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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
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Her Sesin Bir Kayna¤› Vard›r
Ses Nas›l Oluflur?
Ses de Çevreyi Etkiler mi?

Karanl›kta Görebilir miyiz?
Ifl›k ve Ses

May›s ay›n›n son haftas›yd›. Çocuk balesinin y›l sonu gösterisi için herkes oldukça
heyacanl›yd›. Minik balerinler y›l boyunca çok çal›flm›fllard›. Gösteri salonu çok kalabal›kt›.
Az sonra, müzi¤in duyulmas› ve perdelerin aç›lmas›yla adeta görsel bir flölen bafllam›flt›.
Balerinler yerini al›r almaz sahnede bir renk cümbüflü meydana geldi. Etrafa saç›lan
›fl›k demetleri çok etkileyiciydi. Hoparlör sayesinde herkes müzi¤i rahatl›kla duyabiliyordu.
Balerinlerin hareketiyle uyumlu bir flekilde sahne ›fl›klar› da renk de¤ifltiriyor, gözleri
kamaflt›r›yordu.
Bu görsel flölen iki saatin sonunda bitmiflti. Minik balerinler salondaki seyircilerden
çok büyük alk›fl alarak sahneden indiler.
• Sahnede kullan›lan ›fl›k ve ses kaynaklar› nelerdir?
• Gösteride ›fl›k ve ses kaynaklar›n›n kullan›lmas›n›n sebebi ne olabilir? Bu
kaynaklar olmasayd› ne olurdu? Aç›klayal›m.
• Çevremizde ne tür ›fl›k ve ses kaynaklar› vard›r?
Akl›m›za ›fl›k ve ses ile ilgili daha farkl› sorular gelebilir. Hep birlikte bu
sorular›n cevab›n› bulmak için ünitemize bafllayal›m.

E. 1
s. 78
E. 2
s. 79
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A. IfiIK

1

Karanl›kta Görebilir miyiz?

Anahtar Kavramlar
• karanl›k
• ›fl›k
• ›fl›k kayna¤›

Zeynep, ailesi ile birlikte akflam yeme¤i
yerken aniden elektrikler kesilir. Annesi Zeynep’e:
- K›z›m oturma odas›ndaki dolab›n çekmecesinde el feneri ve mumlar olacakt›, onlar› getirir
misin, der.
Zeynep karanl›kta yürümeye çal›fl›r. Bir yandan da annesine:
- Anneci¤im hiçbir fley göremiyorum. fiu an
nerede oldu¤umu bile bilmiyorum, diye yan›t verir.
Yukar›daki metne göre;
• Zeynep’in hiçbir fley görememesinin sebebi nedir?
• Annesi Zeynep’ten görebilmek için ne istemifltir?
• Daha önce biz de karanl›k bir ortamda kald›k
m›? Bu durumda ne yapt›k?
‹fllerimizi yapabilmek için bulundu¤umuz
ortam›n yeterince ayd›nlat›lm›fl olmas› gerekir.
Gündüz, günefl ›fl›nlar› bulundu¤umuz
ortam› ayd›nlat›r. Böylelikle etraf›m›zdaki her
fleyi net olarak görebiliriz. Akflam ise güneflin
batmas›yla bulundu¤umuz ortam karanl›k oldu¤u için varl›klar› net olarak görmemiz zorlafl›r ve
›fl›¤a ihtiyaç duyar›z. Örne¤in, gece kitap okumay› planl›yorsak bulundu¤umuz ortamda
mutlaka ›fl›k olmas› gerekir. fiimdi ›fl›¤›n görmeyi nas›l etkiledi¤ini yapaca¤›m›z etkinlikle
gözlemleyelim.
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Karanl›kta Görebilir miyiz?
Ifl›k ve Ses

1.

ETK‹NL‹K

Ayd›nl›k - Karanl›k

Birlikte Yapalım
• Bir arkadafl›m›z› s›n›f›n d›fl›na ç›karal›m.
• Ayakkab› kutusunun yan taraf›na içerisini görebilece¤imiz büyüklükte bir delik açal›m. Bunun için ö¤retmenimizden yard›m alal›m.
• Kutunun içine cisimlerimizden herhangi birini koyal›m
ve kapa¤›n› kapatal›m.

Bafllamak ‹çin
 ayakkab› kutusu
 çeflitli cisimler (tafl,
makas, kalem,
silgi vb.)

• D›flar›daki arkadafl›m›z› içeriye ça¤›ral›m.
Delikten içeri bakmas›n› ve kutudaki cismin
ne oldu¤unu söylemesini isteyelim.
• Kutunun kapa¤›n› kademe kademe açarak
›fl›¤›n içeri girmesini sa¤layal›m. Kutunun
içindeki cisimle arkadafl›m›z›n söyledi¤i
cismin ayn› olup olmad›¤›n› kontrol edelim.
• Kutunun içine di¤er cisimleri koyarak baflka arkadafllar›m›zla etkinli¤i birkaç kez
tekrarlayal›m.
Ne Oldu?
• Kutunun içindekileri hangi durumda görebildik? Neden?
Bulundu¤umuz ortamda ›fl›k miktar›
yeterliyse varl›klar› daha net görebiliriz.
Çünkü görebilmek için ›fl›¤a ihtiyac›m›z
vard›r. Ifl›¤›n yetersiz oldu¤u ortamlarda
varl›klar› net göremeyece¤imizden farkl›
alg›layabiliriz. Bu durum bazen yan›lmam›za neden olabilir.

Stadyumlarda gece maçlar›n›n
kolay yap›lmas› için ayd›nlatma
araçlar› kullan›l›r.

B‹LG‹
B
L
DAMLASI
AM L A
Denizlerde derinlere inildikçe
günefl ›fl›¤› bu noktalara kadar
ulaflmad›¤› için azal›r ve ortam
giderek karanl›k olur.

Maden ocaklar›nda
çal›flan iflçiler
baretlerindeki ›fl›k ile
önlerini ayd›nlat›rlar.

E. 3
s. 79

Sürücüler gece yolculuk
yapabilmek için taşıtların
farlarını yakarlar.
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Yeryüzünde hayat›n devam› için günefl ›fl›¤›
gereklidir. Bitkiler, besin ve oksijen üretebilmek
için günefl ›fl›¤›n› kullan›rlar. Ifl›k, canl›lar›n yaflam
kayna¤›d›r.
Ifl›¤›n çok fazla olmas› hâlinde zararlar› da söz
konusu olabilir. Fazla ›fl›k gözlerimizi kamaflt›r›r ve
bundan rahats›z oluruz. Kuvvetli ›fl›k yayan cisimlere,
örne¤in günefle ç›plak gözle bakmam›z, göz sa¤l›¤›m›z› olumsuz etkiler.

Çevremizdeki Ifl›k Kaynaklar›
Havan›n aç›k ve bulutsuz oldu¤u bir gecede ormanda yürüyüfl
yapt›¤›m›z› varsayal›m. Bu yürüyüfl
s›ras›nda etraf›m›z› görmemizi sa¤layan nedir? Hava aç›k ve bulutsuz
olmasayd› bu yürüyüflü kolayca yapabilir miydik? Çevremizdeki ›fl›k
kaynaklar›n› gözlemleyerek gözlemlerimizi arkadafllar›m›zla paylaflal›m.
Gündüz, varl›klar› Günefl’in yayd›¤› ›fl›k sayesinde görürüz. Günefl
batt›ktan bir süre sonra görebilmek
için ›fl›k kaynaklar›n› kullan›r›z. Çevremizde ne tür ›fl›k kaynaklar› vard›r?

Y›ld›zlar geceleri efrafa ›fl›k saçar. Gündüz günefl ›fl›klar› daha güçlü oldu¤u için di¤er y›ld›zlar›
göremeyiz.

Varl›klar› görebilmemiz için ›fl›k kayna¤›ndan ç›kan ›fl›klar›n varl›klara çarparak gözümüze gelmesi gerekir. Görme organ›m›z
olan göz, ›fl›¤› alg›layarak görmemizi sa¤lar. Eski ça¤larda yaflayan insanlar ›fl›¤›n
gözlerden ç›kt›¤›na inan›rlard›. Ancak gözümüz bir ›fl›k kayna¤› de¤ildir.
Her ›fl›k bir kaynaktan gelir. Ifl›k yayarak
çevresini ayd›nlatan her fley ›fl›k kayna¤›d›r.
Dünya’n›n en büyük ›fl›k kayna¤› Günefl’tir.
Y›ld›zlar, flimflek, ampul, mum ve atefl böce¤i ›fl›k kaynaklar›na örnek olarak verilebilir.
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IŞIK KAYNAKLARI
Doğal Işık Kaynakları

Yapay Işık Kaynakları

Bir y›ld›z olan Günefl, Dünya’m›z›n
hemen hemen tüm ›fl›k enerjisi ihtiyac›n›
karfl›lar. Günefl gibi insanlar taraf›ndan
üretilmemifl, kendili¤inden ›fl›k yayan
Günefl
Meflale
cisimlere do¤al ›fl›k kaynaklar› ad› verilir. Do¤al ›fl›k kaynaklar›, yap›lar›na ba¤l›
olarak sürekli ›fl›k yayabilir. Y›ld›zlar, ya¤murlu havalarda çakan flimflek de do¤al ›fl›k kaynaklar›d›r.
fiimflek

‹nsanlar karanl›kta etraflar›n› görebilmek için çeflitli ayd›nlatma araçlar› kullan›rlar. ‹nsanlar›n bu amaçla ürettikleri
›fl›k kaynaklar›na yapay ›fl›k kaynaklar› ad› verilir. Ampul,
mum, gaz lambas›, meflale ve kandil yapay ›fl›k
kaynaklar›ndand›r.

Gaz
Lambas›

Ampul

Y›ld›zlar

Her ›fl›k kayna¤›n›n parlakl›¤› ayn› de¤ildir. Kullan›m alanlar›na göre parlakl›klar› farkl›
yapay ›fl›k kaynaklar› gelifltirilmifltir. Yukar›daki flemada verilen yapay ›fl›k kaynaklar›ndan
hangisinin en parlak oldu¤unu söyleyebiliriz?

B‹LG‹
B
L
DAMLASI
AM L A
Yaz gecelerinde atefl böcekleri yap›lar›nda gerçekleflen baz› olaylar sayesinde etraflar›na ›fl›k saçar.
Böylece düflmanlar›n›n kendilerine zarar vermesine
engel
olurlar.
e
Do¤ada baz› mantar türleri ve denizin derinliklerinde yaflayan kimi bal›klar ›fl›k yayd›klar› için do¤al
›fl›k kaynaklar›d›r.

Biz de parlak cisimleriz. Acaba bizler de birer ›fl›k
kayna¤› m›y›z?

E. 4
s. 80

Peki çevremizde parlayan her fley ›fl›k kayna¤› m›d›r? Bu
sorunun
sorunu cevab›n› yapaca¤›m›z bir etkinlikle ö¤renelim.
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2.

ETK‹NL‹K

Parlayan Herfley Ifl›k Kayna¤› m›d›r?

Birlikte Yapalım
• S›n›f›m›zda veya laboratuvarda karanl›k ortam olufltural›m.
• Getirdi¤imiz cisimleri bu karanl›k ortamda gözlemleyelim.
• S›ras›yla cisimlerin her birini el feneriyle ayd›nlatarak
tekrar gözlemleyelim.
• Gözlemlerimizi defterimize not edelim.
Ne Oldu?

Bafllamak ‹çin
 el feneri
 alüminyum folyo
 kafl›k
 ayna

• Cisimler karanl›kta çevrelerine ›fl›k yayd› m›?
• Cisimleri ayd›nlatt›¤›m›zda ne oldu?
Çevremizdeki baz› varl›klar, ortamda bulunan baflka ›fl›k kaynaklar›n›n etkisiyle ›fl›k yay›yormufl gibi görünürler. Örne¤in, Ay ›fl›k
yay›yormufl gibi görünse de bir ›fl›k kayna¤› de¤ildir. Günefl’ten ald›¤›
›fl›kla ayd›nlan›r ve parlak görünür.
Alüminyum folyo, ayna, kafl›k, reflektör
ve trafik levhalar› gibi cisimler de ›fl›k kayna¤›
de¤illerdir. Bu cisimleri görebilmemiz için
üzerlerine ›fl›k düflmesi gerekir. Üzerlerine
›fl›k düfltü¤ünde parlak görünen bu cisimlere
ayd›nlat›lm›fl cisimler denir.
Bulutsuz bir gecede gökyüzüne bakt›¤›m›zda birçok gök
cismi görürüz. Y›ld›zlar kendileri ›fl›k ürettikleri için parlak
görünürler. Gezegenler ise bir ›fl›k kayna¤› olmay›p günefl
›fl›¤› sayesinde parlak görünürler. Bu gök cisimlerinden
›fl›klar› titreflerek görünenlerin y›ld›zlar; titreflmeden sürekli
parlak görünenlerin ise gezegen veya uydular oldu¤unu söyleyebiliriz.
Alüminyum folyo

E. 5
s.81

ARAfiTIRALIM, HAZIRLANALIM
Günefl batt›ktan sonra Ay’› neden daha iyi görebiliyoruz?
Karanl›kta fark edilebilmek için giysilerimizin aç›k renkli veya parlak olmas›na dikkat
etmeliyiz. Özellikle geceleri görev yapan trafik polisleri, temizlik iflleri yapan görevliler
sürücüler taraf›ndan kolay fark edilebilecek flekilde giyinmektedir.
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Ifl›k Enerji midir?
Suyla doldurdu¤umuz iki bardaktan birini gölgeye,
di¤erini günefl ›fl›¤›n› do¤rudan alan bir yere b›rakt›¤›m›z›
düflünelim. Bir süre sonra bardaklardaki sulardan hangisi
daha s›cak olur?
Günefl ›fl›¤›n›n zamanla giysilerinizi soldurdu¤unu gözlemlediniz
mi? Cisimler üzerinde bu de¤iflimlere yol açan etki ›fl›k enerjisidir.
Ifl›¤›n sahip oldu¤u enerji, maddelerin de¤iflimine yol açabilir.

Ifl›ktan
Koruyunuz

‹laç fliflelerinin üzerinde “Ifl›ktan Koruyunuz!” uyar›s›n› gördünüz
mü? Bu uyar›n›n nedeni ne olabilir?
Ifl›¤›n maddeler üzerindeki etkileri ile ilgili baflka hangi örnekleri
verebiliriz?

KEND‹M‹Z‹ DE⁄ERLEND‹REL‹M
Afla¤›da birbiri ile ba¤lant›l› cümleler verilmifltir. Bu cümlelerin do¤ru ya da
yanl›fl oldu¤una karar vererek ilgili ok yönünde ilerleyelim. Her karar›m›z bir sonraki
aflamay› etkileyece¤inden verece¤imiz cevaplarla farkl› yollardan sekiz ayr› ç›k›fla
ulaflabiliriz. Do¤ru ç›k›fl› bulal›m.

D

Varl›klar› karanl›kta
net olarak görebilmemiz için ›fl›¤a
ihtiyac›m›z vard›r.

Kuvvetli ›fl›k yayan
cisimlere ç›plak gözle
bakmak tehlikelidir.

Ay, Dünya’m›z›
ayd›nlatan bir ›fl›k
kayna¤›d›r.

D
Y›ld›zlar do¤al
›fl›k kayna¤›d›r.

D
1. ç›k›fl

Y
2. ç›k›fl

Y

Y

D

Ifl›k bir enerji
türüdür.

D
3. ç›k›fl

Y
4. ç›k›fl

Alüminyum folyo
ve ayna ›fl›k
kaynaklar›na örnek
verilebilir.

D
5. ç›k›fl

Y
6. ç›k›fl

Y
Ampul ve mum
do¤al ›fl›k
kayna¤›d›r.

D
7. ç›k›fl

Y
8. ç›k›fl
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Geçmiflten Günümüze Ayd›nlatma

Anahtar Kavramlar
• ayd›nlatma
• ayd›nlatma
teknolojileri
• tasarruf
E. 6
s. 81

ESKİ VİTRİNLER
leDemirlibahçe Mahal
n Ali
ssinde dükkânı buluna
teknoaamca hızla gelişen
ayakta
loji nedeniyle artık
ştığını
kalabilmesinin zorla
dikkasöyledi. Müşterilerin
yararteknolojilerinden de
a
m
t
at
l
nl
dı
d
ay
in
iç
ek
tini çekebilm
ırmak
n bir görünüş kazand
er
od
m
ha
da
a
ın
ân
lanarak dükk
istediğini ifade etti.

ZAMANE VİTRİNLERİ
Aydınlatma
teknolojisindeki
son gelişmeler vitrinlerde hemen
göze çarpıyor. Geliflen aydınlatma
teknolojisi sayesinde mağazalarda
müşterilere farklı ve ilgi çekici bir
ortamda alışveriş yapma imkânı
sunuluyor. Bu aydınlatma sayesinde
ürünler daha dikkat çekici hâle getirilerek satışın artırılması hedefleniyor.

Günümüzde ayd›nlatmayla ilgili bize s›radan gelen birçok teknolojik geliflme, geçmiflte insanlar›n hayat›n› kolaylaflt›ran büyük kefliflerdi. Yukar›daki gazete haberlerine
göre;
• Geçmiflten günümüze kadar kullan›lan ayd›nlatma araçlar› nelerdir?
• Ayd›nlatma teknolojisinde de¤iflimler olmufl mudur? Nas›l?
Gelin yapaca¤›m›z bir etkinlikle ayd›nlatma teknolojilerinin geliflimini ve bu geliflimin
insanlara sa¤lad›¤› kolayl›klar› araflt›ral›m.

132

Geçmiflten Günümüze Ayd›nlatma
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Ayd›nlatman›n Dünü, Bugünü ve Gelece¤i

Araflt›rma Sorular›
• Geçmiflte insanlar bulunduklar› ortam› ayd›nlatmak için hangi araçlardan
faydalan›yorlard›?
• Günümüzde ne tür ayd›nlatma teknolojileri kullan›lmaktad›r?
• Gelecekte ayd›nlatma teknolojileri ile ilgili ne tür geliflmeler olabilir?
Birlikte Yapalım
• Dörder kiflilik gruplar olufltural›m.
• Yukar›da verilen sorular›n cevab›n›, çeflitli kaynaklardan araflt›ral›m.
• Araflt›rma sonucunda ulaflt›¤›m›z bilgileri defterimizde oluflturaca¤›m›z çizelgeye
kaydedelim (Örnek çizelge afla¤›da verilmifltir.).
Ayd›nlatma Teknolojileri
Geçmiflte

Günümüzde

Gelecekte

Meşale

Floresan lamba

Güneş enerjisiyle çalışan
lamba

Ne Oldu?
• Geçmiflte kullan›lan ayd›nlatma teknolojileri ile günümüzde kullan›lan ayd›nlatma
teknolojilerinin benzerlik ve farkl›l›klar› nelerdir?
• Günümüzde kullan›lan ayd›nlatma araçlar›ndan hangisini tercih etmeliyiz? Neden?
• Gelecekte ayd›nlatma teknolojileri ile ilgili ne tür araçlar üretilebilir? Bu konudaki
düflüncelerimizi defterimize yazal›m.
Geçmifl y›llarda kullan›lan ayd›nlatma teknolojileriyle günümüzde kulland›¤›m›z
teknolojilerin oldukça farkl› oldu¤unu söyleyebiliriz.
Çok eski y›llarda insanlar›n tek ›fl›k kayna¤› Günefl’ti. Geceleri ayd›nlanmak için ay ›fl›¤›ndan faydalan›rlard›. Zaman içinde
tafllar› birbirine sürterek elde ettikleri k›v›lc›mlarla atefl yakmay›
baflard›lar. Atefli keflfeden atalar›m›z, onu yaln›z ›s›nmak için de¤il,
geceleri güvende olmak için de kulland›lar. Ateflin keflfi, insanlar›n
ayd›nlatma konusunda yenilikler yapmas›n› da beraberinde getirdi.
‹nsanlar ayd›nlanmak için önceleri ç›ra, meflale kulland›lar. Ya¤lar›n yak›lmas›yla ›fl›k
elde edilebildi¤ini keflfettikten sonra oyulmufl tafllar›n içine hayvan ya¤lar›n› doldurarak
yapt›klar› kandilleri ayd›nlatmada kulland›lar.
‹lerleyen zamanlarda gaz lambas› ve mum gibi farkl› ›fl›k kaynaklar› kullanmaya
bafllad›lar. Bu ayd›nlatma araçlar› kullan›ld›klar› dönemlerde birer teknoloji ürünüydü.
Ancak, bunlardan sa¤lanan ›fl›k çok yetersizdi. Bir yerden baflka bir yere tafl›nmalar› zor
oldu¤undan kullan›m kolayl›¤›na da sahip de¤illerdi. Zaman içinde insanlar karanl›ktan
kaynaklanan sorunlar› çözmek için düflünceler ürettiler. Bilim insanlar›, ak›l ve bilim
k›lavuzlu¤unda araflt›rmalar yaparak yeni ayd›nlatma araçlar› gelifltirdiler. fiimdi geçmiflten günümüze ayd›nlatma teknolojilerinin geliflimini ö¤renelim.
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E. 7
s. 82

E. 8
s. 82

Geçmiflten Günümüze Ayd›nlatma
Ifl›k ve Ses

Bugün sahip oldu¤umuz imkânlar›, yaflamlar› boyunca yeni bulufllar için u¤rafl veren
bilim insanlar›na borçluyuz. Geçmiflte meflalelerin, kandillerin ve gaz lambalar›n›n ayd›nlatt›¤› tüm mekânlar bugün modern tasar›ml› ayd›nlatma araçlar›yla ›fl›kland›r›lmaktad›r.
Günümüzde çevre dostu, estetik, sa¤l›k sorunlar›na yol açmayan, az enerji tüketen ›fl›k
kaynaklar› üretmek için bilim insanlar› çal›flmalar›na devam etmektedirler.
Giderek artan nüfusla birlikte enerji kaynaklar› h›zla tükenmekte ve enerji üretim
fiyatlar› artmaktad›r. Bu durum; insanlar›, enerjiyi verimli kullanma konusunda daha
dikkatli olmaya zorlamaktad›r. Bundan dolay› insanlar daha az enerji tüketen ampuller
kullanmay› tercih etmektedirler.
Ampullerin özelliklerini kendilerinden dinlemeye ne dersiniz?

Elektrik enerjisinin çok az miktar›n› ›fl›k enerjisine
çevirebilirim. Bu yüzden enerji tasarrufu sa¤layamam.
Ayr›ca, çok uzun bir ömre de sahip de¤ilim.
Ampul

Elektrik enerjisinin büyük miktar›n› ›fl›k enerjisine çevirebilirim. Az enerji tüketti¤im için oldukça tasarrufluyum. Ayr›ca
uzun bir ömre sahibim.
Evimizde hangi ampulü kullanmay› tercih ediyoruz? Neden?

B‹LG‹
B
‹LG‹ DAMLASI
AMLA
A I

Enerji tasarruflu
ampul

Enerji tasarruflu ampullerin içinde bulunan gaz sa¤l›¤›m›z için zararl›d›r. Bu ampullerin k›r›lmas› durumunda ortamdaki havay› solumadan oday› havaland›rmal›y›z.
Halojen ve LED lambalar ayd›nlatma teknolojilerinde kullan›lmaktad›r. Uzun ömürlü
olduklar› ve enerjiden tasarruf sa¤lad›klar› için
ekonomik olmalar›yla dikkat çekmektedirler.
Halojen lamba
Yak›n gelecekte LED lambalar›n ayd›nlatma
LED lamba
teknolojilerindeki kullan›m›n›n daha çok
yayg›nlaflmas› beklenmektedir. Ancak günümüzde LED lambalar, ayd›nlatma E. 9
gücü bak›m›ndan henüz floresan lambalarla yar›flamamaktad›r.
s. 83
Foto¤rafç›l›k, mimarl›k ve ›fl›k tasar›mc›l›¤› gibi mesleklerde çal›flanlar,
E. 10
ayd›nlatma teknolojilerinin geliflimiyle yak›ndan ilgilenirler. Bu mesleklerde
s. 83
ayd›nlatma teknolojilerinin iyi kullan›lmas› çok önemlidir. Ayd›nlatma teknolojileri ilerledikçe bu mesleklerde çal›flan kiflilerin daha baflar›l› ifller ortaya ç›karmalar›
kaç›n›lmazd›r.
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Yaflam›m›z› Etkileyen Ayd›nlatma
Günümüzde
aydınlatma
teknolojilerinin
gelişimi hayatımızı ne şekilde etkilemiştir?
Birçok alanda oldu¤u gibi son y›llarda ayd›nlatma teknolojilerinde de büyük geliflmeler
olmufltur. Ayd›nlatma teknolojileri toplum yaflam›n› olumlu yönde etkileyerek yaflam kalitemizi
yükseltmifltir.
‹leri ayd›nlatma teknolojilerinden hastanelerde
y
yararlan›lmaktad›r.
Fabrikalar geceleri üretimlerine
ara vermeden devam etmektedir. Ayd›nlatma
teknolojileri bu kadar geliflmeseydi geceleri uçaklar havaalan›na inifl yapabilir miydi? Bugün art›k
evlerimiz, caddelerimiz, stadyumlar›m›z vb. ayd›nlat›larak neredeyse gecelerimiz gündüze dönmüfltür. Ayd›nlatma araçlar› olmasayd› yaflam›m›z nas›l olurdu? Görüfllerimizi arkadafllar›m›zla s›n›fta paylaflal›m.
Ayd›nlatma teknolojileri sanat eserlerinin ve tarihî binalar›n iç ve d›fl yüzeylerinin
›fl›kland›r›lmas›nda da kullan›l›r. Ayd›nlatma teknolojilerinin kullan›m› bu yap›lara, özellikle
geceleri ilgi çekici ve hofl görünümler kazand›rmaktad›r. An›tkabir de benzer flekilde
ayd›nlatma teknolojilerinden yararlan›larak ›fl›kland›r›lmaktad›r.

E. 11
s. 84
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Uygun Ayd›nlatma Nas›l Olmal›d›r?
Resimdeki odan›n ayd›nlatmas› nas›ld›r? Peki biz çal›fl›rken odam›z› nas›l ayd›nlat›yoruz?
Oturdu¤umuz veya çal›flt›¤›m›z ortamlarda ›fl›¤›n do¤rudan gözümüze gelmesi
göz sa¤l›¤›m›z› olumsuz etkiler. Gere¤inden fazla ya da az ›fl›k ise görmemizi zorlaflt›r›r ve k›sa sürede yorulmam›za neden olur. Bu da verimli ders çal›flmam›z›
engeller.
Göz sa¤l›¤›m›z› korumak için lamban›n ›fl›¤›n›n normal parlakl›kta olmas›na
ve ›fl›¤›n sol arkadan gelmesine dikkat etmeliyiz.
Göz sa¤l›¤›m›z için televizyonu çok yak›ndan seyretmemeli, uzun süre bilgisayar
bafl›nda oturmamal›y›z. Çok parlak ›fl›klar gözümüze zarar verir. Güneflli günlerde
gözümüzde günefl gözlü¤ü olsa bile günefle do¤rudan bakmak tehlikelidir.
Ayd›nlatma araçlar›n› do¤ru ve tasarruflu kullanmak aile ve ülke ekonomisi için büyük
önem tafl›maktad›r.
E. 12
s. 85
Ayd›nlatmada kullan›lan ›fl›¤›n parlakl›¤›, ayd›nlatma arac›n›n çeflidi önemlidir. Uygun
ayd›nlatma için ampulün verdi¤i ›fl›¤›n yeterince parlak olmas› gerekir. Ayn› zamanda
ayd›nlatma için yap›lan harcama da önemlidir. Enerji tasarrufu aç›s›ndan ›fl›¤a az
gereksinim duyulan yerlerde daha az ›fl›k veren ampuller tercih edilmelidir.
Park ve sokak ayd›nlatmalar›nda kullan›lan ›fl›k kaynaklar› ortama uygun flekilde
yerlefltirilerek ›fl›k, ayd›nlat›lacak ortamlara yönlendirilmelidir. Gökyüzüne ve uygun olmayan yerlere yönlendirilen ›fl›k, enerji israf›na neden olur. Bu durum aile bütçemize ve ülke
ekonomisine zarar verir.
Ayd›nlatma araçlar›n›n tasarruflu kullan›m› için daha baflka neler yapabiliriz? Bu
konudaki düflüncelerimizi arkadafllar›m›zla paylaflal›m.

HEM GÖZÜMÜZE HEM DE CEBİMİZE, ZARARI HEPİMİZE!
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E. 13
s. 86

OKUMA PARÇASI
Filaman
AMPULÜN KEfiF‹
Modernleflmeyle beraber Swan (S›ven)
ve Edison (Edis›n)’›n 1879’da ampulü icat
etmesiyle ayd›nlatma teknolojisinde bir devrim yaflanm›flt›r.
Swan, 1848’de kömürlefltirilmifl kâ¤›ttan yapt›¤› 31 Ekim 1828’de do¤an
ilk filaman›, havas› boflalt›lm›fl bofl bir tüp içine yer- Swan karbon filamanl›
elektrik ampulünü
lefltirerek deneylere bafllam›flt›r.
gelifltirmifltir.

Edison, ampulü icat etmek için asistan›yla birlikte iki binden fazla maddeyi çal›flmalar›nda denemifl fakat sonuç alamam›flt›r. Denemeleri baflar›s›z
olsa da o çal›flmalar›ndan asla vazgeçmemifltir.

Swan’in 1878’de karbon filamanl› ampulü yapmas›ndan sonra Edison da günümüzde kulland›¤›m›z ampulü gelifltirmifltir. Bu geliflmelerden
sonra Swan ve Edison kurduklar› flirkette ortak
çal›flmalar›na devam etmifllerdir. Onlar›n bu çal›fl- 1841’de do¤an Edison
dünyan›n büyük
malar› insanl›¤a büyük hizmettir.
mucitlerinden biridir.

KEND‹M‹Z‹ DE⁄ERLEND‹REL‹M
Aşağıdaki sorular›n cevaplar›n› defterimize yazalım.
Geçmiflten günümüze ayd›nlatma teknolojileriyle ilgili olarak numaraland›r›lm›fl
kutucuklarda verilen foto¤raflar› inceleyelim. Sorular› bu foto¤raflara göre
cevaplayal›m (Her foto¤raf birden fazla soruyla ilgili olabilir.).

1

2

Meflale

3

Floresan
lamba

4

Kandil

5
Enerji
tasarruflu
ampul

6

Mum

7

Gaz
lambas›

8

Ampul

Halojen
lamba

1. Kutucuklardan hangilerinde geçmiflte kullan›lan ayd›nlatma araçlar› verilmifltir?
2. Kutucuklardan
verilmifltir?

hangilerinde

günümüzde

kullan›lan

ayd›nlatma

araçlar›

3. Ayd›nlatma için kutucuklardaki araçlardan hangilerini tercih etmeliyiz? Neden?
4. Geçmiflte kulland›¤›m›z ayd›nlatma araçlar›yla bugün kulland›¤›m›z ayd›nlatma
araçlar› aras›ndaki farkl›l›klar nelerdir?
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Ifl›k Çevreyi Etkiler mi?
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3

Ifl›k Çevreyi Etkiler mi?

Deniz kaplumba¤alar›n›n yaflam alanlar›na, Akdeniz
sahillerinin baz› bölgelerinde rastlanmaktad›r. Haziran
ay›nda difli deniz kaplumba¤alar› yumurtalar›n› sahillerin
tenha köflelerindeki kumsallarda açt›klar› çukurlara
gömerler. Yavrular, iki ayl›k kuluçka döneminden sonra,
güneflin kavurucu etkisinden korunmak için geceleri
yumurtadan ç›kar. D›flar›ya ç›kmay› baflarm›fl avuç içi büyüklü¤ündeki bir deniz
kaplumba¤as›n›n tek hedefi denize ulaflmakt›r. Denize ulaflabilmek için ›fl›¤a yani sular›n
üzerindeki p›r›lt›lara yönelirler. E¤er çevrede çok fazla yapay ›fl›k kayna¤› varsa deniz
yerine karaya do¤ru, baflka bir deyiflle kendi ölümlerine do¤ru giderken görebilirsiniz
onlar›. Üreme alanlar›ndaki yapay ›fl›k kaynaklar›n›n çok olmas› hâlinde yavru deniz
kaplumba¤alar› denize giden yolu bulamaz ve ölür. Bu yüzden yumurtadan ç›kan binlerce
yavrudan yaln›zca birkaç› denize ulaflabilmektedir.
Anahtar Kavram
• ›fl›k kirlili¤i

Yapay ›fl›k kaynaklar›n›n olumsuz etkiledi¤i baflka canl›lar da var m›d›r? Bu olumsuz
etkileri azaltmak için neler önerilebilir? fiimdi yapaca¤›m›z bir etkinlikle çevremizdeki
ayd›nlatma sistemlerini inceleyelim.
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Hayat›m›zdaki Ayd›nlatmalar

Birlikte Yapalım
• Ayd›nlatma ile ilgili ‹nternetten, gazete ve dergilerden
buldu¤umuz görselleri s›n›fa getirelim.
• Afla¤›daki foto¤raflar ve kendi getirdi¤imiz görselleri
inceleyelim.
• Görsellerdeki ayd›nlatmalar›n hangi amaçlarla yap›ld›¤›n› belirleyelim.

Bafllamak ‹çin
 geceleri yap›lan
ayd›nlatma
uygulamalar›
ile ilgili çeflitli
görseller

• Görsellerdeki ayd›nlatmalar›n gerekli olup olmad›¤›n›
arkadafllar›m›zla tart›flal›m.

Ne Oldu?
• Getirdi¤imiz görsellerle yukar›da verilen foto¤raflar›n benzer ve farkl› yönleri
nelerdir? Aç›klayal›m.
• Geceleyin, sayfadaki görsellere benzer ortamlarda bulundu¤umuzda ayd›nlatmadan nas›l etkileniriz?
Geceleri ayd›nlatma yapmak için pek çok sebebimiz olabilir. Daha iyi görebilmek,
yaflad›¤›m›z ortam› güzellefltirmek, kendimizi daha güvende hissetmek ve reklam amac›yla da ayd›nlatma yapar›z. Ancak hem ülkemizde hem de dünyada uygun olmayan pek
çok gece ayd›nlatmalar› vard›r. Bu bilinçsiz uygulamalar ne yaz›k ki h›zla artmaktad›r.
Çevreyi olumsuz yönde etkileyen kötü ayd›nlatmalar ›fl›k kirlili¤ine yol açmaktad›r.
Ifl›k kirlili¤i, yanl›fl yerde, yanl›fl zamanda, yanl›fl miktarda ve yanl›fl yönde yap›lan
ayd›nlatmalard›r. Bu durum ayn› zamanda büyük enerji kayb›na neden oldu¤undan bofla
giden para demektir. Cadde, sokak ve evlerimizi ›fl›k kirlili¤ine yol açmayacak flekilde
ayd›nlatmal›y›z.

ARAfiTIRALIM, HAZIRLANALIM
E. 14
s. 87
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Ifl›k kirlili¤inin yaflam›m›za ve do¤al hayata verdi¤i
olumsuz etkileri araflt›ral›m. Bu etkileri ve çözüm önerilerimizi ifade edece¤imiz bir poster haz›rlayal›m. Haz›rlad›¤›m›z
posteri arkadafllar›m›za sunal›m.

Ifl›k Çevreyi Etkiler mi?
Ifl›k ve Ses

Afla¤›da verilen flekillerdeki ayd›nlatmalar› inceleyelim.

E. 15
s. 88
Ifl›k kirlili¤ine en çok cadde ve sokak ayd›nlatmalar› neden olmaktad›r. Güvenli¤imiz ve
iyi görebilmemiz için gece ayd›nlatmas›n›n önemi, herkesin kabul etti¤i bir gerçektir. Ancak
›fl›¤›n do¤ru ayd›nlatma kurallar›na göre gerekti¤i yerde ve miktarda kullan›lmas› gerekir.
Günümüzde ›fl›k kirlili¤ini önlemek için çeflitli uygulamalar yap›lmaktad›r. Örne¤in, baz›
sokak ayd›nlatmalar›nda kullan›lan sistemler gün ›fl›¤›na ba¤l› olarak çal›fl›r. Akflam hava
karard›¤›nda lambalar kendili¤inden yanar, hava ayd›nland›¤›nda ise yine kendili¤inden
söner. Yine baz› binalar›n kap› girifllerine yaklafl›ld›¤›nda otomatik olarak yanan lambalar
vard›r. Bu lambalar hareket etti¤imizde yanar ve bir süre sonra kendili¤inden söner.
Bu uygulamalar ›fl›k kirlili¤inin azalmas›na büyük katk› sa¤lar. Unutmayal›m ki yanl›fl
ayd›nlatma bofla giden servettir.
Ifl›k kirlili¤inin önüne geçmek için bilim insanlar› çal›flmalar›n› sürdürmektedir. Bu
konuda herkese görev düflmektedir. Ifl›k kirlili¤inin ortadan kald›r›lmas› için önlemler
al›p yeni düflünceler üretebiliriz. Bunun için ayd›nlatma kurallar›na uymal›, çevremizdeki
yanl›fl ve rahats›z eden uygulamalar› ilgililere bildirmeliyiz. Ifl›k kaynaklar›n› gereksiz yere
kullanmamal›y›z. Zaman ayarl› reklam ve ilan panolar›nda fazla ›fl›kland›rma yapmaktan
kaç›nmal›y›z.
E. 16
B‹LG‹
B
L
DAMLASI
AMLA
A
s. 88

Güçlü ›fl›k veren sokak lambalar›n›n alt›ndaki a¤açlar, afl›r› ›fl›k ald›¤›
için di¤er a¤açlara göre daha erken yaprak döker.
KEND‹M‹Z‹ DE⁄ERLEND‹REL‹M
Aşağıdaki sorular›n cevaplar›n› defterimize yazalım.
1. Ifl›k kirlili¤inin olumsuz etkileri nelerdir? Örneklerle aç›klayal›m.
2. Ifl›k kirlili¤ini azaltmak için neler yapmal›y›z?
3. Foto¤raflardaki lambalardan hangileri sokak ayd›nlatmas›nda kullan›fll›d›r?
Nedenleriyle aç›klayal›m.

I.

II.

III.

