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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.  
 

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. 
 

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

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? 
 

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  

 

 

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

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. 
 

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

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

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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ÖN SÖZ
Özverili bir çalışma sonucunda ortaya çıkan bu kitapla; fen bilimlerinin uygulamalarını gün-

lük yaşamda kullanabilen, doğal çevrede meydana gelen olaylara ilgi duyan, bu olayları araş-
tıran-sorgulayan, sonuçlarına yönelik tahminlerde bulunan, yaşadığı topluma karşı sorumlu, 
ülkenin milli, manevi, kültürel değerlerine saygılı, fen bilimlerine yönelik kariyer bilincine ve 
doğal kaynakları etkili ve verimli kullanma anlayışına sahip aktif bireylerin yetiştirilmesi amaç-
lanmıştır. Bu nitelikler, fen okuryazarı bir bireyde olması gereken temel özelliklerdir. 

Fen okuryazarı bireyler, fen bilimlerine ilişkin temel bilgilere (Biyoloji, Fizik, Kimya, Yer, Gök 
ve Çevre Bilimleri, Sağlık ve Doğal Afetler) ve doğal çevrenin keşfedilmesine yönelik bilimsel 
süreç becerilerine sahiptir. Bu bireyler, kendilerini toplumsal problemlerin çözümü konusunda 
sorumlu hisseder, yaratıcı ve analitik düşünme becerileri yardımıyla bireysel veya işbirliğine 
dayalı alternatif çözüm önerileri üretebilirler. Fen okuryazarı bireylerde ve bilim insanlarında 
olması gereken yukarıda saydığımız özelliklere şüpheci olma ve merak etme ilave edilebilir. Bu 
kitap; tüm bu ilke ve anlayışlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Etkinliklerin tasarlanmasında 
deney ve keşfetmenin yanı sıra açıklama ve nedensel düşünme esas alınmıştır. Örneğin kitap-
ta; sizlerin bilginin inşa edilmesinde etkin rol almanızı sağlamak amacıyla, sunulan etkinlikler-
de meydana gelebilecek olaylara ve bu olayların sonuçlarına ilişkin tahminlerde bulunmanız, 
tahminlerinizin nedenlerini açıklamanız, deney ve gözlemler yapmanız ve tahminlerinizle göz-
lemlerinizi karşılaştırarak bireysel veya işbirliğine dayalı tartışmalar sonucunda ortak bir fikre 
ulaşmaya çalışmanız beklenmektedir.

Bu kitabın; gelecekte ülkemizin gelişmesine katkıda bulunacak olan sizlerin bireysel gelişi-
minizde, öğrenim hayatınızda ve kariyerinizde faydalı olması dileğiyle.

EĞİTİM MATERYALLERİ GELİŞTİRME EDİTÖRLERİ



KİTABIMIZI TANIYALIM 

Ünitenin numarası ve adı 
verilmiştir.

Her bir ünitede yer alan 
bölüm başlıkları verilmiştir. 

Ünitede belirtilen 
konuların günlük yaşamla 
ilişkisi çeşitli örneklerle 
belirtilmiştir.

Bölümün numarası ve adı 
verilmiştir.

Bölümde kazandırılmak 
istenilen temel amaçlar 
verilmiştir.

Bölümde ele alınacak 
anahtar kavram ve 
terimler sunulmuştur.

Bölümde ele alınacak 
temel kavramlara ilişkin 
resim verilmiştir. Resmin 
yanında verilen metin 
ve sorularla bölüm 
öncesinde sizlerin 
nedensel düşünmenizin 
sağlanması amaçlanmıştır. 

xi
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Ünitedeki etkinlik adı ve 
numarası verilmiştir. 

Öğrenilen konu ve 
kavramlara ilişkin teknoloji 
uygulamalarına yönelik 
günlük hayattan ilgi çekici 
örnekler verilmiştir.

Kariyer bilinci oluşturmak 
amacıyla konulara ilişkin 
meslek ya da meslek 
gruplarının tanıtımına yer 
verilmiştir.

Bölümde öğrenilmesi 
amaçlanan temel konular 
kısaca özetlenmiştir. 

Her bölümün sonunda, 
öğrenilen konu ve 
kavramlarla ilgili geri 
dönütü sağlamak 
amacıyla farklı türlerde 
değerlendirme sorularına 
yer verilmiştir. 

Etkinlik sırasında alınması 
gereken güvenlik 
tedbirleri, uyarılar ve 
açıklamalar verilmiştir.

Belirtilen etkinliğin 
yapılması için gerekli araç-
gereçler verilmiştir.

Etkinliğin yapılması 
sırasında izlenmesi 
gereken temel aşamalar 
belirtilmiştir. 
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Bu konular neden önemli?
Günümüzde beslenmeye bağlı sağlık sorunları sıkça görülmektedir. Bu sorunları yaşamamak 
için sağlıklı ve dengeli beslenmeye önem gösterilmelidir. Beslenme sırasında aldığımız besinleri  
tanıyarak, bu besinlerin yaşamsal faaliyetlerde kullanılabilmeleri için nasıl işlemlerden geçtik-
lerini  ve oluşan atıkların vücut dışına nasıl atıldığını öğrenmemiz gerekmektedir. 

BÖLÜMLER
 Besinler ve özellikleri
  Besinlerin sindirimi
   vücudumuzda Boşaltım

1. ÜNİTE
VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM
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5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Ünite Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim

Fotoğrafta çeşitli besinleri görmekteyiz. Bu besinler ya-
şamsal faaliyetlerimizi sürdürebilmek için gereklidir. Gün-
lük yaşantımızda bazı besinleri çok tüketirken bazı besin-
leri ise daha az tüketiriz. Yiyeceklerin içinde bulunan bu 
besin maddelerinden hangileri bizlere yararlı olmaktadır? 
Gün içerisinde tükettiğimiz bu besinler ile sağlığımız ara-
sında nasıl bir ilişki vardır?

1. BÖLÜM

BESİNLER VE
ÖZELLİkLERİ

kAVRAMLAR ve TERİMLER
Besin
Beslenme
Protein
karbonhidrat
Yağ
Vitamin
Su ve mineraller
Dengeli beslenme
Sigara ve alkol 

AMAÇLAR
Bu bölümde besinlerin içeriklerini, dengeli beslenme ve 
önemini kavrarken sigara ve alkolün insan sağlığı üzerin-
deki olumsuz etkilerini öğreneceğiz.
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5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Ünite Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim
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5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Ünite Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim

tüm canlılar yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için besinlere ihtiyaç duyar. canlı-
ların yaşamlarını sürdürebilmeleri, büyüyüp gelişmeleri için tükettikleri yiyecek ve içeceklerin 
tümüne besin denir. Beslenme ise sağlıklı yaşamak için gerekli olan bu besin maddelerinin 
vücudumuza alınmasıdır. Besinlerin bazıları hayvanlardan, bazıları ise bitkilerden elde edilir.

tükettiğimiz besinlerde farklı besin içerikleri bulunur. Bu besin içerikleri proteinler, karbon-
hidratlar, yağlar, vitaminler, su ve minerallerdir. Bu besin içeriklerine ait bazı örnekler aşağıdaki 
şekilde yer almaktadır.

Proteinler yaşamsal faaliyetlerimizin düzenlenmesinde rol alır. Proteinler, yapıcı ve onarıcı 
besin grubuna girer. vücudumuzun büyüyüp gelişmesi ve yaralarımızın iyileşmesi için protein-
ler gereklidir. vücudun mikroplara karşı direncini artırarak vücudu hastalıklara karşı korurlar. 
saçların ve tırnakların uzamasını proteinler sağlar. Proteinler hem hayvansal hem de bitkisel 
besinlerde bulunur. et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yumurta, baklagiller, tahıllar ve kuru-
yemişler proteince zengin besinlerdir.

Besin
içerikleri

Karbonhidratlar

Yağlar

Mineraller

Vitaminler

Su

Proteinler

Besin nedir?

Proteinler

Temel besin içerikleri
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5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Ünite Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim

ali, futbol oynarken sol kolunun üstüne düşer. kolunun çok ağrıması üzerine ailesiyle hasta-
neye gittiğinde kolunun kırılmış olduğunu öğrenir. kolunu alçıya alan doktor 21 gün sonra ali’yi 
kontrole çağırır. doktor, ali’ye tedavisi boyunca aşağıdaki besinleri bol miktarda tüketmesini 
tavsiye eder. doktorun önerdiği beslenme listesi aşağıdaki gibidir.

ali, ilaçlarını kullanır ama beslenme listesinde yer alan yiyecekleri pek tüketmez. kontrole 
gittiğinde, kırığının tam iyileşmemiş olduğunu ve kolunun yedi gün daha alçıda kalması gerek-
tiğini öğrenir. Bir hafta sonra kolunun alçısı açılır. 

ali yaklaşık iki yıl sonra bisiklet sürerken sağ kolunun üstüne düşer. ali’nin bu kez de sağ kolu  
kırılır ve tekrar alçıya alınır. Bu defa ali, doktorun yazdığı ilaçlarla birlikte, önerdiği beslenme 
listesine göre beslenir. 21 gün sonra kontrole gittiğinde kolunun iyileştiğini öğrenir. 

ali’nin kolunun kırılmasını ve iyileşme sürelerini gösteren aşağıdaki grafiği inceleyelim ve 
grafiğin altındaki soruyu cevaplayalım.

Yukarıdaki grafiğe göre ali’nin kollarının iyileşme sürelerinin farklı olmasının sebepleri ne-
lerdir? açıklayalım.

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

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

Beslenme Listesi
Et ve et ürünleri
Süt ve süt ürünleri 
Yumurta
kuru baklagiller
Fındık, fıstık, badem 

30

25

20

15

10

5

0

İyileşme Süresi / Gün

1. kırılma 2. kırılma Kırılma

Etkinlik 1.1. kolum hızla iyileşiyor
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5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Ünite Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim

Neler gerekiyor?
• seyreltik nitrik asit çözeltesi
• küvet veya plastik leğen
• damlalık
• 6 adet deney tüpü
• meyve bıçağı
• Besin parçaları: süt, ekmek, patates,   
 yoğurt, fındık, haşlanmış yumurta

Nitrik asidin solunması ya 
da vücutla teması durumunda 
tehlikeler oluşabilir.

Nitrik asit buharını soluma-
yalım.

Deneyi  öğretmenimizin 
gözetiminde ve güvenlik önlem-
lerine uygun olarak gerçekleşti-
relim.

Deney gözlüğü ve koruyucu  
eldiven kullanalım.

Nitrik asit buharını soluma-
yalım.

Bıçağı kullanırken öğretme-
nimizden yardım alalım.

Nasıl bir yol izleyelim?

• 3-5 kişilik gruplar oluşturalım.
• Besinleri çok keskin olmayan bir bıçak yardımı ile küçük parçalara bölelim. 
• Her besinden birer küçük parça alarak bu parçaları deney tüplerine ayrı ayrı koyalım ve daha 

sonra tüpleri tüplüğe yerleştirelim. 
• tüplerdeki besin parçaları üzerine nitrik asit damlattığımızda neler olabilir?

 …………………………………………………………………………………………………..................

 …………………………………………………………………………………………………..................
• deneyi yapmadan önce hangi besinde protein olabileceğini tahmin edelim. tahminlerimizi 

nedenleriyle birlikte yazalım.

 …………………………………………………………………………………………………..................

 …………………………………………………………………………………………………..................

• şimdi tüplerdeki besin parçalarına damlalık kullanarak birkaç damla nitrik asit çözeltisi dam-
latalım ve en az 1 dakika bekleyelim. Besinlerin üzerinde renk değişimi olup olmadığını göz-
lemleyerek verileri tabloya kaydedelim. 

Etkinlik 1.2. Hangi besinde protein var?
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• tahminlerimizle gözlemlerimiz uyumlu mu? açıklayalım.
• elde ettiğimiz sonuçları sınıf arkadaşlarımızla paylaşalım.
• sizin gözlemlerinizle arkadaşlarınızın gözlemleri arasında fark var mıdır? varsa bu farklılıklar 

nelerdir? Farklılıkların sebepleri neler olabilir? Benzer durumlar bilim insanlarının arasında 
da olabilir mi? açıklayalım.

 …………………………………………………………………………………………………..................

 …………………………………………………………………………………………………..................

Veri Tablosu

Besinler

Haşlanmış yumurta akı

Renk Değişimi (var/yok) Gözlemlenen Renk

Ekmek

Patates

Yoğurt

Fındık

Süt

karbonhidratlar temel besin maddelerimizden olup birinci dereceden enerji verici olarak 
kullanılan besin içeriği grubudur. vücudumuz için gerekli olan enerji, besinlerde öncelikle bu 
gruptan sağlanır. Pirinç, bulgur, arpa, yulaf, mısır, buğday, meyve ve sebzelerin çoğu karbonhid-
ratça zengindir. 

karbonhidratlar



8 9

5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Ünite Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim

Bıçağı kullanırken öğretme-
nimizden yardım alalım.

Neler gerekiyor?

• iyot çözeltisi
• damlalık
• kahvaltı bıçağı
• 1 adet orta boy patates

Nasıl bir yol izleyelim?

• 3-5 kişilik gruplar oluşturalım.
• soyduğumuz patatesi küçük parçalara bölelim.
• Bir parça patates alıp üzerine damlalık yardımıyla iyot çözeltisinden birkaç damla dam-
lattığımızda neler olabilir? tahmin edelim.

 …………………………………………………………………………………………………..................

 …………………………………………………………………………………………………..................
• Bir parça patates alalım ve parçanın üzerine damlalık yardımıyla iyot çözeltisinden bir-
kaç damla damlatalım ve gözlemlerimizi yazalım.

 …………………………………………………………………………………………………..................

 …………………………………………………………………………………………………..................

• elde ettiğimiz sonuçları sınıf  arkadaşlarımızla paylaşalım.

Etkinlik 1.3. Patatesin gizemini keşfedelim
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Yağlar da karbonhidratlar gibi enerji veren besin içeriği grubudur.  karbonhidratlardan sağla-
dığımız enerji vücudumuz için yetersiz kaldığında, gerekli enerjiyi yağlardan elde ederiz. Yağlar, 
bitkisel veya hayvansal kaynaklı olabilir. zeytin, soya, susam, ayçiçeği, ceviz, badem ve fındık 
yağı bitkisel kaynaklı yağ grubuna girer. öte yandan tereyağı, balık yağı ve kuyruk yağı hayvan-
sal kaynaklı yağ grubuna girer.

 Yunus, kutup ayılarının neden iri bir vücut yapısına sahip 
olduğunu merak eder ve bu problemi araştırmaya başlar. 
Bu sırada arkadaşlarıyla karşılaşır ve onlardan yardım ister. 
Bu durumun nedenlerini arkadaşlarına sorar. aşağıda Yu-
nus’un arkadaşlarının verdiği cevaplar yer almaktadır. 

siz, Yunus’un yerinde olsaydınız hangi arkadaş ya da arkadaşlarınızın düşüncesine katılırdınız? 
açıklayalım. 

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................
Bu görüşler dışında farklı bir düşünceniz var mı? açıklayalım.

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................

Soğuktan korunmak
amacıyla çok fazla

yağ depoladıkları için.

Ali
Yiğit

Tuğba

Beyza
Fatma

Darbelere karşı daha
dayanıklı olmak için. Avlarını daha kolay

yakalayabilmek için.

Besin ihtiyacını
karşılamak için.

Hastalıklara karşı
daha dayanıklı olmak için.

Yağlar

Etkinlik 1.4. kutup ayıları neden iridir?
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• 3-5 kişilik gruplar oluşturalım.
• a4 dosya kâğıdından şerit hâlinde bir dikdörtgen parça keselim ve aşağıdaki çizimde görül-

düğü gibi bu kâğıt parçasının üzerine bozuk para büyüklüğünde beş adet daire çizelim. 

Su Sıvı yağ Tereyağı
(veya margarin)

Kuyruk yağı

• dairelerin altlarına sıra ile su, sıvı yağ, tereyağı (veya margarin) ve kuyruk yağı yazalım.
• Besinleri dairelerin içine sürüp bir süre beklediğimizde neler olabilir? tahmin edelim. 

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................

Laboratuvar eldiveni taka-
lım. Bıçak kullanırken öğretme-
nimizden yardım alalım. 

Nasıl bir yol izleyelim?

Neler gerekiyor?

• Pamuk
• kahvaltı bıçağı
• etiket
• a-4 dosya kâğıdı
• laboratuvar eldiveni
• su, sıvı yağı, tereyağı (veya margarin),  
 kuyruk yağı

Etkinlik 1.5. Yağlar iz bırakır mı?
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• şimdi eldivenlerimizi takalım. Belirtilen besinleri dairelerin içine sürüp bir süre bekleyelim. 
Gözlemlerimizi yazalım. 

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………...................................................................

• tahminlerimiz gözlemlerimizle uyumlu mu? açıklayalım.

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................

• elde ettiğimiz sonuçları sınıf arkadaşlarımızla paylaşalım.

Bu etkinlikte hazırladığımız şeridi bir sonraki etkinlikte kullanacağımız için atmayalım.
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şimdi grubumuzla birlikte etkinliğimizin 2. aşamasını gerçekleştirelim. 

Laboratuvar eldiveni 
takalım. Bıçak kullanır-
ken öğretmenimizden 
yardım alalım.  

• malzeme listesinde belirtilen besinleri, küçük parçalar hâlinde kesip boş bulunan petri kap-
larına (çay tabaklarına) yerleştirelim. sıvı besinleri ise petri kabına sığacak miktarda aktara-
lım. 

• a4 dosya kâğıdından şerit hâlinde bir dikdörtgen parça keselim ve bir önceki deneyde görül-
düğü gibi bu kâğıt parçasının üzerine bozuk para büyüklüğünde daireler çizelim. 

• Petri kaplarında bulunan besinlerden bir parça alıp a4 kâğıdına sürdüğümüzde neler olabi-
leceğini tahmin edelim.

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................
• şimdi laboratuvar eldivenlerimizi takalım. Petri kaplarındaki besin örneklerini şeride süre-

rek gözlemleyelim.

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................

Nasıl bir yol izleyelim?

Neler gerekiyor?

• 10 adet petri kabı (çay tabağı da olabilir)
• Besin maddeleri: süt, badem, zeytin, 
 fındık, elma, salatalık, 
 haşlanmış et (tavuk, balık, kırmızı et gibi)
 haşlanmış nohut, 
 ekmek, haşlanmış yumurta akı
• a4 dosya kâğıdı

Etkinlik 1.6. Yağlar nasıl iz bırakır?
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vitaminlerin en önemli görevi vücudumuzun direncini artırmaktır. diğer besinlerle birlikte 
büyüyüp gelişmemizi sağlar. vitaminler vücudumuzu hastalıklardan korur ve iyileşmemize yar-
dımcı olur. vitaminlerin eksikliği durumunda vücudumuzda çeşitli hastalıklar meydana gelir. 
Besin maddelerinin içerisinde çeşitli vitaminler bulunur. vitaminler özellikle meyve ve sebze-
lerde bol miktarda bulunur ve vücudumuzda farklı görevleri üstlenir. aşağıda vitamin çeşitleri 
ve vitaminlerin vücudumuzdaki görevlerine ilişkin şema yer almaktadır.

• Yaptığımız bu deneyden yola çıkarak, besinlerin içinde yağ bulunup bulunmadığı  ile ilgili 
hangi sonuca varabiliriz? açıklayalım.

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................
• Bu izleri bir önceki deneyde hazırlamış olduğumuz şeritteki yağ izleri ile karşılaştıralım. 

Vitaminler
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Besinlerdeki vitamin kaybını en aza indirmek için besinlerin saklama koşullarına, sebze ve 
meyvelerin olabildiğince çiğ ve taze olarak tüketilmesine dikkat edilmelidir.

A

B

C

D

E

K

Vitamini

Vitamini

Vitamini

Vitamini

Vitamini

Vitamini

Yumurta, süt, baklagiller, mantar, taze fasulye, domates, havuç, ka-
raciğer, ceviz, kereviz ve fıstık A vitamini bakımından zengindir. Deri 
ve göz sağlığı için gereklidir.

Tahıllar, kuru baklagiller, yumurta, süt ve süt ürünleri ve kırmızı et  
B vitamini bakımından zengindir. Hafızayı güçlendirir, dikkat dağı-
nıklığını önler ve beynin görevlerini yerine getirmesine yardımcı 
olur. 

Turunçgiller, maydanoz, domates, lahana, böğürtlen ve yeşil yap-
raklı sebzeler C vitamini bakımından zengindir. Diş ve diş eti sağlığı 
için gereklidir. Vücudun mikroplara karşı dirençli olmasını sağlar.

Yeşil sebzeler, kırmızı et, çay, domates, muz, karaciğer ve mısır  
k vitamini bakımından zengindir. kemiklerimizin güçlenmesine, 
kesik ve yaralanmalarda kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur. 

Yeşil sebzeler, tahıllar, kuru yemişler, domates ve yumurta sarısı E 
vitamini bakımından zengindir. Vücudun büyümesi için gereklidir.

