyguladıktan sonra cisimlerden hangilerinin eski şekline dönüp hangilerinin dönmediğini resimlerin altındaki boşluklara yazalım.
2

1

...............................................
3

4

...............................................
5
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...............................................

...............................................
6

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

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

Kuvvet ve Hareket

Kuvvetin Etkileri

:

13.

Kuvvetin cisimlerin hareket ve şekilleri üzerindeki etkilerini hatırlayalım. Aşağıda bırakılan boşluklara kuvvetin bu etkilerini yazarak birer örnek verelim.
1. Kuvvet cisimlerin
hareket etmesini
sağlar. Örnek: topu
havaya atmak.
2. .........................
..............................
5. ..........................

KUVVET

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

3. .........................
..............................
4. ..........................
.............................

14.

Kavramları Bulalım

:

Liste hâlinde verilmiş kavramlar, aşağıda bulmaca kareleri içerisine düz ve çapraz
olarak yerleştirilmiştir. Bulmacada bu kavramları örnekteki gibi işaretleyelim.
Ş

E

K

İ

L

D

E

Ğ

İ

Ş

T

İ

R

M

E

Y

K

O

L

H

C

R

M

E

M

V

S

R

L

I

A

U

F

D

L

H

I

P

J

O

M

L

A

Z

S

V

Z

F

N

S

C

V

R

Y

K

Z

F

K

B

Z

A

T

L

I

L

K

F

H

I

Z

L

A

N

M

A

Ş

K

K

S

A

L

L

A

N

M

A

M

J

Y

Y

Kuvvet

L

T

L

H

K

E

Y

R

U

Z

D

L

K

C

G

Çekme

A

P

V

E

M

T

E

E

I

P

L

T

R

C

P

Sallanma

M

R

R

N

I

H

K

K

G

K

E

Y

H

E

B

Dönme

A

P

Ö

F

N

N

F

E

J

V

Ç

E

K

M

E

P

D

G

C

R

J

K

T

V

L

Z

V

C

C

L

P

B

T

Z

P

E

K

U

D

C

D

Y

R

G

P

T

O

P

V

V

S

K

M

İ

T

M

E

S

Y

Z

S

C

B

M

V

P

K

M

O

E

K

S

U

O

G

Y

Ö

N

D

E

Ğ

İ

Ş

T

İ

R

M

E

G

L

Kavramlar
Hareket
Hızlanma
Yavaşlama

Yön değiştirme
İtme
Şekil değiştirme
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:

15.

Doğru Çıkışı Bulalım

Aşağıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek ok yönünde ilerleyelim
ve doğru çıkış noktasına ulaşalım.

D

1. Çıkış

Dönen veya hızlı
hareket eden cisimleri
durdurmak tehlikeli D
olabilir.

D

Y

2.Çıkış

D

3. Çıkış

Çevremizdeki her cismi
iterek ya da çekerek
hareket ettirebiliriz.

Y

Kuvvet; duran bir cismi
harekete geçiren, hareket
D
hâlindeki cismi durdurabilen,
cisimlerin hızını ve yönünü
değiştirebilen bir etkidir.

D

Hareket, bir varlığın bir
noktaya göre yer değiştirmesidir.

Y

4. Çıkış

D

5. Çıkış

Y

6. Çıkış

D

7. Çıkış

Kuvvetin etkisi ortadan
kalkınca eski şekline
dönen cisimler esnek
olmayan cisimlerdir.

Y
D
Varlıkların yaptığı hareketlerin sürelerini karşılaştırarak hızlı ya da yavaş
olduğunu anlayabiliriz.

Y

Hareket eden varlıkları
itme ve çekme ile yavaşlatabilir, hızlandırabilir Y
veya durdurabiliriz.

Y
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8. Çıkış

Kuvvet ve Hareket

:

16.

Eşleştirelim

Aşağıda bazı sorular ve cevapları karışık olarak verilmiştir. Her sorunun cevabını gösteren harfi örnekte verildiği gibi ilgili sorunun başındaki kutucuğa yazalım.

g

Hareket nedir?

a. Yön değiştirme hareketi yapar.

Cisimler nasıl hareket ettirilir?

b. Hızlı hareket eden veya dönen cisimleri durdurmak tehlikeli olabilir.

Hareket eden varlıkların hareket
özellikleri nelerdir?

c. Esnek cisimler eski hâline döner.

Futbolcunun duran topa vurmasında hangi özellikte bir hareket
oluşur?

ç. Hareket yönüne zıt yönde kuvvet uygularız.

Perona yaklaşan tren veya kırmızı ışığa yaklaşan otomobil hangi
özellikte hareket yapar?

d. Cisimleri hızlandırabilir, yavaşlatabilir
veya hareket yönlerini değiştirebilir.

Hangi cisimleri durdurmak tehlikeli e. Cisimler kuvvetin etkisiyle şekil değişolabilir?
tirebilir.
Hareket eden bir cismi yavaşlatmak ya da durdurmak istersek ne
yaparız?

f. Sallanma , yavaşlama, hızlanma, yön
değiştirme veya dönme olabilir.