IV.
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B. SES

1

Anahtar Kavramlar
• yapay ses kaynağı
• doğal ses kaynağı

Her Sesin Bir Kayna¤› Vard›r
Güneflli bir tatil sabah›nda kufllar›n flark› söylerken
ç›kard›¤› c›v›l c›v›l sesler Buse’nin kula¤›na ulaflm›fl ve onu
derin uykusundan uyand›rm›flt›. Yata¤›ndan kalk›p üstünü
de¤ifltirdi. Kahvalt›s›n› yapmak için mutfa¤a gitti. Annesi
dinledi¤i flark›ya efllik ederek kahvalt›y› haz›rl›yordu.
H›zla kahvalt›s›n› yap›p arkadafllar›yla oyun oynamaya
kofltu. D›flar›da güzel bir bahar havas› vard›. A¤açlar›n
yapraklar› rüzgâr›n etkisiyle birbirine de¤erek güzel sesler
ç›kar›yordu.

• Hikâyede geçen sesler nelerdir?
• Çevresinde duydu¤u sesler Buse’yi nas›l etkiledi?
Hergün birbirinden farklı binlerce ses duyuyoruz. Doğduğumuz andan itibaren farklı
sesleri duyarak büyüyoruz. Sesler hayat›m›z›n bir parças›. Seslerin olmad›¤› bir dünyada
yaflasayd›k neler hissederdik? Peki hayat›m›zda bu sesler nas›l olufluyor? Sesleri birbirinden nas›l ay›rt ediyoruz?
fiimdi yapaca¤›m›z bir etkinlikle farkl› seslerin nas›l olufltu¤unu gözlemleyelim.
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Her Sesin Bir Kayna¤› Vard›r
Ifl›k ve Ses

5.

ETK‹NL‹K

Farkl› Sesler Olufltural›m

Birlikte Yapalım
• Eşit büyüklükteki cam şişelerden bir tanesini boş
bırakarak diğerlerini aşağıdaki şekillerde görüldüğü gibi
değişik miktarlarda suyla dolduralım.
• S›ras›yla flişelerin ağ›zlarına yandan güçlü bir şekilde
üfleyelim.
• Daha sonra sırayla şişelerin yan taraflar›ndan ayn› yere
kalemle vuralım.

Bafllamak ‹çin
 birbirleriyle ayn›
dört cam şişe
 su
 kalem

Ne Oldu?
• Şişelerden çıkan seslerde nasıl
bir farklılık oluştu?
• Bu farklılığın sebebi ne olabilir?
Çevremizde birçok farklı ses vardır. Etkinlik s›ras›nda biz de flifleler yard›m›yla farkl›
sesler elde ettik. Kulağımıza gelen her sesin bir kayna¤› vard›r. Örneğin, kuş, araba kornası,
kapı zili gibi ses çıkaran her madde bir ses kaynağıdır. Ses kaynakları birbirinden farklı
sesler çıkarırlar. Bir müzik aletinden çıkan sesle bir iş makinesinden çıkan ses birbirinden
çok farklıdır. Gelin hep birlikte ses kaynaklarını tanıyalım.

SES KAYNAKLARI
Doğal Ses Kaynakları

Yapay Ses Kaynakları

‹nsan ve hayvanların çıkardığı
sesler, rüzgârın uğultusu, gök gürültüsü, dalgaların sesi doğal seslerdir.
Bu sesleri üreten kaynaklar da doğal
ses kaynaklarıdır.
Müzik aletlerinden, çal›flan otomobil motorundan, fabrikalardan
çıkan sesler yapay seslerdir. Bu
sesleri üreten kaynaklar ise yapay
ses kaynaklarıdır. Doğal ve yapay
ses kaynaklarına çevremizden başka hangi örnekleri verebiliriz?
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Ses günlük yaşantımızda önemli bir rol oynamaktadır.
Çevremizdeki kişilerle iletişim kurabilmek ve sevincimizi,
üzüntümüzü başkalarıyla paylaşmak için sesimizi
kullanırız. Hayvanlar da bizim gibi sesle iletişim kurarlar.
Örneğin balina ve yunuslar çıkardıkları seslerle çok uzak
mesafelerden bile birbiriyle iletişim kurabilirler.
E. 17
s. 89

ARAfiTIRALIM, HAZIRLANALIM
‹şitme engelli insanlarla nasıl iletişim kurabileceğimizi
çeşitli kaynaklardan araştıralım. Araştırmadan elde ettiğimiz
bilgileri rapor hâline getirerek arkadaşlarımızla paylaşalım.

Ses Her Yönde Yay›l›r
Müzik dinlemek birçoğumuzun hoş vakit
geçirmesini sağlar. Müzik dinlemek için bazen bir
konsere bazen de bir müzik dinletisine gitmişizdir.
Böyle bir ortamda müzik aletinin sesini salonun her
yerinden iflitebilir miyiz? Peki, ses kaynağının yerini
yani yakınımızda m› uzağımızda m› olduğunu nasıl
belirleriz? Yapaca¤›m›z bir etkinlikle bu soruyu
cevapland›ral›m.

6.

ETK‹NL‹K

Ses Nereden Geliyor?

Birlikte Yapalım
• Bir arkadaşımızın gözlerini ba¤layal›m.
• Bir arkadaşımızdan da tahtan›n önünde flüt çalmas›n›
isteyelim.
• Daha sonra flüt çalan arkadafl›m›z›n yerini de¤ifltirmesini
isteyelim.
• Gözlerini ba¤lad›¤›m›z arkadafl›m›zdan flüt çalan arkadafl›m›z›n yerini tahmin etmesini isteyelim.
Ne Oldu?
• Gözleri kapalı olan arkadaşımız flüt çalan arkadaşımızın
yakınlığını ya da uzaklığını do¤ru tahmin edebildi mi?
• Flütün sesi sınıfta hangi yönlere yayıldı?
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Bafllamak ‹çin
 flüt
 mendil veya
eşarp

Her Sesin Bir Kayna¤› Vard›r
Ifl›k ve Ses

Ses kaynaklarını işitme duyumuzu kullanarak belirleriz. Bir arkadaşımız bize seslendiğinde sesin geldiği yöne bakarız. Hareket hâlindeki ses kaynaklarının yaklaştığını
veya uzaklaştığını da işitme duyumuzu kullanarak
anlarız.
Hareket eden bir ses kaynağın›n bize yaklafl›rken çıkardığı sesin arttığını, uzaklaşırken ise
azaldığını söyleyebiliriz. Örneğin, hareket hâlindeki
bir ambulans bize yaklaşırken sesin arttığını, uzaklaşırken de sesin azaldığını farketmişizdir.
Bir ses kaynağından çıkan ses her yöne yayılır. Sesin yayılmasını, suyun içine
atılan bir taşın oluşturduğu
halkalara benzetebiliriz. Ses
de suda oluşan halkalar gibi
her yönde yayılır. Durgun
suya atılan taşın suya değdiği noktada oluşan dalgalar daha sıkken bu noktadan
uzaklaşıldıkça dalgalar seyrekleşir. Sesi de buna benzer
bir şekilde, kaynağına yakın
olduğumuzda daha güçlü,
uzak olduğumuzda daha az
duyarız.

E. 18
s. 89

KEND‹M‹Z‹ DE⁄ERLEND‹REL‹M
Aşağıdaki sorular›n cevaplar›n› defterimize yazalım.
1. Çevremizdeki ses kaynakların› do¤al ve yapay olarak sınıflandıralım.
2. Ses nasıl yayılır? Örneklerle açıklayalım.
3. Hareketli bir ses kayna¤›n›n ç›kard›¤› sesi duymam›z, kayna¤›n yaklaflmas›ndan
ya da uzaklaflmas›ndan nas›l etkilenir?
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2

Ses Nas›l Oluflur?

Anahtar Kavramlar
• titreşim
• ses şiddeti
• ses kirliliği

Mucit Mert’in bu kadar gürültülü bir ortamda nasıl uyuduğunu merak ediyorum.
Birisi benim hakkımda bir
şey mi söyledi?

Ses çevremizdeki her yerdedir. Duyduğumuz sesler farklı ses kaynaklarından gelir.
Gürültü oluflturan sesler oldu¤u gibi çok yumuşak olan sesler de vardır. Oluşan seslerin
ortak bir özelliği var mıdır? Seslerin nasıl meydana geldiğini araştırmaya ne dersiniz?
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Ses Nas›l Oluflur?
Ifl›k ve Ses

7.

ETK‹NL‹K

Sesler Nas›l Olufluyor?

Birlikte Yapalım
• S›n›f›m›zda üç gruba ayr›lal›m ve afla¤›daki görevleri
yapal›m.
• Birinci Grup: ‹ki dosya kâ¤›d›n› üst üste gelecek şekilde
yanlardan tutalım. Ok işareti ile gösterilen noktadan iki
kâğıt parçasına doğru güçlü bir şekilde üfleyelim.
• ‹kinci Grup: Balonu şişirelim. Balonun ağzını iki yana
çekerek içindeki havayı yavaşça serbest bırakalım.

Bafllamak ‹çin
 2 tane dosya
kâ¤›d›
 balon
 plastik cetvel

• Üçüncü Grup: Plastik cetvelin bir ucunu
elimizle tutup masanın kenarına bastıralım.
Cetvelin masanın dışında kalan kısmını aşağı
doğru itip bırakalım.
Ne Oldu?
• Gruplar›n yapt›¤› etkinlikler sonucunda nas›l
sesler duyduk?
• Bu etkinliklerde sesin oluflumunu sa¤layan nedir?
• Farklı malzemeler kullanarak farklı sesler elde edebilir miyiz? Örnek verelim.
Çok popüler bir şarkının melodisinin, basketbol maçındaki kalabalığın çıkardığı gürültünün, etkinliğimizde oluşturduğumuz seslerin ortak bir özelli¤i vardır. Bu seslerin hepsi titreşimler sonucu oluşmaktadır. Sallama, üfleme, çekme, itme, vurma gibi etkilerle
cisimler titreşir. Davul, gitar, flüt gibi cisimlerdeki titreşimler sesi oluflturur ve ses havada
yayılarak kulağımıza gelir. Örne¤in, fliflirdi¤imiz balonu çal›flan bir radyo veya televizyonun
hoparlörüne yaklaflt›rd›¤›m›zda balonun titreflti¤ini görebiliriz.
Titreflen cisimlerin ses üretti¤ini telli bir müzik aletinin tellerine dokunduğumuzda çok
iyi gözlemleyebiliriz. Enstrüman›n tellerinin titreşimi sonucunda ses oluşur. Davul gibi vurmalı müzik aletlerinde deriye vurulduğunda deri titreşerek ses çıkar›r. Her titreşimin gözle
görülmediğini farketmişizdir. Örneğin, flüt, ney gibi üflemeli müzik aletlerinde ses, bu aletlerin içindeki havanın titreşmesiyle oluşur. Titreşen cisimlerin oluşturduğu her sesi duyamayabiliriz. Bu durum, o cismin ses üretmediği anlamına gelmez. Sadece titreşim hafif olduğu
için oluşan sesi duyamayız.
Peki, biz nas›l ses ç›kar›r›z? Örne¤in, konuşurken elimizi boğazımıza dokundurursak bir titreşim meydana geldiğini hissedebiliriz. Akciğerlerimizden gelen havanın gırtlağımızdaki ses tellerini
titreştirmesiyle ses çıkarırız. Ses tellerimiz ne kadar hızlı titreşirse
sesimiz o kadar yüksek çıkar.
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Gök gürlediğinde ya da jetler alçaktan uçtuğunda pencere camları titreşir ve ses
çıkar. Bazı opera sanatçıları çıkardıkları sesle bir bardağı kırabilirler. Bu örnekler sesin bir
enerjiye sahip olduğunu gösterir. Ses bir enerji türüdür.

ARAfiTIRALIM, HAZIRLANALIM
Karla kaplı yüksek dağlarda çığ oluşmaktadır. Bu doğa olayının
nedenlerini araştıral›m. Buldu¤umuz bilgileri arkadafllar›m›zla paylaflal›m.

Sesin İşitmedeki Önemi

Sizin duyamadığınız hangi
sesleri duyabilirim?

‹şitme organımız kulaktır. Ses ve
işitme birbirini tamamlayan iki kavramdır.
‹şitme için ses gereklidir. Ancak, kulaklarımızla her
sesi iflitemeyiz. Bir sesin işitilebilmesini sağlayan özellik
sesin şiddetidir. Ses şiddeti, kaynağından çıkan sesin
yüksek ya da düşük olmasıdır. Örneğin, yağmur yağarken oluşan sesin şiddeti düşük, trafikte arabaların
çıkardığı sesin şiddeti ise yüksektir. Her canlının
işitebileceği en düşük ses şiddeti farklıdır.
‹nsanlar, belirli şiddetteki sesleri duyabilirler.
Bazı hayvanlar ise insanların duyamadığı
birçok sesi duyabilir. Örneğin, yunus, yarasa
ve köpeklerin işitme duyuları çok gelişmiştir.
Tehlikeleri algılamak veya avlarını yakalamak
için bu özelliklerini kullanırlar. Köpekler deprem
öncesi meydana gelen titreşimleri de hissedebilir.
Köpeklerin düflük fliddetli sesleri duyabilme
özellikleri güvenlik amacıyla kullanılmaktadır.

B‹LG‹
B
‹L
LG‹ DAMLASI
AM L A I
Yarasalar›n görme duyular› zay›f
olmas›na ra¤men iflitme duyular› çokk
de
etli
geliflmifltir. Yarasalar ç›kard›klar› fliddetli
sesin cisimlere çarp›p geri dönmesiyle yönlerini
bulurlar. Bu sayede cisimlerin yerlerini kolayl›kla tespit ederler.
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Ses Nas›l Oluflur?
Ifl›k ve Ses

Uzaktan veya yakından televizyon izlerken duyduğumuz sesin şiddetinin farklı
olduğunu hepimiz biliriz. Ses kaynağına yaklaştıkça sesin şiddeti artarken ses kaynağından
uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır. Televizyonun sesini duyamadığımızda televizyona
yaklaşır veya sesini bir miktar açarız.
Kol saatimizi sesini duyabilmek için kulağımıza yaklaştıral›m. Kula¤›m›zdan uzaklaflt›rd›¤›m›zda saatimizin sesini duyabilir miyiz? Peki, sesin şiddeti ile uzaklık arasındaki
ilişkiye farklı örnekler verebilir miyiz?
Dosya kâğıdından rulo yapıp bir ucunu kulağımıza bir ucunu saatimize dayayalım. Saatin sesini
duymamız kolaylaştı mı? Bunun sebebi ne olabilir?

‹nsanların duyamayacağı şiddetteki seslerden
tıpta, petrol aramada ve yer kabuğunun incelenmesi
alanlarında yararlanılır. Kalp atışımızın sesini kendimiz
duyamayız. Çünkü bu ses insan kulağının işitemeyeceği düzeydedir. Stetoskop yapmayı öğrenmiştik.
Stetoskopla kalp at›fllar›m›z› dinleyebiliriz. Tıpta kullanılan ultrason cihaz›yla insan vücuduna duyamayacağım›z şiddette sesler gönderilir. Bu yöntemle iç
organların sağlıklı olup olmadığı tespit edilebilir. Hamile kad›nlar›n bebeklerinin sağlık durumu, cinsiyeti-nin
ne olduğu ultrason cihaz› ile öğrenilebilmektedir.

E. 19
s. 90

Sesin Şiddetini Değiştirebilir miyiz?
Bir sanatçının, binlerce kişiye konser verdiğini düşünelim. Sahneden uzakta bulunan dinleyicilere sanatçının
sesi nasıl ulaşır? Sanatçının ses şiddetini artıran araçlar
nelerdir?
Ses her yöne yayıldığında şiddeti giderek azalır. Sesin uzaktaki kişilere de ulaşabilmesi için şiddetinin arttırılması gerekir. Sesin şiddetine gürlük adı da verilir.
Konserlerde, çeşitli törenlerde kalabalık topluluklara sesi daha iyi duyurabilmek
için ses yükseltici araçlardan yararlanılır. Bu araçlardan en basiti megafondur. Megafon
sesin istenilen doğrultuda daha şiddetli yay›lmas›n› sağlar. ‹tfaiye, ambulans ve polis
araçlarında megafon kullanılır. Sesin şiddetini artırmak için kullan›lan bir di¤er araç da
mikrofondur. Mikrofon aracılığıyla hoparlöre gelen sesin şiddeti yükselerek çıkar. Şimdi
hep beraber yapacağımız bir etkinlikle daha iyi işitmemizi sağlayacak bir araç geliştirelim.
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Nasıl Daha İyi İşitiriz?

Anneannesi Elif’in söylediklerini duymakta güçlük çekmekteydi. Elif anneannesinin duyabilmesi için sesini yükselterek konuşuyordu. Bu durum bazen konuşmalarını
olumsuz etkiliyordu. Elif’in akl›na o anda fen ve teknoloji dersinde ses şiddetinin
arttırılabildiğini ö¤rendi¤i geldi. Birden çözüm yolunu bulmuştu! Daha iyi işitmeyi
sağlayacak bir araç geliştirmeye karar verdi.
Birlikte Yapalım
• Sınıfımızda 4-5 kişilik gruplar oluşturalım. Aracımızı geliştirebilmek için aşağıda
verilen adımları takip edelim.
1. Adım: Daha iyi işitmemizi sağlayacak bir araç geliştirebilmek için araştırmalar
yapalım. Geliştirebileceğimiz araçlar üzerinde düşünelim ve tüm önerilerimizi yazalım.
2. Adım: Grup olarak önerilen araçlardan hangisini yapabileceğimizi belirleyelim.
3. Adım: Seçtiğimiz aracı yapmak için bir plan hazırlayalım.
4. Adım: Hazırlamayı düşündüğümüz aracı kâğıt üzerine çizerek gerekli malzeme
ve araç gereçleri belirleyelim.
5. Adım: Aracımızı oluşturalım ve aracımızın çalışıp çalışmadığını kontrol edelim.
Aracımız›n çal›flmas›nda aksaklıklar olduğunu belirlediysek sorunu
anlamaya çalışalım. Gerekiyorsa uygun çözüm yolunu bulmak için birinci adıma geri dönelim.
6. Adım: Hazırlamış olduğumuz araçları uygulamalı olarak sınıfta sunalım. Arkadaşlarımıza aracımızın özelliklerini tanıtalım.
Ne Oldu?
• Hazırladığımız araçla sesin şiddetini değiştirebildik mi?
• Geliştirdiğimiz aracı hangi amaçla ve nerelerde kullanabiliriz?

e
Günümüzde teknolojinin geliflimiyle iflitme
g
güçlü¤ü çeken kifliler için seslerin yükselmesini
sa¤layan iflitme cihazlar› gelifltirilmifltir. ‹flitme
s
güçlü¤ü
çeken insanlar bu cihazlar› kullanarak
g
daha rahat iflitebilirler.
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Ses Nas›l Oluflur?
Ifl›k ve Ses

Yüksek sesle müzik dinlemenin sa¤l›¤›m›z› olumsuz etkiledi¤ini biliyor musunuz?
Kulak sa¤l›¤›m›z için ses fliddetini artt›ran araçlar›n yan›nda uzun süre durmamal›y›z.
Hep beraber afla¤›da verilen gazete haberini okuyarak uzmanlar›n söylediklerine kulak
verelim.
re
elim.
e
lim.
Deli Sabri Akkerman, safinaz berna,
dizgici ustasi hasan, hermann erman,
hitap etmesi konusunda “puhst”
cingöz banu, bay soğukkan girayhan,
kelimesini kullanmasıyla kopan
bu kişiler başkent öğretmenevinin
espriler de giray yine yaptı yapacağını
110 numaralı odasında kitap tasarımları
111 numaralı oda da ise zamanın
öğretmenlerin “dizgiciye not” cümlesi
kısıtlı olmasından dolayı henüz
yapıyorlar. Her günleri gır gır şamata
giray tarafından “pushta not” olarak
lakaplarını koyamadığım Fahriye
Sabri Akkerman, safinaz berna,
içinde geçen bu çalışma arkadaşlarının
beyinlerimize kazındı. Bu sırada
Hanım, Gokhan, Yelis, Havva ve
dizgici ustasi hasan, hermann erman,
soğukkanlı girayhanı en son yaptığı
hermannın konuyla alakası olmadan
Aynur her zamanki monoton hayatlarını
etmesi konusunda “puhst” kelimesini
cingöz banu, bay soğukkan girayhan,
bombomba nokta com esprisi ve
nasıl geçtiğini anlayamadığım ya
kullanmasıyla kopan espriler de
sürdürüyorlar. Nereden mi çıkardım??
bu kişiler başkent öğretmenevinin
simitçi yerine sezgici demesiyle
da bu yazıyı yazarken algıda dağınıklık
giray yine yaptı yapacağını öğretmenlerin
Aynur’un öğretmenevinin birinci
110 numaralı odasında kitap tasarımları
koparttı. Hasan ustasının hikayleri...
111 numaralı oda da ise zamanın
yaşadığım sırada söylediği “2katındaki tüm odaları kopartan
“dizgiciye not” cümlesi giray tarafından
kısıtlı olmasından dolayı henüz
Çamlıdereye gelen bir aile çobanlık
yapıyorlar. Her günleri gır gır şamata
4 lük not” cümlesini neyle bağdaştıracağım
kahkasını uzun süredir duyamıyoruz
lakaplarını koyamadığım Fahriye
“pushta not” olarak beyinlerimize
yapıyormuş onların lakabı soyadları
içinde geçen bu çalışma arkadaşlarının
Sabri Akkerman, safinaz berna,
çözemedim. Hatta bu konuya nasıl
ve hatta Yelis’in hapşurması, tıksırması
Hanım, Gokhan, Yelis, Havva ve
kazındı. Bu sırada hermannın konuyla
dizgici ustasi hasan, hermann erman,
olmuş Çobanlar olarak kalmış.
soğukkanlı girayhanı en son yaptığı
girdiğimi de bilmiyorum:((( Amaan
...ması sırasında yeryüzünde bugüne
Aynur her zamanki monoton hayatlarını
etmesi konusunda “puhst” kelimesini
Hasan usta çobanlarla dizgicileri
alakası olmadan nasıl geçtiğini
cingöz banu, bay soğukkan girayhan,
bombomba nokta com esprisi ve
dizgici de aynı çoban da aynı bu
kadar gökyüzünde ara sıra bulutların
anlayamadığım ya da bu yazıyı
kullanmasıyla kopan espriler de
karşılaştırarak dizgicilerin öğretmenlerin
sürdürüyorlar. Nereden mi çıkardım??
simitçi yerine sezgici demesiyle
bu kişiler başkent öğretmenevinin
da benden...
yazarken algıda dağınıklık yaşadığım
giray yine yaptı yapacağını öğretmenlerin
birbirine çarpmasıyla oluşan sese
Aynur’un öğretmenevinin birinci
koparttı. Hasan ustasının hikayleri...
dillerine nereden geldiğini anlatmaya
110 numaralı odasında kitap tasarımları
111 numaralı oda da ise zamanın
sırada söylediği “2- 4 lük not”
benzer ilginç sesleri de duyamıyoruz...
katındaki tüm odaları kopartan
“dizgiciye not” cümlesi giray tarafından
Çamlıdereye gelen bir aile çobanlık
çalıştı. Öğretmenlerin bizlere nasıl
kısıtlı olmasından dolayı henüz
yapıyorlar. Her günleri gır gır şamata
cümlesini neyle bağdaştıracağım
kahkasını uzun süredir duyamıyoruz
Neyse bugünlük bu kadar sevgiyle
erman, cingöz banu, bay soğukkan
yapıyormuş onların lakabı soyadları
“pushta not” olarak beyinlerimize
içinde geçen bu çalışma arkadaşlarının
çözemedim. Hatta bu konuya nasıl
ve hatta Yelis’in hapşurması, tıksırması
kalın... Tarih 11 Şubat 2009 Çarşamba
girayhan, bu kişiler başkent öğretmenevinin lakaplarını koyamadığım Fahriye Hanım, Gokhan, Yelis, Havva
kazındı. Bu sırada hermannın konuyla
olmuş Çobanlar olarak kalmış.
soğukkanlı girayhanı en son yaptığı
girdiğimi de bilmiyorum:((( Amaan
ve Aynur her zamanki monoton
...ması sırasında yeryüzünde bugüne
Hasan usta çobanlarla dizgicileri
Saat: 17:27...
yine yaptı yapacağını öğretmenlerin
alakası olmadan nasıl geçtiğini
bombomba nokta com esprisi ve
dizgici de aynı çoban da aynı bu
hayatlarını sürdürüyorlar. Nereden
karşılaştırarak dizgicilerin öğretmenlerin
kadar gökyüzünde ara sıra bulutların
“dizgiciye not” cümlesi giray tarafından 110 numaralı odasında kitap tasarımları yapıyorlar. Her günleri
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alakası olmadan nasıl geçtiğini
yapıyormuş onların lakabı soyadları
lakaplarını koyamadığım Fahriye
Sabri Akkerman, safinaz berna,
çözemedim. Hatta bu konuya nasıl
com esprisi ve simitçi yerine sezgici
ve hatta Yelis’in hapşurması, tıksırması
anlayamadığım ya da bu yazıyı
kalın... Tarih 11 Şubat 2009 Çarşamba
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GAZETE

10 fiUBAT 2010
ÇARfiAMBA
Bilim insanlarının yaptığı bir araştırmada, çocu
k ve gençlerin giderek artan yüksek ses seviyesinden
korunmasının
gerekliliği ortaya konuldu. Yüksek ses üreten
müzikçalarlardan
kaynaklanan riskin endişe yarattığı belirtildi
. Kulaklıkla uzun
süreli ve yüksek sesle müzik dinlemenin işitm
e kaybına neden
olduğu belirlendi. Haftada befl saatten fazla
yüksek şiddette
müzik dinleyenlerin befl yıl sonra kalıcı işitm
e kaybı riskiyle
karşı karşıya kalabilecekleri bildirildi.
Uzmanın yaptığı
açıklamaya göre kulakl›kla müzik dinlenen
araçların sesi
sonuna kadar açıldığında, yüksek sesin kula
ğa hasar verdi¤i,
bu durumun kulak çınlaması, uyku bozukluk
ları, huzursuzluk
ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkları
da beraberinde
getirdi¤i söylendi. Sesi dışarı veren ve kulağın
içine girmeyen
kulaklıkların kullanılması tavsiye edildi.
Ayn› araflt›rmada, ansızın gürültüyle karfl
›lafl›ld›¤›nda
kulaklarımızı ellerimizle korumam›z gere
kti¤i belirtildi.
Uzmanlar son olarak uzun süre cep telef
onu ve kulakl›k
kullan›lmamas› uyar›s›nda bulundu.
Siz de yüksek fliddetteki sesin insan sa¤l›¤›na olumsuz etkileriyle ilgili
gazete veya ‹nternetten bulaca¤›n›z yaz›lar› s›n›f ortam›nda arkadafllar›n›zla
paylaflabilirsiniz.

E. 20
s. 91

KEND‹M‹Z‹ DE⁄ERLEND‹REL‹M
Aşağıdaki sorular›n cevaplar›n› defterimize yazalım.
1. Ses nas›l oluflur? K›saca aç›klayal›m.
2. Sesin bir enerji türü oldu¤unu nas›l aç›klar›z?
3. Ses fliddeti ile uzakl›k aras›nda nas›l bir iliflki vard›r?
4. Çevremizde bizi rahats›z eden sesler nelerdir? Bu tür seslerden korunmak için
ne tür önlemler alabiliriz?
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3

Ses de Çevreyi Etkiler mi?

Anahtar Kavram
• ses kirlili¤i

E

‹Y

FA

‹T

Ders çalışmak bazı ortamlarda çok zor olabilir. Sessiz bir ortam isteriz ama bunu
sağlamak her zaman mümkün olmayabilir. Baz› sesler rahats›z edicidir. Örne¤in, bir
iş makinesinin sesi hoşumuza gider mi? Araçlar›n korna sesi bizi rahats›z eder mi?
Gürültülü ortamları gözlemleyelim ve bunları arkadaşlarımızla paylaşalım. Resimdeki ses
kaynaklar›ndan hangileri bizi rahats›z eder?
Teknolojinin gelişmesi ve insan nüfusunun artmasıyla ortaya çıkan çevre sorunlarından biri de ses kirliliğidir. Gürültü denilen ses kirliliği, istenmeyen ve insanı rahatsız
eden, şiddeti yüksek ve düzensiz seslerdir. Şehir merkezlerinde trafikte taşıtların çıkardığı
sesler, makinelerin sesleri, radyo ve televizyon gibi araçların yüksek sesle dinlenmesi ses
kirliliğine yol açar. Sınıftaki bütün öğrencilerin aynı anda konufltu¤unu düflünelim. Ortaya
ç›kan sesi nas›l adland›r›r›z? Ses kirliliğini yapacağımız bir etkinlikle gözlemleyelim.
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Ses de Çevreyi Etkiler mi?
Ifl›k ve Ses

9.

ETK‹NL‹K

Ses Kirlili¤ini Gözlemleyelim

Araştırma Sorusu: Ses kirliliği okulumuzun hangi ortamlarında daha yoğundur?
Birlikte Yapalım
• Aşağıda yer alan çizelge örneğinden yararlanarak okulumuzun çeşitli ortamlarındaki
ses kirliliğini farklı zamanlarda bir süre gözlemleyelim.
• Gözlemlerimizi çizelgeyi uygun renklere boyayarak kaydedelim.
Çok gürültülü
Ortamlar

Gürültülü
Ders Saati

Az gürültülü
Teneffüs

Sessiz
Ö¤le Aras›

S›n›f
Bahçe
Kantin
Koridor
Kütüphane
Di¤er

• Doldurduğumuz çizelgeden faydalanarak ses kirliliği ile ilgili her bir
zaman dilimi için (ders saati, teneffüs, öğle arası) örnekteki gibi bir
grafik oluşturalım.
• Hazırladığımız çizelge ve grafikleri
kullanarak okulumuzun farklı ortamlarındaki ses kirliliğini anlatan bir
poster hazırlay›p arkadaşlarımıza
sunalım.
Ne Oldu?

Teneffüs

Ses kirlili¤i
Çok
gürültülü
Gürültülü
Az
gürültülü

Sessiz

S›n›f

Bahçe Kantin Koridor

Yer

• Okulumuzun en gürültülü ortam›
hangisidir? Neden?
• Sınıfımızın en sessiz olduğu zaman dilimi hangisidir? Neden?
Çevremizde ses kirliliğine yol açan kaynaklar arasında, trafikteki araçlar›, iş makinelerini ve jetleri sayabiliriz. Peki, evlerimizde ses kirliliğine yol açan kaynaklar neler
olabilir?
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Çevremizde aşırı ses kirliliğinin
ne tür poblemlere yol açtığını biliyor
musunuz? Gürültülü ortamlar stres ve
aşırı sinirliliğe, davranış bozukluklarına,
dikkat dağınıklığına neden olabilir. ‹ş
yerlerindeki aşırı gürültü iş verimini
düşürür. Sürekli gürültülü yerlerde çalışanlarda geçici ve kalıcı işitme bozuklukları görülebilir. Bu kişiler, çalışırken
kulaklık takmalıdır. Okulumuzdaki ses
kirliliği de başarımızı olumsuz yönde
etkilediği için gürültü yapmamaya dikkat etmeliyiz.
Ses kirliliğini azaltmak için birey olarak üzerimize düşen sorumluluklar vardır. Ortak
yaşam alanlarında yüksek ses çıkartan araçları uygun zamanlarda kullanmalıyız. Televizyon, radyo ve müzik aletlerinin seslerini rahatsızlık verecek seviyeye yükseltmemeliyiz. Gece geç, sabah ise erken saatlerde gürültüye neden olacak onarım yapmaktan
kaçınmalıyız.
Ses kirliliğinin azaltılması için binalarda ses yalıtımı yap›lmas› gerekir. Son yıllarda
yapılan inşaatlarda ses yalıtımına uygun malzemeler seçilmektedir. Ses yalıtımını sağlamak için plastik, köpük, cam yünü gibi malzemeler kullanılır. Pencerelere çift cam takılması
da ses yalıtımını sağlar. Ses kirliliğini önlemek için başka ne tür önlemler alınabilir?
E. 21
s. 91

ARAfiTIRALIM, HAZIRLANALIM

E. 22
s. 92

Yaşadığımız çevrede ses kirliliğine neden olan durumlar› tespit
edelim. Ses kirlili¤ine neden olan durumlar› azaltmak için ne tür
önlemler al›nabilece¤ini araflt›ral›m. Araştırma sonuçlarımızı rapor
hâline getirerek arkadaşlarımızla paylaşalım.

KEND‹M‹Z‹ DE⁄ERLEND‹REL‹M
Aşağıdaki sorular›n cevaplar›n› defterimize yazalım.
1. Ses kirliliğinin sağlığımıza ve çevreye etkileri nelerdir? Örneklerle aç›klayal›m.
2. Ses kirlili¤ini azaltmak için birey olarak neler yapabiliriz? K›saca aç›klayal›m.
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ÜN‹TEM‹Z‹ ÖZETLEYEL‹M

• ‹nsanlar aydınlanmak için eski yıllarda
çıra, meşale, kandil, gaz lambası,
mum gibi ışık kaynaklarından
• Varlıkları
• Enerji
yararlanıyorlardı.
Günümüzde ise
görebilmek
tasarruflu
bunların yerini ampuller, floresan
için ışık
ampul
lambalar ve halojen lambalar
gereklidir.
aldı.
kullanmak
Işığın varlıklara
çarpıp gözümüze
normal ampule
• Swan ve Edison’›n
gelmesiyle görme
göre
enerji tüketimini
çalışmaları sonucunda
olayı gerçekleşir.
azaltmaktadır.
icat edilen ampulle
• Işık yayarak çevresini
insanlığa büyük
• Aydınlatma araçlarını
aydınlatan her şey ışık
bir hizmet
doğru
ve tasarruflu kullanmak
kaynağıdır. En büyük ışık
sunulmuştur.
aile ve ülke ekonomisi
kaynağımız Güneş’tir.
bakımından
çok önemlidir.
• Kendiliğinden ışık yayan cisimler
doğal ışık kaynağıdır. ‹nsanlar
• Uygun olmayan, gereksiz yere
tarafından üretilen ışık kaynakları da
yapılan aydınlatmalar ışık kirliğine
yapay ışık kaynaklarıdır.
2
neden olur.
• Ay bir ışık kaynağı değildir.
Güneş’ten aldığı ışıkla aydınlanır
1
3
ve parlak görünür. Bu tür cisimlere
aydınlatılmış cisimler denir.

6
• Işık ve ses birer enerji türüdür.
• Işık ve ses birçok kaynak
tarafından üretilebilir.

IfiIK
VE
SES
5

4

• Ses, titreşimler sonucunda
oluşur.

• Bir kaynaktan çıkan ses her yöne
yay›l›r.

• Müzik aletlerinin sesi, trafikte
• Sesin
oluşan
sesler yapay seslerdir. Bu
• Ifl›k ve ses günümüzde
işitilebilmesini
sesler yapay ses kaynakları
teknolojide kullan›lmaktad›r.
sağlayan özelliği,
tarafından üretilir.
şiddetidir. ‹nsanlar
• Gök gürültüsü, su
belirli şiddetteki sesleri
sesi,
kuş sesi doğal
duyabilirler.
seslerdir. Bu
• Megafon, mikrofon gibi
sesler doğal ses
araçlarla sesin şiddetini
kaynakları
arttırabiliriz.
tarafından
• Yüksek şiddetteki sesler kulak
üretilir.
sağlığımızı olumsuz yönde etkiler.
• ‹nsanları rahatsız eden, şiddeti yüksek
ve düzensiz sesler ses kirliliği oluşturur.

E. 23
s. 93
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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Güneş’e doğrudan bakmak göz sağlığımızı olumsuz etkiler.
Yüksek ses bazen camların kırılmasına neden olabilir.
Rüzgârda sallanan yapraklar yapay ses kaynağıdır.
‹nsan kulağı titreşen cisimlerin ürettiği her sesi duyabilir.
Bulunduğumuz ortamları aydınlatmak için enerji tasarruflu ampuller kullanmalıyız.
Ses şiddeti arttıkça ses daha az duyulur.
Işık kirliliğinin doğal hayata bir etkisi yoktur.
Swan ve Edison’›n çalışmaları sonucunda günümüzde kullandığımız ampul icat
edilmiştir.
9. Ders çalışırken ışık sol arkadan gelmelidir.
10. Bütün hayvanlar insanların duyacağı sesler ç›kar›r.
Aşağıda çerçeve içinde baz› sözcük ve ifadeler verilmifltir. Bunlardan uygun olanlar›
kullanarak eksik cümleleri tamamlayal›m ve defterimize yazal›m.
doğal

ışık kirliliği

karanlık

aydınlatılmış

işitme

yapay

titreşim

ses kirliliği

1. Kendiliğinden ışık yayan Güneş, yıldız, şimşek, ateş böceği gibi ışık kaynaklarına
............... ışık kaynağı denir.
2. Ay, Günefl taraf›ndan ................ bir gök cismidir.
3. Gereksiz yapılan aydınlatmalar ............... neden olur.
4. Müzik aletleri, uçak ve televizyondan çıkan sesler .............. seslerdir.
5. Ses ............... sonucunda oluşur.
6. ‹nsanları rahatsız eden şiddeti yüksek ve düzensiz sesler .............. yol açar.
Aşağıdaki sorular›n do¤ru cevab› olan seçene¤i defterimize yazalım.
1. Bazı ışık kaynaklarının özelliklerinin gösterildiği çizelgede rakamlarla belirtilen
yerler, aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa doğru olur?
1
A) Doğal
B) Yapay
C) Yapay
D) Doğal
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2
Az parlak
Çok parlak
Çok parlak
Az parlak

3
Doğal
Doğal
Yapay
Yapay

Işık Kaynağı

Doğal /
Yapay

Parlaklık

Güneş

1

Çok parlak

Gaz lambası

Yapay

2

Mum

3

Az parlak

2. Filiz, karanlıkta göremedi¤imiz ayna, alüminyum folyo gibi bazı cisimlerin üzerine ışık
tuttuğunda parlak göründüklerini farketmiştir. Bu etkinlik sonucunda Filiz aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşabilir?
A) Bazı cisimler ışık kaynağı olmadığı hâlde ışık kaynağı gibi görünürler.
B) Parlayarak ışık saçan bütün cisimler ışık kaynağıdır.
C) Bazı cisimler kendiliğinden ışık üretirler.
D) Açık renkli cisimler daha parlak görünürler.
3. Işık ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I. Işık titreşim sonucu oluşur ve yayılır.
II. Kaynaktan çıkan ışık doğrudan göze gelmelidir.
III. Işık aydınlatmak istenen yöne yönlendirilmelidir.
A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) I ve III

4. Tuğçe bir etkinlik yapmak için odasındaki müzik setinin sesini açıyor. Odasının farklı
köşelerine giderek müzik sesini dinliyor.
Tuğçe yaptığı bu etkinlikle aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aramaktad›r?
A) Sesin duyulması şiddetine göre değişir mi?
B) Ses her yönde mi yayılır yoksa tek bir yönde mi yayılır?
C) Sesin yayılması ortama göre değişir mi?
D) Ses odadaki her noktaya aynı anda mı ulaşır?
5. 1. Gök gürlediğinde evin camlarının titreşmesi.
2. Bazı opera sanatçılarının, çıkardıkları seslerle cam bardağın kır›lmas›.
Yukarıda verilen olaylarda sesin hangi özelliği etkili olmuştur?
A) Şiddeti

B) Yüksekliği

C) Titreşimi

D) Enerjisi

Neden bu cevabı seçtiğimizi kendi cümlelerimizle ifade edelim.
6. Grafikte farklı ses kaynaklarının şiddetleri
verilmiştir. Kulak sağlığımız açısından
hangi kaynağın veya kaynakların yakınında
bulunmamız sakıncalıdır?
A) Yalnız I
C) I ve III

Ses fliddeti

Ses
kirlili¤i

B) I ve II
D) II ve III

Neden bu cevabı seçtiğimizi kendi cümlelerimizle ifade edelim.