Balık, balık yağı, karaciğer, yumurta, kurutulmuş meyve ve sebzeler  
D vitamini bakımından zengindir. kemik ve diş gelişimi için gereklidir.
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vücudumuzun yaklaşık olarak dörtte üçünün sudan oluştuğunu biliyor muydunuz? vücudu-
muzun su ihtiyacını öncelikle su içerek karşılarız. vücudumuzdaki kan ve idrarın büyük bir bö-
lümü de sudan oluşur. su, vücutta gerçekleşen tüm yaşamsal olaylar için gerekli ortamı sağlar.

mineraller, vücudumuzdaki yaşamsal olayları düzenleyen besin grubudur. örneğin kalsiyum, 
potasyum ve demir en çok bilinen minerallerdendir. mineralleri yiyecek ve içeceklerle birlikte 
vücudumuza alırız. mineraller kemiklerin yapısında bol miktarda bulunur ve büyümeyi sağlar.  
sofra tuzu ve maden sularında yüksek düzeyde mineraller bulunur. vücudumuz için gerekli 
besin maddelerini alırken bu besin maddeleriyle birlikte su ve mineralleri de alırız. tüm besin 
maddelerinin içerisinde az veya çok miktarda su ve mineraller bulunur. su taze meyve ve seb-
zelerde çok miktarda bulunurken nohut, buğday ve pirinç gibi kuru besinlerde daha az bulunur. 
demir ve fosfor gibi mineraller et, balık, kümes hayvanları ve meyvelerde bulunur. kalsiyum, 
süt ve süt ürünlerinde, sodyum ise sofra tuzu, sebzeler ve içme sularında bol miktarda vardır.

denize açılan gemiciler

 1400’lü yıllarda denizlere açılan ve uzun süre de-
nizde kalan denizciler kuru gıdalarla (pirinç, nohut, kuru 
fasulye gibi) beslenirlerdi. Bir süre sonra gemiciler nedeni 
belli olmayan bir hastalığa yakalanmaya başladılar. Hasta 
olan denizcilerin diş etleri şişerek kanamaya başlıyor, diş-
leri dökülüyor ve yaraları çok geç iyileşiyordu. Hasta olan 
denizciler güçten düşüyor ve ölüyordu. Gemisinde ben-
zer bir durumla karşılaşan bir kaptan, bu hastalığın bula-
şıcı olabileceği ihtimalini düşünerek hastaları ıssız bir 
adada ölüme terk etti. adaya bırakılan gemiciler, aç kal-
mamak için adada buldukları yeşillik ve meyveleri yedik-
lerinde iyileştiler. Bilim insanları, bu hastalığın nedeninin 

beslenme düzeninden kaynaklanabileceğini düşünerek bir grup denizci ile yaptıkları çalışmada, 
turunçgiller (limon, portakal, mandalina gibi) ile beslenenlerin daha çabuk iyileştiğini gözlemledi. 
sizce turunçgillerde bulunan hangi maddeler bu hastalığa iyi gelmiş olabilir? açıklayalım.

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................

C Vitamininin sırrı

Su ve mineraller

mineraller sadece tükettiğimiz besinlerde bulunmaz. doğadaki çeşitli ka-
yaçlarda da mineraller bulunur. 

Bilgi dağarcığım
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keskin ve sivri uçlu araçları 
kullanırken çok dikkatli olmalıyız!

1-2 adet taze
sebze / meyve

GÖZLEM SONUÇLARIM

1. GÜN 2. GÜN 3. GÜN

1 dilim peynir

Ekmek poşeti

Neler gerekiyor?

• 1-2 adet taze sebze veya meyve
 (yeşil biber, taze fasülye ve elma gibi)
• 1 dilim peynir
• 1 dilim ekmek
• 3 adet saydam saklama poşeti
• izole bant
• 3 adet küçük etiket
• makas

Nasıl bir yol izleyelim?

• 3-5 kişilik gruplar oluşturalım.
• 1-2 adet taze sebze/meyveyi öğretmenimizin yardımıyla dilimleyelim. 
• seçtiğimiz bir taze sebze veya meyveyi, 1 dilim peynir ve 1 dilim ekmeği ayrı ayrı 
 poşetlere koyalım.
• Poşetleri hava almayacak şekilde kapatarak etiketleyelim. 
• etiketlerin üzerine grubumuzun adını yazarak etiketi poşetin  bir köşesine yapıştıralım.
• Pencere kenarına koyulan poşetleri üç gün süre ile bekletelim.  
• üç gün boyunca poşetlerde oluşan değişimleri gözlemleyerek tabloya yazalım.

Etkinlik 1.7. Susuz besin olur mu?
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sağlıklı büyüme ve gelişmemiz için besinlerin, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu kadarıyla alın-
masına dengeli beslenme denir. sağlıklı beslenme ise insanların yaşamsal faaliyetlerini sürdü-
rebilmeleri için çeşitli besin gruplarından yeterli ve dengeli miktarda tüketmeleridir. aldığımız 
besinler ile zayıflamadan, şişmanlamadan ve hastalanmadan yaşamımızı sürdürdüğümüzde 
dengeli ve sağlıklı beslendiğimizi söyleyebiliriz. 

Günümüzde beslenme alışkanlıklarımızın değişmesi ile birlikte dengesiz ve aşırı beslenme, 
egzersiz eksikliği, hareketsiz yaşam gibi birçok nedenden dolayı çevremizde aşırı kilolu kişiler 
görüyoruz. aşırı kilo vücudumuzdaki yağ miktarının aşırı şekilde artması sonucunda oluşmak-
tadır. Bu, bir hastalıktır ve buna obezite denir.

• Hazırlamış olduğumuz tablodaki verilerden yararlanarak nasıl bir sonuca varabiliriz? 

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................
• Besinlerin kurumuş hâlleri mi yoksa ilk hâlleri mi daha sağlıklı görünüyor? açıklayalım.

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................
• Besinlerin içindeki suyu incelemek için siz de farklı yollar önerebilir misiniz? tartışalım.
• susuz besin olur mu, sorusuna cevap bulmak için elmayı rendeleyip bir tülbent içinde 
sıkarak suyunu elde edebiliriz. Buradan da anlaşılacağı gibi bilim insanları aynı araştırma 
sorusuna farklı yöntem ve araçlarla cevap arayabilirler.

Dengeli ve sağlıklı beslenme

egzersizin obezite, şeker, kalp-damar ve yüksek tansiyon gibi hastalıkların 
tedavisinde etkili olduğu bilinmektedir.

Bilgi dağarcığım

diyetisyenlik, aşçılık ve gıda mühendisliği gibi meslekleri duydunuz mu? 
Çevrenizde bu meslekleri yapan tanıdıklarınız var mı? Bu mesleklerde ça-
lışanlar neler yapar?

İlgili meslekleri tanıyalım
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aşağıdaki tabloda, kahvaltıda tüketilen bazı besin çeşitleri verilmiştir. 

verilen besinleri kullanarak en fazla sekiz çeşitten oluşan bir kahvaltı listesi hazırlayalım. 
seçtiğimiz besin çeşitlerini aşağıdaki tabloya yerleştirelim. listedeki besinlerin en çok içerdiği 
besin gruplarına ({) işareti koyalım.

BESİNLER
peynir yumurta bal patates kızartması

reçel domates süt meyve suyu

zeytin tereyağı ekmek meyve

Etkinlik 1.8. kahvaltımı hazırlıyorum
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1. Hazırladığımız listede yer alan besinler en çok hangi besin içeriğinden oluşmaktadır?

……………………………………………………………………....................................................................

2. Bu listede yer alan besinlerin vücudumuzdaki görevleri nelerdir?

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................
3. Bu listeye göre dengeli beslenebileceğinizi düşünüyor musunuz? açıklayalım.

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................

4. dengeli beslenmenin insan sağlığı açısından önemini araştıralım ve sınıfımızda sunalım.

BESİN İÇERİKLERİ

Seçtiğim Yiyecek
ve İçecekler

Karbonhidrat Protein Vitamin

1

2

8

7

6

5

4

3

Yağ
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Besinlerimizi uzun süre hiç bozulmadan ve sağlıklı bir şekilde tüketmek için uygun koşul-
larda saklamalıyız. satın aldığımız ürünlerin paketlenmiş olmasına ve son kullanma tarihlerine 
dikkat etmeliyiz. ayrıca dondurulmuş gıdaları satın aldıktan sonra hemen tüketmeli ve çözün-
müş gıdaları tekrar dondurmamalıyız. dondurulmuş gıdaları tüketmek yerine besinleri taze 
olarak tüketmeliyiz.

Bilinçli bir tüketici olabilmek için satın almış olduğumuz, paketlenmiş ürünlerin üzerinde 
belirtilen bazı sembol ve açıklamalara dikkat etmeli ve bunları okumalıyız. Bu sembol ve açık-
lamalardan bazıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ

Hiçbir koruyucu
madde içermez.

Türk Gıda Kodeksi Uyarınca

Ü.T.: 17/08/2012
S.T.: 17/08/2014
P.N.05         05:19

“Alo Gıda 174” tükettiğimiz besin maddeleri ile ilgili problemleri-
mizi iletebileceğimiz danışma hattıdır. 

ülkemizde her bakanlığın kendine özgü amblemi vardır. Bu amb-
lem besin maddesinin sağlığımıza uygun olduğunun göstergesidir.

satın aldığımız, paketlenmiş ürünlerde bulunan bu 
amblem besinlerin katkı maddesi içermediğini gösterir.

Her ürünün bir son kullanma tarihi olması gerekir. Bu, son kullan-
ma tarihine kadar ürünün tazeliğini koruduğunun göstergesidir.

Bu amblem, türk standartları enstitüsünün kalite 
standartlarına göre ürünün sağlığa uygun üretildiğinin ve güvenle 
tüketilebilir olduğunun göstergesidir.  

Geri dönüşüm amblemi gıda ürün paketlerinin yeniden kullanı-
labilir olduğunu gösterir. Bu ürünleri toplamak ve ürünlerin geri 
dönüşümünü  sağlamak ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlar. 

Paketlenmiş ürünleri satın alırken paket üzerinde Türk Malı 
ambleminin bulunması önemlidir. ülkemizin fabrikalarında üretilen 
ürünleri kullanmak ülke ekonomisine katkı sağlar.

Besinlerimizin tazeliğinin önemi
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son yıllarda gıda maddelerine koruyucu, renklendirici, tatlandırıcı gibi katkı maddeleri ek-
lenmektedir. Bu gıdalar, çocukların ve gençlerin ilgisini çekmektedir. ancak bu katkı maddele-
rinden bazıları sağlık sorunlarına yol açabilir.

Paketlenmiş besinler üretim ve son kullanma tarihleri arasındaki sürede tüketilmelidir. Bu 
süre, ürünlerin özelliklerine göre değişebilir. tablodaki besinlerin tüketim süresini hesaplayalım 
ve aralarındaki farklılıkları tartışalım. 

• Bu etkinlik için 3-5 kişilik gruplar oluşturalım.
• seçtiğimiz yiyeceklerden birinin paketini sınıfa getirelim.
• Her grupta en az dört farklı besin paketi olmasına dikkat edelim. 
• Getirdiğimiz besin paketlerini inceleyerek üzerindeki üretim ve son kullanma tarihlerini tab-

loya yazalım. 
• tabloda verilen amblemler getirdiğimiz besin paketinin üzerinde varsa ({) işareti koyalım.

Besin Paketleri

1. Besin Paketi

2. Besin Paketi

3. Besin Paketi

4. Besin Paketi

Üretim
Tarihi

Son
Kullanma

Tarihi
Hiçbir koruyucu
madde içermez.

Türk Gıda Kodeksi Uyarınca

Nasıl bir yol izleyelim?

Neler gerekiyor?

• 4 adet yiyecek paketi

Etkinlik 1.9. Bilinçli tüketiciler
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teknolojinin hızla ilerlemesi ve tüketim alışkanlıklarımızın değişmesi ile birlikte yiyecekleri-
mize bazı katkı maddeleri eklenmektedir. ancak binlerce yıldır besinlere renklendirici bitkilerin 
katıldığı da bilinmektedir. kimya sektörünün gelişmesiyle gıda katkı maddeleri çeşitlenmiş ve 
yediğimiz birçok gıdanın içine girmiştir. Bu maddeler besinlerin renklendirilmesinde, tatlarının 
artırılmasında ve raf ömürlerinin uzatılmasında kullanılmaktadır. Gıda katkı maddelerinin kul-
lanımı konusunda ülkemizde bazı sınırlamalar yapılmaktadır. Her bir gıda katkı maddesi ile ilgili 
en yüksek miktarlar belirlenmekte ve gıdaların bu miktarların üzerinde katkı maddesi içerip 
içermediği kontrol edilmektedir. 

Gıda katkı maddelerinin kullanımı ile ilgili bazı farklı görüşler ortaya çıkmıştır. aşağıda bu 
görüşlerden bazılarına yer verilmiştir.

1. görüş: Gıda katkı maddeleri sağlığa zararlıdır. Bu maddeler alerji ve kansere neden olmak-
tadır. 

2. görüş: Gıda katkı maddeleri gereklidir. Bu maddeler besinlerin uzun süre saklanmasını, 
renklerinin güzel, tatlarının ise daha lezzetli olmasını sağlamaktadır. 

Bu görüşler dikkate alındığında, sizce gıdalarda katkı maddeleri kullanılmalı mı? cevabımızı 
nedenleriyle birlikte açıklayalım.

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................

Not: arkadaşlarımızla tartışırken bilimsel bilgileri kullanmaya gayret gösterelim. 

Etkinlik 1.10. Gıda katkı maddeleri
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sigara kullanımı, insan sağlığını tehdit eden kötü bir alışkanlıktır. insanlar sigara içtikten son-
ra, içindeki nikotin nedeniyle sigaraya bağımlı hâle gelirler. sigara, vücudumuzda başta akciğer 
olmak üzere birçok organımıza zarar verir. sigara kullanımı ağız kokusu yapar, diş ve diş eti 
hastalıklarına, cildimizin bozulmasına, tat alma, görme ve duyma bozukluklarına yol açar. si-
gara vücutta yorgunluk ve uykusuzluk hâli yapar ve ekonomik açıdan aile bütçesine zarar verir. 
sigara içen kişinin yakınında olanlar da dumanından etkilendikleri için pasif içici olurlar. Çevre 
kirliliğine yol açmasının yanı sıra yangınların da en önemli sebeplerinden biri, söndürülmeden 
atılan sigara izmaritleridir. 

Bütan
(tüp gaz)

Aseton
(oje sökücü)

Kadmiyum
(pil metali)

Naftalin
(güve kovucu)

Nikotin
(uyuşturucu)

Karbonmonoksit
(egzoz gazı)Arsenik

(fare zehiri)

Tiner

Boya

Sigarada 4000 civarında zehirli madde vardır.

Sigara ve zararları

alo 171 sigara Bırakma Hattı sigarayı bırakmak isteyenlere destek olmak 
amacıyla kurulmuştur.

Bilgi dağarcığım
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POSTER HAZIRLAYALIM

alkol, insanın sağlıklı düşünmesine engel olan bir maddedir ve bazı hastalıklara yakalan-
ma olasılığını artırmaktadır. örneğin alkol kullanan insanların karaciğerleri zamanla görevlerini 
yerine getirememektedir. alkol kullanımının aynı zamanda bilinç ve denge kaybı, görme ve 
konuşma bozukluğu gibi olumsuz etkileri de vardır. alkol kullanarak trafiğe çıkan insanlar trafik 
kazalarına neden olabilmektedir.  

sigara ve alkol sağlığımızı olumsuz etkilemektedir. sigara ve alkol kullanımının 
zararlarıyla ilgili gazete ve dergilerde haberler yer almaktadır.  Gazete ya da dergi-
lerden sigara ve alkolün zararları ile ilgili bulduğumuz haber, afiş veya fotoğrafları 
kullanarak bir poster hazırlayalım. daha sonra hazırladığımız posteri sınıfımızda 
sunalım. Belirlediğimiz ölçütlere göre kendi hazırladığımız ve arkadaşlarımızın 
hazırladıkları posterleri değerlendirelim.

Posterimize dikkat çekici bir slogan yazmayı unutmayalım.

Alkol ve zararları
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30

25

20

15

10

5

0
A B C Madde Adı

Protein Miktarı

1. Besinlerin son kullanma tarihini neden dikkate alırız? son kullanma tarihinin insan sağlığı 
açısından önemini açıklayalım.

.……………………………………………………………………....................................................................

.……………………………………………………………………....................................................................

2. a, B ve c maddelerinin protein miktarları aşağıdaki grafikte belirtilmiştir. 

Grafiği inceleyen Yiğit, a ile gösterilen yiyeceğin peynirli tost, B ile gösterilen yiyeceğin pa-

tatesli gözleme ve c ile gösterilen yiyeceğin kıymalı yumurta olduğunu düşünmektedir. Yiğit’in 

bu düşüncesine katılıyor musunuz? açıklayalım.

……………………………………………………………………...................................................................

……………………………………………………………………...................................................................

Öğrendiklerimizi değerlendirelim
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3. ali’nin öğretmeni, laboratuvarda üç adet özdeş beherden birine üç parça (a) besini, di-
ğerine üç parça (B) besini ve sonuncusuna da üç parça (c) besini yerleştiriyor. Bu besinlere ayrı 
ayrı gıda testleri uygulayarak içerdikleri temel besin maddelerini deneysel yöntem ile araştırı-
yor.  Gözlemleri sonucunda aşağıda belirtilen verileri elde ediyor:

I.  a, B ve c besinleri birbirinden farklıdır. 

II.  a besininin 1. parçasına  iyot çözeltisi damlatıldığında besin üzerinde mor ya da lacivert 
renk dönüşümü gözlenmektedir. a besininin 2. parçasına nitrik asit damlatıldığında besin üze-
rinde renk değişimi gözlenmemektedir.  

III.  B besininin 1. parçasına nitrik asit damlatıldığında besin üzerinde sarı renk dönüşümü 
gözlenmektedir. B besininin 2. parçasına iyot çözeltisi damlatıldığında renk değişimi gözlenme-
mektedir. 

IV.  c besininin 1. parçasına  nitrik asit damlatıldığında renk değişimi gözlenmemektedir.
c besininin 2. parçasına iyot çözeltisi damlatıldığında renk değişimi gözlenmemektedir.

V. a, B ve c besinlerinin 3. parçaları kâğıda sürüldüğünde ise;
 a: leke bırakmamakta,
 B:  az leke oluşturmakta, 
 c:  şeffaf ve kalıcı bir leke bırakmaktadır. 

Buna göre a, B ve c besinlerinin içerdiği temel besin maddeleri neler olabilir? açıklayalım.

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

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

I. Beherde (A) Besini II. Beherde (B) Besini III. Beherde (C) Besini



28 29

5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Ünite Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim

4. şehirler arası yiyecek nakliyesi yapan bir firmaya ait depoda aşağıdaki besinler bulun-
maktadır. Bu besinlerin ayrı ayrı trenlerle gönderilmesi gerekmektedir. sizce hangi besin, hangi 
trene yüklenmelidir?

Gruplandırma yaparken besinlerin içerisinde en çok bulunan besin maddesini dikkate ala-
lım ve herbir besini bir vagona yükleyelim.

BESİN TABLOSU

Ekmek Yumurta MaydanozUn

Tavuk Patates MakarnaCeviz

Ispanak Limon KaymakNohut

Karbonhidrat
Treni

Protein Treni

Yağ Treni

Vitamin Treni
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A VİTAMİNİ B VİTAMİNİ C VİTAMİNİ

K VİTAMİNİE VİTAMİNİD VİTAMİNİ

• kemiklerin ve dişlerin yapısına katılır. (………….)
• Büyüme ve gelişmeyi sağlar. (………….)
• deri ve göz sağlığı için gereklidir. (………….)
• vücut dışına akan kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur. (…………..)
• vücudu hastalıklara karşı korur. (………….)
• Hafızayı güçlendirir. (…………..)

5. aşağıdaki tabloda vitamin çeşitleri ve bu vitaminlerce zengin olan bazı besinlerin resimle-
ri verilmiştir. aşağıda ise vitaminlerin vücuttaki bazı görevleri yer almaktadır. öncelikle aşağıda 
belirtilen görevlerin hangi vitamine ait olduğunu belirleyelim. daha sonra, belirlediğimiz vita-
mini vücuttaki görevinin karşısına yazalım.
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6. Bir araştırma grubu dört köyde sigara kullanımına ilişkin bir araştırma yapmaktadır. Bu 

köylerde yaşayan birey sayısı birbirine eşittir. aşağıdaki çizelgede a, B, c, d köylerinde bir gün-

de alınan sigara paketi sayıları verilmiştir. Her kişinin günde 1 paket sigara içtiğini düşünelim.

Bu tabloya göre aşağıdaki tahminleri okuyarak tahminlerin doğru olup olamayacağına ilişkin 
görüşümüzü, altındaki seçeneklerden birini işaretleyerek belirtelim.

D köyünde, C köyüne göre daha fazla insanın kalp ve damar hastalığına yakalanma riski vardır.

(   ) Doğru   (   ) Yanlış

C köyünde, daha fazla insanın erken yaşlanması beklenebilir. 

(   ) Doğru   (   ) Yanlış

B köyünde daha fazla insanın, akciğer hastalıklarına yakalanma riski vardır. 

(   ) Doğru   (   ) Yanlış

KÖYLER
50

PAKET
100

PAKET
150

PAKET
200

PAKET
250

PAKET
300

PAKET

A

B

C

D

X
X

X
X
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 NOTLARIM
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Resimde besinlerin insan vücudunda yararlı hâle 
gelebilmeleri için nasıl bir yolculuk yaptığını görmekteyiz. 
Sizce bu yolculuk sırasında besinleri vücudumuza yararlı 
hâle getirmekle görevli organ ve yapılar nelerdir? 
Sindirimin gerçekleşebilmesi için besinler hangi işlem 
basamaklarından geçer? Sindirimin  başladığı yer olan 
dişlerimizin sağlığını nasıl koruyabiliriz? 

2. BÖLÜM

BESİNLERİN
SİNDİRİMİ

kAVRAMLAR ve TERİMLER
Sindirim 
Ağız
Diş 
Yutak 
Yemek borusu 
Mide 
İnce bağırsak 
kalın bağırsak 

AMAÇLAR
Bu bölümde, besinlerin vücudumuzdaki sindirimi sırasın-
da izlediği yolu ve sindirimde görevli olan yapı ve organları 
öğreneceğiz.
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34

5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Ünite

vücudumuz için gereken enerjiyi yediğimiz besinlerden sağlarız. Bu enerjiyi elde edebilme-
miz için besinlerin vücudumuzda farklı işlemlerden geçmesi gerekir. elde edilen enerji vücu-
dumuzda yaşamsal faaliyetler için kullanılır. canlılara yararlı hâle gelebilmeleri için besinleri, 
vücudumuzda uzun bir yolculuk beklemektedir. Bu yolculuk sırasında besinler vücudumuzda  
bazı yapı ve organlar sayesinde faydalı hâle gelmektedir. 

Besinlerin enerjiye dönüşebilmesi için en küçük parçalara ayrılması ve vücudumuzun her 
alanına dağılması gerekir. Besin maddelerinin vücut tarafından kullanılabilmesi için en küçük 
parçalara ayrılmasına sindirim denir. vücudumuzda besinlerin sindirimi, sindirimde görevli 
olan yapı ve organlar tarafından gerçekleştirilir. aşağıda yer alan şekil, yediğimiz besinlerin 
sindirilmesinde görevli olan yapı ve organları göstermektedir.