Kuvvet, cisimlerin hareketini nasıl
etkiler?

g. Bir varlığın bir noktaya göre yer değiştirmesidir.

Kuvvetin etkisi ortadan kalkınca
ğ. İtme veya çekme kuvveti uygulayarak
hangi cisimler eski şekline döner?
hareket ettirilir.
Kuvvetin cisimlerin şekilleri üzerindeki etkileri nelerdir?

h. Yavaşlama hareketi yapar.

Kale direğine çarpan top ya da
viraja yaklaşan otomobil hangi
özellikte hareket yapar?

ı. Hızlanma hareketi oluşur.

75

Ünite Sonu Değerlendirme Soruları
Aşağıda verilen kavramları uygun olan ifadelerle eşleştirerek başlarındaki rakam
ve harfleri kutucuklara örnekteki gibi yazalım. (6 x 3 = 18 Puan)

Kavramlar

İfadeler

1. Yavaşlama
2. Şekil değiştirme
3. Dönme
4. Yön değiştirme
5. Sallanma
6. Hızlanma

a. Yaydan çıkan ok
b. Salıncakta sallanan çocuk
c. Yukarıya fırlatılan top
ç. Saatin akrep ve yelkovanı
d. Hareket eden topa vurma
e. Oyun hamurunu sıkma

1

c

Aşağıda çerçeve içinde bazı sözcük ve ifadeler verilmiştir. Bunları kullanarak eksik
cümleleri uygun şekilde tamamlayalım. (5 x 2 = 10 Puan)
kuvvet

iterek

esnek

yavaşlar

hareket

döner

1. ................................ cisimlerin hareket etmesini sağlar.
2. Kuvvet her zaman bir ................................ oluşturmaz.
3. Rüzgâr uçurtmayı .......................................hareket ettirir.
4. Hareket yönüne zıt yönde kuvvet uyguladığımızda cisim ............................ve durur.
5. Kuvvetin etkisi ortadan kalkınca eski şekline dönemeyen maddeler ........................
değildir.
Aşağıdaki soruları okuyalım. Doğru seçeneği işaretleyelim. (8 x 9 = 72 Puan)
1. Aşağıya doğru hareket eden topa, şekilde
görüldüğü gibi ters yönde eşit bir kuvvet uygulanıyor. Uygulanan kuvvet ortadan kaldırılınca top nasıl hareket eder?
A) Hızlanır.

B) Yavaşlar.

C) Yön değiştirir.

D) Durur.

hareket yönü

2. Bir varlığın bir noktaya göre yer değiştirmesini hareket olarak ifade ederiz. Buna göre
aşağıda verilen varlıklardan hangisi hareketli değildir?
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A) Dünya

B) Park hâlindeki otomobil

C) Akvaryumda yüzen balık

D) Saatin akrep ve yelkovanı

3. Aşağıdaki basit kavram haritasına seçeneklerde verilen kavramları yerleştirirsek hangi seçenek uygun olmaz?
oluşturabilir.

A) Germe
B) Sıkma
şekil değişikliği

C) Sallanma
D) Bükme

4. Hareketli bir cisme hareketi yönünde kuvvet uygulanırsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Yön değiştirir.

B) Hızlanır.

C) Yavaşlar.

D) Durur.

5. Aşağıda verilen durumlardan hangisinde kuvvetin etkisi ortadan kalkınca cisim eski
şekline döner?
A) Bakır telin bükülmesi
B) Kâğıdın buruşturulması
C) Lastiğin gerilmesi

D) Kola kutusunun sıkıştırılması

6. Verilen durumları inceleyelim.
I.Topun havaya atılması

II. Pencerenin açılması

III. Yerdeki çantanın kaldırılması

IV. Şemsiyenin açılması

Yukarıdaki durumların gerçekleşmesi için uygulanması gereken kuvvet şekli hangi
seçenekte doğru olarak gruplandırılmıştır?
İtme

Çekme

A) I, II

III, IV

B) I, III

II, IV

C) I, IV

II, III

D) II, III

I, IV

7. Aşağıdaki olayların hangisinde kuvvetin etkisi görülmez?
A) Süt kutusunun sıkıştırılmasında
C) Pencere kolunun çevrilmesinde

B) Bardağın tezgâh üstünde durmasında
D) Arabanın yönünün değiştirilmesinde

8. Yandaki şekilde farklı kütlelere sahip oyuncak
araçlar verilmiştir. I numaralı araç 2 kg, II numaralı araç 5 kg, III numaralı araç 3 kg’dır. Hareket
eden bu araçları durdurmak için uygulamamız
gereken kuvvetlerin büyükten küçüğe sıralanışı
hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) II, III, I
B) I, III, II
C) I, II, III

D) II, I, III

I

Toplam Puan:

II

III
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SÖZLÜK
A
afet: Çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım.
akışkan: Kendilerine özgü bir biçimi olmayıp içinde bulundukları kabın biçimini alan maddeler.