I

II

III

Ses
kayna¤›

7. Aşağıdakilerden hangisi ses üreten teknolojik araçların olumsuz etkilerindendir?
A) ‹letişim kurmamızı kolaylaştırır.
C) Sesleri duymamızı kolaylaştırır.

B) Sesin uzaklara yayılmasını sağlar.
D) Sesin şiddetini yükselterek ses kirliliği oluşturur.

Aşağıdaki soruların do¤ru cevaplarını defterimize yazalım.
1. Bir mühendis olduğumuzu farz ederek gelişmiş bir ampul tasarladığımızı düşünelim.
Ampulümüzün sahip olacağı üç özelliği yazal›m.
2. Düflük fliddetteki sesleri geceleyin daha net duyabiliriz. Bunun sebebi ne olabilir?
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5.
Ünite

GEZEGEN‹M‹Z
DÜNYA

KONULAR
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1

Dünya’mızı Tanıyalım

2

Dünya’mızın Yapısında Neler Var?

Dünya’mızı Tanıyalım
Gezegenimiz Dünya

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.

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

Dünya’m›z› Tan›yal›m

Anahtar Kavramlar
• Dünya
• yer kabuğu
• hava küre
• su küre
• çekirdek
• ateş küre

E. 3
s. 97

Yusuf bilgisayarında, uzaydaki uydudan çekilmifl görüntülerinden
Dünya’yı incelemekteydi. Bu işe öylesine dalmıştı ki annesinin dakikalardır ona seslendiğini fark etmedi. Sonunda oğlunun yanına gelen
annesi Yusuf’a neye baktığını sordu. Yusuf “Anneciğim artık uzaydan
çekilmiş uydu görüntüleriyle Dünya’yı izleyebiliyoruz. Baksana, Dünya
bir top gibi değil mi? ‹stersen buradan sana şu an bulunduğumuz
yeri de gösterebilirim.” dedi. Annesi şaşkınlık içindeydi. Teknoloji
ve bilim ne kadar da hızla gelişiyordu. Koskoca Dünya küçücük
bir ekranın içine girmişti. Yusuf görüntüleri izlerken bir yandan da
geçmişte insanlar Dünya’yı nasıl gözlemliyordu, diye düşünüyordu.
Acaba o zamanlar da insanlar Dünya’nın şeklini görebiliyorlar mıydı?
Günümüzde uydu görüntüleriyle Dünya’yı bir bütün olarak görmek çok
kolaydı ama geçmişte insanlar Dünya’nın şekli ile ilgili kim bilir neler
düşünüyorlardı?

Gelin hep beraber, yapacağımız bir etkinlikle hem Yusuf’un sorusunun cevabını hem
de yerküre olarak da bilinen Dünya’mızın şeklinin nasıl olduğunu araştıralım.
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Dünya’mızı Tanıyalım
Gezegenimiz Dünya

1.

ETK‹NL‹K

Geçmişte İnsanlar Neler Düşünmüşler?

Araştırma Soruları
• Geçmişten günümüze Dünya’nın şekli ile ilgili olarak
hangi görüşler öne sürülmüştür?
Bafllamak ‹çin
• Farklı dönemlerde insanlar Dünya’yla ilgili gözlemlerini
 Dünya modeli
nasıl yapmışlardır?
• Elde ettikleri bilgileri nasıl kaydetmiş olabilirler?
Birlikte Yapalım
• Beşer kişilik gruplar oluşturarak yukarıda verilen araştırma sorularına çeşitli kaynaklardan cevaplar arayalım.
Araştırma sonucunda ulaştığımız bilgileri, bir poster
hazırlayarak sınıfta arkadaşlarımıza sunalım .
• Alttaki çizelgenin bir örneğini tahtaya çizelim. Grupların
araştırma sonucunda elde ettiği bilgileri çizelgeye kısaca
yazalım.
• Sınıfımızdaki Dünya modelinden yararlanarak çizelgeye yazd›¤›m›z görüşlerle ilgili düşüncelerimizi belirtelim.
Gruplar

Dünya’n›n Şekli

Görüşler

Aç›klama

1. Grup
2. Grup
......

Ne Oldu?
• Geçmişte insanlar Dünya’mızın şekli ile ilgili hangi görüşleri öne sürmüşlerdir?
• Günümüzdeki bilim insanları Dünya’mızın şekli ile ilgili neler söylemektedir?
• Edindiğimiz bilgilere göre Dünya’mızın şeklini çevremizde gördüğümüz hangi
nesnelere benzetebiliriz?
Çevremize baktığımızda Dünya’mızın düz olduğunu düşünebiliriz. Çünkü dağlar,
ormanlar, göller ve denizler düz bir zeminde gibi görünür. Ancak görebildiğimiz kısım,
çok büyük olan Dünya’mızın çok küçük bir bölümüdür.
Etkinliğimizde gördüğümüz gibi geçmişte de
insanlar Dünya’nın şeklinin nasıl olduğunu merak
etmişler ve bununla ilgili çeşitli araştırmalar
yapmışlardır. Ancak o zamanlar teknoloji bu
kadar gelişmediğinden insanlar Dünya hakkında fazla bilgi sahibi değillerdi. Dünya’nın
şeklinin düz olduğunu ve bu düzlüğün ortasında
karaların, etrafında ise denizlerin olduğunu düşünüyorlardı. Hatta denizde gemilerle fazla ilerlediklerinde kenardan boşluğa düşeceklerine
inan›yorlardı.
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Sayıları az da olsa o günlerde Dünya’nın yuvarlak
olduğunu söyleyen ve yaptıkları bilimsel çalışmalarla
bunu kanıtlayan bilim insanları olmuştu. Onları tanımaya ne dersiniz?
Ünlü bilgin Pisagor, Dünya’nın yuvarlak olabileceğini ilan eden ilk kişiydi ama öğrencileri ve bazı
bilginler dışında kimse ona inanmadı. Pisagor’dan
iki yüz yıl sonra Aristo gökyüzündeki gözlemlerine
dayanarak Dünya’nın yuvarlak olduğunu keşfetti. 15.
yüzyılda kitaplarda artık Dünya’nın yuvarlak olduğu
yazılsa bile insanların bazıları hâlâ bu görüşü kabul
etmiyor; Dünya’nın düz olduğuna inanıyorlardı. Onlara
göre Dünya yuvarlak ise Dünya’nın alt tarafında
bulunanlar neden düşmüyordu?

Dünya’mız çekme özelliği sayesinde
bizi tutar. Havaya atılan topu yere
çeken Dünya, bizim de uzaya
düşmemizi engeller.

Kitaplardan Dünya’n›n flekli ile ilgili bilgileri
okuyan Cristoph Colomb (Kristof Kolomb), “Dünya
yuvarlak ise batı yönünde giderek yapacağım deniz
yolculuğu ile Atlas Okyanusu’nu aşıp Hindistan’a
ulaşabilirim.” diye düşündü. Çünkü o dönemde Avrupa’dan Hindistan’a kara yolculuğu ile ulaşmak
çok zordu. Bu düşüncesini gerçekleştiren Colomb,
yolculuğunu tamamlayarak Hindistan’a geldiğini
zannederken hiç bilinmeyen bir kıta olan Amerika’yı
keşfettiğinin farkında değildi.
Daha sonra benzer bir yolculuğa Magellan (Macellan)
çıkmıştı. Ona göre de Dünya yuvarlaksa başladığı noktadan itibaren sürekli aynı yönde giderse yine aynı noktaya dönmeliydi. Kendisi bir çatışmada öldüğü için
bu yolculu¤u tamamlayamadı ama yola birlikte çıktığı
gemilerden biri bunu baflard›. Böylece hem Dünya’nın
yuvarlak olduğu ispat edildi hem de Dünya’nın etrafında
ilk kez tam bir tur atılmış oldu.
‹nsanlar geçmişte Dünya’nın düz olduğuna inanmışlarsa da bilimin ışığında teknolojinin ilerlemesiyle
Dünya’nın küre şeklinde olduğu ispatlanmıştır. Şimdi,
yapacağımız bir etkinlikle Dünya’mızın küre şeklini biz
de gözlemleyelim.
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Dünya’mız Küreye mi Benziyor?

Birlikte Yapal›m
• 8-10 kişilik gruplar oluşturarak gruplarımıza birer temsilci seçelim.
• Kâ¤›t üzerine 1 TL’lik metal para kullanarak bir daire çizelim. Dairemizi keserek günefl modelimizi elde edelim. Güneş modelinin arkasına tutmayı sağlayacak bir sap yapalım.
• Grup olarak kutu üzerinde bir başlangıç noktası belirleyelim.
• Grup temsilcileri, Güneş modelini bu noktaya yanda görünen fotoğraftaki gibi yerleştirsin ve modelini kutunun
üzerinde, ileriye ö¤rencilere do¤ru hareket ettirsin. Bu
sırada diğer grup üyeleri de Güneş modelini gözlemlesin ve gözlemlerini not etsin.
• Daha sonra tepsi, top, portakal ve Dünya modeli için
de sırayla aynı işlemi tekrarlayalım ve gözlemlerimizi
kaydedelim.
• Grup üyeleri gözlemlerini hayat bilgisi dersinde Güneş
ile ilgili yaptığı gözlemlerle karşılaştırs›n.
• Günefl modeli nesneler üzerinde hareket ederken grup
üyeleri afla¤›daki foto¤raflardakine benzer görünümler
oluflup oluflmad›¤›n› gözlemlesin. Grubun karar› not edilsin.

Bafllamak ‹çin
 Dünya modeli
 tepsi
 kapalı bir kutu
 top
 portakal
 sar› renkli kâğıt
 kalem
 makas
 metal para

?
Ne Old
Oldu?
• Güneş modelimizi, farklı nesneler üzerinde hareket ettirirken neler gözlemledik?
• Dünya üzerinde belirli bir noktadan başlanıp hep aynı yöne gidilirse en son nereye
varılır?
• Dünya’mızın şeklinin küreye benzer olduğunu açıklayan örnekler verelim.

Dünya’mız, üstten ve alttan
hafifçe basık, ortasından şişkin
olan bir küre şeklindedir.

Günümüzde astronotlar ve yapay uydular tarafından
uzaydan çekilen fotoğraflarda Dünya’mızın küreye benzer
şekli net olarak görülmektedir. Peki, yandaki fotoğrafa
baktığımızda Dünya’mızda neler gözlemlemekteyiz? Daha
önceden Dünya modeli üzerinde yaptığımız incelemeleri
hatırlayalım ve bu modelde gördüğümüz renklerin neleri
gösterdiğini söyleyelim.
Dünya’mızın bütün yapısını görebiliyor mu- E. 4
yuz acaba? Dünya’mızı ortadan ikiye ayırabilecek s. 98
teknolojiye sahip olsaydık içinde neler görürdük?
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Dünya’m›z›n Katmanlar›
Dünya’mız farklı özelliklere sahip iç içe katmanlardan oluşmuştur. Bu katmanlardan
bazılarını görür, hisseder hatta dokunur ve üzerinde yaşarız. Dünya’mızdaki karalar ve
sular bu katmanlardandır. Dünya modelimizi inceleyerek bu katmanlardan hangisinin
Dünya’da daha çok alanı kapladığını söyleyebilir miyiz? Unuttuğumuz bir şey yok mu?
Evet, Dünya’m›z› çevreleyen bir de hava katman› vardır. Bu katmanlar, Dünya’mızın
gözlemlenebilir katmanlarıdır ve canlılar için çok önemlidir. Onları daha yakından
inceleyerek bunun nedenini anlamaya çalışalım.
Hava Küre: Dünya’mızı uzay boşluğuna kadar çepeçevre saran gaz örtüsünün
bulunduğu katmandır. Atmosfer olarak da adlandırılan hava küreyi, su ve taş küre gibi
gözümüzle göremeyiz. Ancak “Maddeyi Tanıyalım” ünitesinden de hatırlayacağımız
gibi havanın var olduğunu biliriz. Hava kürede toz, su buhar› gibi maddeler ve tüm
canlıların soluduğu hava bulunur. Hava küre, taş küre ve su küre ile temas hâlindedir.
Dünya’mızı Güneşin zararlı ışınlarından korur.

Su Küre: Dünya’mızdaki suların, denizlerin, göllerin,
akarsuların, yer altı su kaynaklarının ve okyanusların oluşturduğu katmandır. Uzaydan bakıldığında
Dünya’mız masmavi görünür. Çünkü Dünya yüzeyinin yaklaşık dörtte üçünü su küre kaplar. Sularla
çevrilmiş çok büyük kara parçaları kıtaları oluşturur.
Okyanuslar da bu kıtaların arasında bulunan ve
birbiriyle
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Taş Küre: Bahçede oynarken, kırlarda koşarken Dünya katmanlarından biri olan taş kürenin
üzerinde bulunuruz. Karaların oluşturduğu bu katman yer kabuğu olarak da adlandırılır.
Bu katmanda Dünya’mızın katı yüzeyini oluşturan kıtalar, ovalar, dağlar, tepeler ve deniz
tabanları gibi yapılar vardır. Yer kabuğu Dünya’mızın her yerinde aynı kalınlıkta değildir. Bu
katman Dünya’nın büyüklüğü ile kıyaslandığında oldukça incedir. Çeşitli kayaçlardan ve
topraktan oluşan yer kabuğu, dünya yüzeyinin dörtte birini kaplar. Su kürede oldu¤u gibi
tafl kürede de canl› çeflidi fazlad›r.
Acaba gözlemleyebildiğimiz üç katmanda birden
bulunabilir miyiz? Fotoğrafta Buğra ve annesinin hangi
katman ya da katmanlarda olduğunu söyleyebiliriz?
E. 5
s. 99
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ARAfiTIRALIM, HAZIRLANALIM
Hava canlıların yaşamını sürdürebilmesi için gereklidir. Üzerinde
yaşadığımız toprakta, içtiğimiz suda hava var mıdır? Yapacağımız araştırma
ile toprakta ve suda hava olup olmadığını test edebileceğimiz bir etkinlik
önerelim. Önerdiğimiz etkinliği gerçekleştirerek gözlem sonuçlarımızı sınıfta arkadaşlarımızla karşılaştıralım. Gözlemlerimize dayanarak sınıfça yapacağımız tartışma ile toprakta ve suda hava olup olmadığına karar verelim.
E. 6
s. 99
Merhaba, ben Dünya; farklı özelliklere sahip iç içe katmanlardan oluştuğunu öğrendiğiniz Dünya. Üzerimdeki gözlemlenebilir katmanlar hakkında bilgi edindiniz. Peki, içimde
neler gizlediğimi biliyor musunuz? Merak ediyorsanız içimde
sakladıklarımı, o zaman okumaya devam edin kitabı.

‹çinde neler olduğunu daha iyi anlayabilmek için Dünya’mız ile elma arasında benzerlik
kuralım. Elmayı ortadan ikiye böldüğümüzde onun kabuk, iç kısım ve çekirdek olmak
üzere üç bölümden oluştuğunu görürüz. Dünya’mız da tıpkı bir elma gibi yer kabuğunun
altında iki katmana daha sahiptir. Nasıl mı? Gelin bu benzetmeyi şekil üzerinde görelim.
Meyvenin etli kısmı
Atefl küre

Kabuk
Tafl küre

Elmada olduğu gibi Dünya’mızın da dış kısmında
ince bir katman olan tafl küre vardır. Dünya’mızın en içteki
katmanı çekirdektir. Bu iki katmanın arasındaki bölgede
ise ateş küre yer alır. Tafl kürenin özelliklerini öğrenmiştik.
Şimdi sırasıyla diğer katmanların özelliklerini öğrenelim.

Çekirdek
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Ateş Küre: Yer kabuğunun altında bulunan çok sıcak bir
katmandır. Bu sıcaklık öyle yüksektir ki ekmek pişirilen
300 oC sıcakl›¤›ndaki fırınlardan bile on kat daha fazlad›r. Ateş küre bu sıcaklığı ile içindeki maddeleri eriterek akışkan bir hâle getirir. Akışkan hâldeki maddeler sürekli hareket hâlindedir. Ateş küredeki bu eriyik
maddeler magma olarak adlandırılır.

A¤›r Küre (Çekirdek): Dünya’nın merkezindeki
katmandır. Dolayısıyla en içte bulunan bu
katman aynı zamanda hem en kalın hem de
en sıcak katmandır. Çekirde¤in s›cakl›¤› öyle
fazladır ki bu sıcaklıkta yeryüzündeki bütün
maddeler erir ya da bozunur.

BİLMECE
BİLME
‹çi ateş, üstü taş,
Üzerinde bin bir baş

Hava küre, su küre ve tafl küre (yer kabu¤u) Dünya’mızın gözlemlenebilir
katmanları iken ateş küre ve çekirdek gözlemlenemeyen katmanlarıdır.
Dünya’nın katmanları ile elma arasında bir benzerlik kurmuştuk. Peki, Dünya’mızın katmanlarını başka hangi meyvelere benzetebiliriz?

E. 7
s. 100
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Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde Dünya’mızın katmanları ile ilgili
araştırmalar daha kapsamlı hâle gelmiştir. Bu araştırmalar sonucunda bilim
insanları hava, kara ve suların yanında yerin altındaki küresel katmanları da
gösteren bilimsel bir model ortaya koymuştur. Bilimsel olarak bir model ortaya
koyabilmek için çeşitli aşamaların gerçekleştirilmesi gerekir. Biz de küçük bilim insanları olarak yapacağımız bir etkinlikle bu aşamaları gerçekleştirelim.

Dünya’mızı Tanıyalım
Gezegenimiz Dünya

3.
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Kat Kat Görünsün Dünya’mız

Dünya’nın yap›s› ile ilgili bilimsel görüşlerin tartışılacağı toplantıya katılacak bir bilim insanı olduğumuzu düşünelim. Bu
toplantıda bizden istenen, Dünya’mızın küresel katmanlardan
oluştuğunu bir model üzerinde göstermektir. Dünya’mızın küresel
katmanlarını göstermek için nasıl bir model oluşturabiliriz?
Birlikte Yapalım
• Sınıfımızda 4-5 kişilik gruplar oluşturalım ve nasıl bir model yapabilece¤imizi
araştıral›m. Daha sonra sırasıyla aşağıdaki adımları takip edelim.
1. Adım: Her bir grup üyesi geliştirilebilecek bir model önerisi sunsun.
2. Adım: Önerilen modeller arasından en uygun olanını grup olarak seçelim ve bu
modeli hazırlamak için planlamamızı yapalım.
3. Adım: Öncelikle hazırlamayı düşündüğümüz modeli kâğıt üzerine çizerek
kullanacağımız araç ve gereçleri belirleyelim.
4. Adım: Modelimizi oluşturalım ve modelimizin Dünya’mızın katmanlarını temsil edip
etmediğini tartışalım. Modelimiz üzerinde eksiklikler olduğunu belirlediysek
uygun çözüm yolunu seçmek için birinci adıma geri dönelim.
5. Adım: Katmanlar›n adlar›n› ve belirgin özelliklerini yazd›¤›m›z kartlar haz›rlayal›m
ve modelimizin üzerine yerlefltirelim.
• Hazırlamış olduğumuz modelleri sınıfta sunalım. Sunumlar tamamlandıktan
sonra tahtada bir çizelge oluşturarak Dünya’mızın katmanlarının benzer ve farklı
özelliklerini yazalım.
• Modellerimizi sınıfta sergileyelim.
Ne Oldu?
• Dünya’mızın gözlemlenebilen ve gözlemlenemeyen katmanları hangileridir?
Modelimizden yararlanarak bu katmanları söyleyelim.
• Hazırladığımız çizelgeye göre ateş küre ile ağır kürenin farklılıkları nelerdir?

B‹LG‹
B
L
DAMLASI
AMLA
A
Jules Verne (Jül Vern) “Dünyan›n Merkezine Yolculuk”
isimli kitab›nda bir gencin madenlerle ilgilenen bilim
insan› olan amcas›yla birlikte yerin alt›na yapt›¤›
yolculu¤u anlatm›flt›r. Biz de bu kitab› okuyarak sürprizlerle dolu bir yolculuk yapabiliriz.
Dünya’mızın katmanları dıştan içe doğru hava küre, su küre, tafl küre (yer kabuğu),
ateş küre ve çekirdek olarak sıralanır. Yer kabu¤unun alt›ndaki katmanlara iliflkin bilgi
edinmek amac›yla bilim insanlar› günümüze kadar ancak 10 km derinli¤e inebilmifllerdir.
Görünmeyen iç katmanlarla ilgili çalışmalar günümüzde de devam etmektedir. Bilimin
ışığında teknolojinin her geçen gün daha da hızlı ilerlemesiyle Dünya’mızla ilgili yeni
bilgilere ulaşılmaktadır.

167

TAfi KÜRE
Ben yer kabuğuyum
Çok incedir yüzeyim
Kırılganım, narinim.
Kıvrılır dağ olurum
Aşınır ovaları olufltururum.
Çukur yerlerimde su birikir
Onlara da okyanus denir.
Ne az ne de çok sıcağım
Ben taş küreyim
Canlılarla birlikteyim.

ATEŞ KÜRE
Bana magma derler
Ateş küre diye de bilirler
Yer kabuğundan çok daha
sıcağım.
Kayalar içimde erir, akışkan
hâle gelir.
Ben ateş küreyim
Çekirdeğin üzerinde
Yavaş yavaş yol alırım
Isınır sıkışır arada bir patlarım
Yeryüzüne fışkırırsam
Yanardağlar yaparım.

A⁄IR KÜRE
Ben çekirdeğim
Dünya’nın merkezinde
En sıcak küreyim.
Ağır küre de derler bana
Çünkü demir ve nikel içeririm
O yüzden çok ağırımdır.
Dünya’nın en kalın katmanıyım
Dev bir mıknatıs gibiyim
Dünya’nın yuvarlak
çekirdeğiyim.

B‹LG‹
B
‹LG‹ DAMLASI
AMLA
A I
E. 8
s. 100
E. 9
s. 101

Dünya’n›n flekli ve hareketleriyle ilgilenen b
bilim
illim
al›dal›na gök bilim (astronomi), bu bilim dal›nda çal›flan insanlara da gök bilimci (astronom) denir.

KEND‹M‹Z‹ DE⁄ERLEND‹REL‹M
Aşağıdaki sorular›n cevaplar›n› defterimize yazalım.
1. Ankara’dan kalkan bir uçak hep aynı yönde hareket
ederek tekrar Ankara’ya gelmeyi başarmıştır. Uçağın
bu yolculuk sonunda ayn› noktaya gelebilmesi bize neyi
gösterir?
2. Çok eski dönemlerde yaşayan bir bilgin olduğumuzu düşünelim. ‹nsanlara Dünya’nın küre biçiminde olduğunu göstermek için hangi örnekleri verebilirdik?
3. Gelişen teknolojinin Dünya’nın şekliyle ilgili bilgilerin edinilmesine
nasıl bir katkısı vardır? Örneklerle açıklayalım.
4. Dünya’mızın katmanları ile haşlanmış bir yumurta arasında
benzerlik kuralım. Yumurtanın kısımlarının Dünya’mızın hangi
katmanlarına karşılık gelebileceğini belirtelim.
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2

Dünya’m›z›n Yap›s›nda Neler Var?

Anahtar Kavramlar
• kayaç
• mineral
• maden
• erozyon

Çevremizde irili ufaklı birçok taş parçası görebiliriz. Bir taş parçası bize önemsiz
gibi görünebilir. Oysa jeologlar (yer bilimciler) için taşlar, yer tarihinin kayıtlı olduğu çok
önemli belgelerdir. Onlar yukar›daki foto¤rafta oldu¤u gibi arazilerde yapt›klar› incelemeler
s›ras›nda değerli taflları da bulmaya çalışırlar. Tafllar› dikkatli gözlemlediysek taşların
çeşitli özelliklere sahip olduğunu fark etmişizdir. ‹nsanlar yüzyıllardır taşlara çeşitli şekiller
vererek onları değişik alanlarda kullanmışlardır. Çevremize baktığımızda taştan yapılmış
anıtlar, yollar, binalar görebiliriz.
Biz de küçük jeologlar olalım ve sıradaki etkinliği yaparak taşların dünyasına bir
yolculu¤a ç›kal›m. Bakalım nelerle karşılaşacağız?
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Taşları Tanıyalım

Birlikte Yapalım
• Çevremizde çeşitli taşlar temin edebileceğimiz arazi,
kurum ve kuruluşları belirleyerek bir liste oluşturalım.
• Sınıfımızda 6-8 kişilik gruplara ayrılalım ve her grup
oluşturduğumuz listeden belirlediği yere bir büyü¤üyle
birlikte giderek çeşitli taşlar temin etsin.
• Hepimiz temin edilen taşlar arasından kendimiz
için bir tanesini seçerek büyüteç ile daha yakından
gözlemleyelim.

Bafllamak ‹çin
 büyüteç
 çeşitli taşlar
 kart
 bant
 kâ¤›t

TAfi RAPORUM

• Taşımızla ilgili olarak yandaki gibi
bir kart hazırlayalım. Hazırladığımız
kartları bant yardımıyla taşlarımıza
tutturalım.
• Grup olarak kâğıt üzerine aşağıdaki
çizelgenin bir örneğini hazırlayarak
grubumuzdaki taşlarla ilgili gözlem
sonuçlarımızı kaydedelim.

Jeolog: ................................................

Bu tafl›m›n resmidir.

Tafl›m›n rengi: .....................................
............................................................
............................................................
Tafl›m›n yüzeyi: ...................................
............................................................
............................................................
............................................................
Tafl›m› buldu¤um yer: ........................
............................................................

• Sınıfımızın uygun bir bölümünde grupların temin ettiği taşları sergileyerek
onlarla ilgili çizelgeleri inceleyelim.
Taş

Renk

Yüzey

Parlaklık

Sertlik

Ufalanabilirlik

1
2

Ne Oldu?
• Çizelgeden faydalanarak taşlar arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları belirtelim.
• Taşların çeşitli renk ve yapılarda olmasının sebebi ne olabilir?

Önceki konuda Dünya’mızın katmanlarını incelerken yer kabuğunun kayaçlardan
ve topraktan oluştuğunu öğrenmiştik. Yer kabuğunun yüzeyi bazı kısımlarda toprak ile
örtülüdür. Acaba toprağı yeterince derin kazdığımızda nereye varırız?
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Derinliği ne olursa olsun toprağı sonuna
kadar kazdığımızda bir kayaca ulafl›r›z. Toprağa
göre daha sert ve sağlam olan kayaçlar, ateş
küredeki magmanın yer kabuğunda bulduğu
boşluklara girip orada soğuması sonucu oluşur.
Milyonlarca yılda oluşan kayaçlar; sular,
buzullar, rüzgârlar gibi çeşitli etkenler nedeniyle
sürekli aşınarak şekil değiştirir. Kayaçların
bu etkenlerle parçalanması ve küçülmesiyle
taş, taşların ufalanmasıyla çakıl, çakılların da
ufalanıp minicik olmasıyla kum oluşur. ‹nsanlar
bu oluşumları eskiden beri günlük hayatlarında
kullanmışlardır. Geçmişte taşlardan çekiç,
mızrak, balta gibi aletler yapılırken günümüzde
binalar, yollar çeşitli süs eşyaları vb. yapılmaktadır.
Çak›l tafllar› yol yap›m›nda, kum ise inflaatlarda ve
cam yap›m›nda kullan›lmaktad›r. Gelişen teknoloji
ile birlikte insanlar yaşam kalitelerini artırmak için
bu oluflumlardan yeni araçlar üretmektedirler.

kayaç

kayaç

Yer kabuğundaki kayaçların
çoğu su veya toprakla kaplıdır.
Nerede olunursa olunsun, yeterince
derinlere
nlere inildi¤inde yine kayaçlar
görülür.
ülür.

Bunu al›n,
size indirim de
yapar›m. Garantisi de
var, istediğiniz gibi
kullan›n, bana mısın
demez.

Biraz sert gibi.
Başka rengi var
mı? Kendimiz taş
getirsek... Granit pek
moda şimdi.

Tafllara büyüteçle bakt›¤›m›zda yandaki foto¤rafa
benzer bir görüntü gözlemleyebiliriz. Bu görüntüde olduğu gibi daha yakından incelediğimizde taşların küçük
parçacıkların birleşmesiyle oluştuğunu, bazılarının tek
bazılarının ise birden fazla renk taşıdığını görürüz. ‹şte
taşlara farklı özellikler kazandıran bu yapılara mineral
denir.
Etkinliğimizde büyüteçle yaptığımız gözlemleri hatırlayalım. Taşlarda kaç farklı renk gözlemlemiştik?
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Taşlar ya mermer gibi tek bir mineralden ya da granit gibi çeşitli minerallerden
oluşmuştur. Çoğu katı olan minerallerin ilk
dikkat çeken özelliği renkleri olsa da bir
minerali tanımak için bu yeterli değildir.
Çünkü farklı renklerde olabilen mineraller
de vardır. Taşların sertliği, saydamlığı, kolay
ya da zor aşınması, şekli gibi özellikleri de
onu oluşturan minerallere bağlıdır. Önceki
bilgilerimizden de yararlanarak minerallerin
doğal maddeler mi yapay maddeler mi olduğunu söyleyebilir miyiz? Peki, mineralleri
hayatımızın hangi alanlarında kullanıyoruz?
Gelin hep birlikte yandaki çizelgeyi inceleyerek bu sorunun cevabını bulalım.

Hayatımızdaki Mineraller
Eşya ve Malzeme
Diş macunu

Kupa

Mineral
Florit

Gümüş

Yüzü¤ün
taş›

Elmas

Yüzü¤ün
halkas›

Altın

Tencere

Bakır

Filaman

Tungsten

Hayatımızın her alanında kullandığımız
minerallerin çoğunun ekonomik değeri
vardır. Ekonomik değeri olan minerallere maden denir. Örneğin, doğada az bulunduğu
için altın, elmas gibi madenler çok değerlidir. Toprağın derinliklerinde yer alan madenler
karışım hâlinde bulundukları için olduğu gibi kullanılamaz. Teknolojik imkânlarla saf
hâle getirilip işlenerek çeşitli araç gereçlere dönüştürülürler.
E. 10
s. 101

Öğrendiğimiz bilgilerden yararlanarak kayaç, mineral ve maden arasında
nasıl bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz? Acaba toprağın da taşlarla bir ilgisi
olabilir mi?

Madenlerin bulunmasını, çıkarılmasını ve zenginleştirilmesini sağlamak maden mühendislerinin işidir. Yaşadığınız bölgede hangi madenler çıkarıl›yor acaba?
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Toprak: Gizli Hazinemiz
Toprak yer kabuğunu örten ince bir tabakadır. Kayaçları tan›mamız, toprağı tan›yabilmemiz
için de bir başlangıçtır aslında. Çünkü toprağın
oluşumu kayaçların parçalanıp ufalanarak kum
hâline gelmesi ile başlar. Peki, kayaçların kum
hâline gelmesi toprağın oluşabilmesi için yeterli
midir? Elimize bahçemizden bir avuç toprak
alıp incelediğimizde onun dere kenarlarındaki
ya da sahildeki kumlardan, irili ufaklı çakıl birikintilerinden oldukça farklı olduğunu görürüz.
Aşağıdaki şemayı inceleyerek topra¤›n oluflumunda, taştan başka hangi ögelerin etkili olduğunu görelim.

Kayaçlar: Onlar olmadan toprağın
oluşması mümkün değildir. Toprak
kayaçların ufalanmasıyla oluşur.

Yağışlar: Kayaçlar üzerinde aşınmalara sebep olarak toprak oluşumuna
katkı sağlar. Bu aşınmanın nasıl
gerçekleştiğini açıklayabilir miyiz?

Zaman: 1’den 60’a kadar yavaş yavaş
sayalım. Uzun sürdü değil mi? Ama
sadece bir dakika geçti. Kayaçlardan
toprağın oluşumu ise birkaç milyon yıl
sürmektedir.

Bitki ve Hayvan Kalıntıları: Toprağın oluşumunda ve korunmasında
çok önemlidir. Eskiden yaşamış bitki ve
hayvanların kalıntıları kayaçların içinde
zamanla çürüyerek toprağın oluşmasında
ve veriminin artmasında önemli rol oynar.

Sıcaklık Farkı: Gece ile gündüz ve
mevsimler arasındaki sıcaklık farkları
da toprak oluşumunda etkilidir. Sıcaklık
farkları kayaçları nasıl etkiliyor olabilir?

Bu bilgilerden sonra, toprağın oluşumu için gereken temel ögelerin neler
olduğunu söyleyebilir miyiz?

E. 11
s. 102
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Toprağın doğal oluşum süreci değiştirilemediği gibi günümüzdeki teknolojik yöntemlerle yapay olarak da toprak üretilememektedir. Doğal yollarla oluşan verimli toprağı
kaybettiğimizde yerine başka bir kaynak da kullanamayız. Çünkü ürün elde edebileceğimiz
bu toprağın oluşumu bir o kadar zor ve uzun, veriminin kaybedilmesi ise bir o kadar
kolaydır. Gelin aşağıdaki resmi inceleyerek da¤›n iki yamac› aras›ndaki farkı bulmaya
çalışalım. Böylece
öylece topra¤›n veriminin nas›l kaybedildi¤ini anlayalım.

Ben çocukken buralar
hep ekili tarlaydı ama
şimdi şu hâline bak!

Yağmur, akarsu ve rüzgâr toprağın oluşumunda rol oynadığı gibi onun veriminin
kaybedilmesine de sebep olabilir. Toprağın su, rüzgâr ve canlıların etkisiyle aşınarak
taşınması olayına erozyon (toprak aşınması) denir. Buna göre erozyon ile topra¤›n
veriminin kaybedilmesi arasında nasıl bir ilişki vardır? Canlılar için erozyon neden
önemlidir? Aşağıdaki gazete haberini inceleyerek bunu anlamaya çalışalım.
DÜNYANIN, ÜZERİNDEKİ NÜFUSU BESLEME VE
GEÇİNDİRME YETENEĞİ TEHDİT ALTINDA!
Son yıllarda hissedilen gıda krizi alarm etkisi yaptı. Bu krizin
aşılabilmesi için 2030 yılına kadar dünyanın gıda üretimini art›rmak
gerekiyor. Gıda kaynağı olan toprak aynı zamanda çoğu canlının da
yaşadığı yer. Bizler için en az hava ve su kadar değerli olan toprağın
sadece bir kibrit kutusu büyüklü¤ündeki kısmı bile 500 yılda ancak
oluşuyor. Bu kadar de¤erli olan topra¤› kaybetmemek ve toprak verimini
art›rmak için yapaca¤›m›z ilk ifl erozyonla mücadele etmektir. Erozyonla
mücadele için a¤açland›rma ve uygun tekniklerle tar›m yapma gibi
yöntemler kullan›lmal›d›r.
Her y›l 70 milyon kamyon verimli topra¤›m›z› erozyonla kaybediyoruz.
Verimli topra¤›n kayb›nda sadeadedece erozyon mu etkilidir? Baflka
a sebepler de olabilir mi?
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Gazete haberinde yer aldığı gibi erozyon, her yıl çok ciddi oranda topra¤›n veriminin
kaybedilmesine neden olmaktadır. Peki, bu hazinemizi kaybetmemek için ne yapmalıyız?
Bakın toprak ana üzüntüsünü nasıl dile getiriyor ve onu korumamız için bize neler tavsiye
ediyor:
Merhaba Sevgili Çocuklar,
Genç bir kayaç iken aradan geçen uzun zaman sonunda toprak
hâline nasıl geldi¤imi ö¤rendiniz. Ne kadar zahmetli ve uzun bir oluşum
hikâyem var de¤il mi? Di¤er canlılar gibi sizin de yaflayabilmeniz,
barınabilmeniz ve beslenebilmeniz için elimden geleni yapıyorum ama
bazıları bunun de¤erini pek bilemedi. Kimileri tarımla u¤raflırken üzerime gereksiz
ilaçlar dökerek beni kirletti. Kimileri de üzerimdeki a¤açları keserek erozyona karflı beni
korunmasız bıraktı. Her geçen gün hızla yok oluyorum. E¤er benim için önlem almazsanız
çok yakında tamamen verimsiz hâle gelece¤im. Bana yardımcı olmak için flunları
yapabilirsiniz:
• Çevrenizi a¤açlandırıp do¤al bitki
örtüsünü ve ormanlarınızı koruyun.
Çünkü a¤açların kökleri beni tutarak
sürüklenmemi önler, yaprakları da ya¤murun ve rüzgârın hızını azaltarak beni
korur.
• Büyüklerinizi tarlaların› nadasa bırakmalar›, gübre kullanırken, sulama yaparken aflırıya kaçmamalar› ve tarlalar›
e¤ime dik sürmeleri konusunda uyar›n.
• Büyüklerinizi rüzgârların hızını kesecek setler ve baraj gölleri hakk›nda bilgilendirin.
Bunlar benim için yapabileceklerinizin bazılarıdır. Ben sizleri çok seviyorum, biliyorum ki sizler de beni çok seviyorsunuz ve yok olmama izin vermeyeceksiniz.
Toprak Ana

B‹LG‹
B
‹L
LG‹ DAMLASI
AM L A I
Topra¤›n verimini kaybetmesi hem do¤al olaylardan hem de insan
etkisinden kaynaklanan bir afettir. Ülkemizde topra¤›n veriminin
kaybedilmesini önlemek amac›yla kurulmufl çeflitli vak›f ve örgütler
vard›r. Çevre ve Orman Bakanl›¤›n›n yan› s›ra bu vak›f ve örgütler de
ülkemizin çöl olmamas› için çeflitli çal›flmalar yapmaktad›r.
Toprak, canlıların çoğunun üzerinde barınıp yaşadığı, hayvanların yediği otların,
bizlerin beslenmesi için gerekli tahıl, sebze ve meyve gibi ürünlerin yetiştiği bir hazinedir.
Her toprak bitki yetiştirmek için elverişli değildir. Dünyadaki toprakların ancak onda
birinde üretim yapılabilmektedir. Toprağın en verimli kısmı üstteki 1 cm’lik kısm›dır.
Toprakta ve suda hava bulunduğunu daha önce öğrenmiştik. Benzer
şekilde toprakta su da bulunur. Topraktaki canlıların yaşayabilmesi ve bitki
köklerinin rahatça büyüyebilmesi için bu hava ve suya ihtiyaç vardır.