Besinlerin sindirimi

ağız

Yemek borusu

kalın bağırsak
ince bağırsak

mide

Yutak
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   Ağız
sindirimin başladığı ilk yer ağızdır. ağızda dil ve dişler 

bulunur. tükürük bezleri tarafından salgılanan tükürük sıvı-
sı, yediğimiz besinleri öncelikle ıslatır ve yumuşatır. dişler, 
besinleri çiğneme yoluyla küçük parçalara ayırmaya yar-
dımcı olur. dil ise besinlerin tatlarının alınmasını ve yutağa 
iletilmesini sağlar.

35

Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim

Bıçağı kullanırken öğretme-
nimizden yardım alalım.

Neler gerekiyor?

• 2 adet kâğıt tabak
• 2 dilim ekmek
• meyve bıçağı
• 2 adet kapaklı cam kavanoz
• 2 adet etiket
• su

Nasıl bir yol izleyelim?

• 3-5 kişilik gruplar oluşturalım.
• iki dilim ekmekten bir dilimi bütün bırakarak diğerini  bıçakla küçük parçalara ayıralım.
• Bütün ve parçalanmış ekmek dilimlerini ayrı ayrı kavanozlara koyarak 2/3’ünü su ile doldu-

ralım.
• kavanozların üzerine sırası ile ı ve ıı etiketlerini yapıştıralım. 

Sindirimde görevli yapı ve organlar nelerdir?

Etkinlik 1.11. Çiğnemek önemli mi? 

vücudumuz günde yaklaşık 1,5 litre tükürük salgısı üretmektedir. Bu tükü-
rük salgıları besinlerin sindirimi için gereklidir.

Bilgi dağarcığım
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• kavanozları bir süre çalkaladığımızda neler olabileceğini tahmin edelim. 

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................

• şimdi, kavanozları aynı şekilde ve aynı sürede çalkalayalım. Her iki kavanozdaki ekmekleri 
gözlemleyelim. Gözlemlerimizi açıklayalım. 

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................

• tahminlerimizle gözlemlerimiz uyumlu mu? nedenleriyle birlikte açıklayalım. 

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................

ağzımızda, yediğimiz besinlerin çiğneme yoluyla küçük parçalara ayrılmasını sağlayan yapı 
dişlerimizdir. dişlerimiz besinleri parçalama, ezme, koparma ve öğütme görevlerini yapar. Bu 
görevlerin yanı sıra konuşmaya da yardım eder. dişlerimiz besinlerin çiğnenerek yutulmasını 
kolaylaştırır. Böylece besinlerin sindirimine de yardımcı olur.

Dişlerimiz
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Kalıcı dişler

Süt dişleri

Kesici dişler
Köpek dişleri

Küçük azı
dişleri

Büyük azı
dişleri

 Yeni doğan bebeklerin dişleri yoktur. Bu nedenle 
yeni doğan bebekler dişleri çıkana kadar sıvı ya da 
ezilmiş gıdalarla beslenirler. Bebeklerin dişleri, kemik 
gelişimine bağlı olarak bebek altı aylık olunca çıkma-
ya başlar. Çıkan bu dişlere süt dişleri denir. süt dişleri 
toplam 20 tanedir. 7-8 yaşına gelindiğinde süt dişleri 
dökülmeye başlar ve bu dişlerin yerini kalıcı dişler 
alır. Yetişkin ve sağlıklı bir insanın ağzında 32 tane diş 
bulunur.

dişlerimiz, şekil ve büyüklük bakımından birbi-
rinden farklılık gösterir. Farklı yapıdaki bu dişlerimiz, 
farklı görevleri yerine getirmektedir. Yapı ve görevle-
rine göre dişler kesici dişler, köpek dişleri ve azı dişleri 
olmak üzere üç çeşittir. Genellikle 18-22 yaşları ara-
sında çıkan azı dişleri ise yirmi yaş dişleridir.

KESİCİ DİŞLER

Kesici dişler ağzımızın ön 
tarafında bulunur. Besinleri 
ısırarak, kesip koparmamızı 
sağlar. Alt ve üst çenede 
dörder tane olup ağzımızda 
toplam sekiz kesici diş 
bulunmaktadır.

AZI DİŞLERİ

Azı dişleri,  üzeri düz ve geniş 
olan dişlerimizdir. Besinleri 
ezerek besinlerin küçülmesini  
ve öğütülmesini sağlar. Alt ve 
üst çenede sekizer tane olup 
ağzımızda toplam on altı azı 
dişi bulunmaktadır.

KÖPEK DİŞLERİ

Kesici dişlerin sağ ve sol 
olmak üzere iki yanında yer 
alır. Uçları sivri yapıdadır, 
besinleri koparıp 
parçalamamızı sağlar. Alt ve 
üst çenede ikişer tane olup 
ağzımızda toplam dört köpek 
dişi bulunmaktadır.

YİRMİ YAŞ DİŞLERİ

 Alt ve üst çenede ikişer tane 
olup ağzımızda toplam dört 
yirmi yaş dişi bulunmaktadır. 
Besinlerin öğütülmesini 
sağlar.
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B
C

AEşyalar

Eşleştirme Tablosu

Dişler

1 2 3
Günlük hayatımızda kullandığımız üç eşyanın resimleri yukarıda numaralandırılmıştır. Bu eş-

yaların görevlerini hatırlayalım. aşağıda verilen şemadaki harfler diş çeşitlerini göstermektedir. 
Buna göre aşağıda sağ tarafta harflerle gösterilmiş dişlerle yukarıda numaralandırılmış eşyaları  
tabloda eşleştirelim. 

Etkinlik 1.12.  Dişlerimize benzetelim

Bu etkinlikte dişler aşağıdaki aletlere benzetilmiştir. Benzetmeler her zaman ger-
çeğiyle bire bir benzemeyebilir.
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• 3-5 kişilik gruplar oluşturalım.

• Bir kâğıt üzerine, kırmızı renk oyun hamuru ile alt ve üst çene modelini yapalım.

• Beyaz hamurlarla 8 adet kesici diş, 4 adet köpek dişi  ve 16 adet azı dişi modelini hazırlayalım.

• diş çeşitlerini alt ve üst çene üzerine yerleştirelim.

• Yaptığımız diş modelini sınıfımızda sergileyelim.

Neler gerekiyor?

• kırmızı renk oyun hamuru
• Beyaz renk oyun hamuru
• a4 kâğıdı

Nasıl bir yol izleyelim?

Etkinlik 1.13. Diş modeli yapıyorum
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   Yemek borusu
Yemek borusu, ağız ile mideyi birleştirir. vücudumuzda 

nefes borusunun arkasında bulunur. Yaklaşık olarak 25 cm 
boyunda olan, esnek bir yapıdır. Yemek borusu kasılma ve 
gevşeme hareketleri yaparak besinleri mideye iletir. Yemek 
borusunda sindirim olayı gerçekleşmez. 

   Mide
Besinlerin sindiriminden sorumlu önemli organlarımız-

dan biridir. midede, besinler bir süre depolanır ve salgıla-
nan mide sıvıları ile küçük parçalara ayrılır. midede de ye-
mek borusundaki gibi kaslar yer alır. mide, kasılıp gevşeme 
hareketi yaparak parçalanmış besinleri karıştırır, bulamaç 
hâline getirir ve sindirir. sindirilen besinler ince bağırsağa 
iletilir. mide sıvıları aynı zamanda besinlerde bulunan mik-
ropların ölmesini sağlar.

   Yutak
Yutak, ağız ve burun boşluğunun arka kısmı ile yemek 

borusunun birleştiği kısımdır. vücudumuzda nefes alma, 
konuşma ve yutma görevlerini yerine getirir. Çiğnenen ve 
tükürükle yumuşatılan besinlerin yemek borusuna geçtiği 
bir yapıdır. dilimiz ağzımızdaki besinleri yutağa iter. Yutak 
ise yutkunma yoluyla besinlerin yemek borusuna iletilme-
sini sağlar. Yutakta sindirim olayı gerçekleşmez.

Yutak

Yemek borusu

mide

küçük dilimiz yutağın başlangıcında bulunur. Yemek yerken yukarı doğru 
hareket ederek besinlerin burun kanalına kaçmasını önler. Bu sırada soluk 
borumuzu kapatarak besinlerin yemek borusuna kaymasını sağlar.

Bilgi dağarcığım
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 kalın bağırsak:
 ince bağırsaktan sonra sindirilmeyen besin atıklarının toplandığı yerdir. Boyu, ince ba-

ğırsağın yaklaşık olarak 1/5’i kadardır.

Besinlerde kalan fazla su burada emilir ve geri kalan posa anüs yolu ile dışarı atılır. kalın ba-
ğırsak besin atıkları içerisindeki su ve minerallerin emilerek kana geçtiği son yerdir.

     İnce Bağırsak
ince bağırsak sindirim olayının önemli bö-

lümlerinden biridir. sindirim kanalında mideden 
sonra gelen ve yaklaşık olarak 8 metre uzunlu-
ğunda kıvrımlı bir yapıdır. karın boşluğunu dol-
durur. ince bağırsaktaki salgılar sayesinde besin-
ler ufak parçalara ayrılır ve içerisindeki yararlı 
maddeler emilerek kana karışır. sindirilen besin-
lerden geri kalan atık maddeler ise kalın bağırsa-
ğa gönderilir.

Etkinlik öncesinde 
eldivenlerimizi takmayı 
unutmayalım!

Bu etkinlikte sindi-
rim organlarının ben-
zetilmiş modeli yapıla-
caktır. Benzetmeler her 
zaman gerçeğiyle bire 
bir örtüşmeyebilir.

Neler gerekiyor?

• 1 adet orta boy haşlanmış patates
• kilitli buzdolabı poşeti
• Plastik eldiven
• ince bayan çorabı
• kalın çorap
• Huni
• Boş pet şişe veya balon
• 1 bardak su
• 20 cm uzunluğunda plastik su borusu
• ip

ince bağırsak

kalın bağırsak

Etkinlik 1.14. Besinler vücutta nasıl bir yol izler?
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Temsil ettiği
yapı ve organKullanılan malzemeler

Kilitli buzdolabı poşeti+ su

1 çay bardağı su

Huni

20 cm uzunluğunda plastik
su borusu

Boş pet şişe + su

İnce bayan çorabı

Kalın çorap

Nedenini açıklayalım

• 3-5 kişilik gruplar oluşturalım.
• Haşlanmış patatesi kilitli buzdolabı poşetine koyalım ve poşeti kapatalım.
• Patatesleri ellerimizle ezelim.
• Poşetimizi açarak poşete bir miktar su ilave edelim.
• Poşetimizi kapatarak patatesleri bir süre daha ezmeye devam edelim.
• Hunimizin altına plastik boruyu takalım.
• Plastik borunun altına boş pet şişe veya balonu bağlayalım.
• Boş pet şişe veya balonun ağzına ince bayan çorabını takalım.
• Çorabın ucunu kalın çorabın içine geçirelim.
• ezdiğimiz patatesleri hazırladığımız düzenekten geçirelim.
• Pet şişeyi veya balonu sıkarak patates püresinin ince ve kalın çoraplara geçişini sağlayalım.
• Çıkan püreyi kâğıt havlu üzerine bırakalım.

Hazırladığımız etkinlik düzeneğinde kullanmış olduğumuz malzemeler hangi organlarımızı 
temsil etmektedir? nedenleri ile birlikte aşağıdaki tabloya yazalım.

Nasıl bir yol izleyelim?
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 sağlıklı dişler genellikle beyaz renktedir. Besin ka-
lıntıları,  uzun süre ağzımızda kalırsa dişlerin çürüme-
sine sebep olur. Çürüyen dişler zamanla siyah veya 
kahverengi renge dönüşür ve diş üzerinde oyuklar 
oluşur. diş çürüğünü tedavi ettirmezsek çürük za-
manla sağlığımızı tehdit edebilir. diş çürükleri,  ağız 
kokusuna ve diş ağrılarına sebep olur. Bu nedenle diş 
hekimine düzenli olarak dişlerimizi kontrol ettirmeli, 
düzenli fırçalamalı, ağız ve diş sağlığımıza dikkat et-
meliyiz.

• eklediğimiz suyun görevi ne olabilir? açıklayalım.

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................
• Patatesin ezilip püre hâline gelmesinde hangi yapı ve organlar rol almıştır? açıklayalım.

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................

Besinlerin sindiriminin, çiğneme yoluyla ağızda başladığını öğrendik. Besinler sırasıyla ağız-
dan yutağa daha sonra yemek borusuna, mideye, ince bağırsağa ve kalın bağırsağa geçer. ince 
bağırsakta çok küçük parçalara ayrılmış olan besinlerin, vücudumuz için yararlı kısmı emilerek 
kana geçer. kan sıvısı vücudumuzda sürekli olarak dolaşan, yaşamımız için oldukça önemli bir 
sıvıdır. Peki, sindirilen besinler vücudumuzda kullanılmak üzere nasıl taşınıyor olabilir?

ince bağırsakta sindirilen bu besin maddeleri kana karışır ve kanla taşınır. kalın bağırsağa 
gelen besinlerin içerisindeki su ve mineraller ise kalın bağırsaktan kanımıza geçer. kanımızda 
bulunan bu besin maddeleri, su ve mineraller vücudumuzdaki yaşamsal faaliyetlerde kullanıl-
mak üzere tüm vücudumuzda taşınır. 

Besin maddeleri vücudumuzda nasıl taşınır?

Dişlerimizin sağlığı
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dişlerimizi, günde en az iki defa fırçalayalım. Fırçalarken diş fırçasının dişlerimizin tüm yü-
zeylerine ulaşabilmesine dikkat edelim. 

diş sağlığını korumak için şu noktalara dikkat etmeliyiz:

• süt ve süt ürünleri, meyve ve sebze tüketmeliyiz.
• Fazla karbonhidrat içeren şeker ve çikolata gibi yiyeceklerin tüketimini azaltmalıyız.
• asidik içecekleri tüketmemeliyiz.
• Fındık, ceviz gibi sert kabuklu yiyecekleri dişlerimizle kırmamalıyız.
• Çok sıcak ve çok soğuk yiyecekleri tüketmekten kaçınmalıyız.
• kürdan gibi sivri cisimlerle dişlerimizi temizlememeliyiz.

sağlıklı dişler sağlıksız dişler
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dişlerimizi her öğünden sonra ortalama 2 dakika fırçalamalıyız.

Çevre Bilinci

 ayrıca çeşitli beslenme bozuklukları ve genetik faktörler diş geli-
şiminde sorunlar oluşturmaktadır. eğer ailenizde erken yaşta diş 
problemi yaşayan büyükleriniz var ise, genetik olarak sizler de ben-
zer problemler yaşayabilirsiniz. ancak diş sağlığınıza önem verir, 
kontrollerinizi yaptırısanız dişlerinizin ömrünü uzatabilirsiniz. Ba-
zen dişlerde dış görünüş ve güzellik bakımından da bozukluklar 
oluşabilir. dişlerdeki bu şekil ve gelişim bozuklukları ortodonti uz-
manları tarafından,  diş telleri ve dişlere takılan diş aletleri ile dü-
zeltilebilir. tedavi boyunca diş teli kullanan kişilerde, teller çıktık-

tan sonra düzenli dişler ve güzel bir gülüş elde edilmektedir.

 sonuç olarak düzenli bir şekilde diş kontrolü yaptıralım. dişlerimizde sorunlar oluşma-
dan diş hekimine gidelim. sağlıklı bir gülüşe, güzel kokan bir nefese sahip olalım. sağlıklı be-
denleri olan mutlu bireyler olarak toplumda yerimizi alalım.

Diş fırçaları zamanla yıpranır ve özelliğini kaybeder. Bu nedenle üç ayda bir diş 
fırçalarımızı yenilemeliyiz.

diş fırçalarken açık bırakılan musluklar nedeniyle su israfı orta-
ya çıkmaktadır. Her fırçalamada açık bırakılan musluktan orta-
lama 15 litre suyu boşa akıtmış oluruz. Günde 2 defa dişini 
fırçalayan bir kişi yılda yaklaşık 10 ton su tüketmiş olur.  Boşu-
na akan sular, hem kendi bütçemize, hem ülke ekonomisine 
hem de dünya su kaynaklarına büyük zarar vermektedir. 

diş hekimi, ağız ve diş sağlığının korunmasında çalışmaktadır. Çevrenizde bu 
mesleği yapan tanıdıklarınız var mı? Bu meslekte çalışanlar neler yapar?

Bu meslekte çalışanlar başka neler yapar? araştıralım ve sınıftaki arkadaş-
larımızla paylaşalım.

İlgili meslekleri tanıyalım
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Etkinlik 1.15. Diş ağrılarına dur diyelim!

• Fotoğraftaki çocuğun rahatsızlığı ne olabilir?

……………………………………………………………………….…………………………………….

……………………………………………………………………….…………………………………….

• Bu rahatsızlığa sebep olan etkenler neler olabilir?

……………………………………………………………………….…………………………………….

……………………………………………………………………….…………………………………….

• Fotoğraftaki çocuğa hangi tavsiyelerde bulunabiliriz?

……………………………………………………………………….…………………………………….

……………………………………………………………………….…………………………………….



46 47

5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Ünite Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim

N
el

er
 ö

ğr
en

di
k?

Pa
rça

lam
a

(4
) M

ide

(2
) Y

ut
ak

(1
) A

ğız

Di
ş

Di
l

İle
tm

e

Yu
m

uş
at

m
a

Tü
kü

rü
k

Di
ş ç

eş
itl

er
i

Di
ş s

ağ
lığ

ı

(6
) K

alı
n b

ağ
ırs

ak

(5
) İ

nc
e b

ağ
ırs

ak

Pa
rça

lam
aDı

şa
rı a

tm
a

Su
 ve

 m
ine

ra
l e

m
ilim

i

Be
sin

ler
de

ki 
ya

ra
rlı

 m
ad

de
 em

ilim
i

Az
ı d

işi

Ke
sic

i d
işl

er

Kö
pe

k d
işl

er
i

De
po

lam
a

(3
) Y

em
ek

 bo
ru

su

Sİ
ND

İR
İM

Be
sin

ler
i il

et
ir

Be
sin

ler
i il

et
ir



48 49

5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Ünite Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim

Öğrendiklerimizi değerlendirelim

1. vücudumuz, yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürebilmek için gerekli enerjiyi, yapım ve ona-
rım maddelerini besinlerden sağlar. Besinlerin daha küçük parçalara ayrılarak, vücudumuzun 
kullanabileceği şekle dönüşmesi olayına sindirim denir. sindirim olayı sindirim organlarında 
gerçekleşir.

aşağıdaki insan vücudu modelinde, sindirimde görevli organlar okla gösterilmiştir. kutucuk-
ların içine sindirim organının adını yazalım. organları,  görevleri ile ilgili konuşturalım.

NOT: sindirim sırasında besinlerin izlediği yolun sırasına dikkat edelim. 

Sindirim yapı ve organlarının adını sırasıyla aşağıdaki, kutucuklara yazalım.

Benim adım:
............................

Benim görevim:
............................

Benim adım:
............................

Benim görevim:
............................

Benim adım:
............................

Benim görevim:
............................

Benim adım:
............................

Benim görevim:
............................

Benim adım:
............................

Benim görevim:
............................

Benim adım:
............................

Benim görevim:
............................
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2. aşağıdaki tabloda sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevleri verilmiştir.  
verilen görevler, sindirim sistemini oluşturan hangi yapı ya da organlara aittir? tabloda ilgili 
alana (✓) işareti koyalım.

Görevleri Ağız
İnce

bağırsak
Kalın

bağırsakDişlerDil MideYutak Yemek
borusu

Besinlerin bir süre depolandığı
ve sindirildiği yerdir.

Sindirilen besin maddelerinin
kana geçtiği yerdir.

Besinlerin ağızdan mideye
geçişini sağlar.

Yutkunma yoluyla besinlerin
iletilmesini sağlar.

Tat almayı ve besinlerin
yutağa iletilmesini sağlar.

Besinleri parçalamamızı, kes-
memizi ve öğütmemizi sağlar.

Sindirimin başladığı yapıdır.
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3. ı- Besinlerin koparılarak parçalara ayrılması
 ıı- Besin maddelerinin kana geçmesi
 ııı-Besinlerin mideye iletilmesi
 ıv-katı atıkların vücuttan dışarı atılması

Yukarıda verilen bilgilere göre besinlerin sindiriminin gerçekleşme sırasını yazarak açıklaya-
lım. 

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

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

4. dişlerimizin farklı görevleri vardır. dişlerin görevlerine göre aşağıdaki eşleştirmeyi yapa-
lım.

Kesici dişler 

Köpek dişleri

Azı dişleri

A) Besinleri ezer ve öğütür.

B) Besinleri koparır ve parçalar. 

C) Besinleri keser ve koparır.

5. aşağıdakilerden hangisi besinlerin sindiriminin nedeni değildir?

A) Besinlerin küçük parçalara ayrılması 
B) Besin maddelerinin küçülerek kana geçmesi
C) Yaşamsal faaliyetlerimiz için besinlerin yararlı ve kullanılabilir hâle gelmesi
D) Besinlerin yararlı olmayan sıvı kısımlarının ayrılması

Geri dönüşüm malzemelerinden sindirim modeli hazırlayalım.
EV ÖDEVİ:

• evimizde, sindirimde görevli yapı ve organları temsil edebilecek malzemeleri düşünelim.
• Hangi malzemelerle modelimizi oluşturacağımıza  karar verelim.
• Getirdiğimiz malzemeler ile modelimizi sınıfta hazırlayalım.
• Hazırladığımız sindirim modelini arkadaşlarımıza sınıfta sunum yaparak tanıtalım.
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 NOTLARIM
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Fotoğrafta, sıvı atıkların vücuttan dışarıya atılma örnekle-
rini görmekteyiz. Sıvı atık maddelerin boşaltımında görevli 
olan yapı ve organlar nelerdir? Bu sıvı atık maddelerin atı-
lamaması durumunda vücudumuzda ne tür rahatsızlıklar 
oluşur?