F
filaman: Elektrik ampullerinden akım geçtiğinde
›fl›k veren ince iletken tel.
filtre: Süzgeç, süzek.

anıt: Önemli bir olayın veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan,
göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı,
abide.

fiske: İki parmak ucu ile tutulabilen miktarda olan.

astronot: Uzay adamı.

gar: Demir yolu ile yolculuk edenlerin gereksinimlerinin geniş ölçüde karşılandığı büyük tren istasyonu.

aşınma: Cisimlerin yüzeyinde sürtünme etkisiyle
oluflan incelme.
atık: Kullanılamayacak kadar eskimiş, yıpranmış
veya çöp durumuna gelmiş geri dönüşümü yapılabilen maddeler.
atlet: Atletizmle u¤raflan kifli. Koflu, yüksek atlama
gibi sporlar› yapan kimse.

B
baret: İşçilerin başlarına giydikleri, metal veya
plastikten yapılmış koruyucu başlık.
birim: Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça.
broşür: Kitapçık.
brüt: Bir maddenin konduğu kapla birlikteki
kütlesi.

G

geri dönüşüm: Atıkların yeniden değerlendirilmesi.
gidon: Bisikletin iki elle kullan›lan yön de¤ifltirme
düzene¤i, yönelteç.
gondol: Lunaparkta şekli kayığa benzeyen, ileri
geri sallanan bir tür oyun aracı.
granit: Çeşitli minerallerin birleşmesiyle oluşmuş
türlü renkte, çok sert bir kayaç türü.

K
kampanya: Politika, ekonomi, kültür vb. alanlarda
belirli bir süredeki etkinlik dönemi.
kanalizasyon: Pis ve atık suların özel kanallar
aracılığıyla belli merkezlerde toplanıp atılmasını
sağlayan sistem.

E

kandil: ‹çinde fitil ile birlikte s›v› bir ya¤ bulunan
kaptan oluflmufl ayd›nlatma arac›.

egzoz: İçten yanmalı motorlarda yanan akaryakıtın
gazı.

kayaç: Yer kabuğunun yapı gereci olan, bir veya
birkaç mineralden oluşan kütle.

estetik: Güzellik ve hoşluğu ifade eden.

kaynamak: K›r›k veya çatlak kemiklerin birbirine
yap›flarak eski hâlini almas›.
kefe: Terazi gözlerinden her biri.
kılıf: Bir şeyi korumak için kendi biçimine göre,
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genellikle plastikten yapılmış özel kap.

vb.

köpük: Sabun deterjan vb.nin suda erimesiyle oluflan beyaz kabarc›k.

rugan: Ayakkabı, çanta vb. yapımında kullanılan
parlak deri.

kubbe: Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten
dam, kümbet.
kuluçka: Civciv çıkarmak amacıyla yumurtaya yatmış veya yatmak üzere olan dişi kuş veya kümes
hayvanı.

S
sefaret: Eski dilde elçilik, büyükelçilik.
s›rlamak: Saydam ve donuk bir tür verni¤i nesnelere sürerek onlar› paklaflt›rma ifllemi.
süet: Yumuşak, yüzü ince tüylü bir deri türü.

M
mercan: Tropik ve ›l›k denizlerde yaflayan, k›rm›z›
kalker iskeletli, a¤aç görünümlü bir tür hayvan.
mermer: Genellikle beyaz, cilalanabilen kireç taşı.
mızrak: Uzun saplı, sivri demir uçlu silah.
mp3 çalar: Mp3 biçimindeki ses dosyalarını dinlemeyi sağlayan araç.

N
nadas: Tarlayı sürerek dinlenmeye bırakma.
nesil: Belirli yafl gruplar›ndan oluflan canl› toplulu¤u,
kuflak.

P
platin: Kolay ifllenen çok dayan›kl› bir metal.
plato: Akarsular tarafından derin biçimde yarılmış
yüksek düzlükler bulunan dağ.
preslemek: ‹ki a¤›rl›k aras›nda bir fleyi mekanik
olarak s›k›flt›rmak.

fi
flebeke: Ülke çapında yaygınlaştırılmış ulaşım ve
iletişim a¤›.
flölen: Belli bir amaçla düzenlenen eğlence.

T
teknoloji: Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan
bilgi.
temas: Değme, dokunma.
tenha: ‹çinde al›fl›landan az insan bulunan, kalabal›k olmayan yer.
tesis: Yapma, kurma, temelini atma.

U
unsur: Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden
her biri.

V
veteriner: Hayvan hastal›klar› doktoru, baytar.

R
reflektör: Gece parlak görünen, trafikte güvenlik
amacıyla kullanılan bir araç.
rezerv: Yatağında ya da havzasında bulunduğu hesaplanan henüz işlenmemiş kömür, demir, petrol

Y
yapay uydu: Haberleflme, iletiflim vb. amaçlar için
gökyüzüne fırlatılan araç.
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