E. 12
s. 103
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Hava, Su ve Toprak Olmasaydı...
Hava küre, su küre ve taş küre... Dünya’mızın gözlemlenebilir üç katmanı. Aynı
zamanda bütün canlılar için yaşam kaynağı. Acaba onlar olmasaydı gezegenimizde neler
olurdu?

Hava olmasaydı

Toprak olmasaydı

Su olmasaydı

Canlılar solunum
yapamazdı, Dünya’mız
Güneş’in zararlı ışınlarından
korunamaz ve canlıların
yaşayamayacağı kadar
soğuk olurdu. Rüzgâr,
yağmur gibi hava olayları
gerçekleşmezdi, bitkiler
besin üretemezdi.

Canlıların bir çoğu
gibi bizler de yaşama
ortamı bulamaz ve
beslenme ihtiyacımızı
karşılayamazdık.
Çünkü hayatın kaynağı
topraktır.

Canlılar yaşamsal
faaliyetlerini
sürdüremezlerdi.
Bitkiler yetişmezdi,
deniz ürünleri
olmazdı.

E. 13
s. 103

Canlılar, hava, su ve toprak çevreyi oluşturan doğal unsurlardandır. Bunlardan
birinin olmaması ya da zarar görmesi doğal dengeyi bozar ve yaşamımızı zorlaştırır.
Dünya’mız, uzaydan çekilmiş fotoğrafına baktığımızda, sahip olduğu renklerle çok güzel
ve temiz görünür. Acaba yakından bakınca onda aynı güzelliği ve temizliği bulabilir miyiz?
Günlük hayatta çevreye bırak›lan evsel
at›klar ve katı, sıvı, gaz hâldeki sanayi at›klar›
hava, su ve toprağa kar›flarak çevre kirliliğine yol açar. Bu kirlilik, canlıların yaşamını
olumsuz yönde etkiler. Örneğin, hava kirliliği
insanlarda solunum yolu hastalıklarının artmasına, su kirliliği ise bazı canlı türlerinin
yok olmasına sebep olur.
“Çok Güzel ‹fller Bunlar” adl› etkinliği
yaparak çevre kirliliğinin sebepleri ve alınabilecek önlemlerle ilgili bilgi edinelim. Bakalım çevremizi başka neler kirletiyor?

176

Dünya’mızın Yapısında Neler Var?
Gezegenimiz Dünya

5.

ETK‹NL‹K

Çok Güzel ‹fller Bunlar

Araştırma Soruları
• Hava, su ve toprak kirliliğinin sebepleri nelerdir?
• Hava, su ve toprak kirlili¤inin çevremize ve sağlığımıza etkileri nelerdir?
• Sağlıklı bir çevrede yaşayabilmek için alınması gereken önlemler nelerdir?
Birlikte Yapalım
• Beşer kişilik gruplar oluşturarak yukarıda verilen araştırma sorularına çeşitli
kaynaklarda cevap arayalım.
• Alttaki çizelgenin bir örneğini tahtaya çizelim. Grupların araştırma sonucunda elde
ettiği bilgilerden yararlanarak çizelgeyi dolduralım.
Kirlilik Türü

Kirliliğin Sebepleri

Çevremize ve
Sağlığımıza Etkileri

Alınabilecek
Önlemler

Hava Kirliliği
Su Kirliliği
Toprak Kirliliği

• Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda sağlıklı bir çevre oluşturmaya katkı sağlamak
amacıyla aşağıdaki çalışmaları yapalım.
• Bunun için herkes hangi çalışmayı yapmak istediğine karar versin ve çalışma
gruplarını oluşturalım.

Çevre kirliliğini
anlatan bir
hikâye yazarak
sloganlar
hazırlayalım.

Çevre kirliliği ile
ilgili hazırlanan
sloganlara
uygun resimler
çizelim.

Çevre kirliliğinin
boyutlarını
ve etkilerini
gösteren grafikler
hazırlayalım.

Çevre kirliliğini
anlatan bir
şarkı yazarak
besteleyelim.

Arkadaşlarımızın
çevre kirliliği
ile ilgili yazdığı
hikâyeyi
canlandıralım.

Çevre kirliliği
ile ilgili görsel
dokümanlar
toplayalım.

Arkadaşlarımızın
yapmış olduğu
çalışmalardan
yararlanarak
bir program
hazırlayalım.

Hazırlanan
programa göre
yapılacakların
bir listesini
oluşturarak işleri
sıraya koyalım.

• Arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu görselleri sınıfımızın uygun bir yerinde sergileyelim. Öğretmenimizin belirlediği bir gün ve saatte diğer s›n›flardaki
arkadaşlarımızı ve velilerimizi sınıfa davet ederek programımızı sunalım. E. 14
s. 104
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Bireylerin çevre konusunda doğru davranışlar kazanabilmesi, bu doğrultuda eğitilmesi çok önemlidir. Çünkü çevreye zarar veren de çevreyi koruyan ve geliştiren de bireylerdir.
Nüfus art›fl›, do¤al yaflam›n insan etkisiyle zarar görmesi
çevre kirlili¤ine yol açan etkenlerden baz›lar›d›r. Örneğin,
sanayi atıkları, kömür gibi yakıtlar havadaki karbon dioksit
miktarını artırarak Dünya’mızın daha fazla ısınmasına sebep
olmaktadır. Küresel ısınma olarak adlandırılan bu olay bütün
insanlar için tehlike oluşturmaktadır. Bilim insanları bu ısınma
sonucunda ormanların yok olacağını, deniz seviyesinin
yükseleceğini, iklimlerin değişeceğini ve bazı canlı türlerinin
neslinin tükenece¤ini söylemektedirler.
E. 15
s. 105
E. 16
s. 105

Çevre kirliliğine karşı gerekli önlemleri aldığımızda küresel ısınmanın
etkilerini azaltabiliriz. Biz çevre korumacılığını kendi yaşantımızdan başlatarak
bu çalışmalara katkıda bulunabiliriz. Unutmayalım ki sağlıklı yaşam, temiz bir
çevrede gerçekleşir. Çevremizi korumak hepimizin görevidir.

KEND‹M‹Z‹ DE⁄ERLEND‹REL‹M
Aşağıdaki sorular›n cevaplar›n› defterimize yazalım.
1. Şemadaki kavramları tanımlayalım. Bu kavramlar
arasındaki ilişkileri yazalım.

Kayaç

2. Toprağın nasıl oluştuğunu açıklayalım.
3. Toprak kayb›n› önlemek için yapılması gerekenleri
maddeler hâlinde sıralayalım.

Mineral

Maden

4. Hava, toprak ve su kirlili¤ini önlemek için neler yapabilirsiniz? K›saca yap›lmas›
gerekenleri maddeler hâlinde yazal›m.
5. Hava, toprak ve su olmasaydı neler olurdu? Örneklerle açıklayalım.
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Hava Küre

Çekirdek

Su Küre
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Tafl Küre
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ÜN‹TEM‹Z‹ ÖZETLEYEL‹M

Karalar kayaçlardan oluşur. Kayaçlar ise minerallerden oluşur. Minerallerin
ekonomik açıdan değerli olanları da madenlerdir.

Kayaçların rüzgâr, ya¤›fl, canl›lar›n faaliyetleri gibi çeflitli etkenlerle ufalanmasıyla
kaya parçaları, taşlar, kum oluşur.

Kayaçların ufalanmasıyla başlayan uzun bir süreçte yağışların, bitki örtüsünün,
sıcaklık farklarının ve canlı atıklarının etkisiyle toprak oluşur.

H av a ,

s u ve t
opra k
te me l
y aşam
k ay n a
k l a rım
ız
O n l a rı
k i r le t m dır.
e ye l i m
Un u t m
.
ay a lım
! Çe v re
adın a
at ac
adım , g ağımız h e r
e le c eği
m
g a ra n
t isi ol a izi n
c a k tır.

Erozyonla mücadele
edelim, topraklarımızın
verimini yok etmeyelim!
E. 17
s. 106
E. 18
s. 107
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ÜN‹TE SONU DE⁄ERLEND‹RME SORULARI
Aşağıda verilen sözcük ve kavramları uygun olan ifadelerle eşleştirelim. Kavramlarla
eşleştirdiğimiz ifadenin başındaki harfi ya da harfleri defterimize yazalım (Bir kavram
birden çok ifade ile eşleşebilir.).
Kavramlar
1. Erozyon
2. Hava küre
3. Maden
4. Ağır küre
5. Kirlilik
6. Kayaç
7. Ateş küre
8. Mineral
9. Taş küre

a.
b.
c.
ç.
d.
e.
f.
g.
h.
ı .

‹fadeler
Su küre ile iç içedir.
Dünyanın gözlemlenebilir katmanlarındandır.
Dünyanın gözlemlenemeyen katmanlarındandır.
Dünyanın en sıcak katmanıdır.
Katı ve yarı erimiş maddelerden oluşur.
Kara ve suların etrafını saran renksiz ve kokusuz tabakadır.
Kayaç ve minerallerin ekonomik yönden değerli olanlarıdır.
Kaya parçaları ve taşlar örnekleridir.
Sel, akarsu veya rüzgâr›n etkisiyle toprağın aşınıp taşınmasıdır.
Çevreye bıraktığımız atık maddeler sonucu oluflabilir.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Aşağıda çerçeve içinde bazı sözcük ve sözcük gruplar› verilmiştir. Bunları kullanarak
eksik cümleleri uygun flekilde tamamlayalım ve defterimize yazalım.
toprak
hava küre

erozyon

taş küre

jeoloji mühendisleri

maden mühendisleri
su küre

Dünya

sular
kayaçlar

1. Küreye benzer şekli olan ........................... iç içe katmanlardan oluşmuştur.
2. Dünya’daki karalara ..........................., sulara ........................... ve bunları çevreleyen
havaya ........................... adı verilir.
3. Dünya yüzeyinde ........................... daha çok yer kaplamaktadır.
4. Yer kabuğunu oluşturan ........................... minerallerden oluşur.
5. Kayaçlar›n çeşitli etkilerle ufalanmasıyla başlayan uzun bir süreçte ................ oluşur.
6. Toprağın akarsular, rüzgârlar ve yağışların etkisiyle sürüklenip başka yerlere
taşınmasına ........................... adı verilir.
7. Yer kabuğunun yapısını ...................................... incelerken madenlerin bulunması ve
işlenmesi ile ......................................... ilgilenir.
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Aşağıdaki sorular›n do¤ru cevab› olan seçene¤i iflaretleyelim.
1. Dünya’nın katmanları ile aşağıdaki meyvelerden hangisi arasında benzerlik kurulabilir?
A)

B)

C)

D)

2. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın şeklinin küreye benzediğine kanıt olamaz?
A)
B)
C)
D)

Limandan ayrılan geminin önce gövdesinin kaybolması
Uçağın hep aynı yöne hareket ederek kalktığı hava alanına ulaşması
Güneşin doğarken şeklinin yavaş yavaş görülmesi
Dünya’n›n kendi ekseni etraf›nda dönmesi.

3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Dünya’nın katmanları dıştan içe doğru verilmiştir?
A)
B)
C)
D)

Hava küre – su küre – taş küre – ateş küre – ağır küre
Hava küre – taş küre – su küre – ağır küre – ateş küre
Ağır küre – ateş küre – taş küre – su küre – hava küre
Ateş küre – ağır küre – su küre – taş küre – hava küre

4. Aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
I. ‹çinde canlıların yaşayabilmesi, toprakta havanın varlığını kanıtlar.
II. Bitkiler havaya ihtiyaç duymaz.
III. Hava, toprak ve suyun içinde de vardır.
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

5. Aşağıdakilerden hangisi toprağı oluşturan etmenlerden biri değildir?
A) Mineraller

B) Rüzgâr

C) Isı değişimi

D) Yağmur

Aşağıdaki cümleleri doğru ve anlamlı hâle getirmek için altı çizili ifadelerden uygun
olanını seçelim. Oluşturduğumuz cümleyi defterimize yazalım.
1. Dünya’nın katmanlarından ateş kürede / su kürede hayat vardır.
2. Tafllara farkl› özellik kazand›ran yap›lar minerallerdir / madenlerdir.
3. Bir kayaçtan toprağın oluşması befl yüz yıl / befl ay sürer.
4. Toprak oluşumunda yağışlar / erozyon etkilidir.
5. Baz› gübreler ve tar›msal ilaçlar erozyona / toprak kirliliğine sebep olur.
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6.
Ünite

CANLILAR
DÜNYASINI GEZEL‹M,
TANIYALIM

KONULAR
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1

Çevremizdeki Varlıklar

2

Yaşadığımız Çevre

Çevremizdeki Varl›klar
Canl›lar Dünyas›n› Gezelim, Tan›yal›m

“Seyahat etmeyi çok seviyorum. Ailemle her yaz farklı yerlere gidiyor, farklı insanlarla
tanışıyoruz. Gittiğimiz her yerde mutlaka ilginç şeyler buluyoruz. Mesela geçen yaz
Fethiye’ye gittik, kumsaldayken kumun içinde görüp aldığım midye kabuğunu ne zaman
görsem o günleri hat›rlıyorum. Ya ondan önceki sene, Van seyahatinden dönerken
aldığımız Van kedisi yavruları! Onlar büyüdüler, kocaman birer kedi oldular ve sürpriz...
Onların da sevimli mi sevimli yavruları oldu. Kapadokya gezisinde sat›n aldığım bez bebeği
unutmamalıyım. Bu el yapımı bebeğin adını “Maviş” koydum. Yemyeşil ormanlarla ve çay
bahçeleriyle kaplı Rize’ye yaptığımız gezide yanıma aldığım çay yapraklarını ve tohumlarını
da saklıyorum. ‹şte bunun gibi o kadar çok anım var ki... Bu yüzden seyahatlerim sırasında
bulduğum ya da satın aldığım varlıkları sergilemeye karar verdim ama onları grupland›rmam
gerekiyor. Bu grupland›rmay› neye göre yapabilirim? Bana yardımcı olur musunuz?”
E. 1
s. 110
E. 2
s. 111
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Çevremizdeki Varl›klar

Anahtar Kavramlar
• canl› varl›klar
• cans›z varl›klar

Emel yaz tatilinde dedesinin deniz
kenar›ndaki evine gitmiflti. Emel orada
bulundu¤u s›rada dedesinin kedisi
yavrulam›flt›. Emel bu yavrulardan
birine “B›c›r” ad›n› verdi. Tatil boyunca
Emel her gün B›c›r’la oynuyor, onu
beslemeyi çok seviyordu.

Bir gün B›c›r’la birlikte sahilde oynarken
çok güzel renkleri olan bir tafl buldu. Tafl›
al›p eve getirdi. Onu evde kitapl›¤›n›n raf›na
koydu. Oradan kald›rmad›¤› sürece tafl› hep
b›rakt›¤› yerde duruyordu.
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Çevremizdeki Varl›klar
Canl›lar Dünyas›n› Gezelim, Tan›yal›m

B›c›r durdu¤u yerde duramayan
k›p›r k›p›r bir hayvand›. Emel nereye
gitse onu takip ederdi.

B›c›r Emel’in ona verdi¤i mamalar›n hepsini
yiyip bitirdi¤i için her geçen gün büyüyüp
kilo al›yordu. Kitapl›ktaki tafl›n ise besine gereksinimi yoktu ve b›rak›ld›¤› yerde duruyordu.

Emel dönüfl günü yaklaflt›kça B›c›r ve tafl›ndan
ayr›laca¤› için üzülmeye bafllad›. Dedesi ona B›c›r’›
ve tafl›n› yan›nda götürebilece¤ini söyledi¤inde çok
sevindi. Ama bir sorun vard›. Onlar› nas›l tafl›yacakt›?
Tafl› bir poflete B›c›r’› ise hava alabilece¤i bir sepete
koymaya karar verdi.

Emel’in kedisi ve taşı ile ilgili hikâyeyi okuduk. Emel’in kedisi ile tafl›n›n özelliklerini
karfl›laflt›ral›m. Bu varl›klar›n ne gibi farkl› özellikleri olabilir? Oturduğumuz sıra, evde
yetifltirdi¤imiz çiçek, pencereye konan güvercin, odamızdaki poster, ilkbaharda bir çiçeğe
konmuş arı, annemiz, babamız, kardeşlerimiz veya arkadaşlarımız her gün gördüğümüz
varlıklardır. Varlıkları, canlı ve cansız olmak üzere iki şekilde sınıflandırabiliriz.
E. 3
Peki, varlıkların hangileri canlı, hangileri cansızdır? Yapacağımız bir etkinlikle
s. 111
bu sorunun cevabını bulmaya çalışalım.
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Kart Oyunu

Birlikte Yapalım
• Dörder kişilik gruplar oluşturalım ve grubumuza bir
ad verelim. Gruptan bir kişiyi yazıcı ve bir kişiyi sözcü
olarak görevlendirelim.
• Cetvel ve makas yardımıyla kartonumuzdan eni 7 cm
ve boyu 10 cm olan beş tane dikdörtgen keselim.
• Bu dikdörtgenlerin üzerine gazete ve dergilerden kestiğimiz görselleri yapıştıralım.

Bafllamak ‹çin
 canlı ve cansız
varlık görselleri
 karton
 cetvel
 makas

 yapıştırıcı
• Elde ettiğimiz kartların önünde yer alan varlığın canlı mı
yoksa cansız mı olduğuna grupça karar vererek kartların
Kart›n ön yüzü
arkasına yazalım. Varl›¤›n ad› ve grup adımızı kartların arkasına
eklemeyi unutmayalım.
• Gruplar kartlarını öğretmene teslim etsinler.
• Sınıf tahtasında aşağıdaki gibi bir çizelge oluşturarak kartlarda
bulunan varl›klar›n ad›n› ilgili kutucu¤a yazal›m.
Grup Adı

1. Kart
(Varl›k ad›)

2. Kart
(Varl›k ad›)

3. Kart
(Varl›k ad›)

4. Kart
(Varl›k ad›)

5. Kart
(Varl›k ad›)

Kufl

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

• Öğretmenimiz teker teker kartları çeksin. Grubumuzun her bir
kartı çekildiğinde sözcümüz, grubumuzun bu varl›¤a neden
“canl›” ya da “cans›z” dedi¤ini aç›klas›n.

Kart›n arka yüzü

Grup Ad›: .......
......................
Varl›k: ...........
......................
......................

• Grupların cevaplarını öğretmenimizle birlikte değerlendirelim.
• Tahtada oluşturduğumuz çizelgeye her grubun verdiği doğru cevap için bir +
işareti koyalım.
• Oyunun sonunda en fazla + işaretine sahip olan grup, oyunu kazan›r.
Ne Oldu?
• Kartlardaki görsellerden hangileri canlı, hangileri cansız varlıktır?
• Varlıkların canlı mı yoksa cansız mı olduğuna nasıl karar verdik?

E. 4
s. 112
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Etkinliğimizde çeşitli varlıkları canlı ve cansız olarak belirledik. Buna göre
çevremizdeki varlıkların da canlı mı cansız mı olduğunu belirleyebilir miyiz?
Gelin kendi yaşantımızdan yola çıkarak varlıkları yakından inceleyelim.

Çevremizdeki Varl›klar
Canl›lar Dünyas›n› Gezelim, Tan›yal›m

Canl› ve Cans›z Varl›klar
Sabah çalar saatin sesiyle uyanır uyanmaz ayağa kalkar, banyoda yüzümüzü
yıkar, dişlerimizi fırçalarız. Annemizin bizim için hazırladığı kahvaltım›z› yap›p sütümüzü
içtikten sonra çantamızı alır okul yoluna düşeriz. Okul servisinde ya da okul yolunda
arkadaşlarımızla karşılaşır, onlarla konuşur, güler, eğleniriz. Yolda giderken ağaçları,
binaları, kuşları ve insanları görürüz. Bu varlıklardan hangileri canlı, hangileri cansızdır?
Buna nasıl karar verebiliriz?
Canlı varlıklar cansız varlıklardan belirgin özelliklerle ayrılır. Pencerenin dışına bir silgi koyalım ve izlemeye başlayalım. Silgi yerinde
duruyor mu? Bu defa bir ekmek parçası koyup pencereyi kapatalım.
i le
Bir süre sonra pencereye bir güvercin konabilir. Güvercini fark ettirmeden izlediğimizde yürüyerek ekmek parçasına yanaşıp ekmeği yemeye çalıştığını görebiliriz.
Eğer bizi fark ederse korkar ve hemen uçarak uzaklaşır. Silgi ise onu içeri almadığımız ya
da güçlü bir rüzgâr çıkmadığı sürece hep aynı yerde kalır. Çünkü güvercin canlı bir varlık,
silgi ise cansız bir varlıktır.
Güvercin ekmeği gördüğünde pencereye konar, ekmek parçasıyla beslenir ve onu korkutacak bir durum olduğunda hareket
edip oradan uzaklaşabilir. Bir güvercin yumurtadan çıktıktan sonra
zamanla büyür. Belirli bir dönem geçince artık kendi yavruları
olur. Balkona ya da pencereye ekmek bırakmaya devam edersek
güvercinin atıklarını da görebiliriz. Silgiyi bir kavanoza koyup ağzını kapatsak da silgide
değişiklik olmaz. Fakat canlılar solunum yaptıklarından aynı uygulamay› güvercin için
yapamay›z. Şimdi aşağıdaki fotoğrafı inceleyelim ve hangi varl›klar›n canl› E. 5
olduğunu söyleyelim.
s. 113

187

Ağaçlar, kuşlar, insanlar gibi varlıklar canlıdır. Dağlar, denizler, Güneş ve Ay gibi
varlıklar ise cansızdır. Bazı canlı varlıkların çeşitli nedenlerle canlılıkları sona erebilir.
Örneğin, bir ağaçtan düşen yaprak, kurumuş bir dal, pişmiş yumurta aslında daha önce
canlı olan varlıklardır. Bu varlıklar canlılık özellikleri göstermezler. Etrafımızda daha önce
canlı olan ancak canlılığını kaybetmiş varlıklar var mı? E¤er varsa bu varlıklar hangi
özelliklerini kaybetmişlerdir?
E. 6
s. 113

VARLIKLAR

Canl› Varl›klar
‹nsan
Kelebek
Kuş
Ağaç

Cans›z Varl›klar
Toprak
Makas
Taş
Kâğıt

Canl›lar›n yaflamlar›n› sürdürdükleri ortama
çevre denir. Çevrede canl› ve cans›z varl›klar
bir arada bulunurlar ve birbirlerini etkilerler. Örneğin, canlı bir varlık olan insan, yaşamak için
cansız varlıklar olan hava ve suya ihtiyaç duyar. Denizde, karada ve havada birçok canlı
ve cansız varlık bir arada bulunur. Bir nehrin
kenar›nda yürüdü¤ümüzde su, tafl ve kum gibi
cansız varlıkların yanı sıra bal›k, böcek, kurba¤a, ot, sazl›k gibi farklı renkte ve şekilde birçok canlı varlık da görebiliriz. Dünyada farklı
yerlerde yaşayan birçok canlı çeflidi olduğu bilinmektedir.

B‹LG‹
B
‹L
LG‹ DAMLASI
AM L A I
Dünyada kaç çeflit canl›n›n yaflad›¤› tam olarak bilinmese de
bilim insanlar› bu say›n›n 14 milyon civar›nda olabilece¤ini tahmin
ediyorlar.
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Canl›lar›n Ortak Özellikleri
Canlıların hareket, beslenme, solunum, boflalt›m, uyart› alabilme ve tepki verebilme,
üreme ve büyüme gibi ortak özellikleri vardır. Bu özellikleri daha ayrıntılı olarak
öğrenelim.
Hareket
Canlılar hareket etme yeteneğine
sahiptir. Örneğin, kuşlar uçar, balıklar
yüzer, insanlar koşar ve kurbağalar zıplar.
Hiçbir şey yapmadan otururken bile göz
kapaklarımızı oynatırız. Peki, bitkiler nas›l
hareket eder? Bu soruyu cevaplamadan
önce gelin bir oyun oynayalım.

2.
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Ben Bir Bitkiyim
Yönergeler

Hareketler

Gece oldu.

Başınızı öne eğin.

Gündüz oldu.

Başınızı kaldırın.

Güneş sağda, ışığa yönelin.

‹ki kolunuzla sağı gösterin.

Güneş solda, ışığa yönelin.

‹ki kolunuzla solu gösterin.

Su sağda, suya yönelin.

Bir ayağınızla sağı gösterin.

Su solda, suya yönelin.

Bir ayağınızla solu gösterin.

Destek gerekiyor, desteğe yönelin.

Bir eş bulun ve koluna girin.

Birlikte Yapalım
• Dörder kişilik gruplar oluşturalım.
• Her grup bir çember oluştursun.
• Hepimiz bir bitki olduğumuzu düşünelim.
• Bu oyunda başımız bir bitkinin çiçeğini, kollarımız yapraklarını, ayaklarımız ise
köklerini temsil edecektir.
• Öğretmenimiz bahçıvanımız olacaktır.
• Bahçıvanımızın bize söyleyeceği yönergelere göre uygun hareketleri gerçekleştirelim.
• Yönergeye uygun hareketi yapamayan ya da en son yapan kişi olursak oyundan
ç›kal›m ve kenarda bekleyelim.
• En sona kalan oyuncuyu alkışlayarak birinci ilan edelim.
Ne Oldu?
• Etkinliğimizde bitkiler hangi hareketleri yaptı?
• Bitkiler bu hareketleri niçin yapmıştır?
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Bitkileri genelde hareketsiz olarak düşünürüz. Tüm canlı varlıklar gibi bitkiler de
hareket eder ama hareketleri daha sınırlıdır. Bazı bitkiler çiçeklerini gündüz açıp gece
kapatırlar. Ayrıca yaprak ve gövdelerini güneşe, köklerini ise suya doğru uzatırlar. Sarmaşık gibi bazı tırmanıcı bitkiler ise bir nesneye dokunduğunda ona yönelir ve sarılarak
ondan destek alır.
E. 7
s. 114

Beslenme
Canlıların yaşamak için enerjiye ihtiyacı vardır. Bu
ihtiyaç besinlerden karşılanır. Hayvanlar besinlerini
bitkilerden ve di¤er hayvanlardan sağlarken bitkiler
kendi besinlerini kendileri üretir.
Solunum
Tüm canlılar canlılıklarını devam ettirmek için solunum yaparlar. Solunum s›ras›nda,
besinlerden enerji elde ederler ve bu enerjiyi yaflamlar›n› devam ettirmek için kullan›rlar.
“Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesinde soluk alma sırasında oksijeni havadan
aldığımızı öğrenmiştik. ‹nsanlar›n yan› s›ra canl›lar›n ço¤u oksijene ihtiyaç duyar ve
oksijeni havadan veya sudan alırlar. Hayvanların bir k›sm› oksijeni akci¤erleri yard›m›yla
al›rken bitkiler genellikle yaprakların› kullan›r.
Boşaltım
Canlılar yaşamları sırasında vücutlarında oluşan
atık maddeleri vücutlarından uzaklaştırmak zorundadır.
At›klar›n vücuttan uzaklaflt›r›lmas› ifllemine boflalt›m
denir. Hayvanların bir k›sm› boşaltımı böbreklerle yapar.
Bitkiler yapraklar›ndaki gözeneklerden terleme yoluyla
fazla suyu d›flar› atar. Ayr›ca at›k maddeleri yapraklar›nda biriktirir. Sonbaharda bu yapraklar döküldü¤ü
zaman da boflalt›m yapm›fl olur. Sonbaharda dökülen
yaprakların ilkbaharda yeniden çıktığını fark etmişizdir.
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Canl›lar Dünyas›n› Gezelim, Tan›yal›m

Uyartı Alabilme ve Tepki Verebilme
Sabahlar› süt verdiğimiz bir kedi bizi gördüğünde koşarak
yanımıza gelir. Bir fare kediyi gördüğü zaman tehlikeyi fark
eder ve hızla kaçar. Sözü edilen bu örneklerde kedi ve farenin
davran›fllar›n›n nedeni ne olabilir? Bitkilerin yapraklarını güneşe, köklerini suya doğru yönelttiklerini ö¤rendik. Kışın
yapraklarını ve çiçeklerini dökmüfl olan bitkilerin, günefl
›fl›nlar›n›n etkisiyle ilkbaharda yeniden çiçek açmaya başlad›¤›n› fark ettiniz mi? Canl› varl›klar bulunduklar› ortamda
meydana gelen de¤iflikliklere tepki verirler. Örneklerde oldu¤u gibi kedinin varl›¤› farede, günefl ›fl›nlar› bitkide uyart› yarat›r. Uyart›y› alan canl›lar tepki verir. Foto¤raflarda görülen
farklı bir bitki türü olan böcekkapanlar›n güzel görüntüsüne
gelen böcekler, bitkiye dokunduklarında bitki tepki olarak
yapraklarını kapatır ve böceği içinde hapseder. Görüldü¤ü gibi
canl›lar çevrelerinden ald›klar› çeflitli uyart›lara tepki verirler.
Üreme ve Büyüme
Bebeklik fotoğraflarımızı düşünelim. Bu fotoğraflarda hepimiz ne
kadar da küçüğüz değil mi? Zamanla büyüdük ve bir yetişkin
oluncaya dek büyümeye devam edeceğiz. ‹nsan, kedi,
köpek vb. canlılar dünyaya geldikten sonra belirli
evreye kadar büyür. Bitkiler ise yaflamlar›n›n
sonuna kadar büyüyebilirler.

Çevremizdeki canlı varlıkları gözlemleyelim. Canlılar büyüyüp belirli bir olgunluğa
geldikten sonra soylarını devam ettirmek için ürerler ve kendilerine benzeyen baflka
canl›lar olufltururlar. Hayvanlar›n ço¤u doğurarak ya da yumurtlayarak ürerken bitkiler
çoğunlukla tohumla ürer. Tohum ve yumurtadan bir canlı oluştuğuna göre bu varlıkların
canlı olduğunu söyleyebilir miyiz?
Yapacağımız bir etkinlikle bu soruya cevap arayalım.
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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.
• Kavanozdaki kâğıt havlu rulosunu bir miktar suyla nemlendirelim.
• Fasulye tohumlarını kavanoz ile kâğıt havlu arasındaki
boşluğa fotoğraftaki gibi dışar›dan görünecek şekilde
yerleştirelim.
• Kavanozumuzu a¤z› aç›k biçimde, karanlık ve ılık bir
yerde bir hafta bekletelim. Zaman zaman kavanozun
içine su ekleyelim.

Bafllamak ‹çin
 cam kavanoz
 kâğıt havlu
 cetvel
 su
 bir avuç fasulye,
mercimek veya
nohut

• 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
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?
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Çevremizdeki Varl›klar
Canl›lar Dünyas›n› Gezelim, Tan›yal›m

Yumurta mı Tavuktan, Tavuk mu Yumurtadan?
Üç civciv kardeş “Yumurta mı tavuktan ç›kar yoksa
tavuk mu yumurtadan?” sorusu üzerine tartışırlar. Her
biri farklı bir fikir öne sürer. Civcivlerden birinin kafası çok
karışmıştır. Bunu annesine sormaya karar verir. Annesi
yeni civciv kardeşlerinin yumurtadan çıkması için yumurtalar›n üzerine yatmıştır. Civciv sorar:
— Anneciğim yumurta mı tavuktan ç›kar yoksa tavuk
mu yumurtadan?
Annesi cevap verir:
— Sana söyleyeceklerimi dikkatle dinle ve kararı sen
ver. Bak! Bu benim daha yumurtadan yeni çıktığımda
çekilmiş bir bebeklik fotoğrafım. Büyüdüm, yetişkin bir
tavuk oldum ve bu yumurtaları ben yumurtladım.
Tohumlar gibi yumurtalar da uyku hâlinde olan canlı varlıklardır. Tavuk, civcive dönüşmesi için yumurtalarının üzerinde 21 gün boyunca kuluçkaya yatar. Böylece gerekli
sıcaklığın oluşmasını sağlar. Bu sürenin sonunda civcivler yumurtaları kırarak dışarı
çıkarlar ve yaşamlarına devam ederler.
Canl›l›k özelliklerinin neler oldu¤unu ö¤rendik. Çevremizde bulunan bir
bitki ve hayvan› gözlemleyelim. Gözlemlerimizden de yararlanarak canl›l›k
özellikleri aç›s›ndan bitki ve hayvanlar aras›ndaki benzerlik ve farkl›l›klar›
listeleyelim.

E. 10
s. 115

Canlıların Tamamı Görülebilir mi?
Ağaçların, kuşların ve insanların canlı varlıklar olduğunu öğrenmiştik. Bu varlıkları
görebiliriz. Acaba bunların dışında göremediğimiz başka canlılar olabilir mi? Yapacağımız
bir etkinlikle bunu anlamaya çalışalım.

4.

ETK‹NL‹K

Ekme¤ime Ne Oldu?

Birlikte Yapal›m
• Bir miktar suyla nemlendirdi¤imiz ekmek dilimini sınıfımız›n günefl almayan, ›l›k bir köflesinde bir hafta
süreyle bekletip gözlemleyelim.
• Gözlemlerimizi ö¤renci çalışma kitabındaki çizelgemize
kaydedelim.

Bafllamak ‹çin
 ekmek dilimi
 su

E. 11
s. 115
Ne Oldu?
• Ekmekte gözlemlediğimiz değişimler nelerdir?
• Bu değişimlerin sebepleri neler olabilir?
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Ekmek, limon ve portakal gibi bazı besinler uzun
süre dışarıda kaldığında küflenir. Bitkilerin sonbaharda
yapraklarını dökerek boşaltım yaptıklarını öğrenmiştik. Bu
yapraklar bir süre sonra çürümeye başlar. Yemeklerimizi,
etimizi ve sütümüzü buzdolabına koymayı unutursak
bozulduklarını görürüz. Bu besinler neden bozulmuş veya
çürümüş olabilir?
Bazı canlılar, gözümüzle göremeyeceğimiz kadar küçüktür. Yiyeceklerin bozulmasına, yaprakların çürümesine
neden olan da bu canlılardır. Bütün canlılık özelliklerini gösteren bu canlıların varlıklarını nasıl fark edebiliriz?
Gözümüzle göremediğimiz canlıları görmemize yarayan alete mikroskop denir.
Mikroskop sayesinde küçük ya da gözle görülemeyen nesneleri büyüterek daha iyi
görebiliriz. Bir etkinlik yaparak bu canl›lar› gözlemlemeye ne dersiniz?

5.

ETK‹NL‹K

Göremedi¤imiz Canl›lar

Birlikte Yapal›m
• Bir havuz ya da su birikintisinden cam kavanoza su
alalım.
• Bu suyun içine meyve kabuğu, kuru yaprak ve samanı
koyarak karıştıralım. Bu karışımı bir hafta ılık ve aydınlık
bir ortamda bekletelim.
• Bekletti¤imiz bu kar›fl›mdan, öğretmenimiz yardımıyla
aldığımız örneği mikroskopta inceleyelim.
• Gördüklerimizi defterimize çizelim.

Bafllamak ‹çin
 cam kavanoz
 meyve kabuğu
 kuru yaprak
 su
n
 saman

Ne Oldu?
• Mikroskopta neler gördük?
• Bu varlıkların canlı olduklarını söyleyebilir miyiz? Açıklayalım.
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Gözle göremediğimiz ve mikroskobik canl›lar olarak adland›rd›¤›m›z bu
canlılar›n baz›lar› havuz suyu, göl gibi
ortamlarda yaflam›n› sürdürür. Baz›
çeflitleri de hayatımızın birçok alanında
karşımıza çıkar. Bunlar hamurun mayalanması, sütün peynire ve yoğurda dönüşmesi gibi faydalar sağlar.

Çevremizdeki Varl›klar
Canl›lar Dünyas›n› Gezelim, Tan›yal›m

Mikroskobik canl›lar›n baz›lar› hastalıklara neden olabilir. Bu tür hastalıklardan korunmak için düzenli beslenmeli, temizlik kurallarına dikkat etmeli ve sık sık ellerimizi sabunla yıkamalıyız. Hasta olduğumuzda, öksürürken veya hapş›r›rken mendil kullanmaya
dikkat etmeliyiz. Böylece hastalığa neden olan gözle göremediğimiz canlıların, başkalarına geçerek hastalığı bulaşt›rmasını engellemiş oluruz.