3. BÖLÜM

VÜCUDUMUZDA
BOŞALTIM

kAVRAMLAR ve TERİMLER
Boşaltım
Böbrek
İdrar borusu
İdrar kesesi
İdrar kanalı
İdrar 
Böbrek sağlığı

AMAÇLAR
Bu bölümde, vücudumuzda oluşan zararlı madde ve atıkla-
rın boşaltımında görevli yapı ve organlar yoluyla vücut dışı-
na nasıl atıldığını öğreneceğiz.  
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Besin maddelerinin yararlı olan bölümleri vücudumuzda kullanıldıktan sonra, vücudumuz 
için zararlı olan bazı atık sıvı maddeler de oluşur. işte, bu atık sıvı maddelerin vücudumuzun 
dışına atılması işlemine boşaltım denir. atık maddeleri içeren ve vücudumuzdan uzaklaştırılan 
sıvı, idrar olarak adlandırılır. vücudumuzda idrar oluşmasını ve idrarın vücut dışına atılmasını 
sağlayan yapı ve organlara boşaltım yapı ve organları denir.

vücudumuzda boşaltımı sağlayan yapı ve organlar böbreklerimiz, idrar boruları, idrar kesesi 
ve idrar kanalıdır. aşağıdaki şekilde, vücudumuzda boşaltımı sağlayan yapı ve organları gör-
mekteyiz.

Süzme

Taşıma

Böbrekler

BOŞALTIM

İdrar boruları
(üreter)

İdrar kesesi
(mesane)

Depolama Dışarı atma

İdrar kanalı
(üretra)

Boşaltım nedir?

Boşaltımı sağlayan yapı ve organlar nelerdir?



54 55

5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Ünite Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim

Boşaltım sistemimiz tıpkı bir arıtma tesisi gibi çalışır. kanımı-
zı atık maddelerden sürekli temizler. Fasulye biçiminde olan 
böbrekler, belimizin sağ ve sol tarafında olmak üzere iki adet-
tir. Böbrekler, ellerimizi açıp bel bölgesinin iki yanına koyduğu-
muzda parmaklarımızın iç tarafında kalan yerde bulunur. kanı-
mız böbreklere ulaştığında, böbreklerimizde bulunan yapılar 
bir süzgeç gibi kanımızı süzer. Bu işlem sırasında kanımızda 
bulunan atık maddeler idrar dediğimiz sıvıyla dışarı atılır.

vücudumuz için yararlı olan maddeler ise kanımızda dolaşma-
ya devam eder. Böbreklerimizde oluşan idrar, idrar boruları 
yoluyla idrar kesesine gelir. idrar kesesinde birikir ve bir süre 
depolanır. daha sonra ise idrar kanalı ile vücut dışına atılır. 

Böbreklerin yeri

Böbrekler

Böbreklerimiz her 10-20 dakikada bir vücudumuzdaki kanı süzer. Bu işlem 
günde 100-150 defa tekrar edilir. Bir günde yaklaşık 500 litre kan böbrek-
lerimiz tarafından süzülerek 1,5 litre idrar üretilir.

Bilgi dağarcığım
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Boşaltımda görevli yapı ve organlar

vücudumuzda boşaltımı sağlayan yapı ve organlar ile görevleri aşağıdaki şemada gösteril-
miştir.

Aşağıda bulunan görselleri, boşaltımda görev alan yapı ve organların işlevlerini
dikkate alarak eşleştirip görevlerini açıklayalım.

Boşaltımdaki görevim

İdrar borusu
(üreter)

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

Boşaltımdaki görevim Boşaltımdaki görevim Boşaltımdaki görevim

A
İdrar kesesi

(mesane)

B
Böbrekler

C
İdrar kanalı

(üretra)

D

İdrar kanalı (üretra):
İdrarın vücuttan dışarı 
atılmasını sağlar.İdrar kesesi (mesane):

İdrarın vücuttan 
atılıncaya kadar biriktiği 
yerdir.

İdrar borusu (üreter):
Böbrekler tarafından 
oluşturulan idrarı, idrar 
kesesine taşıyan 
kanaldır.

Böbrekler:
Vücudumuzda iki adet 
böbrek vardır. 
Böbrekler kanı süzerek 
zararlı maddelerden 
arındırır.

Etkinlik 1.16. Görevlerine göre eşleştirelim
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vücudumuzda yaşamsal faaliyetler sonucunda oluşan atık maddeler, yalnızca böbrekler ta-
rafından uzaklaştırılamaz. vücudumuzda oluşan farklı atık maddeleri uzaklaştırmak için çeşitli 
yapı ve organlar birlikte çalışır. Farklı atık maddeler, farklı organlar tarafından vücut dışına atılır. 
atık maddeleri uzaklaştıran diğer organlarımız ise akciğerler ve deridir.

akciğerlerimiz vücudumuzda yaşamsal faaliyetler sonucunda oluşan karbondioksitin (atık 
gazların) ve fazla suyun uzaklaştırılmasında görevlidir. terleme yoluyla vücut dışına fazla tuz ve 
suyun atılmasını derimiz sağlamaktadır. ayrıca derimiz, deri solunumu yoluyla da atık gazların 
vücudumuzdan uzaklaştırılmasına yardımcı olur. 

Farklı boşaltım şekilleri

Bir çift ayak yaklaşık 500 bin ter bezine sahiptir ve günde yarım litre ter 
oluşturabilir.

Bilgi dağarcığım
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ATIK MADDELERİ
UZAKLAŞTIRAN

ORGANLAR

Böbrekler

Terleme Deri solunumu Solunum

Deri Akciğerler

Vücudumuzdaki farklı boşaltım şekillerinde görevli organlar
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Boşaltımın sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için böbreklerimizin sağlığını korumalı-
yız. Böbreklerimizin sağlığını koruyamazsak çeşitli böbrek rahatsızlıkları yaşayabiliriz. Bu hasta-
lıklardan dolayı böbreklerimiz görevlerini yerine getiremeyebilir. sıkça karşılaşılan böbrek has-
talıklarından bazıları böbrek yetmezliği ve böbrek taşlarıdır. 

Böbrek Yetmezliği 

Böbreğin kanı atık maddelerden temizleme görevini yerine getirememesi durumuna böbrek 
yetmezliği denir. Böbrek yetmezliği atık maddelerin vücutta birikmesine, fazla suyun vücut-
ta kalmasına dolayısıyla da kan basıncının artmasına neden olur. Böbrek yetmezliği, böbrek 
sağlığını etkileyen çeşitli nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Böbrek yetmezliği olan hastalar, 
böbrek görevini yerine getiren diyaliz cihazına haftanın belli günlerinde bağlanırlar. ancak bu 
hastalar böbrek  nakli ile tekrar sağlıklı bir birey olabilirler. Yukarıdaki fotoğrafta böbrek yet-
mezliği olan bir kişiyi görmekteyiz. Bu kişi diyaliz makinesi yardımı ile boşaltım yapmaktadır.

Böbreklerimizin sağlığını nasıl korumalıyız?



60 61

5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Ünite Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim

Böbrek Taşı
 

Böbrek taşı, böbreklerde bazı minerallerin birikmesi 
sonucunda oluşur. şiddetli ağrıya neden olan bu rahat-
sızlık günümüzde çeşitli yöntemler kullanılarak tedavi 
edilmektedir.

Böbrek rahatsızlıklarına yakalanmamak için böbrek-
lerimizin sağlığını korumalıyız. Böbrek sağlığını korumak 
için,
• Günde en az 2 litre su tüketmeliyiz. 
• sıcak havalarda terleme yoluyla sıvı kaybettiğimiz 

için tükettiğimiz su miktarını artırmalıyız.
• dengeli beslenmeliyiz.
• Besinlerin ve suyun temizliğine dikkat etmeliyiz.
• acılı, baharatlı ve aşırı tuzlu besinleri tüketmekten 

kaçınmalıyız.
• deri ve vücut temizliği için sık sık banyo yapmalıyız.
• sağlığımız için sigara ve alkol tüketiminden uzak dur-

malıyız.

Araştıralım ve Paylaşalım
Boşaltım sağlığımızı korumak için nelere dikkat etmeliyiz?
Yaptığımız araştırmayı poster hazırlayarak sunalım.

Böbrek Nakli 
Böbrek nakli, ölmüş bir kişiden ya da canlı bir vericiden alınan sağlıklı böbreğin, böb-

rek yetmezliği olan kişiye nakledilmesiyle gerçekleştirilir. sağlık Bakanlığı 2012 yılı verileri-
ne göre, ülkemizde 19 bin 531 hasta böbrek nakli için sırada beklemektedir.   2012 yılında 
sadece 2 bin 517 hastaya böbrek nakli gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle böbrek hastası olan 
kişilerin sağlığına kavuşmaları için böbrek nakli konusunda bilinçli olmalı ve çevremizdeki 
kişileri uyarmalıyız. 

uzun süre idrar yapmamak böbreklerin sağlığını olumsuz etkiler.

Bilgi dağarcığım
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Araştıralım ve Paylaşalım
ülkemizde insanlar çok fazla tuz tüketmekte ve bu da başta böbrek rahatsızlıkları 

olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açmaktadır. uzmanlar tuz tüketimini azaltmak için 
çeşitli kampanyalarla insanları uyarmaktadırlar. şimdi bizler de tuz tüketimini azaltmak 
için neler yapılabileceğine ilişkin bir çözüm önerisi geliştirelim. Çözüm önerilerimizi arka-
daşlarımızla paylaşalım.  

Yemeklerimize lezzet katan tuzu günlük hayatımızda hepimiz tüketiyoruz. Besinlerin pek 
çoğunun içinde de bulunan tuz, vücudumuzda yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde 
önemli bir rol oynamaktadır. Peki, fazla tuzun vücudumuzdan atık maddeleri uzaklaştıran en 
önemli organımız olan böbreklerimize zarar verdiğini biliyor muydunuz? 

Fazla tüketilen tuz kan basıncını artırır. kan basıncındaki sürekli artış yüksek tansiyona ne-
den olur. ayrıca fazla tuz tüketimi böbrek yetmezliği ve kalp damar hastalıklarına neden olabilir. 
Bu nedenle dünya sağlık örgütü’nün önerdiği gibi günde en fazla 5 gram tuz tüketmeli, fazla 
tuz içeren gıdaları tüketmekten kaçınmalıyız.

Ne kadar tuz?
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Öğrendiklerimizi değerlendirelim

1. aşağıda yer alan tabloda, vücudumuzda sindirim ve boşaltım faaliyetlerinde görevli olan 
yapı ve organların isimlerini görüyoruz. şimdi, hangi yapı ya da organın sindirimde hangi yapı 
ya da organın boşaltımda görevli olduğunu belirleyelim.

SindirimYapı ve organlar

İdrar kesesi

Böbrek

Mide

Kalın bağırsak

Akciğer

Deri

İnce bağırsak

Ağız

Yemek borusu

İdrar kanalı

Yutak

Boşaltım

2. Yan taraftaki resimde, boşaltımda görevli yapı ve 
organlar verilmiş ancak isimleri verilmemiştir.  Göste-
rilen yerlerdeki yapı veya organın ismini yazalım.
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Aşağıdaki tabloda, vücudumuzda oluşan farklı atık maddelerini uzaklaştıran yapı
ve organlar verilmiştir. Tabloda verilen görevleri hangi yapı ve organların
gerçekleştirdiğini (√) işareti koyarak belirtelim. 

Görevi

İdrarın oluşmasını
sağlar.

Fazla suyun ve tuzun
atılmasını sağlar.

Karbondioksiti ve
suyu vücut dışına atar.

Terlemenin gerçekleştiği
yapıdır. 

Böbrekler Deri Akciğerler

3.

Aşağıdaki tabloda, bazı yapı ve organların adları ile bunların görevleri 
verilmiştir. Görevine göre bu yapı ve organları belirleyelim.
İfadelerin kesiştiği yere (√) işareti koyalım.

İdrarın biriktiği
yapıdır.

Kandaki atık maddelerin
süzülmesini sağlar.

İdrarın dışarı atılmasını
sağlar.

İdrarı böbreklerden idrar
kesesine taşıyan kanaldır.

Böbrek İdrar borusu İdrar kesesi İdrar kanalı

4.
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5. tuğba, boşaltım konusu ile ilgili ödevini hazırlamak üzere internette araştırma yapıyor ve 
aşağıdaki tablolarda yer alan bilgilere ulaşıyor.

TABLO 1

Normal Koşullarda Vücuttan
Günlük Olarak Atılan Ortalama Su Miktarı 

Deri Akciğer Böbrek

500 mL 400 mL 1500 mL

TABLO 2

Normal Koşullarda Vücuda Günlük
Olarak Alınan Yaklaşık Su Miktarı 

TABLO 3

Aktif Bir Bireyin Normal Koşullarda
Yaklaşık Olarak Günlük Sıvı Gereksinimi 

İçeceklerden Besinlerden Vücutta oluşan
sudan

1300 mL 1000 mL 300 mL

Ilıman İklimde Sıcak İklimde

2000 mL – 4000 mL 8000 mL – 16000 mL 

tuğba’nın tablolardaki verilere göre görüşlerini yansıtan ifadeler aşağıda belirtilmiştir. 

Görüş I. vücudun ihtiyacı olan suyun çoğunu besinlerden elde ederiz.

tuğba’nın bu ifadesine katılıyor musunuz? açıklayalım.

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................
Görüş II. sıcak iklimde yaşayan aktif bir bireyin, normal koşullarda su ihtiyacı yaklaşık olarak 

ılıman iklimde yaşayan bir bireyden dört kat fazladır.

tuğba’nın bu ifadesine katılıyor musunuz? açıklayalım.

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................
Görüş III. normal koşullarda, bir bireyin günlük solunum ile kaybettiği su miktarı terleme ile 

kaybettiği su miktarından biraz daha fazladır. 
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tuğba’nın bu ifadesine katılıyor musunuz? açıklayalım.

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................

Görüş IV. vücuttan günlük olarak atılan su miktarına etki eden iki koşul bulunmaktadır. Bun-
lar, iklim ve beslenme biçimidir. 

tuğba’nın bu ifadesine katılıyor musunuz? açıklayalım.

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................

Boşaltım yapı ve organları modeli hazırlayalım
EV ÖDEVİ:

eski ve kullanılmayan atık malzemelerden yararlanarak boşaltım yapı ve organlarını göste-
ren kendi boşaltım modelimizi oluşturalım. oluşturduğumuz bu modeli sınıfa getirerek sınıf 
arkadaşlarımıza sunalım. 

Bu etkinlikte boşaltım organlarının benzetilmiş modeli yapılacaktır. Benzetme-
ler her zaman gerçeğiyle bire bir benzemeyebilir.
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Bu konular neden önemli?

Günlük hayatımızda oturma, kalkma, yürüme, yazı yazma ve sportif faaliyetler gibi çeşitli du-

rumlarda kuvvetlerle iç içeyiz. Kuvvetin ölçülebilir bir büyüklük olması ve bu sayede çeşitli 

durumlarda uygulanan kuvvetlerin büyüklüklerinin bilinmesi yaşamımızı kolaylaştırır. Ayrıca, 

kuvvetin bir çeşidi olan sürtünme kuvveti; günlük hayatımızda, sanayide, fen bilimleri ve tekno-

loji uygulamalarında dikkate alınmalıdır.  Bu konuların öğrenilmesi, kuvvetin etkisiyle meydana 

gelen olayların daha iyi anlaşılmasını ve yorumlanmasını sağlayacaktır.

BÖLÜMLER
 Kuvvetin Ölçülmesi
  sürtünme Kuvveti

2. ÜNİTE
KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN ÖLÇÜLMESİ
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Fotoğraftaki çocuklar halat çekme oyunu oynamaktadır. Bu 
oyunda, halatın uçlarından karşılıklı olarak tutan iki grup 
ipe asılarak birbirini çekmeye çalışır. Diğer grubu kendi ta-
rafına çekebilen oyunu kazanır. Oyunu kazanan grup, diğer 
gruba nasıl üstünlük sağlayabilir? Eğer gruplar birbirine üs-
tünlük sağlayamazsa bu durum nasıl yorumlanabilir? 

1. BÖLÜM

KUVVETİN
ÖLÇÜLMESİ

KAVRAMLAR ve TERİMLER
Kuvvet
Dinamometre
Esnek cisim
Newton

AMAÇLAR
Bu bölümde, kuvvetin ölçülebilir bir büyüklük olduğunu 
öğreneceğiz. Ayrıca yapacağımız uygulamalarla kuvvetin 
büyüklüğünü ölçecek ve ölçüm sonucunu kuvvet birimiyle 
birlikte ifade edeceğiz.
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Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi
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Kuvvet, cisimlerin hareketini etkiler. uygulanan itme 
ve çekme kuvvetlerinin etkisiyle cisimler hızlanabilir, ya-
vaşlayabilir veya cisimlerin hareket yönü değiştirilebilir. 
Ayrıca cisimlere uyguladığımız bükme, germe, sıkma ve 
vurma gibi kuvvetlerle cisimlerin şeklini değiştirebiliriz. 

Günlük hayatımızın pek çok alanında kuvvetlerle iç 
içeyiz. Bir heykeltıraş, tasarladığı heykeli oluştururken 
işlediği taşın şeklini değiştirir. Bir baklava ustası yufka 
açarken hamura, bir diş hekimi çekim esnasında dişe 
kuvvet uygular. Yine yazı yazarken kaleme bir kuvvet 
uygularız. Benzer şekilde fırtınalı bir günde şemsiyemizi 
açmaya çalışırken rüzgârın uyguladığı kuvveti hissederiz. 
topla oynanan tüm spor müsabakalarında oyuncular 
topa kuvvet uygular. Örneğin eski millî futbolcularımız-
dan metin Oktay, oynadığı bir maçta topa öyle kuvvetli 
vurmuştur ki kaleye giren top ağları delmiştir. Atılan bu 
ilginç gol futbol tarihine geçmiştir. 

Doğal kuvvetler, geçmişten günümüze dünyamızın 
şeklini değiştirmiştir ve değiştirmeye devam etmektedir. 
Akarsuların aşındırdığı yerlerde vadiler, volkanik kuvvet-
lerin etkili olduğu yerlerde dağlar, göktaşlarının çarptığı 
yerlerde ise büyük çukurlar oluşmuştur. Kuvvetin etki-
lerine çevremizden daha birçok örnek verebiliriz. Bu 
örnekler, kuvvetin cisimler üzerindeki etkilerini göster-
mektedir. Peki, kuvvetin büyüklüğü ölçülebilir mi? Kuv-
vetin büyüklüğü, kuvvetin cisimler üzerindeki hareket 
ve şekil değişikliğinden yararlanılarak ölçülebilir.

Kuvvetin büyüklüğünün ölçülmesi 
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Düşünelim tartışalım

Aşağıdaki resimleri inceleyerek hangi cisimlere kuvvet uygulandığını ve uygulanan kuvvetle-
rin büyüklüklerini tartışalım. uygulanan kuvvetleri büyükten küçüğe doğru sıralayalım. sırala-
mamızı resimlerin altında verilen boşluklara yazalım.

Uygulanan kuvvetlerin büyüklük sıralaması: 
...........................................................................................................................................

Cisimlere uygulanan kuvvetlerin büyüklüklerine nasıl karar verdiniz?

…………………………………………………………………………………………………………………………........

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

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

A-Yunus’un otomobili itmeye çalışması B-Yunus’un el arabasını sürmesi

D-Yunus’un bir kamyonu itmeye çalışmasıC-Yunus’un oyuncak kamyonu hareket ettirmesi
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Keskin ve sivri uçlu araçla-
rı kullanırken öğretmenimizden 
yardım alalım.

• 3-5 kişilik gruplar oluşturalım.

• Bir kitabı lastikle çektiğimizi düşünelim. çekme esnasında lastikte nasıl bir değişiklik olur? 
tahminlerimizi yazalım.

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................
• Şimdi kitaplardan birine paket lastiğini geçirdiğimiz ipi bağlayalım. 

• lastiği çekerek kitabın hareket etmeye başladığı anda lastiğin uzunluğunu cetvelle ölçerek 
tabloya kaydedelim.

• Aynı işlemleri iki, daha sonra üç kitap için tekrarlayalım. Her defasında lastiğin boyunu ölçüp 
uzama miktarlarını belirleyelim.

Nasıl bir yol izleyelim?

Neler gerekiyor?

• 3 adet kitap
• ip (70 - 80 cm)
• 1 adet geniş paket lastiği
• makas
• Cetvel

Etkinlik 2.1. Kuvvetlerin büyüklüklerini karşılaştırıyorum
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Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi

• tabloya bakarak kitap sayısındaki artışın lastiğin boyunu nasıl etkilediğini yorumlayalım. Ki-
tapları çekerken uyguladığımız kuvvetlerin büyüklükleriyle lastikteki uzama miktarları ara-
sında nasıl bir ilişki vardır? 

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................
• tahminlerimizle gözlemlerimiz uyumlu mu? Açıklayalım.

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................

• Yaptığımız etkinlikten yola çıkarak kuvvetin  ölçülebilirliği ile ilgili nasıl bir sonuca varabiliriz?

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................
• Bu deney, farklı araç ve gereçler kullanılarak nasıl tasarlanabilir? Açıklayalım. 

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................

Lastiğin
başlangıçtaki

boyu (cm)

Lastikteki
uzama

miktarı (cm)

Lastiğin çekilme
esnasındaki
boyu (cm)

Kitap Sayısı

1

2

3
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5. Sınıf Fen Bilimleri 2. Ünite

uygulanan kuvvetin büyüklüğünü bilmek, 
bu kuvvetin sebep olacağı etkiyi tahmin ede-
bilmemizi sağlar. Kuvvetin etkisi ile şekil değiş-
tiren, kuvvet ortadan kalktığında tekrar eski 
hâlini alan cisimlere esnek cisim denir. lastik, 
yay ve sünger esnek cisimlere örnektir. Kuvve-
tin büyüklüğü, kuvvetin esnek cisimler üze-
rindeki geçici şekil değişikliği etkisinden ya-
rarlanılarak ölçülür.

Kuvvetin büyüklüğünü ölçen araçlara 
kuvvetölçer adı verilir.  Günlük hayatta yaylı 
el kantarı olarak bilinen kuvvetölçerlerin  bi-
limsel adı dinamometre ve ölçülen kuvvetin 
birimi Newton olarak ifade edilmektedir. Di-
namometrelerin yapısında genellikle sarmal 
yaydan oluşan bir iç kısım ve silindir yapılı bir  
dış kısım bulunmaktadır. silindir yapılı dış kıs-
mın üzerinde kuvvetin büyüklüğünü göster-
mek için bir gösterge bulunur.