B‹LG‹
B
‹L
LG‹ DAMLASI
AM L A I
Hollandal› bilim insan› Antonie van Leeuwenhoek (Antoni van
Lövenhuk) mikroskobu icat ederek gözle göremedi¤imiz canl›lar› ilk
kez gözlemleyen kiflidir.
E. 12
s. 116

KEND‹M‹Z‹ DE⁄ERLEND‹REL‹M
Afla¤›daki sorular›n cevaplar›n› defterimize yazal›m.
1. Ali aşağıdaki çizelgeyi doldururken bazı yanlışlar yapmıştır. Bu yanlışları tespit
edip doğrularını ve sebeplerini defterimize yazalım.
Varlık

Perde

Canlı
Cansız

Uçak

Çiçek

✓

✓

Yumurta

✓

Ekmek

Toprak

Fincan

✓
✓

✓

✓

2. Kışın bomboş olan bir bahçenin baharda birden yeşermesinin sebebi nedir?
3. Hastalandığımızda kan veya idrar örneğimiz alınarak mikroskopta incelenir.
Bunun sebebi nedir?
4. Aşağıdaki olaylar›n hangisinde gözle göremediğimiz canlıların rolü yoktur?
A) Ellerini yıkamayan bir çocuğun hasta olması
B) Buzdolabına konulmayan limonun küflenmesi
C) ‹yi beslenmeyen bir çocuğun yeterince büyümemesi
D) Sütün peynire ve yoğurda dönüşmesi
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Yaflad›¤›m›z Çevre

Anahtar Kavramlar
• yaşam alanı
• çevre kirliliği

Cem, evlerinin bahçesinde Pofuduk ile beraber oyun oynuyor. Bugün oynadıkları oyunun adı
“canlı dedektifi”dir. Görevleri, bahçeye gizlenmiş
tüm canlıları bulmakt›r. Bahçeyi dikkatlice seyredip canlıların yaşadığı yerlere ve canlılara ulaşıyorlar. Meğer bu küçücük bahçede bile ne çok
canlı varmış!

Biz de yapacağımız etkinlikle kendi çevremizde yaşayan canlıları keşfedelim.
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E. 13
s. 117

Yaflad›¤›m›z Çevre
Canl›lar Dünyas›n› Gezelim, Tan›yal›m

6.

ETK‹NL‹K

Nerede Yaflar?

Birlikte Yapal›m
• Dörder kişilik gruplar oluşturalım ve bir kişiyi sözcü
seçelim.
• Okulumuzun, evimizin bahçesinde veya yol kenarlarında gördüğümüz küçük su birikintilerinde, tafl ve
kütüklerin altlar›nda, çiçek bulunan bir saksıdaki
toprakta ve ağaç dibindeki yaprakların altında bulunabilecek canlıları tahmin edelim. Tahminlerimizi defterimize not edelim.






Bafllamak ‹çin
plastik eldiven
büyüteç
poşet
dosya kâ¤›d›

• Yanımıza plastik eldivenlerimizi ve poşetlerimizi alalım.
Grubumuzla belirledi¤imiz bölgeyi inceleyelim. Karşılaştığımız canlıları büyüteç yardımıyla gözlemleyelim.
Gördüklerimizi defterimize not edelim.
• Plastik torba, izmarit, meyve kabuğu gibi maddelere
rastlarsak poşetimize koyarak en yakın çöp kutusuna
atalım.
• Gözlemlerimizi ö¤renci çalışma kitabımız›n E. 14
s. 118
118. sayfas›ndaki forma kaydedelim.
• Tahminlerimizle gözlem sonuçlarımızı karşılaştıralım.
• Elde ettiğimiz sonuçları grup sözcümüz aracılığıyla
arkadaşlarımızla paylaşalım.
• Grupların elde ettiği sonuçları dosya kâ¤›d›na haz›rlayaca¤›m›z bir çizelgeye kaydedelim.
• Çizelgemizi sınıf panomuzda sergileyelim.
Ne Oldu?
• Gözlem yaptığımız yerlerde hangi canlılara rastladık?
• Gözlem yaptığımız alanların hangileri insanlar tarafından oluşturulmuştur?
• Gözlem yaptığımız bir yerde tüm canlıları göremememizin nedeni ne olabilir?
• Bu tür gözlemler başka nerelerde yapılabilir? Bu gözlem yerlerinde hangi canlılar
görülebilir? Tahminlerimizi arkadafllar›m›zla paylaflal›m.
• Gözlem yaptığımız yerlerde herhangi bir kirliliğe rastladık mı? Rastladıysak bu
kirliliklerin oluşma nedenleri nelerdir?
Çevremizde yer alan küçük bir su birikintisi, göl, dere vb. yerlerde balık, kurbağa
gibi canlılara rastlayabiliriz. Bahçemizdeki toprağı kazarsak derine gittikçe bir solucanla
karşılaşabiliriz. Bir taşın altını kaldırdığımızda karşımıza minik böcekler çıkabilir. Etkinlikte, gözlem formuna kaydetti¤imiz yaflam alan› özelliklerini hat›rlayal›m. Canlıların
bulundukları ortamda yaşamaları için gerekli olan hava, su ve besin olmal›d›r. Ayrıca bu
ortamın yeterli sıcaklıkta olması gerekir. Edindi¤imiz bilgilere göre yaflam alan›n› nas›l
tan›mlayabiliriz?

197

Bir canlın›n yaflad›¤› ve üreyeYaşam Alanı
bildi¤i yere yaşam alanı denir.
Yandaki flemay› inceleyelim. fieCans›z Varl›klar
Canl› Varl›klar
mada da görüldü¤ü gibi yaflam
(Tafl, toprak, su,
(Hayvanlar, bitkiler,
alanlar›nda canl› ve cans›z varl›klar
hava vb.)
mikroskobik canl›lar)
bir arada bulunur. Saksıdaki bir
bitki ve solucan için toprak, bir
taşın üzerindeki kara yosunu için
taş, çalının altındaki böcek için ise
çalılık, yaşam alanıdır. Bir yaşam alanını incelerken bir canlının orada yaşadığını canlıyı
göremesek bile anlayabiliriz. Hayvanların yuvaları için açtığı delikler, bıraktıkları izler,
yumurtaları, tüyleri, yaprak veya ağaç gövdeleri bize canlılarla ilgili ipuçları verir.

Bir bahar günü ağaçların arasında yolda yürürken
kuş seslerini duyarız. Önümüzden uçarak geçen arı
bir çiçeğe konar. Kald›r›mda, yuva yapan karıncaların
boşalttığı bir toprak y›¤›n›nı görebiliriz. Bir kişinin köpeği
ile yürüyüşe çıktığını görmüflüzdür. Bunun gibi her gün
insanlarla birlikte birçok farkl› canlı ile karşılaşırız. Bu
canlılar baflka nerede yafl›yor olabilirler?
Her canlının bir yaşam alanı vardır. Bu yaşam alanı
bazen küçük bir su birikintisi, bazen koca bir okyanus
olabilir. Baz› bal›k çeflitlerinin yaflam alan› okyanusken
baz›lar›n›n yaflam alan› ise akvaryumlard›r. Balıkları akvaryumdan çıkarırsak bir süre sonra canlılığını kaybeder. Çünkü bu canlıların yaşam ortamı sudur, suyun
dışında yaşayamazlar. Peki, bizim yaşam alanımız neresidir?
E. 15
s. 119
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Yaflad›¤›m›z Çevre
Canl›lar Dünyas›n› Gezelim, Tan›yal›m

Muhabbet kuşlarını hepimiz biliriz. Bu kuşu düşündüğümüzde ilk aklımıza gelen kafesteki görüntüsüdür.
Onun yaşam alanı, suyunu ve yemini koyduğumuz kafestir.
Oysa muhabbet kuşu doğada yaşarken tohumlarla beslenir
ve ağaç kovuklarında yaşar. Bu kuşlar basit kelimeleri
tekrar edebilme yetenekleri sayesinde insanların dikkatini
çekmiş ve evlerimize kadar girmiştir. Kulübedeki köpek,
akvaryumdaki balık, hayvanat bahçesindeki hayvanlar,
insanların onlar için hazırladığı yapay ortamlarda yaşamlarını
sürdürürler.
‹nsanlar kendileri için de yaşam ortamları hazırlarlar.
Evlerimiz rahat etmemizi sağlayan yaşam alanlarımızdır.
Bir çiçek, bir karınca ya da bir arı görmek istesek ilk
bakacağımız yer neresidir? Ormanda ağaçlarda yaşayan bir
balık, gölde yaşayan bir sincap olabilir mi?
Baz› canl›lar suda baz› canl›lar karada yaflarlar. Peki, hem
karada
hem de suda yaflayabilen
k
canl›lar var m›d›r?
Gölde bal›klar, yosunlar, kam›fllar ve diğer su bitkileri, ormanda
ise geyikler, otlar ve sincaplar
yaflayabilir.
Kurbağalar yaşamlarının belirli bir döneminde
suda yaşarken yetişkin olduktan sonra hem suda
hem karada yaşamlarını devam ettirebilirler.

E. 16
s. 120

Canl›lar yaflayabilmek için genellikle belirli özelliklere sahip yaflam alanlar›n› seçerler. Bunun yan› s›ra birden fazla
ortamda yaflayabilen canl›lar da olabilir. Örneğin, gözlerimizle
göremediğimiz mikroskobik canlılar; havada, toprakta ve
suda yaşayabilirken solucanlar sadece toprağın içinde nemli
ve karanlık ortamda yaşayabilir. Bunlar› yağmurlu havada dışarı çıktıklarında görebiliriz.
Canlılar kolaylıkla besin bulabilecekleri yeri, yaşam alanı olarak kullanır. Tırtıllar yaprakların›
yiyebilecekleri ağaçlarda yaşarken şapkalı mantarlar çürüyen yaprakların üzerinde yaşar.

E. 17
s. 120
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Yiyeceklerimizi buzdolabına koymayıp
dışar›da bırakırsak üzerinde karıncaların biriktiğini fark ederiz. Karıncalar bu besinleri
yuvalarına taşır. Karıncaların yaşam alanları
toprak, kaya, taş altı ve ağaç kavukları olabilir.
Buğday tanesi ya da ekmek parçası taşımaya
çalışan bir karıncayı mutlaka görmüşüzdür.
Karıncalar yuvalarına sürekli besin taşır. Bu
yüzden karıncalar “çalışkan karıncalar” olarak adland›r›r. Ağustos böceği ile karıncanın
hikâyesini biliyor musunuz? Gelin karıncaların çalışkanlıkları ile ilgili olarak herkes
tarafından bilinen bu hikâyeyi okuyalım.

Ağustos Böceği ile Karınca
Ağustos böceği sürekli saz çalıp şarkı söylermiş. Bu
sırada karınca ise kötü günler için yiyecek biriktiriyormuş. Ağustos böceği karınca ile dalga geçip keyfine
bakıyormuş.
Sıcak günler bitmiş, birden soğuk bastırmış. Karınca,
toprağın altındaki sıcak yuvasında karnı tok rahat
yaşarken bizim eğlenceye düşkün ağustos böceği
açlıktan ve soğuktan iki büklüm karıncanın yuvasına
gitmiş.
Karıncadan biraz yiyecek istemiş ama bu defa karınca
sinirlenmiş. “Günlerce saz çalıp şarkı söylerken ilerde
aç kalacağını düşünmeliydin. Şimdi başının çaresine
bakmalısın.” demiş ve kapıyı kapatmış.
La Fountaine (La Fonten)’den sadeleştirilmiştir.

Karıncaların yaşam alanları nasıldır? Onlar için oluşturacağımız yaşam alanı ile
karıncaların hayatını yakından gözlemleyelim.
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Yaflad›¤›m›z Çevre
Canl›lar Dünyas›n› Gezelim, Tan›yal›m

ARAfiTIRALIM, HAZIRLANALIM
Karıncaların yaşam alanlarını daha yakından gözlemleyebilmek
için bir karınca yuvası yapalım. Bu yuvayı yapmak için aşağıdaki
adımları takip edelim:
• 7-8 kişilik gruplar oluşturalım.
• Karıncalar ve onların yaşam alanları ile ilgili çeşitli kaynaklardan
bilgi toplayalım.
• Edindiğimiz bilgilerden yararlanarak çevremizde bir karınca yuvası
gözlemleyelim.
• Çeşitli malzemeler kullanarak bir karınca yuvası yapalım.
Öğretmenimizin belirleyeceği tarih ve saatte yuvamızı sınıfta sergileyelim ve arkadaşlarımıza sunalım.
E. 18
Karıncaların genelde toprakta yaşadığını bili- s. 121
yoruz. Havalar ısınınca karıncalar besin bulmak için
yuvalar›ndan dışarı çıkarlar. Biz kar›ncalar›n yuvalar›ndan d›flar›
boflaltt›klar› topra¤› görürüz. Bir karınca yuvasının bozulmuş
olduğunu görünce bunun sebebinin ne olduğunu düşünürüz?

B‹LG‹
B
‹L
LG‹ DAMLASI
AM L A I
Kar›ncalar güçlü kaslar› sayesinde kendilerinden çok
a¤›r olan besinleri yuvalar›na tafl›yabilirler.
Yaşam Alanları Tehlikede!
Bir parka ya da piknik alanına gittiğimizde etrafımızda
neler görüyoruz? Ağaçlar, kuşlar, karıncalar, kelebekler, çiçekler ve insanlar görebileceğimiz canlı varlıklardır. Parklarda “Çiçekleri koparmay›n›z.”, piknik yaptığımız alanlarda
“Burada atefl yakmay›n›z.” gibi uyarılar görebiliriz. Bu uyarılar neden yap›l›yor?
Dünyada sayısını bilemediğimiz kadar canlı yaşıyor.
Bu canlıların okyanustan dereye, toprağın altından bir ağacın tepesine kadar farklı yaşam
alanları var. Doğa, bir düzen içinde canlı ve cansız varlıkları bünyesinde barındırmaya
devam ediyor. Hepimiz doğanın bu düzeninin bozulmaya başladığını son yıllarda
gazetelerde, televizyonda sıklıkla duyuyoruz.
Diğer sayfada verilen dergi haberini okuyalım ve yaşam alanlarına zarar verebilecek
unsurların neler olabileceğini anlamaya çalışalım.

201

fi
‹
R
‹
N
‹
L
Ç
E
M
‹
Z
202

gezi
fi‹R‹N ‹LÇEM‹Z

D
E
R
G
‹
S
‹

Birçok kuş türü ilçemizin gölü ve
sazlıklarında konaklamaktad›r. Bu yıl beklenen
yağışların olmaması, yaşanan aşırı kuraklık,
gölden tarımsal alanları sulamak için da-ha
fazla su alınmas› ve buharlaşma nedeniyle su
seviyesinin önemli ölçüde düştüğü bildirildi. Su
seviyesinin düşmesi yüzünden kıyılarda yüzlerce
metreye varan çekilme yaşandığı ve bu tablodan
su kuşlarının üreme alanı olan sazlıkların da
olumsuz yönde etkilendiği vurgulandı. Aşırı
su çekilmesine bağlı olarak birçok su kuflunun
ve ördeğin yaşam alanı daraldı. Sazlıklar
olumsuz yönde etkilenirken sazlıklar arasındaki
su birikintilerinde yaşam mücadelesi vermek
zorunda kalan birçok su kuşu ve ördek de sığınacak yeni mekân arayışına girdi.
Bu konuda “Doğala Evet Derneği”nden görüş bildiren bir yetkili; “Sazlıklar
arasında su kalmayınca birçok türün yaşam alanı daraldı. Oysa bu sazlıklar su
kuşları ve ördekler için yaşamsal öneme sahip. Sazlıklar arasında kalan su birikintilerinde yaşam mücadelesi veren canl›lar, gölde son yıllarda artan kirlilikten de etkilenmeye başladı. Göle balıkçılık faaliyetleri için atılan kilometrelerce uzunluktaki
ağlar›n hepsi toplanamadığı için kirliliğin boyutu üst seviyelere çıktı. Bu ağlara
takılan birçok su kuşu ve ördek hayatlarını kaybedebiliyor. Gölün bu ağlardan
temizlenmesi gerekiyor. Ayrıca, gölün birçok kesiminde yaşanan su çekilmesinin
ardından bataklığı andıran görüntüler oluşmaya başladı. “Artık çok geç oldu.”
denmeden, “Gölümüzü Kurtarma Projesi” için iş birliği yapmalıyız. Bu konuda ilk
çalışma, arıtma tesisi kurularak atık
suların göle atılmasını engellemek
olacak. Tarım alanında da damlama
yoluyla sulama yöntemine geçilecek.
Göl balık ağlarından arındırılacak.
Sonuncu olarak da her yıl aynı
tarihte “Gölümüz Kurumasın” adında
bir şenlik düzenleyerek insanların
dikkatini bu konuya çekmeyi
hedefliyoruz.” dedi.

Yaflad›¤›m›z Çevre
Canl›lar Dünyas›n› Gezelim, Tan›yal›m

Dergi haberimizi okuduk. Haberde yer alan göl, insan faaliyetlerinin etkisiyle canlılar için uygun bir yaşam alanı olmaktan çıkmıştır. Canlıların ortak özelliklerinin neler olduğunu öğrenmiştik. Bir canlı hayatını devam ettirmek için solunum yapma, beslenme
ve boşaltım gibi faaliyetlerini sürdürebilece¤i ortamlarda yaşamak zorundadır.
E. 19
Peki, canlıların yaşam alanı ve doğal kaynaklarımız olan su, toprak ve hava
s. 121
kirlenirse ne olur?
“Nerede Yaşar?” adlı etkinliğimizi hat›rlayal›m. ‹nceleme yaptığımız yaşam alanlarında
karşılaştığımız kirliliklerin nedenini nasıl açıklamıştık? Toprak ve su gibi yaşam alanlarındaki
bu kirliliğin canlılara ne gibi etkisi olabilir? Peki, soluduğumuz hava yeterince temiz mi?
Bunu öğrenmek için s›radaki etkinliğimizi yapalım.

7.

ETK‹NL‹K

Hava Nas›l Oralarda?

Birlikte Yapal›m
• Konserve kutusunun etrafını beyaz kâğıt ile kapatalım.
Kâğıdı düşmemesi için şeffaf bant yardımıyla tutturalım.
• Kutuyu pencerenin dışına yerleştirip bir hafta dışarıda
bekletelim.

Bafllamak ‹çin
 konserve kutusu
 beyaz kâğıt

• Konserve kutusundan kâğıdı dikkatle çıkarıp büyüteç
yardımıyla inceleyelim.

 şeffaf bant

• Gözlemlerimizi not edelim.

 büyüteç

Ne Oldu?
• Bir hafta sonra beyaz kâğıtta bir değişim olduysa bu de¤iflimin
sebebi ne olabilir?
• Bu değişime neden olan durumun insanlar ve diğer canlılar
üzerindeki etkisi nedir?
Etkinliğimizde, yaşadığımız yerin havasının temiz olup olmadığını gözlemledik. Hava
kirlili¤i genellikle kentleşmenin fazla, insan nüfusunun kalabalık olduğu yerlerde ortaya
çıkmaktadır. 5. ünitede hava, su ve toprak kirlili¤inin sebeplerini araflt›rm›flt›k. Bu araflt›rma sonuçlar›na göre çevre kirlili¤ini tan›mlayabilir miyiz?
‹nsanlar yüzyıllardır kendi yaşamlarını kolaylaştırmak için icatlar yapmışlardır. Günlük yaşamımız, bu teknolojik ürünlerin sayesinde kolaylaşmaktadır. Artık arabamıza binip
istediğimiz yere kolayca ulaşıyor, çok ucuza mal edilmiş birçok kıyafet satın alabiliyor,
yılın her mevsiminde istediğimiz meyve ve sebzeyi tüketebiliyoruz. Teknolojinin faydalar›nın yanında doğaya verdiği baz› zararlar vardır. Doğal kaynakların yanlış kullanılması ve
tahrip edilmesi sonucunda çevrede dengenin olumsuz yönde bozulması ve birtakım
sorunların ortaya çıkmasına çevre kirliliği denir. Teknolojik geliflmeler sonucu ortaya
ç›kan çevre kirlili¤inin sebeplerini ö¤renelim.
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Çevre Kirliliğinin Sebepleri
• Fabrika ve üretim tesislerinin bacalarından çıkan arıtılmamış gazlar ve bu tesislerin atıkları,
• Verimli ürün alabilmek için yanlış ve gereğinden
fazla kullanılan tar›m ilaçlar›,
• Kaza sonucu toprağa, denizlere ve diğer su
kaynaklarına karışan akaryakıt ve kimyasal
maddeler,
• Hastane atıkları ve teknolojik atıklar,
• Çevreye atılan çöpler ve plastik maddeler,
• Ulaşımda ve ısınmada kullanılan kömür, petrol
gibi yakıtlardan çıkan zararlı gazlar,
• Parfüm ve deodorantların içerdiği gazlard›r.

Doğadaki kaynakların korunması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Çünkü yaşam alanlarının korunması sadece bu alanlarda yaşayan canlılar için
değil insanlar için de gereklidir. Bu sorun bir kişinin
değil tüm toplumun sorunudur. Bu yüzden çözüm,
hepimizin görevidir.

B‹LG‹
B
‹L
LG‹ DAMLASI
AM L A I
Bir insan›n bir y›l boyunca oluflturdu¤u çöpün kütlesi, kendi kütlesinin
yaklafl›k yedi kat›d›r.
Çevre kirliliğinin sebeplerini dikkatlice incelediğimizde bu etkenlerin büyük bir
bölümünün insan kaynaklı olduğunu görebiliriz. Hepimizin temiz bir çevrede yaşama
hakkı vardır. Bu hakkımız yasalarımızda da “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede
yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir.” şeklinde yer almıştır. “Sadece benim
çabalarımla çevre temizlenmez.” diye düşünmeyelim. Bunun için tek kişinin çabası bile
gözle görülebilir sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Bugün biz nasıl temiz bir dünyada özgürce
yaşamak istiyorsak bizden sonra gelecek nesillere de aynı temiz dünyayı bırakmak için
bilinçli hareket etmeliyiz.
Peki, bizler çevre kirliliğini engellemek, çevreyi korumak ve güzelleştirmek için neler
yapabiliriz? Gelin yapacağımız etkinlikle biz de birer çevre gönüllüsü olalım.

204

Yaflad›¤›m›z Çevre
Canl›lar Dünyas›n› Gezelim, Tan›yal›m

8.

ETK‹NL‹K

Ben Ne Yapabilirim?

Birlikte Yapal›m
• Bir çevre kulübü oluşturalım.
• Bu çevre kulübüne başkan, başkan yardımcısı, yazıcı
ve sekreter seçelim.
• Okul ve çevresindeki kirlilik sebeplerini tespit edelim.
Bu kirlili¤i ortadan kald›rmak için ne tür kampanyalar
düzenleyebilece¤imize kulüp olarak karar verelim. Kampanyam›z a¤aç dikmek, çiçek ekmek, okul bahçesini düzenlemek vb. fleklinde olabilir.

Bafllamak ‹çin
 gazete ve
dergiler

• Gazete ve dergilerden faydalanarak ülkemizde faaliyet gösteren gönüllü çevre kuruluşları
ile ilgili gazete kupürlerini toplayal›m.
• Kampanya sırasında destek alabileceğimiz
gönüllü kişi ve kurulufllar› öğretmenimizin yardım›yla belirleyelim.
• Kampanyan›n tan›t›m broflürünü haz›rlayal›m. Bu broflürün bir sayfas›na kirlili¤in
sebeplerini di¤er sayfas›na ise bu kirlili¤i ortadan kald›rmak ve çevreyi güzellefltirmek için yap›lacaklar› yazal›m.
• Gazete kupürlerini ve haz›rlad›¤›m›z broflürleri s›n›f panosunda sergileyelim. Ayr›ca
kampanya broflürünü okuldaki ö¤rencilere da¤›tal›m.
Ne Oldu?
• Çevremizde nerelerde kirliliğe rastladık?
• Bu kirliliğin sebepleri nelerdir?
• Gönüllü çevre kuruluşlarının faaliyetleri hakkında neler öğrendik?
• Çevreyi temizlemek ve güzelleştirmek için neler yaptık?
• Sizce çevreyi temizlemek ve güzelleştirmek için teknolojiden nasıl faydalan›labilir?
Çevre koruma bir ekip işidir. Bu nedenle okulumuzu ve çevresini temizlemek ve
daha güzel hâle getirmek için kurduğumuz çevre kulübü gibi ülkemizde de birçok gönüllü
çevre kuruluşu faaliyet göstermektedir. Çevre ve Orman Bakanlığı ile belediyelerin
çalışmalarının yanı sıra gönüllü kuruluşların faaliyetleri sayesinde ülkemizde birçok çevre
sorunu kamuoyuna duyurulmakta, toplumun dikkati çekilmekte ve gönüllü katılımcıların
çalışmaları ile bu sorunlara çözüm üretilmektedir.
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B‹LG‹
B
‹L
LG‹ DAMLASI
AM L A I
Leylekler yuva yapmak için genellikle çat›, baca ve elektrik direklerini,
bazen de a¤açlar› tercih eder. Geçmifl y›llarda kullan›lm›fl yuvalar› ise
özellikle seçerler. Her y›l yuvalar›n›
büyüttüklerinden bu yuvalar y›k›labilir
ya da elektrik çarpmas› tehlikesi oluflturabilir. Bu sebeple baz› gönüllü çevreciler bu yuvalar› boflken ayn›
yerde, ya da çok yak›n›nda baflka bir zemine tafl›yarak leyleklerin
yaflamlar›n› koruma alt›na al›rlar.
Gelişen teknoloji ile canlıların yaşam alanlarının birer birer tehlike altına girdiğini,
kaynaklarımızın giderek azaldığını ve yok olduğunu, artan nüfus ve sanayi yüzünden
çevremizin giderek kirlendiğini gördük. Daha yaşanılası bir dünya elde etmenin yolu
ise yine teknolojiyi kullanmaktan geçiyor. Buna örnek olarak geri dönüşümü mümkün
olan kâğıt, plastik, cam ve pil gibi atık maddelerin toplanıp fabrikalarda işlenerek
tekrar kullanılmasını verebiliriz. Toplum olarak çevre kirliliği için alaca¤›m›z önlemleri
ö¤renelim.
Çevre Kirliliğine Karşı Alınacak Önlemler
• ‹nsanlara çevre bilinci kazandırmak,
• Sanayi kuruluşlarına ve kanalizasyon şebekelerine
arıtma tesisi kurarak atık suları arıtmak,
• Kâğıt, cam, plastik, pil gibi geri dönüşümü olan
çöpleri geri dönüşüm kutularına atmak,
• Ev ve fabrika bacaları ile araba egzozlarından çıkan
gazlar için filtre kullanmak,
• Doğal bitki örtüsünü korumak ve yeni yeşil alanlar oluşturmak,
• Tıbbi atıkları toprağa ve suya karışmayacak şekilde yok etmek,
• Enerji elde etmek için katı ve sıvı yakıtlar yerine güneş, rüzgâr vb. kaynaklar
kullanmakt›r.
E. 20
s. 122
E. 21
s. 123
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Yaşadığımız çevre bize atalarımızdan mirastır. Biz de doğayı gelecek
nesillere bırakacağız. Bunun için çevreye verilen zarar bizden sonra
yaşayacakların haklarını hiçe saymak olacaktır. Ulu önderimiz Mustafa Kemal
Atatürk de bu bilinçle çevre konusuna çok önem vermiştir. Sözleri ve yaptığı
çalışmalarla cumhuriyetin ilk y›llar›nda günümüze ışık tutmuştur.

Yaflad›¤›m›z Çevre
Canl›lar Dünyas›n› Gezelim, Tan›yal›m

Atatürk ve Çevre
Atatürk’ün doğayı, ağacı sevmesinin
en belirgin örneklerinden birisi de kuşkusuz Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ)’dir.
Atatürk, 1925 yılında kendi maafl›ndan
ödeyerek çiftliğin bugünkü yerini satın
almıştır. Atatürk’ün önderli¤inde dikilen
a¤açlar büyümüfl, Ankaral›lar için çiftlik,
bir dinlenme yeri hâline gelmifltir. Atatürk
Orman Çiftli¤i, tabiat güzellikleriyle örnek
bir yer olmufltur.
Atatürk, çitflik ile ilgili çalışmalar sırasında sık sık Söğütözü’ne gelir dinlenirmiş.
Söğütözü, Ankara yakınlarında, o zaman yaklafl›k seksen tane söğüt ağacının olduğu
yerdir. Bir gelişinde düşündüğünü sesli olarak aktarmış; “Ah! Burada bir kulübem olsaydı
keşke”. Oradaki görevliler “Ya Pafla’m istediğin bir kulübe olsun hemen yaparız şuraya!”
demişler. “Buradaki ağaçlara ne olacak peki?”. “Paşa’m buradakiler söğüt ağacı; sökeriz
başka bir yere dikeriz, mutlaka tutar.” demişler. Bir an durmuş, “Bir tek şartla kabul ederim.”
demiş. “Buradan yetecek kadar söğüt ağacını kendi ellerimle sökeceğim, kendi ellerimle
dikeceğim, önce tuttuklarını göreceğim, sonra kulübe yapımına izin vereceğim.” Mustafa
Kemal Atatürk Sö¤ütözü’ndeki a¤açlar›n
baflka bir yere dikildi¤inde tuttu¤unu bizzat
kendisi gördükten sonra oraya bir kulübe yap›lmas›na izin verdi. Bu süreçte kendi elleriyle
dikti¤i a¤açlar›n tuttu¤unu gözlemlemek için
makam›n› burada kurdu¤u çad›ra tafl›d›. Kabullerini, devlet ifllerini has›r serili çad›rda yapt›.
Atatürk, bugün de mesaj› ola¤anüstü büyük
olan küçük kulübenin, “Atatürk Kulübesi”nin
yap›lmas›na izin verdi.
Ankara’yı Türkiye Cumhuriyeti’nin baş-kenti yapan ve bir bozkır kasabasında
modern bir şehir kuran Atatürk, bu yönüyle günümüzdeki şehircilik, çevre ve tabiat
güzelliği kavramlarına, 1920’li yılların şartları içinde ışık tutan bir dehadır. Bu kavramların
bilinmediği ve konuşulmadığı o yıllarda, şehircilik uzmanlarını getirterek Cumhuriyetin
başkenti Ankara’yı düzene sokan, burada ağaç diktiren, bulvarlar açtıran, çiftliği kuran,
elçilik bahçelerinde yeşilliğe imkân veren Atatürk, diğer yönleriyle olduğu gibi bu yönüyle
de her zaman örnek alınması gereken büyük bir önderdir.
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Okuma Metni
Çevre Dostu Bilim İnsanı
Canlıları inceleyen bilim dalına biyoloji bu bilimle uğraşan
insanlara ise biyolog denir. Rachel Louise Carson (Reyçıl Luiz
Karsın) yazar, biyolog ve çevre korumacı kimlikleriyle tanınır.
Carson, 1907’de Amerika Birleşik Devletleri’nde dünyaya
gelmiştir. 1932’de John Hopkins (Con Hopkins) Üniversitesinde
hayvanlar üzerine çalışarak yüksek lisans çalışmalarını bitirdi.
Doktora yapmak için eğitimine devam etti. 1941 yılında yayımlanan ilk kitabını gelecek
yıllarda başka kitaplar izledi. Carson, böylece bir bilim insanı olmanın yanı sıra bir
bilim yazarı olarak da tanınacaktı. ABD’de o yıllarda sıkça kullanılan ve bir mucize ilaç
olarak görülen DDT adl› böcek zehri vardı. Tarlalarda ya da bahçelerde, ürünlerin zararlı
böceklerden korunması amacıyla DDT kullanılırdı. Ne var ki Rachel Carson araflt›rmalar›
sonucunda bu ilacın yalnızca zararlı böcekleri öldürmekle kalmadığını, bütün çevreye zarar
verdiğini, zehirlenmelere, ölümlere ve sakat doğumlara neden olduğunu gördü. DDT’nin
zararları üzerine yazdığı kitapla büyük ses getirdi. Bu kitap, sonraları insanlığın çevre
bilinci edinmesinde ve doğa korumacılığında önemli bir kaynak olarak değerlendirildi.
Bir arkadaşına yazdığı mektupta Carson, “Yaşayan dünyanın güzelliklerini korumaya
çalışıyorum.” diyecekti. Rachel Carson, 1964 yılında hayata gözlerini yumdu. Yazdığı
kitaplar ve çevreye karşı duyarlılığı, insanlara doğa sevgisini ve çevreye karşı duyarlı
olmayı öğretti.
Bilim Çocuk Dergisi
Nisan 2006, say› 100, s. 26-27
E. 22
s. 123

KEND‹M‹Z‹ DE⁄ERLEND‹REL‹M
Aşağıdaki sorular›n cevaplar›n› defterimize yazalım.
1. Çevremizde hangi yaşam alanları vardır? Bu yaşam alanlarında hangi canlılar
bulunur?
2. Baz› yiyeceklerimizin buzdolabında bozulmayıp dışarıda bırakt›¤›m›z zaman
bozulmasının sebebi nedir?
3. Çevremizdeki kirliliğin sebepleri nelerdir?
4. Çevre kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız?
5. Atatürk’ün çevre ile ilgili yaptığı çalışmalara bir örnek verelim.
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ÜN‹TEM‹Z‹ ÖZETLEYEL‹M

R

Canlı varlıkların yaşamaları için uygun koşullar›
içeren ortamlara yaşam alanı denir. Çevremizde
taş altı, su birikintisi, saksı vb. gibi çok farklı
yaşam alanları bulunur.

E

Ç

R

E

V

Üreme, büyüme, beslenme, solunum,
boflalt›m, uyart› alma, tepki verme, hareket
gibi özellikler canl›lar›n ortak özellikleridir.

E

V

Tohum ve yumurta uyku hâlindeki
canlı varlıklardır.

Ç

E

Canlı ve
cansız varlıklar
çevrede yer alır.
Hayvanlar ve bitkiler
canl› varl›klard›r. Ayr›ca
gözümüzle göremedi¤imiz
mikroskobik canl›lar da vard›r.

‹nsan faaliyetlerinin etkileri, baz› fen ve teknoloji uygulamaları
sonucu ortaya ç›kan çevre kirlili¤i yaflam alanlar›n› olumsuz
etkiler. Çevre kirliliğini ortadan kaldırmak için yine teknoloji ve
teknolojik ürünler kullanılır.
Çevreyi korumak hepimizin görevidir. Çevreyi korumak ve güzellefltirmek
amac›yla yapılan birçok faaliyete gönüllü olarak katılmalıyız. Bu konuda bir
doğa tutkunu olan Atatürk’ün çalışmaların› örnek almalıyız.
E. 23
s. 124
E. 24
s. 125
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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. Bitkiler hareket edemez.
2. Hamurun mayalanmasında gözle göremediğimiz canlılar rol oynar.
3. Uçak, araba ve tren gibi varlıklar canlıdır.
4. Bir tohumun çimlenmesi için ışık ve toprak gereklidir.
5. Bitkiler kendi besinlerini kendileri üretir.
6. Akvaryum doğal bir yaşam alanıdır.
7. Bitkiler kökleriyle solunum yapar.
8. Kurbağalar hem karada hem suda yaşayabilir.
9. Tarımda daha iyi ürün almak için kullanılan bazı ilaçlar çevreyi kirletir.
10. Çevreye at›lan plastik maddeler do¤ada kal›c› kirlili¤e yol açmaz.
Aşağıda çerçeve içinde baz› sözcük ve ifadeler verilmifltir. Bunlar› kullanarak eksik
cümleleri uygun flekilde tamamlayal›m ve defterimize yazal›m.
varl›k

yumurta

çevre

kara

mikroskop

tohum

Atatürk Orman Çiftliği

biyoloji

belediyeler

mantarlar

uyartı

su

hava

yaşam alan›

Şehircilik ve Bölge Planlama Bakanlığı

1. Canlılar çevresinden gelen ........................ alg›lar ve tepki verir.
2. Uyku hâlinde olan canlılara ................... ve ..................... örnek verebiliriz.
3. .............................. Atatürk’ün doğayı sevmesinin en önemli kanıtlarından biridir.
4. Gözümüzle göremediğimiz canlıları ............................ yardımıyla görebiliriz.
5. Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu ortama ..............denir.
6. Canlıları inceleyen bilim dalına ....................denir.
7. Gönüllü kuruluşlarla birlikte .......................... ile ...................... çevre sorunlarına
çözümler üretmektedir.
8. Aslan, deve, kedi, ot ......................... yaşayan; yosun, midye, balık ............... yaşayan
canlılardır.
9. Il›k ve nemli ortamlarda ..................... rastlayabiliriz.
10. Bir canlının yaşaması için tüm koşulları içeren ortama ........................ denir.
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Aşağıdaki soruların cevab› olan seçeneği defterimize yazalım.
1. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden değildir?

2.

A) Karada yaşama

B) Solunum yapma

C) Büyüme ve gelişme

D) Boşaltım yapma

I. Canlı bir varlıktır.
II. Uyku hâlindedir.
III. Yeni bir canlı oluşturabilir.

Yukarıda verilen özelliklere sahip olan varl›k hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Toprağa ekilen tohum

B) Ağaçtan düşen yaprak

C) Haşlanmış yumurta

D) Kurumuş dal

3. ‹nci, iki ekmek diliminden birini poşete koyup iyice ağzını kapattıktan sonra buzdolabına koydu.
Diğerini ise biraz ıslatıp mutfak masasına bıraktı.
Beş gün sonra ekmeklere baktı.
Bu bilgilere göre aşağıdaki seçeneklerden
hangisi doğrudur?

Nemli ekmek

A) Nemli ekmek küflenmiştir.
B) ‹ki ekmek de küflenmiştir.
C) ‹ki ekmek de küflenmemiştir.
D) Poşetteki ekmek küflenmiştir.
4. Yanda iki ayr› grupta incelenen canl›lar›n
bulundu¤u bir flekil verilmifltir. Bu flekil
için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Canlılar ve cansızlar
B) Bitkiler ve hayvanlar
C) Suda ve karada yaşayanlar
D) Solunum yapanlar ve solunum
yapmayanlar
5. Aşağıdakilerden hangisi canlılarla ilgilenen bir meslek dalıdır?
A) Maden mühendisli¤i

B) Veterinerlik C) Heykeltıraşl›k

D) ‹nşaat işçiliği
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7.
Ünite

YAfiAMIMIZDAK‹
ELEKTR‹K
KONULAR
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Elektrikle Tanışalım

2

Elektriğin Yol Açabileceği Tehlikeler

3

Pillerle Tanışalım

4

Basit Elektrik Devreleri Kural›m

Elektrikle Tanışalım
Yaflam›m›zdaki Elektrik

‹

Yaşamımızı aydınlatan güç: Elektrik enerjisi... Elektriğin olmadığı dönemlerde
yaşamanın ne kadar zor olduğunu hepimiz tahmin edebiliriz. Elektrik, keşfedilmesiyle
birlikte, hayatımızda çok önemli bir yere sahip oldu. Elektriğin çok kısa bir süre kesilmesi bile hayatımızdaki pek çok şeyin aksamasına yol açar. Elektrik enerjisi; elektrik
santrallerinden ev, okul ve ifl yerlerine kablolarla taşınır. Evimizde kullandığımız birçok
araç elektrik enerjisi ile çalışır. Bu araçların kısa bir süre çalışmadığını düşünmek bile
istemeyiz. Akşamları evlerimizi yine elektrik enerjisi ile aydınlatırız.
Bizim için çok önemli olan elektrik enerjisini hangi amaçlarla kullanırız? Elektrik
enerjisini hangi kaynaklardan elde ederiz? Elektrik enerjisinin, günlük hayatımızı kolaylaştıran uygulamaları nelerdir? Elektrik enerjisinin tehlikeli olduğu durumlar olabilir mi?
Ünitemizde elektrikle ilgili pek çok soruya cevap bulacağız. Yaşamımıza
yön veren bu gücü inceleyeceğiz. Elektrik! Hayatımızın vazgeçilmezi...

E. 1
s. 128
E. 2
s. 129
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1

Elektrikle Tan›flal›m

Anahtar Kavramlar
• elektrik enerjisi
• elektrikli alet
• elektrik kaynağı
• akümülatör
• şehir cereyanı
• pil

R
E
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‹K
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Büyük bir alışveriş merkezinde etrafımıza baktığımızda elektrikle çalışan birçok araç
görebiliriz. Resme bakarak elektrik enerjisinin kullanıldığı araçların bir listesini oluşturalım.
Günlük hayatımızda kullandığımız elektrikli araçlar nelerdir? Bu araçları hangi amaçla
kullanırız?
Günümüzde kol saatimizden uydulara kadar her yerde elektriğin varlığını görmek
mümkündür. Evimizi aydınlatan lambada, müzik dinlediğimiz radyoda elektriği kullanırız.
Elektriğin keşfinden sonra insanlar elektrikle çalışan pek çok araç üretmişlerdir. Bu araçlar
hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştırmıştır. Elektrik her geçen gün insan hayatında daha
çok yer almakta ve önem kazanmaktadır.
Yapacağımız bir etkinlikte elektrikle çalışan araçları gözlemleyelim ve kullanım
amaçlarını öğrenelim.
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1.

ETK‹NL‹K

Elektrikli Araçları Belirleyelim

Araştırma Soruları
• Çevremizdeki elektrikle çalışan araçlar nelerdir?
• Evimizde ve okulumuzda elektrikle çalışan araçları
hangi amaçlar için kullanırız?
Birlikte Yapalım
• Evimizde ve okulumuzda elektrikle çalışan araçları
tespit edelim.
• Bu araçların hangi amaçlar için kullanıldığını belirleyelim.
• Afla¤›daki gibi bir çizelgeyi defterimize çizelim. Elde ettiğimiz bilgilere göre çizelgeyi
dolduralım.
• Çizelgemizdeki bilgileri arkadaşlarımızla paylaşalım.
Elektrikli Araçlar
Televizyon

Kullanım Amacı
Haberleşme, ses üretme

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

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

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

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

Ne Oldu?
• Çizelgemize göre birden fazla kullanım alanına sahip elektrikli araçlar hangileridir?
Günlük hayatımızda evde, okulda kullandığımız araçlar ile fabrikalarda kullanılan
makinelerin birçoğu elektrikle çalışır. Elektrik enerjisi olmadan üretim yapabilen bir iş yeri
düşünebilir miyiz?
Elektrik enerjisiyle çalışan araçlar aydınlatma, ısıtma, haberleşme, temizlik, ulaşım
gibi birçok alanda kullanılır. Yaptığımız işleri kolaylaştırmak için elektrikle çalışan araçlardan uygun olanlarını seçerek işlerimizi kısa sürede bitiririz.
Elektrikli araçları birden fazla amaç için kullandığımız da olur. Örneğin, televizyonu
haber almak ve eğlenmek gibi amaçlarla kullanırız. Araflt›rma amac›yla kulland›¤›m›z
bilgisayar ayn› zamanda haberleflmemizi de sa¤lar.
Arka sayfada elektrikli araçlar›n kullan›m amaçlar›na örnekler verilmiştir. Foto¤raflar›
inceleyerek bu örnekleri görelim.
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Ifl›k vererek
ayd›nlatma sa¤lar.

Haberleflme ve
ses üretmek için
kullan›l›r.
Is›tma sa¤lar.

Temizlik amac›yla
kullan›l›r.
Ulafl›m amac›yla
kullan›l›r.
Görüntü ve
seslerin kaydedilip
nakledilmesini sa¤lar.

E. 3
s. 129

Günlük hayatımızda işlerimizi yaparken enerji harcarız. Örneğin, bulaşık
makinesi icat edilmeden önce bulaşıklar elde yıkanırdı. Şimdi ise bulaşık
makineleri sayesinde bu iş daha kolay bir şekilde yapılabiliyor. Peki, bulaşık
makinesini çalıştırmak için gerekli olan enerji nereden sağlanır?

Ampulün ışık vermesini, vantilatörün hareket etmesini, ütünün ısı vermesini sağlayan
etki, enerjidir. Elektriği göremeyiz ancak etkilerini hissedebiliriz. Daha önce ışık ve sesin
bir enerji türü olduğunu öğrenmiştik. Benzer şekilde elektrik de bir enerji türüdür.
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Elektrik enerjisi saç kurutma makinesinde ısı, enerji tasarruflu ampulde ışık enerjisine dönüşür.

Elektrikle Tanışalım
Yaflam›m›zdaki Elektrik

TV izleyen adam

Ütü, fırın gibi araçların çalışmasını sağlayan elektrik
enerjisinden ısı enerjisi elde edilir. Araba aküsündeki
elektrik enerjisi arabanın hareket etmesini sağlar. Elektrik
enerjisi, bilgisayar ve televizyonda hem ses hem de ışık
olarak ortaya çıkar. Elektrikli araçlar kullanılarak elektrik
enerjisinden başka tür enerji çeşitleri elde edilmiş olur.

Elektrik enerjisi kolaylıkla taşınabilir ve diğer enerji
türlerine dönüştürülebilir. Bu özellikleri nedeniyle elektrik
enerjisi çok geniş kullanım alan›na sahiptir. Bilim insanları yeni yöntemlerle elektrik enerjisi
elde etmek için araştırmaya devam etmektedir.
Modern toplum yaşantısında elektrik enerjisi vazgeçilmez bir hâle gelmiştir. Elektrik
bir süreliğine kesildiğinde neler hissederiz?
Bilgisayarım çalışmıyor.
Araştırma yapamıyorum!

Ütü yapmam gerekiyor. İşim
yarım kaldı.

Elektriğin keflfedilmesiyle birlikte teknoloji de çok gelişmiş ve toplum yaşamımızda
önemli değişiklikler olmuştur. Bu gelişmelerin sonucunda ihtiyaçlarımız artmış, elektrik
enerjisinin kullanım alanları genişlemiştir.
Hızlı ulaşım ve iletişim alanında elektrik büyük kolaylık sağlamaktadır. Evlerimizin
aydınlatılması, soğutulması, ısıtılması ve elektrikli aletlerin çalışması için elektrik enerjisine
olan ihtiyacım›z gün geçtikçe artmaktadır. Bir ülkenin ürettiği ve tüketti¤i elektrik enerjisi
miktarı, o ülkenin gelişme düzeyi hakkında bilgi verir.

Fabrikalarda üretim elektrikli
makinelerle hızlı bir şekilde yapılır.

Hastanelerde tedavi ve teşhis için
kullanılan pek çok araç elektrikle çalışır.
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ARAfiTIRALIM, HAZIRLANALIM
Elektriğin insan ve toplum yaşamındaki yeri ve önemini
araflt›rarak bir poster hazırlayalım. Hazırlamış olduğumuz posteri
arkadaşlarımıza sunalım.

B‹LG‹
B
‹LG‹ DAMLASI
DAMLASI
Baz› y›lan bal›klar›n›n elektrik üretebilen
özel bir yap›s› vard›r. Y›lan bal›klar› bu
elektri¤i avlar›n› yakalamak, kendini korumak için kullan›r. Ürettikleri elektrik di¤er canl›lar› öldürebilecek kadar güçlüdür.

Elektrik enerjisinin üretimi elektrik santrallerinde gerçekleşir. Elektrik enerjisi doğal
kaynaklardan elde edilir. Kömür, petrol, doğal gaz, su elektrik üretiminde kullanılan
doğal kaynaklardan bazılarıdır. Ancak doğal kaynaklarımız sınırlıdır ve her geçen gün
azalmaktadır. Ayrıca bu kaynaklardan bazıları çevre kirliliği de oluşturmaktadır. Bunun
için elektrik enerjisini tasarruflu kullanmalı, israftan kaçınmalıyız.

Farklı Elektrik Enerjisi Kaynakları
Uzaktan kumanda
cihazı çalışmıyor.

Bir sorun mu var? Uzaktan
kumanda cihazına pilleri yanlış takmışsın. Bak, sen de saç kurutma
makinesinin fişinin prizden çıktığını
fark etmemişsin.
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Benim de saç
kurutma makinem
çalışmıyor.

Elektrikle Tanışalım
Yaflam›m›zdaki Elektrik

ARAfiTIRALIM, HAZIRLANALIM
Çevremizde elektrik enerjisi ile çalışan araçları gözlemleyelim.
Hangi elektrik enerjisi kaynağıyla çalıştıklarını belirleyerek bir liste
oluşturalım. Oluşturduğumuz listeyi arkadaşlarımızla paylaşalım.
Elektrikli araçları çalıştırırken farklı elektrik enerjisi kaynaklarına ihtiyaç duyarız.
Kol saatimiz ile odamızı aydınlattığımız ampulün elektrik enerjisi kaynağı aynı mıdır?
Arabamızın farlarının ve klimasının çalışması için gerekli olan elektrik enerjisi hangi
kaynaktan sa¤lanmaktad›r.
Şehir Cereyanı: Elektrik santrallerinde veya barajlarda
üretilen şehir cereyanı elektrik iletim hatlarıyla yerleşim yerlerine taşınır. Evlerimizde kullandığımız elektrikli
araçların birçoğu elektrik santrallerinde üretilen
elektrik enerjisiyle çalışır. Televizyon, ütü, buzdolabı gibi araçların elektrik enerjisi kaynağı
şehir cereyanıdır.
Pil: Düşük elektrik enerjisi üreten elektrik
kaynaklarıdır. Piller radyodan saate kadar birçok
alette kullanılmaktadır. Baz› araçlarda birden
çok pilin bir araya getirilmesiyle oluflan batarya
sistemleri kullan›l›r. Cep telefonu, telsiz gibi
araçlar batarya ile çal›fl›r.
Akü: Otomobil, motosiklet, uçak, gemi
gibi ulaşım araçları, tarımda kullanılan araçlar
elektrik enerjisi ihtiyaçlarını akü (akümülatör)
denilen cihazlardan sağlar. Aküler motorun
hareket enerjisini elektrik enerjisine çevirip
depolayabilir. Bunlar, pillere göre daha güçlü
enerji kaynaklar›d›r.

B‹LG‹
B
‹L
LG‹ DAMLASI
AM L A I
Bisiklet far›n›n ›fl›k vermesini sa¤layan elektrik
enerjisi, dinamo taraf›ndan üretilir. Tekerle¤e
dayal› bir konumda bulunan dinamo, tekerle¤in
dönmesiyle elektrik enerjisi üreterek farlar›n ›fl›k
vermesini sa¤lar.

E. 4
s. 130
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Çalışabilmek için elektrik
enerjisi ihtiyacımızı şehir
cereyanından sağlarız.

Bizim çalışabilmek için fazla
elektrik enerjisine ihtiyacımız
olmadığından enerjimizi
pillerden alırız.
Elektrikle çalışan araçları kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyarak uygun olan
elektrik kaynağını seçmemiz gerekir. Şehir cereyanı ile çalışan araçları pille çalıştırmamız
do¤ru olmaz. Ancak bazı araçlar farklı enerji kaynaklar›yla çalıştırılabilir. Örneğin baz›
radyolar› hem pille hem de şehir cereyanı ile çalıştırabiliriz.

Elektrikli araçlar›n baz›lar›nda farklı güç ve büyüklükte piller kullanılabilir. El fenerinde
kullanılan pil ile saatimizde kullandığımız pil aynı güç ve büyüklükte değildir. Ayr›ca aracın
tükettiği enerjiye göre birden fazla pil kullanmamız da gerekebilir.
Piller, çeflitlerine göre düflünüldü¤ünde, ›şık enerjisinden elektrik enerjisi üretmek
amacıyla yapılmış günefl pilleri de vard›r. Güneş pilleri ilk olarak 1960’lı yıllarda uzay
teknolojisinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Bu piller; hesap makineleri, uydular, kol
saatleri vb.lerinde kullanılır.
E. 5
s. 130
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Bilim insanları daha ucuz, kolay elde edilebilen ve çevreyi kirletmeyen enerji kaynakları üzerinde çalışmalarına devam etmektedirler. Rüzgâr santrallerinden ve güneş panellerinden ucuz,
do¤ay› kirletmeyen elektrik enerjisi elde edilmektedir. Ülkemiz
co¤rafi konumu nedeniyle günefl enerjisi ve
rüzgâr enerjisi aç›s›ndan birçok ülkeye göre
flansl› durumdad›r. Rüzgâr santrallerinde
rüzgâr, pervanenin kanatlar›na çarparak
onu döndürmeye bafllar. Bu sayede elektrik enerjisi elde edilir. Günefl panelleri Günefl’ten ald›klar› enerjiyi
elektrik enerjisine çevirirler. Elde edilen elektrik enerjisi sanayide,
konutlarda, ›s›tma ve ayd›nlatmada kullan›l›r.

ARAfiTIRALIM, HAZIRLANALIM
Elektrik enerjisinin nerelerde üretildiğini araştırarak bir
poster hazırlayalım. Hazırladığımız posteri arkadaşlarımıza sunalım.

Elektrik; ayd›nlatma, iletiflim ve
›s›nma gibi birçok alanda kullan›l›r.
Üretimi masrafl› ve zordur.
Bu yüzden elektri¤i tasarruflu
kullanmaya dikkat edelim.

KEND‹M‹Z‹ DE⁄ERLEND‹REL‹M
Aşağıdaki sorular›n cevaplar›n› defterimize yazalım.
1. Elektrik enerjisiyle çalışan araçlara örnekler verelim. Bu araçların hangi amaçlarla kullanıldığını belirleyelim.
2. Elektriğin neden bir enerji çeşidi olduğunu kısaca açıklayalım.
3. Elektrikle çalışan araçların çeşitliliğinin artmasının hayatımızı ne şekilde etkilediğini örneklerle açıklayalım.
4. Aşağıdaki çizelgeye elektrikle çalışan araç örneklerini yazalım. Bu araçların hangi
elektrik kaynaklarıyla çalıştıklarını belirleyelim.
Elektrikli Araç

Şehir Cereyanı

Pil

Akü
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2

Elektriğin Yol Açabileceği Tehlikeler

Anahtar Kavram
• elektrik çarpmas›

Kavak Ağaçları Facia Yarattı!
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde,
k
geceleyin yaşanan lodos sebebiyle kava
ağaçlarından kopan dalların, yakından gea
çen elektrik hatların›n üzerine düşmesi faci
yarattı. Edinilen bilgiye göre ağaçların yakınında oynayan çocuklardan ikisi hayatını
kaybederken bir çocuk da yaralandı.
Görgü tanığı ifadesinde; “Yağmur yaç
ğıyordu ve her taraf ıslaktı. Kopan ağa
yere doğru sarkmasına neden olmuştu.
rin
dalları elektrik tellerine zarar vermiş, telle
trik enerjisine kapılm›fllar. Çığlıklarını
Çocuklar kaçan toplarını almak isterken elek
olay› özetledi.
duyduğumda herşey olup bitmişti.” diyerek

Zaman zaman televizyonda veya örnekteki gibi gazetelerde elektrik çarpması ile ilgili
haberler yer alır. Çevremizde elektrik çarpmasıyla ilgili bir durum gördük mü? Elektrikle
ilgili bir tehlike yaşadık mı?
Hayatımız için vazgeçilmez olan elektrik enerjisi, dikkatli kullanılmadığında büyük
tehlikelere yol açabilir. Elektrik çarpmas› bunlar›n en tehlikeli olan›d›r. Hangi durumlarda
elektrik bize zarar verir? Hep beraber elektriğin tehlikelerini kavramak amacıyla sıradaki
etkinliği yapalım.
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ETK‹NL‹K

Yanlış Olan Nedir?

Birlikte Yapal›m
• Beşerli gruplar oluşturarak aşağıdaki etkinlik basamaklar›n› uygulayalım.
• Aşağıdaki fotoğrafları inceleyerek bu araçların kullanımı sırasında yapılan yanlışlıkları grup arkadaşlarımızla tartışalım. ‹nternet, gazete ve dergilerden elektrikli araçlara ilişkin görseller bulalım. Bu araçların
kullanımında yapılan yanlışlıkları belirleyelim.

Bafllamak ‹çin
 elektrikli aletlerin
kullanımıyla ilgili
görseller

• Her bir grup tespit ettiği yanlışlıkları ve bunların nasıl düzeltilebileceğine ilişkin
önerilerini görseller kullanarak sınıfta sunsun.

Ne Oldu?
• Yukar›daki fotoğraflarda ve buldu¤umuz görsellerdeki tehlike yaratacak durumlar
ile yanlış kullanımlar nelerdir?
• Elektrikli araçları kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?
• Elektrikli araçlar›n yanlış kullanım› sonucunda ortaya çıkabilecek tehlikeler nelerdir?
Evimizde, okulumuzda, sokakta elektriğin tehlikelerine karşı dikkatli olmamız
gerekir. Elektrik çarpması; elektrik enerjisinin dikkatsiz kullan›m sonucu vücudumuza
temas etmesiyle ortaya çıkan bir olaydır. Vücudumuzda ciddi zararlara, hatta ölümlere
yol açabilir. Elektrik, dikkatli kullanılmazsa yangın çıkmasına da sebep olabilir. Bazı bina
ve elektrikli aletlerin üzerinde elektrik kazalarına karşı uyarı işaretlerini görürüz. Tehlike
belirttiğinden bu işaretleri gördüğümüzde dikkatli davranmal›y›z.

Şehir cereyanının çok
tehlikeli ve öldürücü olduğunu
unutmayalım. Deneylerimizde
flehir cereyan›n› kullan›rken
büyüklerimizden ve
ö¤retmenimizden
yard›m alal›m.
Elektrikli araçları ilk kez kullanırken kullanım kılavuzunu okuyarak nasıl çalıştığı
konusunda bilgi sahibi olmalıyız.

223

Elektrik Çarpmasından Kendimizi Korumak ‹çin Neler Yapabiliriz?
Elektrik çarpan birini gördüğümüzde ona kesinlikle dokunmamal›y›z. Önce sigortayı kapatmal›y›z. Plastik, tahta ya da kumaştan yapılmış bir cisim
kullanarak onu elektrikten uzaklaştırmal›y›z.
Elektrikli araçlar çalıştırılırken fişleri prize takılır.
Prizler flehir cereyan›n›n elektrikli araçlara aktarıldığı
yerdir. Prizlerin sağlam olmasına dikkat edilmeli,
güvenlik amacıyla bunlar›n üzerine kapaklar takılmalıdır.
Sakın o fişi
prize takma!

Kâ¤›t, pamuk gibi
çabuk tutuflabilen
maddeleri
yang›n tehlikesi
oluflturmamak için
prizlerin yan›na
koymayal›m!
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Elektrik çarpan bir kişi gördüğünde
yapman gereken ilk şey nedir?

Elektrik kablolarında tellerin üzerinde plastikten yapılmış koruyucu kılıflar vardır. Bu k›l›flar›n
y›pranmas› durumunda içindeki teller elektrik çarpmas›na
neden olabilir. Yıpranmış fiş ve prizler de elektrik çarpmasına yol açabilir. Bu nedenle yıpranmış fiş, priz ve
kablolar› kesinlikle kullanmayal›m. Ayr›ca fişlerin prize
tam takılı olmaması da tehlike yaratır. Bu nedenle prize
takarken fişlerin tam olarak yerine oturmasını sağlayalım.
Çoklu prizlere mümkün oldu¤unca az say›da fifl takmal›y›z. Fazla
say›da tak›lan fifller yang›n ç›kmas›na
sebep olabilir. Günlük hayatta çoklu
prizleri bu duruma dikkat ederek kullanmal›y›z.

dokunIslak elle elektrik dü¤melerine
elektrik
mayal›m. Ellerin ıslak olması
çarpmasına sebep olabilir.

Su ve elektrik bir arada olduğunda tehlike oluşturabilir. Islak
zeminlerde elektrikli aletleri kullanmayalım.

Elektriğin Yol Açabileceği Tehlikeler
Yaflam›m›zdaki Elektrik

• Elektrikle çalışan araçları kablosundan tutup çekmeyelim.
• Herhangi bir sebeple kopmuş elektrik tellerine yaklaşmak çok tehlikelidir. Böyle bir durumla
karşılaştığımızda tellerden uzak dural›m ve büyüklerimize haber verelim.
• Elektrikle çalışan araçlar› kendi kendimize tamir etmeye çalışmayalım. Bu araçlar›n tamir ve
bakımını uzman kişilere veya yetkili servislere yaptıralım.

Elektrikli bir arac› kablosundan çekti¤imizde elektrik devresi zarar görebilir, kablonun
içindeki teller kopabilir. Bunun sonucunda arac› çalıştırdığımızda yangın çıkabilir veya
bizi elektrik çarpabilir. Bu durumu önlemek için elektrikli araçlar›n fiflini, kablodan tutarak
çekmemeliyiz.
Bu hususlara dikkat edip gerekli önlemleri alırsak elektrik enerjisi bizim
için tehlikeli olmayacaktır.

E. 6
s. 131

ARAfiTIRALIM, HAZIRLANALIM
Elektrik çarpmasını önlemek için ne tür önlemler alabileceğimizi araştıralım. Çevremizdeki elektrik mühendisi veya elektrikli
araçların tamir ve bakımını yapan teknisyenlerle görüşerek elektrikli
araçların güvenli kullanımı hakkında bilgi alalım. Araştırmamız sonucunda edindiğimiz bilgileri özetleyerek sınıfta arkadaşlarımıza sunalım.

B‹LG‹
B
‹L
LG‹ DAMLASI
AM L A I
Evimizde kulland›¤›m›z elektrikli araçlar›n zarar görmemesi
ve yang›n ç›kmamas› için sigortalar kullan›l›r.

E. 7
s. 132

KEND‹M‹Z‹ DE⁄ERLEND‹REL‹M
Aşağıdaki sorular›n cevaplar›n› defterimize yazalım.
1. Elektriğin yol açabileceği tehlikeler nelerdir?
2. Elektrik çarpmasından korunmak için nelere dikkat etmeliyiz?
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3

Pillerle Tanışalım

Anahtar Kavram
• pil

Ben bir pilim
Doğru yerleşti

rirseniz beni

Düşük miktard
a elektrik enerj
isi üretirim.
Çalıştırırım e
lektrikli aletle
ri
Enerjim fazla
olmadığından
Sizin için teh
likeli de olma
m
Çevreye rastg
ele atmazsan
ız beni
Önlemiş olurs
unuz çevre kir
liliğini

El feneri, televizyonu açmak için kullandığımız kumanda cihazı hangi tür elektrik
kaynağı ile çalışır? Bazı elektrikli araçları çalıştırırken şehir cereyanı yerine neden pil
kullanırız? Evimizde ve okulumuzda kullandığımız elektrikli araçlardan hangileri pille
çalışmaktadır?
Piller; saat, kamera, hesap makinesi, işitme cihazı, kablosuz telefon, oyuncak, Mp3
çalar vb. araçlarda geniş bir kullanım alanına sahiptir. Peki bu araçları çalıştırırken hep aynı
özellikte ve büyüklükteki pilleri mi kullanırız? Elektrikli araçlar› çalıştırmak istediğimizde
pilleri nasıl yerleştiririz? Gelin yapacağımız bir etkinlikle pilleri yataklarına yerleştirmeye
çalışalım.

226

Pillerle Tanışalım
Yaflam›m›zdaki Elektrik

3.

ETK‹NL‹K

Pilleri Keflfedelim

Birlikte Yapal›m
• Beşerli gruplar oluşturalım.

Bafllamak ‹çin

• Sınıfa getirdiğimiz pilleri inceleyelim. Pillerin üzerinde
yer alan rakamların (1,5 V – 9 V) ve + ile - iflaretlerinin
ne anlama geldiğini tartışalım.

 değişik boyut ve
güçte piller

• ‹ncelediğimiz pilleri getirmiş olduğumuz elektrikli
araçlar›n pil yata¤›na nasıl yerleştireceğimizle ilgili
görüşlerimizi grup olarak sunalım.

 pille çalışan
çeşitli oyuncaklar

• Elektrikli araçlardan her biri için uygun olan pili seçerek yerleştirelim.

 el feneri

 masa saati

• Araçlarımızın çalışıp çalışmadığını kontrol edelim.
• Eğer aracımız çalışmıyorsa pillerin üzerinde yazılı olan
+ ve - işaretlerine dikkat ederek tekrar yerleştirelim.
Bunun için pilimizin + ucunun pil yatağındaki metal
kısma, pilin - ucunun da yay olan kısma denk
gelmesini sağlayalım.
Ne Oldu?
• Pilleri elektrikli araçlara taktığımızda her grubun arac›
çalıştı mı? Eğer çalışmadıysa bunun sebebi ne olabilir?
• Elektrikli araçların özelliğine göre uygun boyutta ve
güçte pil seçmek neden önemlidir?
Piller düşük enerji üreten elektrik kaynağıdır. Bu nedenle pillerin ürettiği elektrik
enerjisinin bir tehlikesi yoktur. Şehir cereyanın› kullanamadığımız yerlerde piller bize
kolaylık sağlayabilir. Pilleri incelediğimizde bir ucunda +, diğer ucunda - işareti olduğunu
görürüz. Pilin düz olan alt yüzeyine pilin eksi kutbu, üzerinde çıkıntı bulunan üst yüzeyine
ise pilin artı kutbu adı verilir. Aynı işaretler elektrikli araçların pil yuvalarında da bulunur.
Pillerin araçlar› çalıştırabilmesi için + ve - kutuplarının pil yuvasında + ve - kutuplara
karşılık gelmesi gerekir.
Üretilen pillerin elektrik enerjisinin de¤eri piller üzerinde 1,5 V, 9 V fleklinde yaz›larak
gösterilir. Teknolojinin ilerlemesiyle de¤iflik güçte ve boyutta piller üretilmifltir.
Saat, fotoğraf makinesi, oyuncak, uzaktan kumanda cihazı gibi araçlarda kullanılan
pillerin boyutları küçük ve ürettikleri elektrik enerjisi de azdır. Cep telefonu, dizüstü
bilgisayar gibi araçların pilleri büyük ve daha güçlüdür. Pilin gücüyle, takılacağı
E. 8
aracın uyumlu olması gerekir. Aksi durumda araç zarar görebilir veya çalışmaz.
s. 132
Araçları çalıştırmadan önce uygun pil seçmeye ve pili yatağına uygun şekilde
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yerleştirmeye dikkat edilmelidir. Birkaç pilin bir araya getirilmesiyle oluflturulan pil gruplar›na batarya denir.
Kutuplar bataryalarda ayn› yüzeyde
yer al›r.

Pilleri Çevreye Atmayalım!
Biten pilleri nereye atıyoruz? Bitmiş pillerin çevreye ne gibi zararları olabilir? Pillerin
çoğu bittikten sonra kullanılamadığı için yenileriyle değiştirilir. Bu nedenle tükettiğimiz
piller atık oluşturur.
Son yıllarda pil kullanımı artmıştır. Bu
durum çevre ve insan sağlığı için tehlike
oluşturmaktadır. Atık piller doğada kalıcı kirliliğe
yol açtığından, tükenen piller evsel atıklardan
ayrı bir şekilde poşetlenip toplanmalıdır. Eğer
çevremizde geri dönüşüm kutuları varsa atık
piller buralara atılmalıdır. Çünkü çevreye rastgele atılan pillerin içindeki zararlı maddeler toprak ve su gibi doğal kaynaklara karışır. Toprak
ve suya karışan zararl› maddeler bitkileri ve
hayvanları olumsuz yönde etkiler. Bu zehirli atıklar yediğimiz yiyecekler ve içtiğimiz su ile
vücudumuza girerek sağlığımızı bozar.

E. 9
s. 133

Pillerin içindeki maddelere dokunmak sağlığımız için
son derece tehlikelidir. Çevremizde rastgele at›lan pillere
dokunmamal›y›z. Bu nedenle atık pil sayısını azaltmak için
mümkün olduğunca yeniden doldurulabilen (şarj edilen) piller
kullanmalıyız. Sınıfımızda, kullanılan pilleri atmak için at›k pil
toplama kutusu oluşturabiliriz. Böylelikle hem çevre kirliliğini
önlemiş hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmuş oluruz.
Okulumuzda çevre kulübü üyelerine de bilgi verebilir, bu konudaki çal›flmalar›m›z› sınıf panosunda sergileyebiliriz.

KEND‹M‹Z‹ DE⁄ERLEND‹REL‹M
Aşağıdaki sorular›n cevaplar›n› defterimize yazalım.
1. Günlük hayatımızda pilleri nerelerde kullanırız? Örnekler vererek açıklayalım.
2. Pillerin özellikleri nelerdir?
3. Elektrikli araçlara pilleri yerleştirirken nelere dikkat edilmelidir?
4. Araçları çalıştırmak için uygun boyutta ve güçte pil seçmek neden önemlidir?
5. Bitmiş pillerin çevreye ve sağlığımıza olan zararları nelerdir? Bu zararl› etkilerden
korunmak için neler yapmalıyız?
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4

Basit Elektrik Devreleri Kural›m
Devrenin elektrik
enerjisi ihtiyacını
karşılarım.

Anahtar Kavramlar
• elektrik devresi
• devre elemanları

Enerjinin iletimini
ya da kesilmesini
sağlarım.

Elektrik enerjisini
iletirim.

Elektrik
enerjisini ışık
enerjisine
çeviririm.

Odanızdaki ampulün nasıl ışık verdiğini ya da elektrikli araçlar›n nas›l çal›flt›¤›n›
hiç düşündünüz mü? Günlük hayatta kulland›¤›m›z elektrikle çal›flan araçlarda basit
ya da karmafl›k bir devre vard›r. Bu elektrik devreleri kullan›m amaçlar›na göre farkl›
biçimlerde tasarlanabilir.
Anahtar

Kablo

Ampul
Cam
Elektrik kayna¤› (pil)
El fenerinin ›fl›k vermesini istedi¤imizde ne yapar›z? Devre elemanlar›n›n görevleri
nelerdir? Elektrik devresi kurarak bir ampulü yakabilir miyiz? fiimdi yapaca¤›m›z
etkinlikte bu sorulara cevap arayal›m.
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4.

ETK‹NL‹K

Elektrik Devresi Kuralım

Birlikte Yapal›m
• Beşerli gruplar oluşturarak devre elemanlarını inceleyelim.
• Devre elemanlarının görevleri hakkında tahminlerimizi
belirtelim.
• 1,5 V’luk ampulü duya, pili de pil yatağına yerleştirelim.
• Ampulün devamlı yanmasını sağlayan I. flekildeki gibi
bir devre oluşturalım.
• Ampulümüz ışık vermiyorsa devre elemanlarını ve bağlantı noktalarını kontrol edelim.
• Çalıştırdığımız basit elektrik devresinin resmini çizelim.









Bafllamak ‹çin
küçük ampul (1,5 V )
küçük ampul (2,2 V )
büyük pil (1,5 V )
pil yatağı
anahtar
iletken kablolar
duy

• II. flekildeki gibi bir devre oluşturalım.
• Anahtarı açıp kapayarak ampulün ışık
verip vermediğini kontrol edelim.
• Anahtarı kapattığımızda ampul ışık vermiyorsa devre elemanlarını ve bağlantı
noktalarını kontrol edelim.

I. flekil

• fiimdi de 2,2 V’luk ampulü II. flekildeki duya yerlefltirelim. Anahtar› aç›p kapayarak
ampulün ›fl›k verip vermedi¤ini kontrol edelim.
• Çalıştırdığımız devrenin resmini çizelim.
• Ö¤renci çal›flma kitab›n›n 134. sayfas›ndaki “Grubumu De¤erlendiriyorum” formunu doldural›m.

II. flekil

Ne Oldu?
• Kurdu¤unuz devrelerde pilin görevi nedir?
• Devreye anahtar takma amacımız nedir?
• ‹kinci devrede anahtar hangi durumdayken ampul ışık verdi? Neden?
• Kullandığımız ampul 2,2 V oldu¤unda ne gibi sonuçlarla karfl›laflt›k?
Devre, elektrik kaynağından başlayıp yine kaynakta biten
kesintisiz yoldur. Basit bir elektrik devresinde pil, ampul,
anahtar, duy, pil yatağı, kablo gibi elemanlar bulunur. Pil,
devreye elektrik enerjisini sağlayan devre elemanıdır. Pil yatağı
ise pilin yerleştirildiği yerdir. Ampul devrede elektrik enerjisini ışık
enerjisine dönüştüren devre elemanıdır. Ampulün yerleştirildiği
duy, devre ile bağlantıs›nı kolaylaştır›r. Ampulün duya tam
yerleştirilmesi gerekir, aksi durumda ışık vermez.
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Duy

E. 10
s. 135

Basit Elektrik Devreleri
Yaflam›m›zdaki Elektrik

Kurduğumuz basit elektrik devresinde ampulün verimli bir şekilde çalışabilmesi için
pil ile uyumlu olması gerekir. Pilin üzerinde yazan sayısal değer ile ampulün üzerinde
yazan sayısal değer (1,5 V veya 9 V gibi) aynı veya birbirine yakın olmalıdır. Ampul,
üzerinde yazan değerden daha güçlü bir pil ile çalıştırılırsa ampulün içindeki tel kopar ve
ampul kullanılamaz hâle gelir. Düşük değerli pil ile çalıştırılan ampul az ışık verir. Her iki
durumda da istenilen verim elde edilemez.
Anahtar, devredeki elektriği kontrol etmeyi sağlar. Anahtar açıkken devre tamamlanmadığı için çalışmaz. Anahtarı kapattığımızda ise devre tamamlanır ve çalışır.

Anahtar kapal›, devre kapal›

Anahtar aç›k, devre aç›k

Televizyon, bilgisayar, fırın, su ısıtıcısı gibi birçok alette açma-kapama düğmesi oldu¤unu farketmişizdir. Bu
araçları çalıştırmak için üzerlerindeki açma ya da kapama
düğmelerine basarız.
Odamızdaki ampulün ışık vermesini istediğimiz zaman
elektrik dü¤mesine yani anahtara basarız. Anahtara bastığımızda devrenin tamamlanmasıyla ampul ışık verir. Anahtar sayesinde elektriği kontrollü ve güvenli kullanm›fl oluruz.
Kablo, devre elemanlarını birbirine bağlayarak elektrik iletimini
sağlar. Kablolarda kopukluk varsa veya devre elemanları doğru
bağlanmamışsa elektrik iletilmez ve devre çalışmaz.
Kabloları ampule bağlarken ampulün ışık vermesi için pilden
çıkan kablolardan biri, ampulün kıvrımlı metal kısmına, diğer ucu da
metal tepeye temas ettirilmelidir.
Yandaki flekillerde görüldü¤ü gibi
pilden çıkan kablolar sadece ampulün
kıvrımlı metal kısmına veya sadece
metal tepeye bağlanırsa ampul ışık
vermez.

E. 11
s. 135
E. 12
s. 136
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Gelin aşağıda verilen devre örneklerini inceleyelim. Bu devrelerin çalışıp çalışmayacağını tahmin edelim ve bu tahminimizin sebebini defterimize açıklayalım.
1

2

3

4

ARAfiTIRALIM, HAZIRLANALIM
Ampul, pil, kablo, duy, anahtar gibi devre elemanlarını kullanarak
basit bir elektrik devresi kurmayı öğrendik. Bu bilgilerimizden yararlanarak basit elektrik devresinin kullanıldığı bir model tasarlayabiliriz.
Tasarlayacağımız model, örneğin oyuncak bir evin aydınlatılması, gece
lambası, el feneri vb. olabilir.
Modelimizi hazırlayal›m. Uygun devre elemanlarını seçerek devremizi
oluşturalım. Kurduğumuz devreyi modele yerleştirelim. Modelimizi çalıştırdıktan sonra arkadaşlarımıza sunalım.
E. 13
s. 137

E. 14
s. 138

KEND‹M‹Z‹ DE⁄ERLEND‹REL‹M
Aşağıdaki sorular›n cevaplar›n› defterimize yazalım.
1. Ampul, anahtar, pil ve kablolardan oluşan basit bir elektrik devresi çizelim.
Çizdiğimiz her bir devre elemanının görevini açıklayalım.
2. Aşağıda verilen devreleri inceleyelim. Ampullerin yanıp yanmayacağını belirterek
sebebini açıklayalım.