Kuvvetin birimi, ingiliz bilim insanı Isaac 
newton’un bilime yaptığı katkılardan dolayı 
“newton” olarak adlandırılmıştır. newton 
birimi, kısaca “n” harfi ile gösterilir. Bu ge-
lenek, daha başka birçok büyüklüğün birimi 
için de geçerlidir. Hatta, ileride bilime katkı 
sağlayacağınız bir deney, bir konu, bir büyük-
lük veya bir birim sizin adınızla veya soyadı-
nızla anılabilir.

Elle tutulan
kulp kısmı

Dinamometre ve
kuvvetin ölçülmesi

Sarmal yay

Gösterge

Silindir yapılı
dış kısım

Kuvvetölçer: Dinamometre
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Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi

Dinamometrelerin yapımında esnek cisimler kullanı-
lır. Dinamometrelerin en yaygını sarmal yaylı olanlarıdır. 
Bu tür dinamometrelerde uygulanan kuvvetin etkisiyle 
dinamometrenin yayı gerilir ve yayın boyu uzar. Yayın 
uzaması sonucu dinamometre üzerinde okunan değer, 
uygulanan kuvvetin büyüklüğünü verir. 

teknolojinin gelişmesiyle birlikte  dinamometreler-
deki çeşitlilik de artmıştır.

Yaygın olarak kullanılan 
dinamometreler

Farklı bir dinamometre 
örneği

Dijital ve analog göstergeli 
dinamometreler

sarmal yay dışındaki esnek cisimlerle de çeşitli dinamometreler tasarlanabilir.  

Büyüklüğü ölçülecek
olan kuvvet

Esnek cisim

Cetvel

Büyüklüğü ölçülecek
olan kuvvet

Lastik

Destek
çubukları

Cetvel
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5. Sınıf Fen Bilimleri 2. Ünite

Örümceklerin ağ yapmak için ürettikleri ipeksi 
ipliklerin aynı kalınlıktaki çelikten yaklaşık olarak 
beş kat daha sağlam ve esnek yapıda olduğunu bi-
liyor muydunuz? Bu iplikler, kendi uzunluklarının 

dört katı kadar esneyebilmektedir.

Bilgi dağarcığım

uygulanan kuvvet ne kadar büyük olursa dinamomet-
redeki yayın uzama miktarı da o kadar büyük olur. Dina-
mometrenin ölçebileceği en büyük kuvvet değeri; kulla-
nılan sarmal yayın cinsine, kalınlığına ve boyuna bağlıdır. 
Bu değer, dinamometrelerin gösterge kısmında belirtilir. 
Bir dinamometre ile dinamometrenin en fazla ölçebilece-
ği kuvvetten daha büyük bir kuvveti ölçmeye çalışırsak ya-
yın esneklik özelliği bozulur ve yay eski hâline dönemez. 

Siz olsanız…
nasıl bir dinamometre tasarlarsınız? tasarladığımız dinamometreyi aşağıdaki boşluğa 

çizelim.

esneklik sınırı aşılmış ve özelliğini 
kaybetmiş sarmal yaylar.
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Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi

• 3-5 kişilik gruplar oluşturalım.
• Dinamometreyi inceleyerek dinamometrenin en fazla kaç newton’luk kuvvet ölçeceğini 

tabloya kaydedelim.
• sırasıyla silgi, kalem kutusu ve defterimizi dinamometreye takıp dinamometreyi kaldıralım. 

uyguladığımız kuvveti belirleyerek değerleri tabloya kaydedelim.

Nasıl bir yol izleyelim?

Dinamometrenin 
ölçebileceği 

en büyük kuvvet değeri

..........   N 

Cisim

Silgi

Kalem kutusu

Defter

Ölçülen kuvvetin
 büyüklüğü (N)

• elimizdeki dinamometre ile her kuvvetin büyüklüğünü ölçebilir miyiz? neden?

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................

Neler gerekiyor?

• Dinamometre
• silgi
• Kalem kutusu
• Defter
• çanta

Etkinlik 2.2. Dinamometre kullanarak kuvveti ölçüyorum
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5. Sınıf Fen Bilimleri 2. Ünite

Aşağıdaki tabloyu inceleyelim ve öğretmenimizin vereceği dinamometre ile ölçebileceğimiz 
kuvvetleri belirleyelim. Bu koşulu sağlayan eşyalar için (✓) işaretini koyalım.

Su şişesi (500 mL) kaldırılırken
uygulanan kuvveti ölçmede

Masa çekilirken  uygulanan
kuvveti ölçmede

Çanta  kaldırılırken uygulanan
kuvveti ölçmede

Ayakkabı çekilirken uygulanan
kuvveti ölçmede

Düşünelim tartışalım
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Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi

Ev ödevi: Dinamometre yapalım

• Fon kartonunu (ya da oluklu mukavvayı) silindir mukavva-
nın üzerini kaplayacak şekilde keselim. Kartonu mukavva-
nın üzerine yapıştıralım.

• Draje kutusunun plastik kapağını çıkaralım. Alt kısmında 
bulunan daire şeklindeki tabanı da çıkaralım. Bu tabanın 
ortasına saç tokasının kancasını geçirelim.

• silindir mukavvanın bir tabanı için daire şeklinde mukav-
va keselim. Bir yüzünü renkli kartonla kaplayalım. tokanın 
diğer kancasını kestiğimiz parçanın tam ortasından geçire-
lim. (Kancayı geçirirken zorlanırsanız mukavvanın ortasına 
bir toplu iğne ile delik açıp daha sonra kancayı geçirebilir-
siniz.)

 Saç tokasının kancaları elimize 
zarar verebilir. Bu nedenle kancaları 
bükerken bir büyüğümüzden yardım 
isteyelim.

Neler gerekiyor?

• Oluklu mukavva ya da fon kartonu
• mukavva
• Kancalı lastik saç tokası
• silindirik yapıda draje şeker kutusu
• silindir mukavva
• Anahtarlık halkası
• Yapıştırıcı
• makas
• Kalem
• Cetvel

Nasıl bir yol izleyelim?
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5. Sınıf Fen Bilimleri 2. Ünite

• Draje kutusunun üzerini kaplayacak büyüklükte kâğıt kese-
lim. Kâğıdın üzerine cetvel yardımıyla eşit aralıklarla yatay 
çizgiler çizelim. Her bir çizgiyi numaralar yazarak ölçeklen-
direlim. Ölçeklendirdiğimiz kâğıdı kutunun üzerine yapıştı-
ralım.

• saç tokasını draje kutusunun içine yerleştirelim.

• Draje kutusunu da  silindir mukavvanın içine yerleştirip  
daire şeklindeki mukavvayı silindir mukavvaya yapıştıralım. 

• mukavvanın üst kısmında kalan kancaya anahtar halkasını 
geçirelim ve bir büyüğümüzden yardım alarak kancayı bü-
kelim.

• mukavvaların birleşme yerine kartondan şerit kesip yapış-
tıralım. 

• Altta bulunan kancanın kaymaması için kancanın çıktığı 
yere yapıştırıcı sürelim ve kancayı sabitleyelim. Dinamo-
metremiz artık kuvvet ölçümü için hazırdır.



81

Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi

Bir bilim insanını tanıyalım: Isaac Newton (1642-1727)

Bilim tarihinin en çok iz bırakan insanlarından biri olarak 
kabul edilen newton, 1642 yılında ingiltere’de çiftçi bir aile-
nin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Henüz çocuk yaştayken 
yel değirmeni, su saati ve güneş saati gibi ağaçtan modeller 
yapmaya başladı.

newton üstün öğrenme yeteneğini aldığı eğitimle birleş-
tirerek fizik alanında bilime önemli katkılarda bulunmuştur. 
newton Yasaları yaklaşık 300 yıl boyunca bilim dünyasına 
egemen olmuştur. Hâlen birçok olay newton Yasaları ile 
açıklanabilmektedir.  Ancak bazı konuların açıklanmasında, 
yapmış olduğu deneysel çalışmalara dayalı olarak öne sür-
düğü görüşler yetersiz kalmıştır. Böyle olmasına rağmen, 
newton’un bilime yapmış olduğu katkılar o dönemde mut-
lak doğru olarak algılanmıştır. Oysa bilimsel bilgiler yapılacak 
olan yeni araştırmalar sonucunda zamanla değişebilir. Bu ne-
denle kaynağı ne olursa olsun, bilimsel bilgiye şüpheci ve sorgulayıcı bir gözle bakmalıyız. 

newton, etrafını sürekli gözlemleyen yapısı ile daha çocukken bile dikkatleri üzerine çekmiş-
tir. Başarısını, bilimsel bir probleme çözüm ararken yoğun ve sürekli bir şekilde düşünebilme 
ve deney yapma becerisi ile açıklamıştır. newton, 1727 yılında hayata gözlerini yumdu. Fizik 
bilimine yaptığı katkılardan dolayı kuvvet birimine Isaac newton’un soyadı verilmiştir.

Bilim insanları, doğaya farklı bakış açılarıyla etrafımızda meydana gelen olayların bilimsel  
bir açıklamasının olduğunu ortaya koymuşlardır. ülkeler bilime ve bilim insanına verdikleri 
önemle  gelişmelerini sürdürebilirler. 

newton’dan önce ibn-i sinâ da kuvvetle ilgili ko-
nularda çalışmış ve fen bilimlerine birçok katkıda 
bulunmuştur. Buradan da anlaşılacağı üzere, bi-
limsel bilgiler sadece belirli kültürler tarafından 

oluşturulmuş değildir. Bilimsel bilgilere zaman içerisinde farklı 
milletlerden bilim insanları katkı sağlamıştır.

Bilgi dağarcığım
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5. Sınıf Fen Bilimleri 2. Ünite

1. “Dün sabah saatlerinde, fen laboratuvarında bulunan bütün di-
namometreler fen hastanesine kaldırıldı. Bu durum diğer laboratuvar 
malzemeleri arasında panik yaşanmasına yol açtı. salgın hastalık en-
dişesi taşıyan malzemeler, hastaneden yapılan açıklama ile rahat bir 
nefes aldı. Hastane yönetimi, endişelenecek bir durumun olmadığını 
sadece rutin bir kontrol yapıldığını bildirdi. Açıklamada dinamomet-
relerin gayet sağlıklı oldukları belirtilerek öğrencilere teşekkür edildi. 
Yapılan açıklamanın ardından dinamometreler tekrar laboratuvara ge-
tirildi.”

Bu hayal ürünü haber doğrultusunda aşağıdaki soruları cevaplandı-
ralım.

Neler öğrendik?

Birimi Newton’dur.

KUVVET

Dinamometre

Kuvvetin
büyüklüğünü
ölçer.

Ölçülebilir
bir büyüklüktür.

Cisimlerin esneklik
özelliğinden
yararlanılarak
yapılmıştır.

Öğrendiklerimizi değerlendirelim
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Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi

2. Şekildeki dinamometreler özdeştir. Bu dinamometrelere farklı cisimler takılmış ve uygu-
lanan kuvvetler şekilde görüldüğü gibi ölçülmüştür. ilk dinamometrede okunan değer 6 n ol-
duğuna göre diğer dinamometrelerde okunan değerler kaç n olmalıdır? vereceğimiz yanıtları 
ilgili kutucuklara yazalım.

A) Dinamometrelerin hastaneye kaldırılma sebebi ne olabilir?

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

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

B) Hastane yönetimi öğrencilere neden teşekkür etmiş olabilir?

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

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

C) Dinamometreleri kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

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

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

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

.............
.............
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5. Sınıf Fen Bilimleri 2. Ünite

3. Kuvvetlerin büyüklüğünü ölçmek isteyen Ayşe, dinamometrenin ucuna farklı büyüklükte 
cisimler takmış ve dinamometredeki uzama miktarlarını kaydetmiştir. Bu verilere göre kuvvet 
ile uzama miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren sütun grafiğini oluşturalım.

1. Cisim 10 10

2. Cisim 20 20

3. Cisim 30 30

Cisim Kuvvetin büyüklüğü (N) Uzama miktarı (cm)

Uzama miktarı (cm)

Kuvvet (N)
10

10

20

30

40

50

20 30 40 50
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Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi

4. Aşağıda, öğretmen ve öğrenciler arasında geçen konuşmalarda öğretmenin sorusu hangi 
öğrenci ya da öğrenciler tarafından doğru cevaplandırılmıştır?

A) Yalnız Yunus   B) tuğba ve Yunus   C) Beyza ve Yunus   D) tuğba, Beyza ve Yunus

Cevabımızın nedenini açıklayalım.

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

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

Çocuklar, dinamometrelerin
yapısında neden esnek

cisimler kullanılır?

Kuvvetin etkisi ile şekil
değiştirip tekrar eski

hâline dönebildiği için
öğretmenim.

Esnek cisimler uygulanan
kuvvetlere karşı daha
dayanıklı olduğu için

olabilir mi öğretmenim?

Esnek cisimlerle yapılan
dinamometreler daha

estetik göründüğü
için olabilir mi?

Yunus

Beyza

Öğretmen

Tuğba
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5. Sınıf Fen Bilimleri 2. Ünite

5. Yunus, tuğba ve Beyza aşağıda resimleri verilen kalem, içi dolu çanta, defter ve kitap-
tan oluşan eşyalardan ikisini seçerler. Daha sonra her biri, seçtiği her iki eşyayı ayrı ayrı dina-
mometreye takıp kuvvetin büyüklüklerini ölçer. son olarak her ölçümde elde edilen kuvvet 
büyüklüklerinin değerlerini gösteren sütun grafiği çizerler. Grafikleri inceleyerek Yunus, tuğba 
ve Beyza’nın birinci ve ikinci ölçümlerinde hangi eşyaları  kullandıklarını belirleyerek verilen 
tabloya yazalım. 

Yunus

Tuğba

Beyza

1. ölçümde kullanılan eşya 2. ölçümde kullanılan eşya

Yunus’un Grafiği

8

10

12

14

16

6

4

2

0

Kuvvet (N)

8

10

12

14

16

6

4

2

0

1.Ölçüm 2.Ölçüm 1.Ölçüm 2.Ölçüm

Kuvvet (N)

8

10

12

14

16

6

4

2

0

Kuvvet (N)

Tuğba’nın Grafiği Beyza’nın Grafiği

1.Ölçüm 2.Ölçüm
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Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi

6. Dinamometre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kuvvetin büyüklüğünü ölçmeye yarar
B) sınırlı bir aralıkta ölçüm yapar
C) Cisimlerin esneklik özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır
D) Dinamometrede ölçülen kuvvetin birimi kilogramdır

Cevabımızın nedenini açıklayalım.

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

...........................................................................................................................................
7. Beyza, aşağıdaki resimlerde görüldüğü gibi kuvvetin etkilerini gözlemlemek için çeşitli 

etkinlikler yapmaktadır. 

Beyza, kuvvetin hangi etkinlik veya etkinliklerdeki etkisinden yararlanarak bir dinamo-
metre tasarlayabilir?

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

...........................................................................................................................................
Cevabımızın nedenini açıklayalım.

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

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

Kapının kolunu çevirmesi
lastiği çekmesi

süngeri sıkması sandalyeyi hareket ettirmesi
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5. Sınıf Fen Bilimleri 2. Ünite

Ülkemizde ilk olarak Seydişehir-Akşehir otoyoluna daha sonra da 
Pozantı-Tarsus otoyoluna “kaçış rampası“ yapıldı. Yıllarca otoyol-
ların birçok araçtaki fren arızaları nedeniyle ölümlü kazaların mey-
dana geldiği bölümlerine yapılan kaçış rampaları birçok kazayı 
önledi. Kum, çakıl veya mıcır havuzundan oluşan kaçış rampaları, 
genellikle 7 metre genişliğinde ve 180 ile 340 metre uzunluğunda 
inşa edilmektedir. Peki, sizce bu uygulamada rampa yolunun kum, 
çakıl veya mıcırdan oluşmasının sebebi ne olabilir? Bu rampalarda 
kumlu, çakıllı ve mıcırlı yol nasıl bir etki sağlamaktadır? Bu etkiye 
günlük hayattan başka örnekler verilebilir mi? 

2. BÖLÜM

SÜRTÜNME
KUVVETİ

KAVRAMLAR ve TERİMLER
Sürtünme kuvveti
Pürüzlü yüzey 
Kaygan yüzey 
Hava direnci
Su direnci

AMAÇLAR
Bu bölümde, sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda hareket 
üzerindeki etkilerini keşfedecek ve sürtünme kuvvetinin günlük 
hayattaki uygulamalarını öğreneceğiz.
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Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi
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5. Sınıf Fen Bilimleri 2. Ünite

Yerde hareket eden top bir süre sonra yavaşlar ve durur. Bu 
duruma topla yüzey arasında oluşan sürtünme kuvveti sebep ol-
maktadır. Oyuncak arabamızı itip bıraktığımızda araba bir süre 
sonra duracaktır. Bu durum sürtünme kuvvetiyle açıklanabilir. 
Aynı şekilde salıncakta sallanan bir çocuğun bir süre sonra hare-
ketsiz kalmasının sebebi yine sürtünme kuvvetidir. ilk insanların 
kibrit ya da çakmak olmadan odun parçalarını birbirine sürterek 
ateş yakmaları da sürtünme kuvvetinin bir sonucudur.

Pürüzlü bir yüzey üzerinde bir cismi hareket ettirdiğimizde 
yüzeyde bulunan tümsekler ve çukurlar hareket eden cisimde 
bulunan tümsek ve çukurlarla iç içe geçer. tümsek ve çukurların 
iç içe geçmesi ise cismin hareketini zorlaştırır ve cismi yavaşlatır. 
Bazen bu iç içe geçmeler o kadar çok olur ki kuvvet uygulanma-
sına rağmen cisim hareket edemez. çoğu zaman bu tümsek ve 
çukurları çıplak gözle ayırt etmemiz zordur. Bu tür yüzeyleri bir 
büyüteç ya da mikroskop yardımıyla daha net görebiliriz. Kay-
gan olduğunu düşündüğümüz bir kâğıt yüzeyi mikroskop altında 
incelenirse kâğıt  yüzeyinde çok sayıda tümsek ve çukurlar göz-
lenecektir. Bu nedenle tamamen pürüzsüz bir yüzeyden söz ede-
meyiz; dolayısıyla “pürüzsüz yüzey” yerine “az pürüzlü yüzey” 
ifadesini kullanmak daha doğrudur.

Cisimlere uygulanan kuvvetler her zaman onların hareket 
etmelerini, yavaşlama veya hızlanma gibi farklı hareketler yap-
malarını sağlamaz. Bazı kuvvetler cisimlerin hareket etmelerini 
engeller veya zorlaştırır. Hareketi engelleyici ya da zorlaştırıcı bu 
etki, hem cismin hem de cismin temas ettiği yüzeyin özelliğinden 
kaynaklanabilir. çünkü bu durumda cisim, temas ettiği yüzey ile 
etkileşim içindedir. Pürüzlü yüzeylerde cismin hareketi zorlaşır-
ken, pürüzleri az olan kaygan yüzeylerde ise cismin hareketi kolaylaşır. Örneğin buzlu bir zemin-
de kaymak kolayken, toprak bir zeminde kaymak oldukça zordur.

Cisimle yüzey arasında oluşan ve cismin hareketini zorlaştıran ya da engelleyen kuvvete 
sürtünme kuvveti denir. sürtünme kuvveti, birbirine temas eden yüzeyler arasında cismin ha-
reketini sağlayan kuvvete ters yönde oluşur.

Sürtünme kuvveti  
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 Kancalar elimize batabilir. 
Kancaları takoza takarken öğretme-
nimizden yardım alalım.

• 3 - 5 kişilik gruplar oluşturalım.
• ucuna dinamometre taktığımız takozu sırasıyla sıra, zımpara kâğıdı ve yağlı kâğıt yüzeyi üze-

rine koyup çektiğimizi düşünelim. takozu bu yüzeylerde harekete geçirebilecek kuvvetlerin 
büyüklüklerini küçükten büyüğe doğru tahmini olarak sıralayalım. Bu sıralamayı yaparken 
yüzeylerin özelliklerini dikkate alalım.

1) ……………………….............. 2) ……………………….............. 3) ………………………..............

………………………………………………………………….................………………………………............

Neler gerekiyor?

• 1 adet tahta takoz
• 3 n kapasiteli dinamometre
• 1 adet kanca
• Yağlı kâğıt
• ip (25-30 cm)
• 2 adet zımpara kâğıdı
• izole bant

Nasıl bir yol izleyelim?

• Girinti ve çıkıntı fazladır. Bu durum
hareketi zorlaştırır.
• Bu yüzeylere uzaktan bakılınca
pürüzsüzmüş gibi görülür.

• Girinti ve çıkıntı daha azdır. Bu durum

hareketi kolaylaştırır.

• Mikroskop altında bakıldığında bu

yüzeylerin pürüzlü olduğu görülür.

Pürüzlü yüzeylerde Kaygan (az pürüzlü) yüzeylerde

Etkinlik 2.3. Pürüzlü ve kaygan (az pürüzlü) yüzeylerde sürtünme kuvveti 
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• ucuna dinamometre taktığımız takozu sırasıyla sıra, zımpara kâğıdı ve yağlı kâğıt yüzeyi üze-
rine koyalım. Her bir yüzey için takozu bu yüzeylerde harekete geçiren kuvvetlerin büyük-
lüklerini dinamometre kullanarak ölçelim ve dinamometrede okuduğumuz değerleri tablo-
ya kaydedelim. 

• Dinamometrede okuduğumuz değerleri küçükten büyüğe doğru sıralayarak deney öncesin-
de yaptığımız tahminlerimizle karşılaştıralım.

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................

• Yaptığımız bu deneyden yola çıkarak, dinamometrelerde okuduğumuz değerlerle sürtünme 
kuvvetinin büyüklükleri arasında nasıl bir ilişki kurabiliriz? Açıklayalım.

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................