I

II

IV

III

V

3. Basit bir elektrik devresinin hangi durumlarda çalışmayacağını açıklayalım.
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Basit Elektrik Devreleri
Yaflam›m›zdaki Elektrik
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BASİT ELEKTRİK DEVR
KURALIM

ELERİ

• Elektrik kaynağından baş
layıp yine elektrik
kaynağında biten kesintisiz
yola devre denir.
Basit bir elektrik devresi; pil
, ampul, anahtar,
duy, kablo ve pil yatağından
oluşur.
• Devrenin çalışabilmesi için
elektrik enerjisinin
kaynaktan çıkıp tekrar kaynağ
a dönmesi gerekir. Kablo kopuk ya da ana
htar açıksa devre
çalışmaz.
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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. Televizyon sadece haberleşme amacıyla kullanılan bir elektrikli araçtır.
2. Bütün elektrikli araçlar şehir cereyanı ile çalışabilir.
3. At›k piller çevreye ve insan sağlığına zararlıdır.
4. Elektrik çarpan kişiye çıplak elle müdahale edilmemelidir.
5. Güneş pilleri ışık enerjisinden elektrik enerjisi üretir.
6. Basit elektrik devresinde anahtar açıkken lamba yanar.
Aşağıda baz› sözcük ve ifadeler verilmifltir. Bunlar› kullanarak eksik cümleleri uygun
flekilde tamamlayal›m ve defterimize yazal›m.
elektrik kaynağı

uygun

şehir cereyanı

elektrik devresi e
elektrik çarpması

enerji

kutup

duy

uzman

pil

fiş

elektrik

1. Pil, akü ve şehir cereyanı birer ................................... örneğidir.
2. Elektrikli araçlar için boyutları ve güçleri ........... piller seçilmelidir.
3. Pillerin + ve - uçlarına ........... adı verilir.
4. Elektrik bir ................ türüdür.
5. ............................ vücudumuzda ciddi zararlara hatta ölümlere yol açabilir.
6. Basit bir ................................... pil, ampul, anahtar, duy ve kablodan oluşur.
7. Doldurulabilir ........... kullanmak atık madde miktarını azaltır.
8. Elektrikli araçların tamiri mutlaka ........... kişilere yaptırılmalıdır.
9. Prizlere birden fazla ........... takmak tehlikelidir.
10. Elektrik santrallerinde üretilen ...................... elektrik iletim hatlar›yla tafl›n›r.
Aşağıdaki sorular›n do¤ru cevab› olan seçene¤i defterimize yazalım.
1. Elektrikle çalışan araçlar kullanım amaçlarına göre sınıflandırılabilirler. Afla¤›daki
seçeneklerde verilen araçlar kullanım amaçlarına göre eşleştirilmiştir. Bu
eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Televizyon

haberleşme

II. Ampul

aydınlatma

III. Klima

ses üretme

A) Yalnız I
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B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

2. Aşağıda bazı elektrikli araçlar ile bu araçlarda kullanılan elektrik enerjisi kaynakları
efllefltirilmiştir. Bu efllefltirmelerden hangileri doğrudur?
Pil
I
A) I ve II

fiehir
cereyan›

Akü
II

B) II ve III

III

C) I ve III

D) I, II ve III

3. Sıla, televizyon seyretmek için uzaktan kumanda cihazının düğmesine bastı. Televizyon
çalışmadı. Televizyonun fişini kontrol etti. Televizyonla ilgili bir sorun yoktu.
Yukarıdaki bilgilere göre uzaktan kumanda cihaz›n›n çalışmamasının nedeni
aşağıdakilerden hangisi de¤ildir?
A)
B)
C)
D)

Pillerin enerjisi bitmiştir.
Pilin + kutbu pil yuvasında + işaretine karşı gelmiştir.
Cihazın anahtarı devreyi tamamlamamıştır.
Cihazın içindeki kablolardan biri kopmuş olabilir.

4. Aşağıda devre elemanlarının görevlerine ilişkin ifadeler verilmiştir. Bunlardan hangileri
doğrudur?
I. Pil devreye elektrik enerjisi sağlar.
II. Ampul elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür.
III. Kablolar devrede elektrik iletimini sa¤lar.
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III

D) I, II ve III

5. Seçeneklerde elektrik devrelerine iliflkin resimler ve bunlar›n çal›flmama nedenleri
verilmifltir. Seçeneklerin hangisinde devrenin çal›flmama nedeni yanl›fl olarak verilmifltir.
A)

Ampul olmaması

B)

Pil olmaması

C)

Anahtarın olmaması

D)

Anahtarın açık olması

6. Kerem, Arzu ve Elif yandaki elektrik devrelerini
kuruyorlar. Bu elektrik devrelerinden hangisi ya
da hangilerindeki ampul ışık verir?
A) Kerem’in devresindeki ampul ışık verir.
B) Arzu ve Elif’in devresindeki ampul ışık verir.
C) Arzu ve Kerem’in devresindeki ampul ışık
verir.
D) Arzu’nun devresindeki ampul ışık verir.

Kerem’in
elektik
devresi

Arzu’un
elektik
devresi

Elif ’in
elektik
devresi
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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

IŞIK VE SES
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?

Işık ve karanlık kavramlarının çağrıştırdıklarını kısa cümlelerle ifade edelim. Cümlelerimizi her kutucuğa bir tanesi gelecek şekilde yazalım.

IŞIK

3.

KARANLIK

:

Gözlemlediğimiz Işık Kaynakları

Aşağıdaki çalışmaları yapalım.

• Etrafımızda birçok ışık kaynağı vardır. Çevremizde gözlemlediğimiz ışık kaynaklarını
aşağıdaki boşluğa yazalım.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

• Gözlemlediğimiz ışık kaynaklarını iki grup altında sınıflandıralım.
1. Grup

2. Grup

• Gruplandırmamızı neden bu şekilde yaptığımızı belirtelim.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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4.

:

Işık Kaynaklarının Özelliklerini İnceleyelim

Aşağıdaki çizelgede çeşitli ışık kaynakları ve bunlarla ilgili özellikler yer almaktadır. Işık
kaynakları ile uygun özelliklerin kesiştiği kutucuğa X işareti koyalım.
Işık Kaynağının Özellikleri
Işık Kaynağı

Doğal

Güneş

Ateş böceği

Mum

Ampul

Şimşek

Yıldızlar

El feneri

Trafik lambası

Meşale
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Parlaklık

Kaynak
Yapay

Az

Çok

Aydınlatmak İçin
Uygun

Uygun Değil

Işık ve Ses

5.

:

Sınıflandıralım

Aşağıda verilen ışık kaynaklarından doğal olanları 1. vagona, yapay olanları 2. vagona,
ışık kaynağı olmadığı hâlde ışık yayıyormuş gibi görünenleri de 3. vagona yerleştirelim.

ampul

gaz lambası

ateş böceği

Ay

yıldızlar

şimşek

Güneş

meşale

el feneri

mum

kandil

floresan lamba

Doğal ışık
kaynakları

6.

:

ayna

Yapay ışık
kaynakları

alüminyum folyo

masa lambası
trafik lambaları

Işık kaynağı olmadığı
hâlde ışık yayıyormuş
gibi görünenler

Hatırlayabildiklerim

Aydınlatma denilince aklımıza neler geliyor? Bu soruya verdiğimiz tek kelimelik
cevapları aşağıdaki noktalı yerlere yazalım.

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

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

AYDINLATMA

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

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

:

Neler Düşünüyoruz?

Aşağıdaki sorularla ilgili cevaplarımızı boşluklara yazalım.
1. Elektriğin keşfedilmediği dönemlerde yaşıyor olsaydınız aydınlatma sorununu
çözmek için neler yapardınız?
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Işık kaynakları olmasaydı hayatımız nasıl etkilenirdi? Açıklayınız.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. Eski dönemlerde kullanılan ışık kaynaklarının günümüzde kullanılan ışık kaynaklarına göre olumsuz yönleri neler olabilir?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
4. Bir bilim insanı olsaydınız aydınlatma teknolojileriyle ilgili ne tür çalışmalar yapmak
isterdiniz?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

8.

:
meşale

Işık Kaynakları

ampul

halojen
lamba

ateş

kandil

Yukarıda verilen aydınlatma araçlarını geçmişten günümüze aşağıdan yukarıya doğru
basamaklar üzerine yazalım.

82

Işık ve Ses

9.

:

İstasyon Etkinliği

Sınıfımızda üç gruba ayrılalım. Trenimizin uğrayacağı her istasyonda geçmişten
günümüze kadar olan aydınlatma araçlarını tanıtmak amacıyla çalışalım. 1. istasyonda
konu ile ilgili hikâye, 2. istasyonda resim ve 3. istasyonda şiir çalışması yaparak etkinliği
gerçekleştirelim. Her istasyonda 5 dakika kalarak önceki grubun çalışmasını devam
ettirelim. 15 dakikalık süre bitiminde çalışmalarımızı sınıfla paylaşalım.

Hikâye
istasyonu

:

10.

Resim
istasyonu

Şiir
istasyonu

Hangisi Doğru?

Bulunduğumuz ortamları aydınlatmak için ampul, floresan lamba ve enerji tasarruflu
ampul gibi aydınlatma araçlarından yararlanırız. Buna göre aşağıdaki arkadaşlarımızdan
hangisinin düşüncesi doğrudur?

Ampul

Floresan lamba

Enerji tasarruflu ampul

Bence floresan lambalar
ve enerji tasarruflu ampuller daha fazla enerji
harcayıp elektriğin çok az
miktarını ışığa çevirir.

Bence ampuller daha
fazla enerji harcayıp
elektriğin çok az
miktarını ışığa çevirir.

Bence her üçü de aynı
enerjiyi harcayıp elektriğin
büyük bir bölümünü ışığa
çevirir.

Selen

Ebru

Sarp
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11.

Şapkalarla Düşünelim

Bilim insanlarının çalışmaları sonucunda gelişen aydınlatma teknolojileri, insan ve
toplum yaşamında önemli etkilere sahiptir. Bu etkileri aşağıdaki bakış açılarıyla ayrı ayrı
değerlendirerek arkadaşlarımızla paylaşalım.
Konunun olumlu yönlerini ve avantajlarını ortaya koyalım.
.................................................................................................................
.................................................................................................................

İyimserim
Konu ile ilgili olumsuzlukları, gelecekte doğurabileceği problemleri
ortaya koyalım.
.................................................................................................................
Kötümserim

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

Bu konuda değişik fikirler öne sürelim.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Yaratıcıyım

Aydınlatma teknolojilerinin, insan ve toplum yaşamına etkileriyle ilgili
bilgileri, araştırmaları ortaya koyalım.
.................................................................................................................
Tarafsızım

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

Aydınlatma teknolojilerinin insan ve toplum yaşamına etkileriyle ilgili
hissettiklerimizi ortaya koyalım.
.................................................................................................................
Duygusalım

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

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

Özetliyorum .................................................................................................................
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12.

:

Yanlışları Bulalım

Aşağıdaki resimlerde verilen hatalı davranışları bularak doğrusunu noktalı yerlere yazalım.

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

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

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

Sürücüler neyi yanlış yapıyor?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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13.

:

Aydınlatma Teknolojilerinin Tasarruflu Kullanımı

AYDINLATMANIN AİLE VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI
Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımı ülkemizde hızla artmaktadır. Tasarrufun, kullanmamak değil verimli kullanmak anlamına
geldiğini belirten yetkililer; “Ülkemizde her ailenin harcadığı elektrik
enerjisinin yaklaşık % 25’i aydınlatmaya gidiyor. Evlerde enerji tasarruflu ampul kullanılması durumunda % 80’e varan oranlarda elektrik
giderleri azalıyor. Örneğin, bir evde dört veya beş ampulün enerji tasarruflu ampulle değiştirilmesi durumunda ayda 10 TL’ye varan tasarruf sağlanabilir.”
dediler. Ayrıca yetkililer, üretimi oldukça pahalı olan elektriğin tasarruflu kullanılması
ile hem aile hem de ülke ekonomisine ciddi oranlarda katkı sağlanabileceğini belirttiler. Konunun önemiyle ilgili olarak özellikle çocuk ve aileleri bilgilendirmek için
çeşitli projeler yürüttüklerini de ifade ettiler.

Yukarıdaki gazete haberinden ve daha önceki bilgilerimizden yararlanarak aydınlatmada neden tasarruf yapılması gerektiğini, sarı kutucuklara yazalım. Alttaki pembe
kutucuklara ise aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak için aydınlatmada başka ne
tür tasarruf önlemlerinin alınabileceğini yazalım.
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14.

:

Hataları Bulalım

Aşağıdaki resmi inceleyerek ilgili soruları cevaplandıralım.

• Resimdeki aydınlatmalardan uygun olan ve uygun olmayanlar hangileridir?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

• Böyle bir ortamda bulunsaydınız uygun aydınlatma için neler önerirdiniz?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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15.

Uygun Aydınlatma Hangisi?

Aşağıda verilen aydınlatma şekillerini inceleyelim. Bu aydınlatma şekillerinden doğru
olanların altına “Doğru” yanlış olanların altına “Yanlış” yazalım.
Duvar Aydınlatması

Pano Aydınlatması

1

16.

2

:

Sokak Aydınlatması

3

Işık Kirliliğini Azaltalım

Çevremizde ışık kirliliğinin yaşandığı ortamları gözlemleyelim. Bu ortamlardaki ışık
kirliliğini azaltmak için alınabilecek önlemleri ifade edelim.

Işık Kirliliği Olan Ortam
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Alınacak Önlemler
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:

17.

Ses Kaynakları

Ses kaynakları ile ilgili olarak verilen numaralandırılmış kutucuklara bakarak aşağıdaki
soruları cevaplandıralım. Soruların cevapları bir ya da daha çok kutucukla ilgili olabilir.
1

2

3

4

5

6

7

8

• Doğal ses kaynakları hangi kutucuk ya da kutucuklarda verilmiştir?
.......................................................................................................................................

• Yapay ses kaynakları hangi kutucuk ya da kutucuklarda verilmiştir?
......................................................................................................................................

18.

:

Sıralayalım

Seda
Tuğçe

Seda, Arda ve Tuğçe birlikte
müzik dinlemeye karar verirler.
Ses kaynağının sesini açtıklarında
odada hepsi aynı yerde değillerdir.
Buna göre;

Arda

• Müzik sesini az işitenden çok işitene doğru sıralamak istersek nasıl bir sıralama
yaparız? Neden?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

• Ses kaynağı ile uzaklık arasında nasıl bir ilişki olabilir?
.....................................................................................................................................
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19.

:

Kavramlarımız

• Aşağıdaki kavramları birer cümle ile boş bırakılan yerlere açıklayalım.

Ses Kaynakları
...................................
...................................
Titreşim
...................................
...................................

Sesin Yayılması
...................................
...................................
Kavramlar

Sesin Şiddeti
...................................
...................................

Ses Enerjisi
...................................
...................................

• Yukarıda verilen kavramlarla ilgili olarak hazırlayacağımız beş tane soru ve cevabı
aşağıdaki çizelgeye kaydedelim.
Soru - Cevap Çizelgesi
Sorular

Cevaplar

• Şimdi beşer kişilik gruplara ayrılalım. Gruplar, üyelerinin hazırladığı “Soru-Cevap
Çizelgesi”ndeki sorulardan beş tanesini seçerek çalışma kâğıdına hazırlayacakları çizelgeye yazsın (Gruplar çember oluşturacak şekilde dizilsin.).
• Her grup sol tarafındaki gruba çalışma kâğıdını versin.
• Gruplar 10 dakika içerisinde çalışma kâğıdındaki beş soruyu cevaplasın.
• Daha sonra her grup yine sol tarafındaki gruba cevapladığı çalışma kâğıdını uzatsın.
• Gruplar 10 dakika içerisinde cevapları kontrol ederek doğru ve yanlış olanları belirlesin
(Bu aşamada kaynak kitaplardan yararlanılabilir.).
• Süre bitiminde her grup kendi çalışma kâğıdını alsın. Her grup sonuçları beş dakika
gözden geçirdikten sonra çalışma kâğıdındaki çizelgenin altına bu çalışma ile ilgili bir
değerlendirme cümlesi yazsın. Çalışma kâğıtları öğretmene teslim edilsin.

90

Işık ve Ses

20.

:

Işık ve Sesin Özellikleri

Işık ve ses kavramlarının ortak özelliklerini aşağıdaki şemaların kesişim bölümüne,
farklı özelliklerini ise ilgili bölümlere yazalım.

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

IŞIK

21.

:

SES

Ses Kirliliği

Aşağıdaki soruları cevaplandıralım.
Hangi ortamlarda karşılaşılır?
................................................
................................................

Sağlığımız üzerindeki olumsuz
etkileri nelerdir?

Nedir?
...........................................
...........................................

SES
KİRLİLİĞİ

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

Azaltmak için alınabilecek önlemler nelerdir?
....................................................................
....................................................................
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22.

Kavramları İlişkilendiriyorum

Aşağıda verilen şema üzerinde gösterilen kavramlar arasında numaralandırılmış ilişkileri birer cümle ile yazalım.
yolDoğal
açabilir

Görme

1

2
IŞIK

3
Işık kaynağı
Yapay

4
Enerji

5
Doğal
Ses şiddeti

6

7
SES
9

8
Ses kaynağı
Yapay

Yayılır

1
2
3

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

4
5
6
7
8

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

9
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23.

Bulmaca

Arkadaşlar, aşağıda ışık ve ses ünitesinde öğrendiklerimizle ilgili ifadeler verilmiştir. Bu ifadelere karşılık gelen sözcükleri bularak bulmacadaki uygun yerlere yazalım.

1. Ses şiddetini artırmaya yarayan araçlardandır.
2. Sesin işitebilmemizi sağlayan özelliğidir.
3. Şiddeti yüksek ve düzensiz seslerin bir sonucudur.
4. En büyük doğal ışık kaynağımızdır.
5. Eski çağlarda kullanılan aydınlatma aracıdır.
6. Ses ve ışık onun bir türüdür.
7. Sesin oluşumunu sağlar.
5
1
6
2

7

3

4
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Ünite Sonu Değerlendirme Soruları
Aşağıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu tespit edelim. Doğru olan ifadelerin başındaki boşluklara D yanlış olanlara Y yazalım. Yanlış olduğunu düşündüğümüz
ifadelerin doğrusunu altlarındaki boşluklara yazalım. (8 x 2 = 16 Puan)
(....) 1. Ay doğal ışık kaynağıdır.
................................................................................................................................
(....) 2. Işık kaynakları sürekli ışık üretir.
................................................................................................................................
(....) 3. Sesin bulunduğu ortamda yayılması engellenemez.
................................................................................................................................
(....) 4. Aydınlatma teknolojilerinin gelişimi yaşam kalitemizi yükseltmiştir.
................................................................................................................................
(....) 5. Çalışma ortamlarındaki ses kirliliği verimi azaltır.
...............................................................................................................................
(....) 6. Aydınlatma araçlarını doğru ve tasarruflu kullanmak aile ve ülke ekonomisi açısından çok önemlidir.
................................................................................................................................
(....) 7. Ses kirliliği insanların sinirli olmalarına yol açabilir.
... ............................................................................................................................
(....) 8. Duyduğumuz tüm sesler doğal ses kaynakları tarafından üretilir.
... ............................................................................................................................
Aşağıda A bölümünde verilen ifadeleri B bölümündeki uygun ifadelerle eşleştirelim.
Eşleştirdiğimiz ifadelerin başındaki harfleri ilgili kısma yazalım. (6 x 4 = 24 Puan)
A
B
1. Titreşen her cisim
a. doğal ışık kaynaklarıdır. 1
2. Yıldızlar kendi ışıklarını ürettiklerinden
b. arttıran bir cihazdır.
2
3. Megafon ses şiddetini
c. bir enerji türüdür.
3
4. Öksüren bir insan
ç. ses üretir.
4
5. Işık ve ses
d. doğal ses kaynağıdır.
5
6. Sesin kaynağına yaklaşıldıkça
e. şiddeti artar.
6
Aşağıdaki soruları okuyalım, doğru seçeneği işaretleyelim. (6 x 10 = 60 Puan)
1. Aşağıda verilen ses kaynaklarından hangileri doğal ses kaynağıdır?
I. Müzik seti
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A) I ve II

II. Rüzgâr

III. Kuşlar

B) II ve III

C) III ve IV

IV. Araba

D) I ve IV

2. Bazı canlıların işitme duyuları gelişmiş olduğundan bu canlılar insanların işitemediği
sesleri işitebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu hayvanlardan değildir?
A) Yunus

B) Yarasa

C) Köpek

D) Aslan

3. Aşağıda ışıkla ilgili bazı bilgiler verilmektedir. Öğrencilerin verdiği bilgilerden hangisi
doğru değildir?
Varlıkları net olarak
görmek için ışığa
ihtiyacımız vardır.

A)

Kendiliğinden ışık
yayan cisimlere
yapay ışık kaynağı
denir.

Yanlış zamanda, yanlış
miktarda ve yönde yapılan aydınlatma, ışık
kirliliğine neden olur.

Işık görmemizi sağlayan bir enerji türüdür.

B)

C)

D)

4. Büşra aynı büyüklükteki üç cam şişenin içine farklı miktarlarda
su koyuyor. Şişeleri sırayla şekildeki gibi ok yönünde aynı hızla
üflüyor. Farklı kalınlık ve incelikte sesler oluştuğunu gözlemliyor.
Oluşan seslerin inceden kalına doğru sıralanışı aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
A) A - B - C

B) B - A - C

C) C - A - B

D) C - B – A

A

Yapılan iş

5.

B

C

İstenen durum

I. Bina yapılırken duvarların ince örülmesi

Ses yalıtımını sağlamak

II. Televizyonun sesini kısmak

Ses kirliliğini önlemek

III. Megafon ve işitme cihazı kullanmak

Ses şiddetini artırmak

Yukarıda yapılan işlerle istenilen durumlar eşleştirilmiştir. Yapılan eşleştirmelerden
hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) I ve II

B) II ve III

6. İnsanlar aydınlatma için yıllarca farklı
ışık kaynakları kullandılar. Teknolojinin gelişmesiyle ışık kaynakları da
gelişmiştir.

C) I ve III

D) I, II ve III

1980’de halojen lambalar
kullanılmaya başlandı.

1879’da ampul icat edildi.

Yukarıdaki çizelgede ışık kaynaklarının tarihî değişiminin bir bölümü görülmektedir. Bu
çizelgede ? ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Mumların kullanılması
C) Floresan lambalarının kullanılması

B) Kandillerin kullanılması
D) Gaz lambalarının kullanılması
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

GEZEGENİMİZ DÜNYA
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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Gezegenimiz Dünya

2.

:

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.

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

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

3.

:

Benzer Şekli Bulalım, Yorumunu Yapalım

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

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

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

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

• 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.
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
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4.

:

Kim Ne Demiş?

GALILEO GALILEI (GALİLEO GALİLEİ)

İtalya’nın Pisa kentinde doğan Galileo, gökyüzünü
gözlemlerken Uluğ Bey’in çalışmalarından yararlandı.
Dünya’nın yuvarlak olduğunu ve öteki gezegenlerle
birlikte, Güneş çevresinde döndüğünü savundu. Ancak
ülkesindeki insanlar o dönemde bilime gereken değeri
vermediklerinden Galileo’nun çalışmalarını küçümsediler. Onlar Dünya’nın yuvarlak olduğuna ve döndüğüne inanmıyorlardı. Galileo’nun ortaya koyduğu
bilimsel gerçekleri de dinî inançlarına karşı yapılmış
bir saygısızlık olarak görüyorlardı. Bu nedenle Galileo
kilise tarafından yargılanarak cezalandırıldı.

D ENG E
Meraklının biri Hoca’ya
sormuş: “Hocam, niçin sabahları insanların kimi o
yana, kimi bu yana gider?”
Hoca cevap vermiş: “Hepsi
aynı yönde giderlerse dünyanın dengesi bozulur da
onun için!”

• Galileo yukarıdaki metinde Dünya’mız ile ilgili hangi görüşleri öne sürmüştür?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Çocukluğumdan beri herkesten duyduğum bir şey: Dünya
yuvarlakmış! Bir türlü anlayamıyorum nasıl yuvarlak olur Dünya?
Lütfen bana anlatır mısınız?
Deniz

• Aşağıdaki resimlerden ve öğrendiklerimizden faydalanarak boş bırakılan satırlara,
Deniz için Dünya’mızın şeklini anlatan bir açıklama yazalım. Açıklamamızda örneklere yer verelim.

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

:

Acaba Hangi Kavram?

Hava Küre

temsil eder

temsil eder

temsil eder

6.

:

Sular

Gözlemlenebilir
Katmanlar

Aşağıda Dünya’mızın gözlemlenebilir katmanları ile ilgili bir şema verilmiştir. Boşluklara uygun kavramları yazarak şemayı tamamlayalım.

Şekline
benzer

Bilimsel Sorular

Haydi arkadaşlar! Öğrendiğimiz bilgilerden yararlanarak soruları cevaplayalım. Gerekli bilimsel açıklamaları noktalı yerlere yazalım.

Bir bardağın içine biraz toprak koyarak üzerine az miktarda su dökelim.
dökelim
Toprağın seviyesi aynı kalır. Bunun sebebi nedir?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Bardağı, yarısına kadar su ile doldurup bir yere koyalım ve bekleyelim.
Bir süre sonra bardakta oluşan kabarcıklar ne olabilir?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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7.

:

Katmanları Boyayalım

Dünya’mızın katmanlarını şekil üzerinde uygun renklerle boyayalım. Her bir katmanın
ismini ve o katmanın özelliklerini aşağıdaki noktalı yerlere yazalım.
Taş Küre
(Yer Kabuğu)

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

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

8.

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

:

Basamakları Çıkarken

Merdiven basamaklarını çıkarak hava küreye ulaşalım. Son basamak hava
küre olduğuna göre çıktığımız basamakların hangi katmanları temsil ettiğini
belirtelim. Dünya’mızın katmanlarını karşılaştırarak özelliklerini örnekteki gibi
aşağıdaki boşluklara yazalım.
Hava
Küre
..............

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

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

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

..............
En içteki
mandır.

kat-

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

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

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

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

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

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

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

Kavramları Bulalım

:

Aşağıda, öğrendiğimiz bazı kavramları oluşturan harfler
karışık olarak yazılmıştır. Bu kavramların doğru yazılışlarını bularak yanlarındaki boşluklara yazalım. Kavramları
birer cümle ile açıklayalım.
SROMETFA
________
1. ....................................................
EKREDİÇK
________
2. ....................................................
YÜADN
_____
3. ....................................................
BERĞAUYKU
___ ______
4. ....................................................
ŞTEKERAÜ
____ ____
5. ....................................................
MSELMOLİBDİEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6. ....................................................
TSONRAİOM
_________
7. ....................................................
USERKÜ
__ ____
8. ....................................................

:

10.

Hikâyeyi Tamamlayalım, İlişkileri Bulalım

Resimdeki numaralandırılmış ipuçlarından yararlanarak sırayla hikâyedeki boşluklara
uygun ifadeleri yerleştirelim. Yerleştirdiğimiz ifadeler arasında ilişki kurarak birer cümle ile
aşağıdaki noktalı yerlere açıklayalım.
1
Tuba ile Cemil koleksiyonlarına yeni …………..
eklemek için ormanda dolaşıyorlardı.
Kutuları epey ağırlaşmıştı. Bir süre sonra taşlarla ilgilenenlerin sadece kendileri olmadığını
fark ettiler. Az ileride ellerindeki araç gereçlerle …………..
inceleyen bir grup vardı. Grup2
3
takiler kendilerini ………….. olarak tanıtmışlardı. Anlattıklarına göre onlar meslekleri gereği
4
arazilerde dolaşarak inceleme yapıyorlardı. Yer kabuğunu temsil eden …………..
kayaç5
lardan oluşuyordu. Kayaçları oluşturan …………..
onlara fikir veriyordu. Bunlar arasından
6
…………..
olarak adlandırdıkları ekonomik değeri olan taşları bulmaya çalışıyorlardı.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

5
3
6
2
1

4
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11.

Bakalım Ne Bulacağız?

• Başlangıç noktasından bitiş noktasına ulaşmamızı sağlayan tek
bir yol vardır. Bu yol üzerinde karşımıza çıkan ifadeleri aşağıdaki
boşluğa yazalım. Bu ifadelerle hangi olayın anlatılmak istendiğini
bulalım.
TOPRAK

YAĞIŞ

ALTIN
MİNERAL
BİTKİ VE HAYVAN KALINTISI

TAŞ

MADEN

KAYAÇ
ZAMAN
SICAKLIK FARKI

Anlatılan olayla ilgili bir hikâye yazalım.
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
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12.

:

Neden – Sonuç ve Önerim

Edindiğimiz bilgilerden yararlanarak şemadaki boşlukları uygun şekilde dolduralım.
1. Neden:

Bu durumu önlemek
için alınacak tedbirler

SONUÇ
2. Neden:

Erozyon meydana gelerek
toprak kaybı gerçekleşir.

3. Neden:

13.

:

Kim Haklı?

Hava, toprak ve su bir araya gelmiş, kimin canlılar için daha önemli olduğunu tartışıyorlardı. Ortalık öylesine sessizdi ki konuşmaları duyulabiliyordu. Onları dinleyelim ve kimin
haklı olduğuna karar verelim. Düşüncelerimizi noktalı yerlere gerekçeleriyle yazalım.
Canlıların ben olmadan
yaşamlarını sürdürmesi
mümkün değil! Bir düşünün canlılar susuzluğa ne kadar dayanabilir?
?

Görülemesem de canlıların beni hissetmeleri çok
kolay. Ben olmasaydım nefes alabilirler miydi
hiç? Ama kıymetimi bilmiyorlar, beni kirletiyorlar.

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

Canlılar için asıl vazgeçilmez olan benim!
Karalar olmasaydı barınabilecekleri yer bulamazlardı ama canlılar
bunun farkında değil.
Hızla tüketiyorlar beni.
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14.

Çok Güzel İşler Bunlar

• Ders kitabımızın 177. sayfasında yer alan 5. etkinlikteki performansımızı değerlendirmek için aşağıdaki soruları cevaplayalım.
Bu çalışmada neler yaptım?
..........................................................................................................................
Bu çalışmadan neler öğrendim?
..........................................................................................................................
Bu çalışmada başarılı olduğum bölümler neler?
..........................................................................................................................
Bu çalışmada en çok zorlandığım bölümler neler?
..........................................................................................................................
Çalışmamı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım?
..........................................................................................................................
Bu çalışmayı tekrarlamam gerekseydi nasıl yapardım?
..........................................................................................................................
• Kendimizin, ailemizin ve çevremizdeki insanların, çevre temizliğine verdikleri önemi
değerlendirelim. İfadeleri okuduktan sonra ilgili bölüme “Evet” ya da “Hayır” yazalım.
Sergilediğimiz Tutumlar

Ben

Ailem Çevrem

Biriken çöpleri hemen poşetler ve uygun yere bırakırım.
Yerlere çöp atmam.
İçine çöpleri attığım poşeti, ağzını sıkıca bağlayarak çöp kutusuna
bırakırım.
Kâğıt ve cam atıkları, geri dönüşüm için ayrı yerlerde toplarım.
Evimizin önünü ve bahçemizi temiz tutarım.
Yere tükürmem.
Ağaçlara zarar vermem.
Gereksiz yere suyu harcamam. Suyun israf olmasını önlerim.
Poşet, pet şişe gibi atıkları çevreye atmam.

• “Hayır” cevabımız çoksa çevre konusunda bilinçli bir birey olmak için davranışlarımızı
gözden geçirerek hatalı davranışlarımızı düzeltelim.

SA

104

ĞLI

KLI Y
AŞAM S

IKL
AĞL

IÇ

UR.
İLE OL
E
R
EV

Gezegenimiz Dünya

15.

:

Yerleştirelim

Kirlilik

Erozyon

Toprak

Maden

Mineral

İfadeler

Taş

Kavramlar

Kayaç

Çizelgede çeşitli kavramlar ve bunlarla ilgili ifadeler yer almaktadır. Verilen kavramlarla
uygun ifadelerin kesiştiği kutucuğa X işareti koyalım. Kavramların birden fazla ifade ile
ilişkili olabileceğini unutmayalım!

Doğal olaylar ve insan etkisinden kaynaklanan bir afettir.
Taşın sertliği, kolay aşınması, biçimi gibi özelliklerini belirler.
Oluşumu çok uzun sürede gerçekleşir.
Magmanın yer kabuğundaki boşluklara yayılıp orada soğumasıyla oluşur.
Kayaçların parçalanmasıyla oluşabilir.
Günlük hayatta birçok alanda kullanılmaktadır.
Etrafa bırakılan atıklar havaya, suya ve toprağa zarar verebilir.
Altın, elmas gibi ekonomik değeri olan minerallerdir.
İşlenerek çeşitli eşya, araç ve gereçlere dönüştürülür.

16.

:

Bulmaca Zamanı
1

Tanımları verilen kavramları bulmacadaki yerlerine yazalım.
y
2

1. Madenlerin bulunması, çıkarılması ve zenginleştirilmesi konularında araştırma yapan kişi.

3
4

2. Doğal madde olup kullanım alanlarına göre işlenerek yapay hâle getirilen maddeler.
3. Yer kabuğunu oluşturan, bir veya birkaç mineralden oluşan kütle.
4. Ekonomik değeri olan mineraller.

6

7

5

5. Canlıların yaşamları boyunca etkileşimde bulundukları ortam.
8
6. Toprakların kaybına neden olan olay, toprak
aşınması.
7. Deterjanların ve ev atıklarının suyu kirletmesi 9
sonucu oluşan bir tür kirlilik.
8. Oluşumunda yağışlar, zaman, sıcaklık farkı,
rüzgâr etkilidir.

10

9. Atık maddelerin toprağı kirletmesi sonucu oluşan kirlilik.
10. Araba, fabrika vb. yerlerden çıkan zararlı gazların havaya karışmasıyla oluşan kirlilik türü.
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17.

:

A’dan Z’ye Gezegenimiz Dünya

Bu ünitede öğrendiklerimizi düşünelim. Aşağıda harfler ve örnek cümleler verilmiştir.
Biz de diğer harflerle başlayan birer cümle yazarak ünitemizi özetleyelim.
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A ................................................................................
B ................................................................................
C ................................................................................
Ç ................................................................................
Dünya'mızın şekli küreye benzer.
E ................................................................................
F ................................................................................
Gezegenimiz Dünya, iç içe katmanlardan oluşmaktadır.
H ................................................................................
I ................................................................................
İ ................................................................................
J ................................................................................
K ................................................................................
L ................................................................................
M................................................................................
N ................................................................................
O ................................................................................
Ö ................................................................................
P ................................................................................
R ...............................................................................
S ................................................................................
Ş ................................................................................
T ................................................................................
U ................................................................................
Ü ................................................................................
V ................................................................................
Yer kabuğu gözlemlenebilir bir katmandır.
Z ...............................................................................

Gezegenimiz Dünya

:

18.

Çalışkan Arılar

Bu oyunu oynayabilmemiz için bir zara, bir kaç küçük taşa ve ödüle ihtiyacımız var. Her
şeyi ödül olarak koyabiliriz! Taşlarımızı “Başla” yazan yere koyalım. Oyuncular sırasıyla zarı
atsın ve en büyük sayıdan geriye doğru oyuna başlama sıramızı belirleyelim. Daha sonra
sıramız geldiğinde zarımızı atalım ve gelen sayı kadar peteğin üzerinde taşımızı ilerletelim.
Geldiğimiz peteğin üzerindeki soruyu on saniye içinde cevaplayalım. Doğru cevap verirsek orada kalalım, yanlış cevap verirsek geldiğimiz noktaya geri dönelim. Soruları bildikçe
petekler üzerinde ilerleyelim. Oyunu ilk bitiren ödülü kazanır. Bakalım kim kazanacak?

BA

ŞLA

Üzerinde
yaşadığımız
gezegen,
yerküre

Dünya’nın
dıştan içe doğru
dördüncü
katmanı

Dünya’nın
benzetildiği
geometrik
şekil

Dünya
yüzeyinin
1/4’ünü
oluşturan
yapılar
Dünya’nın en
ince katmanı,
yer kabuğu

Kayaç,
mineral ve
maden
arasındaki
ilişki

Dünya’nın
şekli ve
hareketleri ile
ilgilenen bilim
Gök bilim
ile uğraşan
insanlar

Dünya’nın
gözlemlenebilir
katmanları

Karaları
oluşturan
yapı

Dünya’nın en
sıcak ve en ağır
katmanı

Dünya’nın
yuvarlak
olduğunu
söyleyen ilk
bilgin

Dünya’nın
şeklinin kanıtlarından biri

Taşların
birbirinden
farklı olmasını sağlayan
maddeler

Canlıların
solunumu için
gerekli olan
katman

Toprak
oluşumu için
gerekli temel
ögeler

Dünya’nın

Dünya’nın
katmanları

gözlemlenemeyen
katmanları

B

Erozyonu
önleme
yollarından
biri

Çevre İ T İ R
kirliliğinin
sebeplerinden
biri
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Ünite Sonu Değerlendirme Soruları
Aşağıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu tespit edelim. Doğru olan ifadelerin başındaki boşluklara D, yanlış olanların başındaki boşluklara Y yazalım. Yanlış
olduğunu düşündüğümüz ifadelerin doğrusunu altlarındaki noktalı yerlere yazalım.
(10 x 2 = 20 Puan)
( ... ) 1. Dünya’nın düz gibi görünmesinin nedeni büyük olmasıdır.
...........................................................................................................................
( ... ) 2. Okyanus tabanları su kürenin bir parçasıdır.
...........................................................................................................................
( ... ) 3. Dünya’mızın ¼’ü sularla, ¾’ü karalarla kaplıdır.
...........................................................................................................................
( ... ) 4. Mineraller, taşlara farklı özellikler kazandıran maddelerdir.
...........................................................................................................................
( ... ) 5. Tarlaların eğime paralel sürülmesi erozyonu azaltır.
...........................................................................................................................
( ... ) 6. Fabrika bacalarından çıkan gazlar daha çok toprak kirliliği oluşturur.
...........................................................................................................................
( ... ) 7. Aynı minerallerden oluşan taşlar da bazen farklı renklerde olabilir.
...........................................................................................................................
( ... ) 8. Toplu taşıma araçları yerine otomobil kullanımı çevre kirliliğini azaltır.
...........................................................................................................................
( ... ) 9. Magma denilen akışkan maddeler yer kabuğunda bulunur.
...........................................................................................................................
( ... ) 10. Ağır kürenin sıcaklığı ateş küreden daha yüksektir.
...........................................................................................................................
Boşluklara, uygun kavramları yerleştirerek şemayı tamamlayalım. (6 x 4 = 24 Puan)
Dünya’nın Beş Temel Katmanı

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

Gözlemlenemez

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

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

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

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

Aşağıdaki soruları okuyalım, doğru seçeneği işaretleyelim. (7 x 8 = 56 Puan)
1. Yandaki fotoğrafa göre aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?

III

I

A) III numaralı bölge su katmanıdır.
B) I numaralı bölge Dünya’nın en dış katmanıdır.
C) Irmaklar ve denizler II numaralı bölgeyi
oluşturur.
D) Maden yatakları III numaralı bölgede yer alır.

II

2. Aşağıdakilerden hangileri su küreyi oluşturan ögelerdir?
I.Yer altı suları
II. Topraklar
III. Okyanuslar
A) I ve II

B) II ve III

C) I ve III

D) I, II ve III

3. Taş küre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Ateş kürenin daha altında yer alır.
B) Ağır küreden daha üstte yer alır.
C) Hava kürenin üstünde yer alır.
D) En sıcak küredir.
4. Kayaçları oluşturan ve farklılaşmasını sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mineral

B) Kütle

C) Maden

D) Taş

5. Dünya’nın en ince katmanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hava küre

B) Taş küre

C) Su küre

D) Ateş küre

6. Dünya’nın katmanlarının farklı adlandırmaları vardır. Buna göre aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Ateş küre – Magma

B) Taş küre – Yer kabuğu

C) Hava küre – Atmosfer

D) Ağır küre – Çekirdek

7. Aşağıdaki olaylardan hangisi toprağın oluşumuna katkıda bulunmaz?
A) Yağmur ve karın yağması
B) Havanın aniden ısınıp soğuması
C) Bitki köklerinin uzaması
D) Bitkilerin solunum yapması

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

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM, 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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2.

:

Neler Biliyorum?

Aşağıda verilen soruları cevaplayalım.

• Aşağıda boş bırakılan yerlere canlı ve cansız varlıklar hakkında bildiklerimizi yazalım.
Bu varlıklara örnekler vermeyi unutmayalım.
Canlı Varlıklar

Cansız Varlıklar

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

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

• Bir varlığın canlı mı cansız mı olduğuna nasıl karar verebileceğimizi yazalım.
......................................................................................................................................
• Aşağıda resimleri verilen canlıları doğada hangi ortamlarda görebileceğimizi altlarındaki boşluklara yazalım.

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

3.

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

:

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

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

Eşleştiriyorum

Aşağıda bazı varlıkların resimleri verilmiştir. Varlıkların canlı mı yoksa cansız mı olduğunu oklarla belirtelim.

Canlı Varlıklar

Cansız Varlıklar
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4.

:

Acaba Hangisi?

Cem, köpeği Pofuduk ile beraber evlerinin bahçesinde oyun oynuyordu. Kız kardeşi
Berna da bir ağacın altında kitap okuyordu. Cem etrafına bakındı. Etrafında bir sürü varlık
vardı. “Acaba bu varlıkların hangisi canlı, hangisi cansız?” diye düşündü.
Şimdi gelin Cem’e yardımcı olalım. Resimde gördüğümüz varlıkların isimlerini ilgili sütuna yazarak varlıkları canlı veya cansız olarak sınıflandıralım.
Canlı Varlıklar
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5.

:

Varlıkları Tanımlıyorum

Çizelgedeki canlılık özellikleri ile ilgili soruları her varlık için cevaplayalım. Cevabımız
“Evet” ise ilgili sütuna X işareti koyarak belirtelim.
Varlıklar Solucan

Tahta

Tavuk

Menekşe

Araba

Su

Canlılık Özellikleri

Kendiliğinden hareket ediyor mu?

X

Büyüyebiliyor mu?
Üreyebiliyor mu?
Solunum yapıyor mu?
Boşaltım yapıyor mu?
Yaşamak için besleniyor mu?
Çevresindeki uyartılara tepki
veriyor mu?

6.

:

Etrafa Bakıyorum

Yakın çevremizde birçok canlı, cansız ya da daha önce canlı olup canlılığını kaybetmiş
varlık bulunmaktadır. Bu varlıkların adlarını ilgili kutuya yazarak dolduralım.

Canlı Varlıklar

Canlılığını Kaybetmiş
Varlıklar

Cansız Varlıklar
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7.

:

Bitkiler Canlı mıdır?

Selda: Hayvanlar canlıdır. Bitkiler ise cansızdır.
Ayşe: Hiç olur mu? Bitkiler de canlıdır.
Selda: Ama bitkiler hayvanlar gibi değil ki… Hareket bile edemiyorlar.
Ayşe: …
Ayşe’nin, bitkilerin canlı olduğu konusunda Selda’yı ikna etmek
için neler söylemiş ve yapmış olabileceğini tahmin edelim. Biz de
Selda’yı ikna etmek için kutulara kısa bir şiir ve slogan yazalım.
Şiir

Slogan

8.

:

Çimlenen Tohum

Ders kitabında yer alan “Tohumdan Fideye” etkinliğinde yapmış olduğumuz gözlemleri
aşağıdaki çizelgeye kaydedelim.
Günler

Tohumda Gözle Görünen Değişimler

Büyüme (cm)

1
2
3
4
5
6
7

9.

:

Neler Gerekli?

Bir tohumun çimlenmeye başlaması için aşağıda verilenlerden gerekli olanları tohum
yazan bölgeyle eşleştirelim.
toprak
su

sıcaklık
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ışık

TOHUM

hava
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:

10.

Karşılaştırıyorum

Aşağıdaki çizelgede bitki ve hayvanlarla ilgili bazı özellikler verilmiştir. İfadelerde
yer alan özelliğin bitkiye mi yoksa hayvana mı ait olduğunu örnekteki gibi X işareti koyarak belirleyelim (Bir özellik hem bitkiye hem de hayvana ait olabilir.).

Özellik

Bitki

Hayvan

X

X

Boşaltım yaparlar.
Bazıları akciğerleriyle solunum yapar.
Uyarılara tepki verirler.
Kendi besinlerini kendileri üretirler.
Çoğu tohumla ürer.
Belirli bir evreye kadar büyürler.
Kendilerine benzeyen canlılar oluştururlar.
Sınırlı hareket ederler.

:

11.

Ekmeğin Başına Gelenler

Ders kitabında yer alan “Ekmeğime Ne Oldu?” etkinliğinde yaptığımız gözlemleri aşağıdaki çizelgeye kaydedelim.
Günler

Ekmekte Gözle Görülen Değişimler

1
2
3
4
5
6
7
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12.

Varlıkları Tanıyorum

Aşağıda verilen fotoğrafların numaralarını kullanarak soruları cevaplayalım.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri;
• Canlı varlıktır?
...................................................................................................................................
• Cansız varlıktır?
...................................................................................................................................
• Uyku hâlindeki canlı varlıklardır?
...................................................................................................................................
• Gözümüzle göremediğimiz ancak mikroskop yardımıyla görebildiğimiz canlı varlıklardır?
...................................................................................................................................
• Sınırlı hareket edebilen canlı varlıklardır?
...................................................................................................................................
• Büyüme özelliğine sahiptir?
...................................................................................................................................
• Çoğalma özelliğine sahip değildir?
...................................................................................................................................
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13.

:

Yeri Neresi?

• Aşağıda canlıların yaşayabilecekleri yerlerin fotoğrafları verilmiştir. Çerçeve içinde verilen canlıların isimlerinden uygun olanları fotoğrafların altındaki boşluklara yazalım.

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

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

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

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

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

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

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

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

kurbağa
papatya
karınca balık
mantar
gözle
göremediğ
imiz
canlılar
sincap solucan

• Resimde gördüğümüz canlıları yuvarlak içine alalım ve bu canlının yaşadığı yeri örnekteki gibi resmin üzerine yazalım.

Göl
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:

14.

Canlıları Gözlemleyelim

Gözlem Formu
Ders kitabındaki “Nerede Yaşar? “etkinliğinde yaptığımız gözlemleri aşağıdaki çizelgeye kaydedelim.
Grubun Adı:
Gözlem Yapılan Tarih:
GÖZLEM FORMU
Gözlenen Yaşam Alanı:
Yaşam Alanının Özellikleri:
Yaşam Alanında Gördüğümüz Canlılar
Canlının adı nedir?

Canlının dış görünüşü Yaşam alanında bu
Bu canlı ne ile beslenir?
nasıldır?
canlıdan kaç tane var?

Bu yaşam alanında kirlilik varsa buna neden olan maddeler nelerdir?
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:

15.

Yaşam Alanlarını Bulalım

Aşağıda verilen resimlerin numaralarını kullanarak soruları cevaplayalım.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri;
• Gölde yaşayabilen canlılardandır?
..................................................................................................................................
• Yaşam alanı bir ağaç olan canlılardandır?
..................................................................................................................................
• Yaşam alanı toprak olan canlılardandır?
..................................................................................................................................
• Hem karada hem de suda yaşayabilir?
..................................................................................................................................
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16.

Doğal mı, Yapay mı?

Resimleri inceleyelim. Resimlerden doğal yaşam ortamlarında olan canlıları verilen
boşluklara X işareti koyarak belirleyelim.

:

17.

Eşleştirelim

Aşağıda verilen canlı adları ile yaşam alanlarını oklar kullanarak eşleştirelim. Bir canlının birden fazla yaşam alanı ile eşleşebileceğini unutmayalım.
Canlının Adı
1. Mantar

a . Orman

2. Gözle göremediğimiz canlılar

b . Toprak

3. Solucan

c . Taş altı

4. Tırtıl

ç. Ağaç

5. Böcek

d . Okyanus

6. Köpek balığı

e . Ağaç altı

7. Bal arısı

f . Kovan

8. Geyik
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18.

:

Bulalım, Yazalım

Ünitemizde öğrendiğimiz bazı yaşam alanlarının adları bulmaca kareleri içerisine düz,
ters ve çapraz olarak yerleştirilmiştir. Bu kelimeleri bulup örnekteki gibi işaretleyelim. Aşağıdaki boşluğa bu kelimeleri kullanarak konumuzla ilgili birer cümle yazalım.
.............................................................
B A H Ç E R T K N I
.............................................................
R S K
I
L A Ç Y A K
.............................................................
T B K P Y N F P M L
.............................................................
Z R Ü R H F C U B O
.............................................................
L D T H M T Y P S K
.............................................................
R T Ü S G R R S H A
.............................................................
K M K M A G A M T R
.............................................................
R J M V F K Ö Ş T P
.............................................................
H D K G S K N L A O
.............................................................
V A L D Z L L Z G T

19.

:

Yaşam Alanlarını Koruyalım

Resimlerde yaşam alanlarını olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek bazı durumlar gösterilmektedir. Resim kutularında bulunan boşluklara olumlu durumlar için + olumsuz durumlar için – işareti koyalım.
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20.

:

Çözüm Bende!

Güzelce ilçesinde çöp depolama sorunu çözüme kavuşmadığından çöpler ciddi sorun oluşturmaya başladı. İlçe merkezinden
geçen derenin kenarına tıbbi atık
ve evsel çöp boşaltılması halkın
tepkilerine yol açıyor. Yapılan çalışmalarla modern bir kent görünümü kazandırılmaya çalışılan ilçenin arka mahallelerinde biriken
çöpler sıkıntıya neden oluyor. Zehirli olabilecek atıkların da bulunduğu bu çöplerde zaman zaman hayvanlar yiyecek bulmaya
çalışıyor. İlçe sakinleri çöp depolama sorununun çözülmesi için
belediyenin acil önlem almasını bekliyor.
Yaşanmış bir olaydan alınan gazete kupüründe yaşam alanlarımızı tehlikeye sokan
bazı hatalara dikkat çekilmektedir. Yapılan bu hataları balık kılçığının üstünde verilen kutucuklara, hataların giderilmesi için önerilerimizi de altta verilen kutucuklara yazalım.
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21.

:

Farkı Fark Edelim

Aşağıda Serin Göl’ün beşer sene ara ile çekilmiş fotoğraflarına yer verilmiştir. İki fotoğraf arasındaki farklılıkları ve bu farklılıkların sebeplerine ilişkin tahminlerimizi boş bırakılan yere yazalım.

ÖNCE

SONRA

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

22.

:

Veteriner Mine Hanım

“Serdar o gün kedisiyle birlikte nehrin kenarında dolaşmaya çıkmıştı. Kedisiyle koşup oyunlar oynamış çok
eğlenmişti ama nehirdeki kokudan ve ilerideki fabrikanın gürültüsünden rahatsız olmuştu. Eve geldiklerinde
yorgunluktan uyuyakaldı. Kalktığında kedisinin inlediğini
duydu. Hiç vakit kaybetmeden kedisini veteriner Mine
Hanım’a götürdü. Mine Hanım o gün kedinin ne yiyip ne
içtiğini sordu. Serdar sadece her zamanki kedi mamasından yediğini ve nehir kenarında da su içtiğini söyledi.
Mine Hanım problemin ne olduğunu tahmin edebiliyordu.”
Metindeki bilgilerden yararlanarak Serdar’ın kedisinin neden hastalandığını belirtelim.
Başka canlıların da benzer bir sorunla karşılaşmasını önlemek için neler yapılması gerektiğine ilişkin önerilerimizi aşağıdaki boşluğa yazalım.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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23.

Oyun Oynayalım

Aşağıdaki oyunu oynamak için üçer kişilik gruplar oluşturalım. Küçük kâğıt parçalarına
sırasıyla 1’den 17’ye kadar olan rakamları yazalım. Bu kâğıt parçalarını katlayarak bir
torbaya koyalım. Sırayla torbadan çektiğimiz kâğıtta yazan rakamın belirttiği yönergeyi
uygulayalım. Kim daha çok sayıda doğru cevap verirse oyunu o kazansın.
5

6

7

17

Bitki ve hayvan- Uyku hâlindeki Mikroskobun
ların nasıl soluk canlılara örnek ne işe yaradığıalıp verdiğini
ver.
nı söyle.
söyle.

Atatürk’ün
çevre ile ilgili
çalışmalarına
örnek ver.

4

8 Bazı yiye-

16

Bitkilerin nasıl
hareket ettiğini
söyle.

ceklerimizin
buzdolabına
konmadığında
küflenmesinin
sebebini söyle.

Çevre kirliliğine
karşı alınacak
önlemlere örnek ver.

3

9

15

Canlıların ortak özelliklerini
söyle.

Yaşam alanını
tanımla.

Çevre kirliliğinin sebeplerine
örnek ver.

2

10

14

Cansız varlıklara bir örnek ver.

Çevrendeki
doğal yaşam
alanlarına örnek
ver.

1

11

12

13

Çevrendeki
yapay yaşam
alanlarına
örnek ver.

Karada yaşayan canlılara
örnek ver.

Suda yaşayan
canlılara örnek
ver.

Canlı varlıklara
bir örnek ver.

Çevre kirliliğini
tanımla.

Bu etkinlikten hoşlandım / hoşlanmadım. Çünkü .....................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Bu etkinlik sırasında öğrendiklerim; .......................................................................
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...........................................................................................................................

Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım

:

24.

Bulmaca Zamanı

Aşağıdaki ifadelere karşılık gelen kelimeleri bulmacadaki yerlerine yazalım.
1

3

8

9
2

5

10

6
11
7

4
12
13

Yukarıdan Aşağıya
1 . Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu ortam
2 . Bir canlı için gerekli koşulları içeren ortamlara verilen ad
3 . Hem suda hem karada yaşayabilen bir hayvan
4 . Atatürk’ün 1925 yılında yaptırdığı, doğaya olan sevgisinin en önemli işaretlerinden
olan yerin kısaltması
5 . Bitkilerin yapraklarını dökme nedeni
6 . Gözle göremediğimiz canlıları görmemizi sağlayan aracın adı
7 . Ev ve fabrika bacaları ile araba egzozlarından çıkan gazları süzmek için kullanılan
malzeme
Soldan Sağa
8. Doğal kaynakların yanlış kullanılması ve tahrip edilmesi sonucunda çevrede dengenin olumsuz yönde bozulması ve birtakım sorunların ortaya çıkması
9. Kendi besinlerini kendisi üreten canlılar
10 . Bitkilerin solunumunu sağlayan kısımlar
11 . Uyku hâlinde olan, gerekli şartlar oluştuğunda canlılık gösteren ve bitkilerin üremesini sağlayan yapı
12 . Balıklar için oluşturduğumuz yapay yaşam alanı
13 . Solucanların genellikle yaşadıkları ortam
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Ünite Sonu Değerlendirme Soruları
Aşağıda A bölümünde verilen ifadeleri B bölümündeki uygun ifadelerle eşleştirerek tamamlayalım. Eşleştirdiğimiz ifadenin başındaki harfi ilgili kısma yazalım.
(10 x 1 = 10 Puan)
A

B
a . boşaltım yaparlar.

1. Bir solucanın yaşam alanı

1

2. Canlılar besinlerden enerji elde etmek için b . çevre kirliliğinin sebeplerindendir.

2

c . güneş vb. kaynaklar kullanılmalıdır.

3

3. Çevre ile ilgili yapılan faaliyetlere

4. Parfüm ve deodorantlarda kullanılan bazı ç . solunum yaparlar.
gazlar
d . çevreyi korumak için yapabileceğimiz etkinliklerdendir.
5. Kâğıt, cam, plastik ve pil gibi maddelerin

4
5
6

6. Ağaç dikmek ve çöp toplamak

e . topraktır.

7

7. Hastalıklardan korunmak için

f . suya yöneltirler.

8

8. Bitkiler köklerini

g . gönüllü olarak katılmalıyız.

9. Bitkiler yapraklarını dökerek

ğ . geri dönüşümü olabilir.

10. Enerji elde etmek için yakıtlar yerine

e

9
10

h . sık sık ellerimizi yıkamalıyız.

Aşağıda kutucuklar içinde bazı sözcük ve ifadeler verilmiştir. Bunları kullanarak
eksik cümleleri uygun şekilde tamamlayalım (Aynı sözcük ve ifade birden fazla kullanılabilir.). (15 x 4 = 60 Puan)
toprak
su
filtre

cansız

hava
sıcaklık
beslenme

ağaç

canlı
çevre
kirliliği

kara

karınca

odun
insan
faaliyetleri

1. Tohumun çimlenmesi için …………., ………………. ve…………….. gerek vardır.
2. Canlılığını yitirmiş varlıklara …………………. örnek verebiliriz.
3. Oyuncak araba…………………., kedi ise …………… bir varlıktır.
4. Bir solucanın yaşam alanı ……………….., bir tırtılın ise………………..
5. Doğal kaynakların aşırı ve yanlış kullanılması ………………………….. neden olur.
6. Ev ve fabrika bacaları ile araba egzozlarından çıkan gazlar için………………………
kullanılmalıdır.
7. Ördekler hem ……….. hem …………. yaşayabilirler.
8. Bir kütüğün altını kaldırırsak ………………… rastlayabiliriz.
9. Yaşam alanları…………………….. olumsuz etkilerinden korunmalıdır.
10. Canlıların ortak özelliklerinden biri ……………………..
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Aşağıdaki soruları okuyalım. Doğru seçeneği işaretleyelim. (6 x 5 = 30 Puan)
1. Atatürk 1930 yılında bir çınar ağacının tek dalını kestirmemek için Yalova’daki köşkünü
4,8 metre kaydırmıştır. Bu durum Atatürk’ün hangi özelliği için örnek gösterilebilir?
A) İnsan sevgisi

B) Doğa sevgisi

C) Sanat sevgisi

D) Kültür sevgisi

2. İki farklı göle eşit sayıda balık bırakılıyor. Bir süre sonra
1. göldeki balık sayısı değişmezken 2. göldeki balıkların
yarıdan fazlası ölüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

2. göl

1. göl

A) Tarım alanlarının sulanması için 2. gölden fazla su çekilmiş olabilir.
B) Sanayi atıkları 2. göle atılıyor olabilir.
C) Balıkçılık faaliyetlerinde toplanmayan ağlar kirliliğe neden olmuş olabilir.
D) Beklenenden fazla yağış olmuş olabilir.
3. Çimlenmekte olan bir tohumun aşağıdakilerden hangisine ihtiyacı yoktur?
A) Su

B) Işık

C) Sıcaklık

D) Hava

4. Bir çiftçi doğayı korumak için tarlalarında kimyasal ilaçları kullanmayı, ağaçları ve çimenleri kesmeyi bırakmıştır. 20 yıl sonra bu alan aşağıdakilerden hangisine benzer?
A) Kurak bir alan

B) Yeşillik bir alan

C) Taşlık ve kayalık bir alan

D) Bataklık bir alan

5. Alican 10 bölümü olan bir laboratuvarı geziyor. Bu
bölümlerde bulunan varlıklar yandaki şemada verilmiştir. Laboratuvar şemasına göre Alican aşağıdakilerden hangisini yanlış yapmıştır?
A) Cansız varlıkları görmek için 1, 5 ve 10 numaralı bölüme girmiştir.
B) Suda yaşayan canlıları görmek için 6, 8 ve 9
numaralı bölüme girmiştir.
C) Yaşamlarının sonuna kadar büyüyen canlıları
görmek için 3 ve 7 numaralı bölüme girmiştir.

1.toprak
10.su

2.ayçiçeği

9.gözle göremediğimiz
canlılar

3.yumurta
Alican
4.fasulye
tohumu

8.kurbağa

7.solucan
6.balık

5.oyuncak
ayı

D) Uyku hâlinde canlıları görmek için 3 ve 4 numaralı bölüme girmiştir.
6. Kışın yapraklarını döken bir bitki baharda yeniden çiçek açmaya başlar. Bu durum
canlıların hangi özelliğiyle açıklanabilir?
A) Solunum

B) Üreme ve büyüme

C) Boşaltım

D) Uyartı alma ve tepki verme

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

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK
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.

:

Bulmaca

Aşağıda liste hâlinde kelime ve kelime grupları verilmiştir. Bunlar bulmaca kareleri içine
düz, ters ve çapraz olarak yerleştirilmiştir. Bu kelime ve kelime gruplarını örnekteki gibi
işaretleyelim. Listede, ünite ile ilgili bazı kelimeler de verilmemiştir. Bu kelimeleri de bulmacamızda işaretleyerek listeye yazalım.
I

F

T

R

H

I

N

R

L

K

J

P

R

V

K

E

Kelimeler

R

T

N

P

Y

Ğ

A

C

Z

Z

C

İ

Z

T

L

L

Elektrik kaynağı

A

N

M

U

H

A

C

N

R

L

I

L

N

J

P

E

Akümülatör

L

N

D

N

T

N

R

R

A

N

N

R

V

R

T

K

N

O

T

V

J

Y

L

V

L

H

D

N

P

T

B

T

A

J

T

Z

R

A

M

K

L

H

T

D

R

M

P

R

Devre elemanları

M

T

K

H

K

K

B

D

J

R

D

A

V

T

Ö

İ

Duy

E

B

B

O

N

K

R

K

A

L

L

Z

R

T

C

K

L

J

M

R

O

İ

P

İ

L

Y

A

T

A

Ğ

I

Ç

Şehir cereyanı

Pil yatağı

E

L

K

K

G

R

T

J

N

M

O

L

B

A

K

A

Elektrik çarpması

E

N

F

B

B

T

T

Y

T

N

Ü

K

J

L

D

R

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

R

Y

N

R

A

K

D

N

C

M

Z

V

K

Y

T

P

V

K

L

M

H

E

Y

L

Ü

O

Z

B

R

G

N

M

E

R

P

T

C

L

C

K

G

D

K

M

N

H

M

A

D

U

B

K

M

E

A

Y

B

N

P

P

İ

Z

L

S

L

Ş

E

H

İ

R

C

E

R

E

Y

A

N

I

N

I

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

3.

:

Hangi Amaçla Kullanırız?

Çevremizdeki elektrikli araçlara örnekler bularak çizelgede ilgili sütuna yazalım. Bunların kullanım amaçlarını uygun sütuna X işareti koyarak belirtelim. Bu araçların başka
kullanım amaçları varsa bunları da çizelgemize yazmayı unutmayalım.
Elektrikli
Araç
Televizyon

Kullanım Amaçları
Aydınlatma Ses üretme

X

Isıtma

Haberleşme

Hareket

Diğer kullanım
amaçlarına göre

X
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4.

:

Uygun Elektrik Kaynağını Bulalım

Her elektrikli aracın, kullanım amacı doğrultusunda çalışmasını sağlayan elektrik enerjisi kaynakları farklıdır. Resimlerde verilen araçların çalışmasını sağlayan elektrik enerjisi
kaynaklarını altlarındaki boşluklara yazalım.

5.

Duvar saati

Saç kurutma
makinesi

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

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

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

Uçak

Cep telefonu

Bilgisayar

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

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

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

:

Otomobil

Elektrik Kaynağının Özelliğini Seçelim

Aşağıdaki çizelgede şehir cereyanı, pil ve aküyle ilgili özellikler verilmiştir. Verilen özelliklerin hangi elektrik kaynağına ait olduğunu bularak ilgili sütuna X işareti koyalım.

Elektrik Kaynağının Özellikleri
Elektrik santrallerinde üretilir.
Genellikle ulaşım araçlarında kullanılır.
Küçük araç gereçleri çalıştırır.
Elektrikli araçları çalıştırır.
Televizyon, ütü, buzdolabı gibi araçları çalıştırır.
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Şehir
Cereyanı

Pil

Akü
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6.

:

Elektrik Güvenliği

Resimlerde elektrik kullanımına ilişkin bazı durumlar verilmiştir. Resimlerin yanlarındaki
ifadeleri okuyalım ve verilen duruma göre doğru olan ifadenin yanına X işareti koyalım.

Müzik setini küvetin yanına koymalıyım.
Müzik setini yere koymalıyım.
Pille çalışan müzik seti kullanmalıyım.

Fişi prizdeki boş olan yere takmalıyım.
Diğer fişleri çıkarıp elimdeki fişi takmalıyım.
Bir başka çoklu prizi, boş olan yere takmalıyım.

Çok dikkatli bir şekilde fişi takmalıyım.
Fişi takmayıp onarılması için büyüklerime haber vermeliyim.
Bir büyüğü çağırıp fişi onun takmasını istemeliyim.

Ekmeği metal çatalla almalıyım.
Ekmek kızartma makinesini su dökerek soğutmalıyım.
Fişi dikkatlice çekmeli ve ekmek kızartma makinesinin soğumasını beklemeliyim.
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7.

:

Duvar Yazıları

Elektriğin kullanımında karşılaşılabilecek tehlikelerle ilgili ifadeleri örnekte olduğu gibi
duvar yazıları şeklinde yazalım.

Isla k elle pri zle re
dok unm ak çok tehlike lidi r.

8.

:

Hangisi Çalışır?

Ayşen uzaktan kumanda cihazını, Emre oyuncak arabasını, Ali fotoğraf makinesini,
Zeynep de masa saatini çalıştırmak istiyor. Bunun için pilleri aşağıda görüldüğü gibi yerleştiriyorlar. Verilen resimlere göre cihazların çalışıp çalışmayacağını kutucuklara X işareti koyarak belirleyelim.
z
ır

lış

a

a

Ç

Ç

az

r

ı
lış

m
lış

a

a

Ç

Ç

az

r

ı
lış

a

Ç

m
lış

a

Ç

az

r
şı
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9.

:

Pilleri Bilinçli Kullanalım

Dört ya da beş kişilik gruplar oluşturalım. Atık pillerin çevreye ve insan sağlığına verdiği
zararları önlemek için bize ve ilgili kuruluşlara düşen görevlerle ilgili araştırmalar yapalım.
Elde ettiğimiz bilgileri paylaşmak ve bu konuda çevremizdeki insanları bilinçlendirmek için
bir kampanya planlayalım. Araştırma sonuçlarımızı ve kampanya planlarımızı çizelgeye
kaydedelim.

Araştırma Konusu: ..................................

Araştırma Sonuçları
Bu zararları önlemek İçin bize ve
ilgili kuruluşla ra düşen görevler

Atık pillerin zararları
.........................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kampanya Planımız
Kampanyanın Adı / Sloganı:
Kampanyanın Amacı

Yapılması Planlanan İşler

Kampanya ile Elde Edilmesi
Beklenen Sonuçlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grup arkadaşlarımızla kampanyamızın afiş ya da posterini hazırlayarak sınıf panosunda sergileyelim. Kampanyamızı tanıtan kısa bir konuşma hazırlayalım.
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GRUBUMU DEĞERLENDİRİYORUM

Bu form, 135. sayfadaki “Basit Bir Elektrik Devresi” isimli etkinlikte grup arkadaşlarınızın ve sizin göstermiş olduğunuz performansı değerlendirmeniz amacıyla hazırlanmıştır.
Formda yer alan ölçütleri sizin ve arkadaşlarınızın ne oranda gerçekleştirdiğini ilgili sütuna X işareti koyarak belirtelim.
Değerlendiren Öğrencinin;
Grup Numarası / Adı:
Adı Soyadı:
Sınıfı ve Numarası:

1. Arkadaşımın Adı Soyadı:
2. Arkadaşımın Adı Soyadı:
3. Arkadaşımın Adı Soyadı:
4. Arkadaşımın Adı Soyadı:
Performans Düzeyi

4. Arkadaşım

3. Arkadaşım

2. Arkadaşım

1. Arkadaşım

Hiçbir zaman(0)

Ben

4. Arkadaşım

3. Arkadaşım

2. Arkadaşım

1. Arkadaşım

Nadiren(1puan)

Ben

4. Arkadaşım

3. Arkadaşım

2. Arkadaşım

1. Arkadaşım

Sıklıkla(2 puan)

Ben

4. Arkadaşım

3. Arkadaşım

2. Arkadaşım

Ben

ÖLÇÜTLER

1. Arkadaşım

Her
zaman(3puan)

Etkinliğe istekli olarak katıldı.
Devre elemanlarını incelerken çeşitli ve çok sayıda
kaynaktan yararlandı.
Birbirimizin görüşlerini
saygılı şekilde dinledi.
Birlikte uyumlu şekilde
çalıştı.
Çalışmamızla ilgili soruları mantıklı şekilde
cevapladı.
Etkinlikte üzerine düşen
görevleri belirtilen zamanda tamamladı.
Grubumuzun performansı hakkındaki diğer düşüncelerim: .............................................................
.........................................................................................................................................................
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10.

:

Basit Bir Elektrik Devresi

Aşağıya, devre elemanlarını kullanarak ampulün ışık vermesini sağlayan basit bir
elektrik devresi çizelim. Kullandığımız devre elemanlarının isimlerini yazalım.

11.

:

Ampul

Şimdi Oyun Zamanı

Anahtar

Pil
Yandaki devre elemanlarının isimlerini kâğıtlara
yazıp bir torbaya atalım. Sırasıyla torbadan kâğıtları
çekelim. Çektiğimiz kâğıtta yazan devre elemanının
görevini söyleyerek aşağıdaki boşluklara yazalım.

Kablo
Anahtar
Duy

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

Pil Yatağı

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

:

Ampul Yanar mı?

Aşağıdaki devrelerde ampullerin ışık verip vermeme durumlarını ve sebeplerini boş
bırakılan yerlere yazalım.

Ampul, .................................................................
1

Çünkü .................................................................

Ampul, .................................................................
2

3

Çünkü .................................................................

Ampul, .................................................................
Çünkü .................................................................

4

Ampul, .................................................................
Çünkü .................................................................

5

Ampul, .................................................................
Çünkü .................................................................
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:

13.

Hangi Devreler Çalışıyor?

Aşağıdaki devreleri inceleyelim.
1

2

3

4

Yukarıdaki devrelerden hangilerinin çalışıp hangilerinin çalışmadığını belirleyelim. Çalışan devredeki ampulleri sarı renge boyayalım. Çalışmayan devredeki sorunu tespit edip
ampullerin ışık vermesi çözüm önerisinde bulunarak aşağıda yer alan tabloyu dolduralım.
Elektrik
Devresi

Işık verir mi?

Sorun

Çözüm

1
2
3
4
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Şifreyi Bulalım

:

14.

Cümlelerdeki boşlukları aşağıda verilen uygun sözcüklerle tamamlayalım.

L

E
kablo

U

enerji
kaynakları

T

anahtar

İ

ısıtma

pil

Z

K

elektrik
çarpması

akü

I

Y
sehir
cereyanı

günes

uyumlu

devre

A

M

D

Ş
kutup

R
enerji

tehlike

1 Klima, televizyon ve bulaşık makinesi gibi eşyalar .............................. ile çalışır.
2 Ulaşım araçları, elektrik enerjisi ihtiyacını ..................... denilen elektrik kaynaklarından
sağlar.
3 Elektrik bir ..................... türüdür.
4 Uzaktan kumanda cihazı, el feneri gibi araçlar ..................... ile çalışır.
5 Hesap makinelerinde, uydularda, dijital saatlerde ..................... pilleri kullanılabilir.
6 Elektrik enerjisinin dikkatsiz kullanımı sonucu ortaya çıkan tehlikeli olaya ..............................
denir.
7 Pil ile takılacağı aracın ..................... olması gerekir.
8 Pillerin + ve – olmak üzere iki .....................vardır.
9 Ampul, devrede elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren ..................... elemanıdır.
10 Devredeki ..................... açık olduğunda ampul ışık vermez.
11 Yıpranmış ..................... kullanmak tehlike oluşturur.
12 Elektrikli su ısıtıcısını ..................... amacıyla kullanırız.
13 Atık piller çevre ve insan sağlığı için ..................... oluşturur.
Sözcüklerin üzerindeki harfleri aşağıdaki kutulara soru numaralarına göre yerleştirerek
şifreyi bulalım.
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2

3

2

10

4

11

5

10

4

8

5

12

6

13

2

7

9

8

8

9

Yaşamımızdaki
Yaşa
ş mımızdaki Elektrik

Ünite Sonu Değerlendirme Soruları
Aşağıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu tespit edelim. Doğru olan ifadelerin başındaki boşluklara D, yanlış olanlara Y yazalım. Yanlış olduğunu düşündüğümüz
ifadelerin doğrusunu altlarındaki boşluklara yazalım. (5 x 4 = 20 Puan)
( ... ) 1. Ütü, fırın ve tost makinesi gibi aletler elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürür.
.............................................................................................................................
( ... ) 2. Pillerin + kutbu, pil yataklarının – kutbuna gelecek şekilde yerleştirilmelidir.
.............................................................................................................................
( ... ) 3. Tek kullanımlık piller, şarjlı (yeniden doldurulabilen) pillere göre daha ekonomiktir.
.............................................................................................................................
( ... ) 4. Elektrikli aletler sudan uzak yerlerde kullanılmalıdır.
.............................................................................................................................
( ... ) 5. Batarya birden fazla pilin bir araya getirilmesiyle oluşan bir elektrik enerjisi kaynağıdır.
.............................................................................................................................
Aşağıdaki soruları okuyalım. Doğru seçeneği işaretleyelim. (8 x 10 = 80 Puan)
1. Bazı elektrikli aletleri birden fazla elektrik kaynağı ile kullanabiliriz. Bu bilgiye göre
çizelgeyi inceleyelim.

El feneri

Hesap makinesi

Şehir Cereyanı

X

Pil

X

Televizyon
kumandası

Otomobil

Radyo

X

X

X

X

X
X

Akü

X

Güneş Pili

Yukarıdaki çizelgede verilen aletlerden hangisinde kullanılan kaynak yanlış gösterilmiştir?

A) El feneri, hesap makinesi

B) Televizyon kumandası, otomobil

C) Hesap makinesi, radyo

D) El feneri, radyo

2. Aşağıda verilen kaynaklardan hangisi ya da hangileri elektrik enerjisi üretir?
I. Kalem pil
A) Yalnız I

II. Akü
B) I ve II

III. Güneş pili
C) II ve III

D) I, II, III
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3. Elektrik enerjisi dikkatli kullanılmadığında büyük tehlikelere yol açabilir. Aşağıdakilerden
hangisi, elektriğin yol açabileceği tehlikelere karşı yapılması gerekenlerden biridir?
A) Islak zeminde elektrikli araç çalıştırmak
B) Prizlere birden fazla fiş takmak
C) Yıpranmış kabloları yenileriyle değiştirmek
D) Elektrikle çalışan bozuk aletleri tamir etmek
4. Pillerle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Piller çevre dostu elektrik kaynaklarıdır.
B) Her araç için boyutları ve güçleri uygun piller seçilmelidir.
C) Piller elektrik çarpmasına yol açar.
D) Pillerin enerjisi tükenmez.
5. Büşra evlerinde biten pilleri, diğer çöplerden ayrı olarak geri dönüşüm kutusuna attı.
Büşra’nın bu şekilde davranmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalıcı atıkların zararlarını önlemek

B) Çöpleri düzenli atmak

C) Hava kirliliği önlemek

D) Çevre düzenlemesi yapmak

6. Basit bir elektrik devresinin çalışabilmesi için aşağıda verilenlerden hangisi gerekli
değildir?
A) Anahtarın kapalı olması

B) Elektrik kaynağının güçlü olması

C) Kablolarda kopukluk olmaması

D) Ampul ile pilin uyumlu olması

7. Aşağıdaki devrelerin hangisinde ampul ışık vermez?
A)

B)

C)

8. Mert, dört ampul ve bir pilden oluşan elektrik devresi kuruyor. Mert’in kurmuş olduğu devrede ampullerden hangisi ışık verir?
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A) 1

B) 2

C) 3

D) 4
Toplam Puan:

D)

2

3

1

4

SÖZLÜK
A
afet: Çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım.
akışkan: Kendilerine özgü bir biçimi olmayıp içinde bulundukları kabın biçimini alan maddeler.
anıt: Önemli bir olayın veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan,
göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı,
abide.
astronot: Uzay adamı.
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.

E

F
filaman: Elektrik ampullerinden akım geçtiğinde
›fl›k veren ince iletken tel.
filtre: Süzgeç, süzek.
fiske: İki parmak ucu ile tutulabilen miktarda olan.

G
gar: Demir yolu ile yolculuk edenlerin gereksinimlerinin geniş ölçüde karşılandığı büyük tren istasyonu.
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.

egzoz: İçten yanmalı motorlarda yanan akaryakıtın
gazı.

kandil: ‹çinde fitil ile birlikte s›v› bir ya¤ bulunan
kaptan oluflmufl ayd›nlatma arac›.

estetik: Güzellik ve hoşluğu ifade eden.

kayaç: Yer kabuğunun yapı gereci olan, bir veya
birkaç mineralden oluşan kütle.
kaynamak: K›r›k veya çatlak kemiklerin birbirine
yap›flarak eski hâlini almas›.
kefe: Terazi gözlerinden her biri.
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kılıf: Bir şeyi korumak için kendi biçimine göre,
genellikle plastikten yapılmış özel kap.

saplanan henüz işlenmemiş kömür, demir, petrol
vb.

S

köpük: Sabun deterjan vb.nin suda erimesiyle oluflan beyaz kabarc›k.

sefaret: Eski dilde elçilik, büyükelçilik.

kubbe: Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten
dam, kümbet.

s›rlamak: Saydam ve donuk bir tür verni¤i nesnelere sürerek onlar› paklaflt›rma ifllemi.

kuluçka: Civciv çıkarmak amacıyla yumurtaya yatmış veya yatmak üzere olan dişi kuş veya kümes
hayvanı.

fi

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

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.

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.

R
reflektör: Gece parlak görünen, trafikte güvenlik
amacıyla kullanılan bir araç.
rezerv: Yatağında ya da havzasında bulunduğu he-
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V
veteriner: Hayvan hastal›klar› doktoru, baytar.

Y
yapay uydu: Haberleflme, iletiflim vb. amaçlar için
gökyüzüne fırlatılan araç.
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