Zemin cinsi

Sıra yüzeyi

Zımpara yüzeyi

Yağlı kâğıt yüzeyi

Dinamometrede okunan değer (N)
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Bilimsel bilginin elde edilmesinde birden fazla yol ve yöntem kullanılabilir. Örneğin aynı araç 
ve gereçlerle üç farklı zeminden oluşan bir eğik düzlem üzerinde, aynı noktadan bırakılan ka-
lem kutusunun hareketini gözlemleyerek benzer bir sonuca ulaşabiliriz.

sürtünme kuvveti günlük yaşamımız için her zaman hareketi zorlaştırıcı veya engelleyici bir 
kuvvet değildir. Bazı olayları gerçekleştirmek veya işleri yapmak için sürtünme kuvvetine ihti-
yacımız vardır. Kırmızı ışıkta otomobilimizi durdurmak veya bisikletimizi yavaşlatmak için frene 
basarız. Fren yaparak tekerlek ile fren pabuçları arasındaki sürtünme kuvvetini artırırız ve gü-
venli bir şekilde aracımızı durdururuz.

Kışın araba lastiklerine takılan 
zincirler, lastiğin yola temas eden 
yüzeyini daha pürüzlü bir hâle ge-
tirir. Böylece buzlu ve karlı yollar-
da arabaların kayması engellenmiş 
olur.
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Islak yüzeylerde ve merdivenlerde kullanılan 
kaydırmaz bantlar pürüzlü yüzeyleri ile sürtün-
meyi artırdığı için kayma nedeniyle yaşanabilecek 
olası kazaları önler. Kaleci eldivenlerinin iç yüzeyi 
topu daha iyi tutabilmek için pürüzlü yapıdadır.

Fren arızaları nedeniyle kazaların meydana geldiği eğimli karayollarında yapılan kaçış ram-
paları, kazaları önleyici bir rol oynamaktadır. Kaçış rampalarında bulunan kum, çakıl ve mıcırlar 
sürtünme kuvveti nedeniyle aracın durmasını sağlamaktadır.

sürtünme kuvveti sayesinde  yürüyebilir, yazı yazabilir, cisimleri tutabilir ve daha pek çok 
şeyi yapabiliriz. sürtünme kuvveti olmasaydı bunları yapamazdık. 

Günlük yaşantımızda sürtünmenin artmasını istediği-
miz durumlar olduğu gibi azalmasını istediğimiz durumlar 
da vardır. Örneğin halterciler halteri kaldırmadan önce el-
lerine toz sürerler. sizce bunun sebebi ne olabilir?



95

Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi

makineler çalışırken içlerindeki hareketli parçalar bir-
birine sürtünür ve zamanla aşınır. Bunu önlemek için bir-
birine temas eden parçalar yağlanarak sürtünme kuvveti 
azaltılmış olur.

ülkemizde düzenlenen geleneksel yağlı güreş müsa-
bakalarında güreşçiler vücutlarına zeytinyağı sürerler. 
Güreşçilerin yağ nedeniyle birbirlerini tutmaları zorlaş-
tığından yağlı güreş, büyük güç ve ustalık gerektiren bir 
ata sporumuzdur.

Fatih sultan mehmet, istanbul’un fethi sırasında yol-
lara yağlanmış tomruk ve kalaslar döşetip gemilerle top-
rak arasındaki sürtünme kuvvetini azaltıp Osmanlı do-
nanmasındaki gemileri karadan denize indirmiştir.

Kayak,  buz pateni ve kaykay, az pürüzlü (kaygan) yüzeylerde yapılan sporlardır. Bu spor-
larda oyuncuların giydikleri ayakkabılar ve kullandıkları kayakların da yüzeylerinin kaygan (az 
pürüzlü) olması dikkatinizi çekti mi? Ayrıca sporcular kayak takımlarına ve kaykaylarına mum 
sürerler. Kayakçıların ya da patencilerin kayak takımlarına veya patenlerine mum sürmeleriyle 
sürtünme kuvveti arasında nasıl bir ilişki vardır?
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1. Yandaki resimleri yorumlayalım. Sincap
ve kedinin düşmeden yüzeye tutunabilmesini
nasıl açıklarsınız?  Tırmanılan yüzey duvar 
veya ağaç yerine cam olsaydı neler olurdu? Neden?

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Kapı ve pencerelerimizin menteşelerinin zamanla aşınarak çalışamaz hâle geldiğini görmü-
şüzdür. Ayakkabımızın tabanı ayakkabımızı kullandıkça aşınır ve eskir. Benzer şekilde bisikleti-
mizin fren pabuçlarının fren yaptıkça aşındığını ve inceldiğini fark etmişsinizdir. tüm bu olayla-
rın sürtünme kuvveti ile bir ilgisi olabilir mi?

Kapı ve pencere menteşelerine açılıp kapanma esnasındaki aşınmayı azaltmak için makine 
yağı sürülür. Bisikletimizin zincirine dokunduğumuzda elimize yağ bulaşır. Otomobillerin mo-
torlarının içerisine motor yağı konularak motorun parçalarındaki aşınmalar azaltılmaya çalışılır. 
Alınan tüm bu önlemler sürtünme kuvvetini azaltmak içindir.

Düşünelim tartışalım

Gözyaşı, göz ile göz kapağı arasında nemlendirici gö-
revi görür. Bu nemlenme sayesinde, göz ile göz ka-
pağı arasındaki hareket nedeniyle oluşan sürtünme 
kuvveti azalır. Böylece gözün ve göz kapağının aşınarak 

zarar görmesi ve bunların birbirine yapışması engellenmiş olur.

Bilgi dağarcığım



97

Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi

2. Aşağıdaki resimlerden yararlanarak sürtünme kuvvetinin büyüklüğü ile hareket ara-
sında ilişki kurmaya çalışalım. sorulara cevap verelim.

2. 1. 

Hangi olaylarda sürtünme kuvvetinin varlığı hareketimizi kolaylaştırır? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Hangi olaylarda sürtünme kuvvetinin varlığı hareketimizi zorlaştırır? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

4. 
5. 

6. 7. 

3. 
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Araştıralım ve Paylaşalım

Uzun mesafeli uçuşlarda uçakların 10 000-15 000 m yüksekten 
uçmalarının bir nedeni de yakıt tüketimini azaltmaktır. Bu durum nasıl 
açıklanabilir? Araştıralım.

Havada hareket eden bir cisimle hava arasında hava direnci veya hava sürtünmesi adı veri-
len bir sürtünme kuvveti söz konusudur.  Bu tür durumlarda cismin havayla temas eden yüzeyi-
nin büyük olması sürtünme kuvvetini artırır. Havayla cisimler arasında oluşan bu kuvvet, cismin 
hareketini zorlaştırır.

Örneğin fotoğraftaki paraşütün yüzey alanının geniş olması daha fazla havayla etkileşme-
sini sağlar. Böylece paraşütçü daha yavaş ve güvenli bir şekilde yere iner. salıncakta sallanan 
bir çocuğun bir süre sonra hareketsiz kalmasının nedeni de çocukla hava arasındaki sürtünme 
kuvvetidir.  Hayvanların vücut şekilleri sürtünme kuvvetini azaltacak şekilde vücut yapılarına 
sahiptir. çeşitli hayvanların vücut yapıları model alınarak hava ve kara taşıtlarında özel tasarım-
lar yapılmıştır. 

Hava ortamında sürtünme kuvveti
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Dikiş iğnesini kullanırken 
öğretmenimizden yardım alalım.

• 3-5 kişilik gruplar oluşturalım.
• naylon poşetten kare şeklinde aynı büyüklükte  iki parça 

keselim.
• Her bir parçanın kenar kısmına yakın bir yerden bir dikiş 

iğnesi yardımıyla eşit uzunlukta ip geçirelim.
• naylon parçalardan birinin ipini çok, diğerini ise daha az çe-

kerek büzelim.
• Her ikisini de aynı yükseklikten yere bıraktığımızda hangi-

sinin daha kısa sürede düşeceğini tahmin edelim. tahmini-
mizi nedenleriyle birlikte yazalım.

…………………………………………......................................

…………………………………………......................................

• Hazırladığımız naylon parçalarını aynı yükseklikten bırakalım. ne gözlemledik?

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

...........................................................................................................................................
• tahminlerimizle gözlemlerimizi karşılaştıralım ve grup arkadaşlarımızla birlikte deneyin so-

nucu ile ilgili ortak bir fikre ulaşmaya çalışalım.

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

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

Neler gerekiyor?

• naylon poşet
• makas
• Dikiş iğnesi
• ip (150-200 cm)

Nasıl bir yol izleyelim?

Etkinlik 2.4. Havada sürtünme
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Hava gibi su da cisimlerin hareketini engelleyici bir etki gösterir. Bu durumda su ile su içeri-
sinde bulunan cisimlerin yüzeyleri arasında hareketi zorlaştırıcı bir kuvvet söz konusudur. Olu-
şan bu hareketi zorlaştırıcı ya da engelleyici etkiye su direnci ya da su sürtünmesi adı verilir. Bu 
durum sadece suya özgü bir durum değil tüm sıvılar için geçerlidir.

suda yaşayan hayvanların vücut şekilleri sürtünme kuvvetini azaltacak şekildedir. Örneğin 
balıkların vücut şekilleri ve kaygan pulları sürtünme kuvvetini azaltır.

Gemilerin ön kısımlarının “v” şeklinde tasarlanması, sürtünme kuvvetini azaltmak içindir. 
Dalgıçlar, su altında sürtünme kuvvetini azaltmak için özel tasarlanmış dalış kıyafetleri giyerler. 
sürat tekneleri, daha hızlı gidebilmek için hem hava hem de su ile arasındaki sürtünme kuvveti 
en az olacak şekilde tasarlanır.

Sıvı ortamda sürtünme kuvveti



101

Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi

• çay kaşığını, boş bir bardağın içerisinde şeker karıştırıyormuş gibi hareket ettirelim.

• Daha sonra bardağa su dolduralım ve çay kaşığını aynı şekilde hareket ettirelim.

• ne gözlemledik? Hangi durumda kaşığı hareket ettirmek daha kolay oldu? Gözlemlerimizi 
nedenleriyle birlikte yazalım.

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

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

• Şimdi de biri su dolu diğeri boş iki adet pet şişeyi hazır-
layalım.

• Özdeş bilyeleri, yandaki resimdeki gibi aynı anda ve aynı 
yükseklikten pet şişenin içine bırakalım. Hangisinin daha 
önce düştüğünü gözlemleyelim. Gözlem sonucunu ne-
denleriyle birlikte yazalım.

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

...........................................................................................................................................
• Yaptığımız her iki etkinliğin sonunda nasıl bir genel sonuca varabiliriz? Açıklayalım.

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

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

Neler gerekiyor?

• 1 adet cam bardak
• 1 adet çay kaşığı
• 1 litre su
• 2 adet özdeş cam bilye 
• 2 adet özdeş pet şişe

Nasıl bir yol izleyelim?

Etkinlik 2.5. Sıvılarda sürtünme
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Biraz da gülelim

nasrettin Hoca bir gün akşam yemeği için et alıp evine götürmüş. eşine: “Hanım, akşama 
bunları güzelce pişirip yiyelim.” demiş. eşi, eti yahni yapmak için ocağa koymuş ve sohbet 
etmek için komşusuna gitmiş. uzayan sohbetin arasında birden ocaktaki yemeği hatırla-
mış. Hemen telaşla eve dönmüş. Bir de ne görsün, tenceredeki yahni ocakta fazla kaldığı 
için kömür gibi olmuş… Bu duruma çok üzülmüş ve nasrettin Hoca’ya ne cevap vereceğini 
düşünmeye başlamış. Akşam Hoca kapıdan girer girmez: “Hanım, karnım da çok acıktı, ye-
meğimiz hazırsa sofrayı kuralım da yahniyi yiyelim.” demiş. nasrettin Hoca’nın eşi telaşla: 
“Hoca efendi, aldığın eti kedi yedi.” diye bir yalan uydurmuş. Hoca, durumdan şüphelenmiş 
ve “Gel pisi, pisi pisi…” diyerek kediyi çağırmış. Kedinin dinamometreye uyguladığı kuvvetin 
büyüklüğünü ölçmüş ve hanımına: “Hanım söyle bakalım. “ demiş. “Getirdiğim et 20 new-
ton geliyordu. Kedi de 20 newton geliyor. eğer bu kediyse aldığım et nerede? Yok, bu etse 
bizim kedi nerede?”

Günümüzün ve geleceğin gözde mesleği: Tasarımcılık
tasarımcılık günümüzün gözde mesleklerinden biridir. tasarımcılar, sür-
tünme kuvvetinin etkilerini azaltmak için düşünceler geliştirir.  Örneğin 
denizaltıların ve gemilerin sularda sürtünme kuvvetinden en az şekilde 

etkilenmesi için mühendisler çalışma yaparak daha uygun tasarımları ortaya koymaya 
çalışırlar. Bu amaçla gemi mühendisleri, tasarım mühendisleri, grafik tasarımcıları, 
makine mühendisleri ve makine ressamları bilimsel bilgileri kullanarak en iyi tasarım-
larını geliştirmek isterler. Yine uçakların da hava direncinden en az şekilde etkilenme-
si için uçak mühendisleri farklı uçak tasarımları oluştururlar.

İlgili meslekleri tanıyalım:
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Neler öğrendik?

SÜRTÜNME
KUVVETİ

Bir kuvvet
çeşididir.

Birbirine
temas eden

tüm yüzeylerde
oluşur.

Cismin
hareketini
zorlaştırır.

Çeşitli
uygulamalarla

artırılıp
azaltılabilir.
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Öğrendiklerimizi değerlendirelim

1. Aşağıdaki görselleri inceleyelim. Her bir görselle ilgili sürtünme kuvvetinin artma ve azal-
ma durumunu belirleyerek (✓) işareti koyalım.

Sürtünme
kuvveti

artar.

Araçlarda kar
lastiklerinin
kullanılması

Bisiklet
zincirinin

yağlanması

Suya ellerin
birleştirilerek

atlanması

Jet uçaklarının
durdurulmasında

paraşütün
kullanılması

Sürtünme
kuvveti
azalır.

2. Japonya’da geliştirilen “maglev” adı verilen bir trende tekerlek bulunmamaktadır. tren 
çok güçlü mıknatıslarla raylardan bir miktar yukarı doğru kaldırılmaktadır. sürtünme kuvvetiyle 
ilgili öğrendiklerimizi dikkate alarak bu durumun trenin hareketi üzerindeki etkisini nasıl açık-
larız?

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................
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I

Sürtünme Kuvveti (N)

10

0

20

30

40

50

Durum
II

Grafikte sürtünme kuvveti birinci ve ikinci durumda nasıl değişmiştir? 

………………………………………………………………………………………………………….......................….

.……………………………………………………………………………………………….....................................
sürtünme kuvvetinin değişebileceği iki duruma örnek veriniz.

………………………………………………………………………………………………………….......................….

.……………………………………………………………………………………………….....................................

4. Son dakika haberi: Sürtünmesiz bir dünya mı sürtünmeli bir dünya mı?

sabah uyandığınızda bütün televizyon kanallarında son dakika haberi olarak aşağıdaki habe-
rin verildiğini düşünelim: “Bilim insanları yaptığı açıklamada gece yarısından itibaren dünyanın 
sürtünmesiz hâle geldiğini açıkladılar ve bu sürtünmesiz ortamın ne kadar süreceğinin bilinme-
diğini belirttiler. ”

Güne sürtünmesiz bir dünyada uyandığımızda nelerin olmasını bekleriz? Günlük hayatımız-
da hangi işleri yapmamız daha kolay, hangilerini yapmamız daha zor olurdu? Örnekler verelim.

Kolaylaşan işler:
………………………………………………………………………………………………………….......................….
.……………………………………………………………………………………………….....................................

Zorlaşan işler:
………………………………………………………………………………………………………….......................…..
……………………………………………………………………………..………………….....................................

3. Aşağıdaki grafikte, iki farklı durum için sürtünme kuvvetindeki değişim gösterilmektedir. 
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5. Beyza ve Ali, aşağıdaki zeminlerden iki tanesini kullanarak aynı eğime sahip yollar oluştu-
ruyorlar. Hazırladıkları eğimli yollardan özdeş oyuncak arabaları bırakıp, arabaların gittiği me-
safeleri ölçerek sütun grafiği çiziyorlar. Grafikleri inceleyerek etkinliklerinde hangi zeminlerin 
kullanıdığını belirleyelim ve aşağıdaki tabloya yazalım.

      toprak Zemin  taşlı Zemin    Cam Zemin  mukavva Zemin

Beyza

1. Zemin 2. Zemin

Ali

20

25

30

35

40

45

50

15

10

5

0
1. Zemin 2. Zemin

Beyza’nın grafiği Ali’nin grafiği

Arabaların gittiği mesafe (cm)

Zemin

20

25

30

35

40

45

50

15

10

5

0

Arabaların gittiği mesafe (cm)

Zemin1. Zemin 2. Zemin
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6. Aşağıdaki görselleri inceleyelim. Her bir resimdeki tasarımın hareketi nasıl etkileye-
ceğini resimlerin altındaki boşluklara yazalım.

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

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

................................................. .................................................
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7. Fatma, günlük yaşamda sürtünmenin artırıldığı durumlarla ilgili bir poster hazırlıyor. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Fatma’nın posterinde yer almamalıdır?

8. Aşağıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. Kaygan yüzeylerde sürtünme gerçekleşmez
II. sürtünme kuvveti cismin hareketini etkiler
III. sürtünme kuvveti yüzeyin pürüzlülük durumuna bağlıdır

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

Cevabımızın nedenini açıklayalım.

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................

A) Kar lastiği B) Kayak

C) Karlı yolların kumlanması D) Jetlerin paraşütle inişi
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9. Yiğit ve arkadaşları bisiklete binmek için sokağa çıkarlar. Arkadaşlarıyla bir süre dolaştık-
tan sonra yarış yapmaya karar verirler. Yiğit, asfalt yolda yarış yapma fikrini ortaya atar. Arka-
daşı tuğba ise bu yarışın kumsalda daha çekişmeli olacağı fikrini ileri sürer. Yiğit, kumsalda çok 
zorlanacaklarını söylese de tuğba’nın dediği olur ve kumsala giderler. Kumsalda aynı hizaya 
geçip yarışa başlarlar. Yarış herkes için o kadar yorucu olmuştur ki hiçbiri bitiş çizgisine ulaşa-
mamıştır.

Yiğit ve arkadaşlarının bitiş çizgisine ulaşamamalarının nedeni ne olabilir? sizce asfalt yolda 
mı yoksa kumsalda mı yarışmak daha uygundur? neden?

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

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

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

...........................................................................................................................................
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 NOTLARIM
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Maddenin Değişimi

Bu konular neden önemli?
İçtiğimiz su, yediğimiz yemek, soluduğumuz hava, canlı ve cansız tüm varlıklar maddelerden 
meydana gelmiştir. Bindiğimiz arabalar, yaşadığımız evler, sınıfımızdaki sıralar, oyuncaklarımız 
ve daha birçok araç ve gereç maddelerden yapılmıştır. Bu yüzden maddelerin özelliklerini ve bu 
maddelerin özelliklerinde meydana gelen değişimleri bilmek yaşamımızı kolaylaştırır ve oluşa-
bilecek tehlikeli durumlar için önlem almamızı sağlar.

BÖLÜMLER
 Maddenİn Hâl değİşİMİ
  Maddenİn ayırt edİcİ özellİklerİ
   ısı ve sıcaklık
    ısı Maddelerİ etkİler

3. ÜNİTE
MADDENİN DEĞİŞİMİ
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5. Sınıf Fen Bilimleri 3. Ünite

y

Fotoğrafta, Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bulunan ve su sıcak-
lığı yaklaşık 78 0C olan termal bir kaplıca yer almaktadır.

Fotoğrafta suyun hangi hâlleri görülmektedir? Suyun et-
rafında kar bulunurken neden suyun içinde kar bulunma-
maktadır? 78 0C’deki sıcak suyun yüzeyinde buharlaşma 
olduğu hâlde su neden kaynamamaktadır?

1. BÖLÜM

MADDENİN HÂL 
DEĞİŞİMİ

KAVRAMLAR ve TERİMLER
Hâl Değişimi
Erime
Donma
Kaynama
Yoğuşma
Buharlaşma
Süblimleşme 
Kırağılaşma

AMAÇLAR
Bu bölümde, maddelerin ısı etkisi ile hâl değiştirebileceğini 
öğreneceğiz. 



113

Maddenin Değişimi

y
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5. Sınıf Fen Bilimleri 3. Ünite

yazın daha dondurmamızı bitirmeden dondurmanın külah-
tan akmaya başladığını, kışın ise çok soğuk havalarda su birikin-
tilerinin ve hatta göllerin buz tuttuğunu görmüşsünüzdür. Peki, 
maddelerdeki bu değişimler sizce neden olmaktadır? 

Bir maddenin ısı alarak katı hâl-
den sıvı hâle geçmesine erime de-
nir. Buzun, demirin ve altının ısı 
alarak katı hâlden sıvı hâle geçmesi 
erime olayına örnektir. Benzer şe-

kilde yemek yaparken tereyağının sıvı hâle geçmesi de erime ola-
yına örnektir. erime olayının gerçekleşmesi için maddeler çevrele-
rinden ısı alırlar. elimize aldığımız buz elimizden ısı alarak erirken, 
elimiz ısı kaybettiği için üşür. 

erime olayının tersinde ise bir madde ısı vererek sıvı hâlden 
katı hâle geçer. Bu olaya donma denir. kışın çok soğuk havalar-
da göllerin buz tutması, buzdolabına konulan erimiş hâldeki çiko-
latanın katılaşması donma olayına örnektir. donan madde ısı ver-
diği için çevresindeki maddeler ısınır.  Bu nedenle kar yağarken 
hava ısınır. Benzer şekilde buz kalıplarına su koyup buzluğa yer-
leştirdiğimizde, kalıptaki su ısı verip buz olarak katı hâle geçer. 

Erime ve donma olayları birbirinin tersidir.

Maddeler doğada katı, sıvı ve gaz hâlinde bulunur. Maddelerin bir hâlden başka bir hâle 
geçmesine hâl değişimi denir. Günlük hayatta hâl değişimi olaylarına çok sık rastlarız. Buzluk-
tan çıkardığımız buzun bir süre sonra suya dönüşmesi, katı hâlden sıvı hâle geçişe bir örnektir. 
aynı şekilde çay yapmak için ısıttığımız sudan çıkan buhar, suyun sıvı hâlden gaz hâline geçtiğini 
gösterir. 

Erime ve donma

Hâl değişimi
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• İki deney tüpünden birine bir parça katı çikolata, diğerine bir parça mum koyalım.
• İspirto ocağı yardımı ile içinde çikolata ve mum parçaları bulunan deney tüplerini ısıttığımız-

da neler olabileceğini tahmin edelim.

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

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

erime ve donma olayları sayesinde maddelere şekil verebiliriz. örneğin buzdolabından çı-
kardığımız çikolata sıcak havalarda belirli bir süre dışarıda bırakılırsa erir.  Çikolatanın tekrar 
şekil alıp donması için çikolatayı buzdolabına koyarız. Benzer şekilde demir, plastik, cam ve 
altın gibi katılar ısı alarak erir ve sıvı hâle geçer. daha sonra sıvı hâldeki bu maddeler kalıplara 
dökülerek  dondurulur ve bu maddelerin şekil alması sağlanır. erime ve donma olaylarından 
faydalanılarak çeşitli eşya, araç ve gereçler yapılır. aynı zamanda atık demir, plastik ve cam gibi 
maddeler erime ve donma olayları sayesinde yeniden kullanılabilir hâle getirilir.

Neler gerekiyor?

• 2 adet deney tüpü
• 2 adet beher
• Beyaz mum
• sade çikolata
• İspirto ocağı
• tahta maşa
• Buz

Nasıl bir yol izleyelim?

Isıtma ile ilgili işlemlerde öğ-
retmenimizden yardım alalım.

Etkinlik 3.1. Erime ve donma
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sabah uyandıktan sonra yüzümüzü yıkadığımızda, yüzümü-
zü kurulamasak bile bir süre sonra kendiliğinden kurur. yüzü-
müzün kendiliğinden kurumasının sebebi ne olabilir? ya da, 
evinizin camına veya banyo yaptığınızda banyodaki aynaya hiç 
yazı yazdınız mı? aynaya ya da cama yazı yazılmasını sağlayan 
nedir?

yıkadığımız çamaşırlarımızın ve ıslak ellerimizin zamanla 
kuruduğunu görürüz. Bu olaylar esnasında madde ısı alarak 
sıvı hâlden gaz hâline geçer. Bir maddenin ısı alarak sıvı hâlden 
gaz hâline geçmesine buharlaşma denir.

• İspirto ocağı yardımı ile içinde çikolata ve mum parçaları bulunan deney tüplerini ısıtalım. 
Bu esnadaki gözlemlerimizi yazalım. 

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

...........................................................................................................................................
• Beherleri yarısına kadar buz parçacıkları ile dolduralım. 
• İçinde erimiş hâlde çikolata ve mum bulunan deney tüplerini içine buz koyduğumuz beher-

lerin içine koyarsak sizce ne tür değişimler meydana gelebilir? tahmin edelim.

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

...........................................................................................................................................
• İçinde erimiş hâlde çikolata ve mum bulunan deney tüplerini içine buz koyduğumuz beher-

lerin içine koyalım. Meydana gelen değişimleri gözlemleyerek yazalım.

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

...........................................................................................................................................
• sınıf arkadaşlarımızla tartışarak bu deneylerden elde ettiğimiz sonuçları yazalım. 

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

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

Buharlaşma, kaynama ve yoğuşma
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Buharlaşmanın olabilmesi için madde çevresinden ısı alır. 
Bu yüzden madde ısınırken çevresinde soğuma olur. örneğin, 
elimize kolonya döktüğümüzde kolonya elimizden ısı alarak 
buharlaşır, elimiz ise ısı verdiği için elimizde serinleme hisse-
deriz. aynı şekilde denizden çıktığımızda ıslak olan tenimizde 
bulunan su, vücudumuzdan ısı alarak buharlaşır. Bu durumda 
vücudumuz ısı verdiği için üşüdüğümüzü hissederiz. 

Günlük yaşamda tuz elde edilmesinde, salça ve reçel yapı-
mında ve konsantre meyve sularının üretiminde buharlaşma 
olayından faydalanılır.

Buharlaşma ve kaynama olayları birbirinden farklı olmasına 
rağmen genellikle birbiriyle karıştırılmaktadır. sıvılar her sıcak-
lıkta buharlaşır ve buharlaşma sadece sıvının yüzeyinde olur. 
sıvılar ısıtıldığında buharlaşma miktarı artar. Bir süre sonra sı-
vının içerisinde kabarcıklar oluşur. Bu kabarcıklar sıvı hâlden 
gaz hâline geçen buhardır. Bu şekilde, buharlaşmanın en hız-
lı olduğu duruma kaynama denir. örneğin makarna yapmak 
için suyu ısıttığımızda buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir. ancak bu durum, suyun kaynadığı 
anlamına gelmez. yeterli buhar oluştuktan ve suyun sıcaklığı belli bir noktaya geldikten sonra 
kaynamaya başladığını görürüz. Buharlaşma sadece yüzeyde, kaynama ise sıvının her tarafında 
meydana gelir. ayrıca buharlaşma her sıcaklıkta olurken, kaynama belirli bir sıcaklıkta olur. Bu 
nedenle saf maddelerin belirli bir kaynama noktası vardır. deniz seviyesinde su 1000c’de kay-
narken, etil alkol 780c’de kaynar. 

deniz suyundan tuz eldesi
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Buharlaşma olayının tersin-
de ise, madde ısı vererek gaz 
hâlinden sıvı hâle geçer. Bu ola-
ya yoğuşma denir. su buharın-
dan yağmur oluştuğunu, kışın 
evimizin camlarının buğulandı-

ğını, buzdolabından çıkardığımız şişenin yüzeyinde ve çimlerin 
üzerinde su damlacıklarının oluştuğunu görmüşsünüzdür. Bu 
olayların sebebi, havada bulunan su buharının soğuk bir ortamla karşılaşıp yoğuşmasıdır. Ben-
zer şekilde, yemeklerimizi pişirirken oluşan buhar da soğuk olan tencere kapağına çarparak 
yoğuşur. Böylece kapak üzerinde su damlaları oluşur. yoğuşma sırasında maddeler ısı verdiği 
için çevreleri ısınır.  

Buharlaşma ve yoğuşma olayları birbirinin tersidir. 

• 3-5 kişilik gruplar oluşturalım. 
• erlene yarısına kadar su ilave edip, cam boru ve termometreyi delikli mantar tıpaya yerleş-

tirerek şekildeki düzeneği kuralım. 
• cam borunun ağız kısmına cam bardağı ters olarak tutalım ve bardağın üzerine buz torbası 

ya da 2-3 adet buz parçası koyalım. 

Neler gerekiyor?

• Buz torbası ya da 2-3 adet buz parçası
• 1 adet 100 ml’lik erlen
• 1 adet çift delikli mantar tıpa
• 1 adet ispirto ocağı
• 1 adet  cam bardak
• 1 adet cam boru ya da pipet
• 1 adet sac ayağı
• amyant tel
• su
• termometre
• Maşa

Nasıl bir yol izleyelim?

Isıtma ile ilgili işlemlerde öğ-
retmenimizden yardım alalım.

Etkinlik 3.2. Buharlaşma ve yoğuşma
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elbiselerimizi güveden korumak ve tuvaletlerdeki kokuyu 
gidermek için naftalin kullanırız. dondurmanın erimesini en-
gellemek için kuru buz olarak bilinen katı karbondioksit kulla-
nılır. Hem naftalin hem de kuru buz, sıvı hâle geçmeden katı 
hâlden doğrudan gaz hâline geçer. Bu şekilde katı bir madde-
nin ısı alarak sıvı hâle geçmeden doğrudan gaz hâline geçme-
sine süblimleşme denir.

sümlimleşmenin tersine, gaz hâlindeki bir maddenin ısı vere-
rek sıvı hâle geçmeden doğrudan katı hâle geçmesine ise kıra-
ğılaşma denir. kırağılaşmaya, su buharının çok soğuk yüzeylerde 
katı hâle geçerek yaprakların, çimlerin ve arabaların üzerinde buz 
kristalleri oluşturması örnek olarak verilebilir. ayrıca gökyüzü-
ne baktığımızda uçağın geçtiği kısımlarda izler görürüz. Uçaklar 
genellikle 10.000 m yükseklikte uçar ve bu yükseklikteki sıcaklık 

yaklaşık –50 0c’dir. Bundan do-
layı uçak motorundan, karbon-
dioksitin yanında çıkan su bu-
harı bu sıcaklıkta aniden donar. 
Bu durum kırağılaşma olayı için 
bilinen örneklerden birisidir.

• İspirto ocağı yardımı ile erlende bulunan suyun ısıtılması durumunda meydana gelebilecek 
değişimleri tahmin ederek yazalım.
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
• İspirto ocağı yardımı ile erlende bulunan suyu 60 0c’ye kadar ısıtalım ve ısınma sırasında 

meydana gelen değişimleri gözlemleyerek yazalım.

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

...........................................................................................................................................
• tahminlerimizle gözlemlerimiz uyumlu mu? açıklayalım.

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

...........................................................................................................................................
• önce grup olarak, sonra sınıf arkadaşlarımızla tartışarak bu deneylerden elde ettiğimiz so-

nuçları yazalım. 

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

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

Süblimleşme ve kırağılaşma
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• 3-5 kişilik gruplar oluşturalım.
• süzgeç kâğıdında kalemimiz yardımıyla delikler açalım.
• 1 adet naftalin tableti alıp, kahve fincanının içerisine koyarak şekildeki deney düzeneğini 

kuralım.
• kahve fincanının ağzına süzgeç kâğıdını yerleştirip, su bardağını ters çevirerek kahve finca-

nının üzerine koyalım. 
• su bardağının üzerine 2-3 parça buz koyalım.
• İspirto ocağı yardımı ile kahve fincanında bulunan naftalini yavaş yavaş ısıttığımızda ne tür 

değişimler olabileceğini tahmin ederek yazalım.

………………………………………………………………………………………................................................

………………………………………………………………………………………................................................
• İspirto ocağı yardımıyla kahve fincanında bulunan naftalini yavaş yavaş ısıtalım.  Meydana 

gelen değişimleri gözlemleyerek yazalım.

………………………………………………………………………………………................................................

………………………………………………………………………………………................................................

• önce grup olarak, sonra sınıf arkadaşlarımızla tartışarak bu deneyden elde ettiğimiz sonuç-
ları yazalım. 

………………………………………………………………………………………................................................

………………………………………………………………………………………................................................

Neler gerekiyor?

• 1 adet cam su bardağı
• 1 adet kahve fincanı
• 1 adet ispirto ocağı
• 1 adet sac ayağı
• süzgeç kâğıdı/beyaz kâğıt
• naftalin
• Buz
• Maşa

Nasıl bir yol izleyelim?

Isıtma ile ilgili işlemlerde 
öğretmenimizden yardım alalım.
Naftaline dokunmayalım ve  buha-
rını solumayalım. Eldiven ve maske 
kullanalım. 

Etkinlik 3.3. Süblimleşme ve kırağılaşma
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naftalini günlük hayatımızda tuvaletlerde koku gidermek 
ve elbiselerimizi güvelerden korumak için kullanırız. ancak 
son yıllarda yapılan araştırmalar naftalinin bitkinlik, halsizlik, 
mide bulantısı, baş dönmesi, kusma, bayılma gibi rahatsızlıkla-
ra sebep olabileceğini göstermiştir. Bu nedenle naftalinin, sağ-
lığımıza zarar verme ihtimaline rağmen giysilerimizi güvelere 
karşı korumak için kullanılıp 
kullanılmaması gerektiği tar-
tışılmaktadır.  Bu tartışmala-

rın bir sonucu olarak mor kekik, lavanta, sedef ve çörek otu 
gibi doğal bitkilerin naftalinin yerine kullanılması önerilmek-
tedir. ancak naftalinin ucuz ve kolay elde ediliyor olması hâlâ 
kullanılmasına neden olmaktadır.

1. siz tuvaletlerde koku gidermek ve elbiselerinizi güveler-
den korumak için naftalini mi bitkiyi mi kullanırdınız? neden-
lerini yazalım.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

2. düşüncemizi sınıfımızdaki arkadaşlarımızla paylaşarak 
ortak bir fikre ulaşmaya çalışalım.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Düşünelim tartışalım

naftalin

sedef

Çörek otu

Mor kekik
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Neler öğrendik?

Isı
 v

er
ir

Isı verir

Isı verir

ErimeDonma

Yoğuşm
a

Buharlaşm
a

Isı alır

Isı alırIsı
 a

lır

Kı
ra

ğı
la

şm
a

Sü
bl

im
le

şm
e

kaynamaBuharlaşma

Her sıcaklıkta olur. Belirli sıcaklıkta olur.

sıvının yüzeyinde olur. sıvının her yerinde olur.
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1. yiğit, balık tutayım derken dengesini kaybederek nehre düşmüştür. yiğit’in ıslanan elbise-
lerini kurutması için bazı arkadaşları aşağıdaki tavsiyelerde bulunmuştur.

yiğit elbiselerini kurutmak için arkadaşlarının söylediği fikirlerden hangisi ya da hangilerini 
yapmalıdır? açıklayalım. 

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

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

Güneşte kurutman yeterli
olur, çünkü su her 

sıcaklıkta buharlaşır.

Yiğit elbiselerini hemen
çıkarmalısın, yoksa  üşürsün.  

Elbiseler senin üzerindeyken
kurumaz. Elbiseleri balkona

asıp kurutmalısın. 

Su 100 0C’de kaynar ve sadece
bu sıcaklıkta buharlaşır. Bu nedenle 

elbiseleri kurutmak için 
100 0C’de ısıtmalısın.

Ali

Yunus

Tuğba
Beyza

Öğrendiklerimizi değerlendirelim
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2. Basketbol oynayan yunus emre’nin formasının terden ıslandı-
ğını gören annesi, yunus emre’ye üşümemesi için hemen formasını 
değiştirmesini ve havluyla kurulanmasını söyler. yunus emre’nin ter-
den ıslanan formasını çıkarmaması durumunda neden üşüyeceğini 
açıklayalım.

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

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

3. su buharı soğuk bir hava ile karşılaştığında yağmur şeklinde, daha soğuk bir hava ile kar-
şılaştığında ise kar şeklinde yağar.

A) yağmur ve kar oluşumu sırasında maddede hangi hâl 
değişimlerinin meydana geldiğini nedenleriyle birlikte açıklayalım.

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

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

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

B) Bu olaylar sırasında havanın ısınması veya soğuması ile 
ilgili ne söylenebilir? açıklayalım.

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

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

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

4. Bir ilkbahar mevsiminde Fatma, haberleri izlerken yazın babasıyla balık tutmaya gittik-
leri yüksek bir dağın eteğinde bulunan köylerindeki derenin taştığını ve köyün çevresindeki 
tarlaların sular altında kaldığını öğrenir.  Fatma, derenin neden taştığını merak etmeye başlar. 
daha sonra kışın dağın karlarla kaplı olduğunu hatırlar. Fatma derenin taşması ile ilgili nasıl bir 
açıklama yapmış olabilir? açıklayalım.

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

...........................................................................................................................................
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5. sabah erken saatlerde bahçesine giden Mahmut Bey, 
yağmur yağmamasına rağmen domateslerin üzerinde su 
damlacıkları olduğunu fark eder. öğleden sonra gittiğinde ise 
su damlacıklarının kalmadığını görür. Bu iki durumun sebebi 

ne olabilir? açıklayalım.

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

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

6. Beyza ve ailesi göl kenarında yaşamaktadır. Beyza bir sabah uyandığında çay demlemek 
için çeşmeyi açar. ancak çeşme suyunun soğuktan donduğunu ve suların akmadığını fark eder. 
Gölden su almayı düşünür, ancak göl de donmuştur. Beyza’nın çay demleyebilmesi için bazı 
arkadaşları aşağıdaki tavsiyelerde bulunmuştur.

Gölden bir parça buz getirip
eriterek çay demlerim.

Buzdan çay demlemek için
çok enerji harcamak gerekir,

dolayısıyla buzdan
çay demlenmez.

Bence katı olan buzdan
çay demlenmez.

Gölden buz almak tehlikelidir.
Onun için donan musluğu
ısıtıp su elde etmek daha

kolay ve güvenilirdir.

Yiğit

TuğbaFatma

Ali

evde su bulamayan Beyza, çay demlemek için yukarıda arkadaşlarının söylediği fikirlerden 
hangisi yada hangilerini yapmalıdır? açıklayalım.

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

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

A) yukarıdaki olaylardan hangisi ya da hangilerinin gerçekleşmesi için maddenin ısı alması 
gerekir?

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

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

B) yukarıdaki olayların hangisi ya da hangilerinin gerçekleşmesi esnasında sıvı hâl gözlenmez?

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

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

C) Çamaşırların kuruması esnasında yukarıdaki olaylardan hangisi ya da hangileri gerçekleşir?

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

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

Süblimleşme Donma

Erime Yoğuşma

Buharlaşma Kırağılaşma

1
3
5

2
4
6

7. yandaki 1. silindirin içerisine katı iyot konulmuş ve ağzı 
kapatılmıştır. Hiçbir ıslaklık olmadan silindir 10 dakika sonra 
2. resimdeki, 30 dakika sonra ise 3. resimdeki gibi değişiklik 
göstermiştir. Buna göre bu süreçte hangi hâl değişimi yaşan-
mıştır? açıklayalım.

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

.............................................................................................
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Özellikler Buharlaşma Kaynama

Buharlaşmanın en hızlı olduğu andır.

Sıvının her yerinde kabarcıklar oluşur. 

Sıvının her yerinde olur.

Sıvının yüzeyinde olur.

Belirli sıcaklıkta olur.

Her sıcaklıkta olur.

9. aşağıda buharlaşma ve kaynamanın bazı özellikleri verilmiştir. Bu özelliklerin hangi kavra-
ma ait olduğunu işaretleyelim.
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Yandaki resimde farklı saf maddelerin birbirine karıştı-
rılması sonucu yapılmış ve kullanımdan kalkmış paralar 
bulunmaktadır. Sizce bu paraları oluşturan saf maddeler 
hangi ayırt edici özellikler kullanılarak birbirinden ayrıştı-
rılabilir?

2. BÖLÜM

MADDELERİN AYIRT 
EDİCİ ÖZELLİKLERİ

KAVRAMLAR ve TERİMLER
Erime noktası
Donma noktası
Kaynama noktası

AMAÇLAR
Bu bölümde, maddelerin ayırt edici özelliklerinden erime, 
donma ve kaynama noktalarını öğreneceğiz.
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Suçlu kim oyunu

sınıfımızdaki bazı öğrencilerin sağ başparmaklarını önce ıstampaya sonra da beyaz kartona 
bastırarak, sağa ve sola oynatmadan parmak izlerini alalım ve izlerin altına hangi öğrenciye ait 
olduklarını yazalım. aramızdan bir öğrenciye polis rolünü vererek öğrenciyi sınıfın dışına çıka-
ralım. Bir öğrenciye de suçlu rolünü vererek parmak izini ayrı bir kartona alalım. Polis rolünü 
verdiğimiz arkadaşımızı sınıfa çağırarak ondan suçlunun parmak iziyle sınıftaki tüm parmak 
izlerini karşılaştırmasını ve suçluyu bulmasını isteyelim. 

Polis rolünü verdiğimiz arkadaşımız suçluyu bulabildi mi?

suçluyu bulmasında ona yardımcı olan neydi?

doğada binlerce madde vardır. Bu maddelerin bazı özellikleri birbirine benzerken, bazıları 
ise sadece kendisine özgüdür. sınıftaki arkadaşlarımızın parmak izlerinin kendilerine özgü ol-
ması gibi maddelerin de kendilerine ait özellikleri vardır. saf bir maddeyi diğer maddelerden 
ayıran bu özelliklere, maddenin ayırt edici özellikleri denir. 

Maddenin ayırt edici özelliklerinden bazıları erime, donma ve kaynama noktalarıdır.

Maddenin ayırt edici özellikleri
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önceki yıllarda kütle ve hacmin maddenin ölçülebilir özel-
likleri olduğunu ama ayırt edici özellikler olmadıklarını öğren-
miştik. Maddenin ayırt edici özelliklerini kullanarak bir mad-
deyi tanıyabilir ve diğerlerinden ayırt edebiliriz. renk, koku, 
tat gibi görülebilen veya hissedilebilen özellikler maddeleri 
ayırt etmede kullanılabilir. Fakat bazı maddelerin renk ve ko-
kularının aynı olmasından dolayı, bu özellikler maddeleri ayırt 
etmede etkili bir şekilde kullanılamaz. Bu nedenle erime ve 
donma noktaları, sırasıyla saf katı ve sıvı hâldeki maddelerin 
ayırt edici özellikleri olarak kullanılmaktadır. 

katı maddeler ısıtılır ya da ortamdan ısı alırsa bu madde-
lerin sıcaklıkları artar. Belirli bir sıcaklık değerine ulaştığında 
madde erimeye başlar. saf maddelerin tamamı eriyip sıvı hâle 
geçinceye kadar bu sıcaklık değeri değişmez. Maddenin eri-
meye başladığı bu sıcaklık 
değerine erime noktası de-

nir. Madde miktarı erime noktasını değiştirmez, fakat erime 
süresini değiştirir. saf bir maddenin erime noktası o maddeye 
özgüdür ve maddeyi diğer maddelerden ayırt etmemizi sağlar. 
yandaki tabloda görüldüğü gibi farklı maddelerin erime nokta-
ları birbirinden farklıdır.

sıvı hâldeki maddeler ısı vererek soğursa belirli bir sıcaklık 
değerine düştüğünde donmaya başlar. saf maddelerin tama-
mı donup katı hâle geçinceye kadar bu sıcaklık değeri değiş-
mez. Maddenin donmaya başladığı bu sıcaklık değerine donma noktası denir. Madde miktarı 
donma noktasını değiştirmez, fakat donma süresini değiştirir. örneğin, bir bardaktaki su da bir 
sürahideki su da 0 0c’de donar. saf bir maddenin donma noktası o maddeye özgüdür ve mad-
deyi diğer maddelerden ayırt etmemizi sağlar. yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi farklı madde-
lerin donma noktaları birbirinden farklıdır. 

Günlük hayatta, aynı ortamlarda sıcaklık aynı olmasına rağmen bazı maddeler katı hâlde 
iken bazı maddeler sıvı hâldedir. Bu durumun sebebi sizce ne olabilir? 

Saf Madde

Su

Demir

Bakır

Tungsten

Oksijen

Etil Alkol

Alüminyum

0

1535

1083

3442

-218

-117

660

Erime-Donma
Noktası(°C)

Erime ve donma noktası
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Isıtma ile ilgili işlemlerde 
öğretmenimizden yardım alalım.
Sıcakken beherlere dokunmayalım. 

• deney tüplerine ayrı ayrı mum ve buz koyarak tüplerin sıcaklıklarını ölçelim.
• Bu tüpleri, içinde yarısına kadar su olan 500 ml’lik beherlerin içine yerleştirelim.
• deney düzeneğini resimdeki gibi kurarak 500 ml’lik beherleri sac ayağın üzerine koyalım.
• Her iki deney tüpünde bulunan maddeleri ısıttığımızda ne tür değişimler meydana gelebile-

ceğini tahmin edelim. 

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

...........................................................................................................................................
• ısıtma işlemine başladıktan sonra birer dakika arayla her iki maddenin sıcaklıklarını ölçüp 

maddenin hâlini de belirterek kaydedelim.

Neler gerekiyor?

• Buz 
• Parafin (beyaz mum)
• 2 adet ispirto ocağı
• sac ayağı
• amyant tel
• 2 adet 500 ml’lik beher
• 2 adet deney tüpü
• 2 adet termometre
• kibrit
• saat
• tuz
• Çay kaşığı
• destek çubukları

Nasıl bir yol izleyelim?

Etkinlik 3.4. Erime ve donma noktası
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SU

MUM

Sıcaklık

Zaman (dk)

Hâli

Sıcaklık

Hâli

• Mum ve buz hangi sıcaklıklarda erimeye başladı?

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

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

• Mum ve buzun erimeye başladıkları sıcaklık ile erimenin tamamlandığı andaki sıcaklık de-
ğerlerini karşılaştırarak deneyden çıkardığımız sonucu yazalım.

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

...........................................................................................................................................
• 500 ml’lik beherlerin içindeki suyu dökerek, beherleri yarısına kadar buz parçacıkları ile 

doldurup buzun içine 3 çay kaşığı tuz koyalım. 

• İçinde erimiş maddeler bulunan deney tüplerini 500 ml’lik beherlerin içine koyduğumuzda 
ne tür değişimler meydana gelebilir? tahmin edelim.

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

...........................................................................................................................................
• Beherlerin içine yerleştirdiğimiz deney tüplerinde bulunan maddelerin sıcaklıklarını birer 

dakika arayla ölçerek not edelim. Gözlemlerimize bağlı olarak aşağıdaki tabloyu dolduralım.

SU

MUM

Sıcaklık

Zaman (dk)

Hâli

Sıcaklık

Hâli
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resimdeki sıvılar, renksiz ve görünüm olarak aynı özellikle-
re sahiptir. Bu iki maddenin birisinin aseton, diğerinin ise metil 
alkol olduğu biliniyor. Fakat hangi şişede hangi madde olduğu 
bilinmiyor. Hangi şişede hangi maddenin olduğunu nasıl belir-
lersiniz?

kaynama noktası da erime ve donma noktası gibi saf mad-
deleri ayırt etmede kullanılan ayırt edici özelliklerdendir. saf sı-
vıların kaynamaya başladığı belirli bir sıcaklık değeri vardır. Bu 
sıcaklık değerine kaynama noktası denir. saf sıvıların kaynama 
süresince sıcaklığı değişmez. 

Bazı saf maddelerin kaynama noktaları yandaki tabloda ve-
rilmiştir.

adını bilmediğimiz bir sıvı 56 0c’ye gelip kaynamaya başladı-
ğında ve sıcaklık değişimi olmadığında bu sıvının aseton olabi-
leceğini anlarız. eğer sıvı  65 0c’de kaynamışsa bu sıvının metil 
alkol olabileceğini anlarız.

Kimyasal maddeler 
koklanmaz, tadına 
bakılmaz ve bu maddelere 
çıplak elle dokunulmaz. 

Saf Madde

Etil alkol

Oksijen

Su

Naftalin

Demir

Bakır

78

-182

100

218

2750

2567

2467

Metil alkol 

Etil eter

65

56

35

Kaynama
Noktası(°C)

Alüminyum

Aseton

• Mum ve buzun donmaya başladığı sıcaklıkları belirleyelim.

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

...........................................................................................................................................
• Maddelerin donmaya başladığı sıcaklık ile donmanın tamamlandığı andaki sıcaklık değerle-

rini karşılaştırarak deneyden çıkardığımız sonucu yazalım.

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

...........................................................................................................................................
• Mum ve buzun erime ve donma noktalarını karşılaştıralım.

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

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

Kaynama noktası
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Isıtma ile ilgili işlemler-
de öğretmenimizden yardım 
alalım. Sıcakken beherlere 
dokunmayalım. Etil alkolü sıcak 
su içinde kaynatalım. Koruyucu 
gözlük takalım.

• deney tüplerinin yarısına kadar sırasıyla etil alkol ve su koyup tüplerin üzerini çift delikli 
mantar tıpa ile kapatalım.

• Mantar tıpanın deliğinin birinden termometreyi, diğerinden cam boruyu geçirerek sıvıların 
ilk sıcaklıklarını ölçelim.

• deney düzeneğini resimdeki gibi kuralım. İçinde etil alkol bulunan deney tüpünü içinde su 
bulunan behere yerleştirelim. İçinde su bulunan deney tüpünü ise suyun içine koymadan 
şekildeki düzeneği kuralım.

• etil alkol ve suyu ısıttığımızda ne tür değişimler meydana gelebileceğini tahmin ederek ya-
zalım.

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

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

Nasıl bir yol izleyelim?

Neler gerekiyor?
• etil alkol
• su
• 2 adet ispirto ocağı
• 2 adet sac ayağı
• 2 adet amyant tel
• 1 adet 500 ml’lik cam beher
• 2 adet termometre
• kibrit
• saat
• 2 adet çift delikli mantar tıpa
• 2 adet cam boru veya pipet
• Maşa

Etkinlik 3.5. Maddenin ayırt edici özellikleri: Kaynama noktası 
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• öğretmenimiz ısı kaynaklarını yaktıktan sonra meydana gelen olayları gözlemleyelim. ısıtma 
işlemi süresince, belirli zaman aralıklarında termometredeki sıcaklıkları ölçüp not edelim. 
etil alkol ve su kaynamaya başladıktan sonra da birkaç kez ölçüm yapalım ve sonuçları kay-
dedelim.

• not ettiğimiz ölçüm sonuçlarını kullanarak aşağıdaki alana sıcaklık-zaman ilişkisini gösteren  
grafiği çizelim.

• etil alkol ve suyun kaynamaya başladığı andaki sıcaklıklarını karşılaştırarak deneyden çıkar-
dığımız sonucu yazalım. 

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

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

Sıcaklık
(0C)

Zaman (dk)

Etil
Alkol

Su

Sıcaklık

Zaman

Etil alkol Su
Sıcaklık

Zaman

Maddelerin erime, donma ve kaynama noktalarının ayırt 
edici özellik olarak bilinmesi günlük hayatımızdaki maddelerin 
kullanım amaçlarının belirlenmesinde işimize yarar. örneğin, 
yemek pişirmek için kullandığımız metal kaplar, arabaların 
motorlarında kullanılan metaller gibi birçok maddenin kulla-
nımına; erime, donma ve kaynama noktalarına bakılarak karar 
verilir.
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Neler öğrendik?

aşağıdaki şekilde saf maddelerin bazı ayırt edici özellikleri verilmiştir. donma noktası ve 
kaynama noktası saf sıvılar için ayırt edici bir özellikken, erime noktası da saf katılar için ayırt 
edici bir özelliktir. erime, donma ve kaynama süresince saf maddelerin sıcaklıkları değişmez.

1. deniz seviyesinde üç saf sıvıyı kaynatan öğrenci eterin 64 0c’de, etil alkolün 78 0c’de ve 
suyun 100 0c’de kaynadığını görüyor ve bu olayı defalarca tekrarlıyor ve aynı sonuca ulaşıyor. 
Bu deneyden öğrenci hangi sonuçları çıkarabilir?

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

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

2. ayşe Hanım yeni aldığı saklama kaplarına şe-
ker, tuz ve kabartma tozunu koyduktan sonra hangi 
kaba hangi maddeyi   koyduğunu karıştırmıştır. ayşe 
Hanım tatlarına bakmadan, yanda verilen tabloda-
ki bilgileri kullanarak bu maddeleri nasıl ayırt eder? 
açıklayalım.

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

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

Öğrendiklerimizi değerlendirelim

Saf Madde

Tuz

Şeker

Kabartma tozu

801

185

300

Erime
Noktası(°C)

Saf maddenin ayırt
edici özellikleri

Erime noktası

Saf katılar için 
ayırt edici 
özelliktir.

Buz 0 0C
Etil alkol -117 0C

Donma noktası Kaynama noktası

 Saf sıvılar için 
ayırt edici 
özelliktir.

Su 0 0C
Etil alkol -117 0C

Saf sıvılar için 
ayırt edici 
özelliktir.

Su 100 0C
Etil alkol 78 0C
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3. araçların motor kısmında radyatör adı verilen ve motoru 
aşırı ısınma ve donmalara karşı koruyan bir parça vardır. Bazı 
bölgelerde radyatöre su konulurken bazı bölgelerde ise antif-
riz denilen bir sıvı kullanılır. sizce neden farklı sıvılar kullanılır?  
acaba tüm bölgelerde su kullanılsaydı ne olurdu? 

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

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

4. kışın soğuk havalarda uçağın kanatları etil alkol ile yıka-
nır. sizce uçağın kanatları neden yıkanır ve yıkama işleminde 
neden su değil de etil alkol kullanılır?

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

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

5. a) sizce 420 0c’de donan bir madde yandaki maddeler-
den hangisi olabilir? Bu maddeyi, maddenin hangi ayırt edici 
özelliğinden faydalanarak buldunuz? açıklayalım.

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

............................................................................................
B) 500 0c’de tablodaki hangi madde veya maddeler katı 

halde bulunur? açıklayalım.

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

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

6. saf bir sıvının sıcaklığının zamanla değişimi 
şekildeki sütün grafiğinde gösterilmiştir. Grafiğe 
göre maddenin kaynama sıcaklığı nedir? Gerekçe-
siyle birlikte açıklayalım.

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

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

Saf Madde

Buz

Çinko

Kalsiyum

Karbon

0

420

839

3552

Erime
Noktası(°C)

60

70

78

50

40

30

20

10

1 2 3 4 Zaman (dk)

Sı
ca

kl
ık

 (0 C)

5 6 7 8 9
0
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7. 

Hülya öğretmen’in sorduğu soruya verilen cevaplardan hangisi ya da hangilerine katılıyor-
sunuz? açıklayalım.

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

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

Çocuklar, 
“Saf maddelerin ayırt edici

özellikleri nelerdir?”

Bence kaynama noktasıdır.

Tabii ki kütle ve hacimdir. Bence erime ve donma
noktalarıdır.

Hülya Öğretmen Yunus

TuğbaBeyza
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Güney Kutbu’nda -60 0C’de yaşayan penguenler, bu dondu-
rucu soğuktan korunmak için önemli bir dayanışma örneği 
sergileyerek bir araya toplanır. Isının dışarıya akışını engel-
lemek için gagalarını göğüslerine yapıştırırlar ve arada hiç 
boşluk kalmayacak şekilde tüyden bir tavan oluştururlar. 
Çemberin dışında kalanlar ise içerideki diğer arkadaşlarıyla 
sürekli yer değiştirir.
Sizce penguenlerin böyle davranmasının sebebi ne olabilir?

3. BÖLÜM

ISI VE
SICAKLIK

KAVRAMLAR ve TERİMLER
Isı
Sıcaklık
Isı birimi: Joule ve Kalori
Sıcaklık birimi: Santigrat derece (0C)
Isı alışverişi

AMAÇLAR
Bu bölümde, ısı ve sıcaklık arasındaki temel farkları ve 
sıcaklığı farklı olan sıvılar arasında ısı alışverişi olduğunu 
öğreneceğiz.
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Güneş, ısı ve ışık kaynağıdır. dünya’dan çok uzak olmasına 
rağmen enerjisi ile bizi ısıtır ve aydınlatır. aynı zamanda ısın-
mak için kullandığımız odun, kömür, petrol ve doğal gaz gibi 
yakıtların başlıca kaynağı da Güneş’tir. Biz de bu yakıtlardan ısı 
enerjisi elde ederiz. Buradan da anlaşılacağı üzere, ısı bir ener-
ji çeşididir. ısının akış yönünü bir büyüklük olarak göstermek 
için sıcaklık kavramını kullanırız. Başka bir ifadeyle sıcaklık bir 
ölçüdür ve bir maddenin diğer maddelerden ne kadar sıcak 
veya soğuk olduğunu gösterir.

ısı ve sıcaklık birbirinden farklı 
kavramlardır. örneğin, yanan bir mu-
mun sahip olduğu ısı miktarı odamızı 
ısıtmaya yetmeyecek kadar azken, sı-
caklığı elimizi yakacak kadar yüksektir.  
Fakat kalorifer peteğinin sahip olduğu 
ısı miktarı odamızı ısıtmak için yeter-

liyken, kaloriferin sıcaklığı yanan mumun sıcaklığından düşük olduğu 
için elimizi mumun yaktığı kadar yakmaz.

ısı ve sıcaklık farklı kavramlar olmasına rağmen günlük hayatta bazen yanlışlıkla birbirlerinin 
yerine kullanılmaktadır. aşağıda yanlış kullanımı verilen bazı ifadeler bulunmaktadır. Bu ifade-
lerin doğrularını yazarak açıklayalım.

Görevleri

ISI SICAKLIK

Bir enerji türüdür.
Birimi joule ve kaloridir. 
Kalorimetre ile hesaplanır.
Maddeler arasında alınıp verilebilir.

Enerji değildir.
Birimi santigrat derecedir.
Termometre ile ölçülür.
Maddeler arasında alınıp verilmez.

Görevleri

Yanlış ifade Doğru ifade

Düşük ısılarda mükemmel temizlik.

Doktor, Emir’in vücut ısısını ölçtü.

Maddelerin ısıları eşit oluncaya kadar
sıcaklık alışverişi oldu.

İstanbul’da havanın ısısı 30 °C olarak ölçüldü.

Odun yandığında çevresine sıcaklık verir.

Açıklama

Isı ve sıcaklık

Etkinlik 3.6. Doğruyu bulalım
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Isıtma ile ilgili işlemler-
de öğretmenimizden yardım 
alalım.

• 3-5 kişilik gruplar oluşturalım.
• özdeş 500 ml iki beherden birine 100 ml, diğerine ise 300 ml aynı sıcaklıkta su koyalım.
• Her iki beherdeki suyun sıcaklıklarını ölçelim ve öl-

çüm sonuçlarımızı yandaki tabloya kaydedelim.
• özdeş iki buz parçasını aynı anda iki behere de koy-

duğumuzda meydana gelebilecek değişimleri tah-
min edelim.

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

.................................................................................
•  Buz parçalarını beherlere koyarak değişimleri gözlemleyerek yazalım.

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

...........................................................................................................................................
• Buz parçalarının tamamı eridiği anda termometrelerde gözlemlediğimiz sıcaklık değerlerini 

not edelim. 

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

...........................................................................................................................................
• yaptığımız bu etkinlikten yola çıkarak ısı ve sıcaklık kavramı ile ilgili neler söyleyebiliriz? 

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

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

Sıcaklık

II. Beher

I. Beher

Neler gerekiyor?

• 2 adet termometre
• 2 adet 500 ml’lik beher
• yarım litre su
• 4-5 parça buz

Nasıl bir yol izleyelim?

Etkinlik 3.7. Isı ve sıcaklık
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soğuk havada çay içerken üşüyen ellerimizi ısıtmak için 
bardağı sıkıca kavrarız. Buzu avucumuza aldığımızda ise eli-
miz üşür. Her iki olayın da ortak yanı sıcaklıkları farklı olan iki 
madde arasındaki ısı alışverişidir. Bardağı kavradığımızda sıcak 
olan bardaktan elimize ısı akı-
şı olurken, buzu avucumuza 

aldığımızda ise sıcak olan elimizden buza ısı akışı olur. kalori-
fer peteğinin odayı ısıtması, çayımızı uzun süre içmediğimizde 
çayımızın soğuması, ateşi sönen sobanın bir süre sonra soğu-
ması ve sıcak ortamdan soğuk ortama girdiğimizde titrememiz 
ısı alışverişi olaylarına örneklerdir. 

Güney kutbu’nda -60 0c’de yaşayan penguenlerin soğuktan korunmak için oluşturdukları 
halkanın en dışında kalanları eğer yer değiştirmezlerse çok üşür ve soğuktan ölürler. dış halka-
daki penguenler yer değiştirip iç halkaya geçerlerse kendilerinden daha sıcak olan diğer arka-
daşlarından ısı alır. Böylece vücut sıcaklıklarını dengeleyerek soğuktan korunabilirler. 

Farklı sıcaklıktaki iki madde karıştırıldığında ya da birbirine temas ettiğinde aralarında ısı 
alışverişi olur. sıcaklığı yüksek olan madde ısı verdiği için sıcaklığı azalırken, sıcaklığı düşük olan 
madde verilen bu ısıyı aldığı için sıcaklığı artar. Bir süre sonra iki maddenin sıcaklığı eşit olur.

Neler gerekiyor?

• 2 adet termometre
• 1 adet 100 ml’lik beher
• 1 adet 250 ml’lik beher
• 1 adet ispirto ocağı
• sac ayağı
• Maşa
• amyant tel

Isıtma ile ilgili işlemlerde 
öğretmenimizden yardım 
alalım.

Etkinlik 3.8. Isı alışverişi

Isı alışverişi

1. durum 2. durum
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• İçine termometre yerleştirdiğimiz 100 ml’lik beheri yarısına kadar su koyarak 60 0c sıcaklığa 
kadar ısıtalım.

• 250 ml’lik beheri yarısına kadar çeşme suyu doldurarak sıcaklığını not edelim.
• 100 ml’lik beherin 250 ml’lik beherin içerisine yerleştirilmesi durumunda meydana gelebi-

lecek değişimleri tahmin ederek yazalım.

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

...........................................................................................................................................
• 100 ml’lik beheri 250 ml’lik beherin içerisine yerleştirip termometrelerdeki sıcaklık deği-

şimlerini tabloya kaydedelim.

Zaman
(dk)

100 mL’lik
Beher

250 mL’lik
Beher

Nasıl bir yol izleyelim?

• deneyden yola çıkarak bulduğunuz sonuçları kullanarak zaman-sıcaklık grafiğini çizelim.

• elde ettiğimiz verilere dayalı olarak vardığımız sonucu yazalım.

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

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

Sıcaklık

Zaman

100 mL’lik beher 250 mL’lik beher
Sıcaklık

Zaman
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Neler öğrendik

Enerjidir. Enerji değildir.

Termometre
ile ölçülür

Birimi Santigrat
derecedir(OC).

Isının akış yönünü
gösterir.

Madde ısı aldığında
maddenin sıcaklığı artar.

Madde ısı verdiğinde
maddenin sıcaklığı azalır. 

Birimi Joule
ve Kaloridir.

Kalorimetre
ile hesaplanır

Sıcak maddeden
soğuk maddeye doğru akar.

Isı ve sıcaklık kavramıyla ilgili öğrendiklerimiz aşağıda kısaca özetlenmiştir.

Öğrendiklerimizi değerlendirelim

1. Fatma, haşlanmış yumurtayı soymak isterken yumurta çok sıcak olduğu için Fatma’nın eli 
yanıyor. Hemen yumurtayı içinde soğuk su bulunan kabın içine bırakıp bir süre bekliyor. Fatma 
bu durumdan hangi sonucu çıkaramaz?

A) sıcak maddeden soğuk maddeye ısı akar
B) yumurtanın sıcaklığı azalır
C) sıcak madde temas ettiği soğuk maddeyi ısıtır
D) yumurta konulan suyun sıcaklığı değişmez

2. Meteoroloji verilerine göre bazı illerimiz için beklenen hava ısıları şu şekildedir: 

İzmir: 26 0c,
ankara: 32 0c,
şanlıurfa: 39 0c,
elazığ: 38 0c 

yukarıda verilen açıklamada bir hata var mıdır? varsa düzelterek belirtelim.

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

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

a ve B beherlerinde sırasıyla sıcak su ve soğuk su bulunmaktadır. Bu maddeler ı. durum-
da birbirine temas etmezken, ıı. durumda birbirine temas ettirilip yeterince bekletilmektedir. 
Buna göre ıı. durumda gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) a kabındaki su ısı vermiştir
B) B kabındaki suyun sıcaklığı artmıştır
C) B kabındaki sudan a kabındaki suya ısı akmıştır 
D) son durumda iki kaptaki suyun sıcaklıkları eşittir

4. aşağıda verilen tablodaki ifadelerin hangi kavram için geçerli olduğunu ( { ) işareti ko-
yarak belirtiniz.

I. Durum II. Durum

BBA A

İfadeler Sıcaklık Isı

Kalorimetre ile hesaplanır.

Isının akış yönünü gösterir.

Birimi santigrat derecedir.

Sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında alınıp verilir.

Birimi joule ve kaloridir. 

Termometre ile ölçülür.

Enerjidir. 



148

5. Sınıf Fen Bilimleri 3. Ünite

5. soğuk bir kış gününde, bulunduğumuz odanın kaloriferi kapatıldığında bir süre sonra 
odamız soğur. Bu durumun sebebi nedir? açıklayalım.

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................

6. sıcaklıkları farklı iki sıvının karıştırılması sonucu oluşan karışımın sıcaklığı 30 °c ’dir. sıvılar 
karıştırılmadan önce sıvılardan bir tanesinin sıcaklığı 20 °c olduğuna göre diğer sıvının sıcaklığı 
için ne söyleyebiliriz? açıklayalım.

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................

yukarıdaki kapların her birinin üzerine ellişer ml 50 0c’lik su ilave ediliyor. tüm kaplardaki 
suların son sıcaklıkları hakkında ne söylenebilir? Gerekçesiyle birlikte açıklayalım.

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................

8. yunus ve tuğba, yüzmeyi çok sevmekte ve yüzme sezonunun açılmasını iple çekmektedirler. 
yüzme sezonunun açılmasıyla ilgili yunus ve tuğba arasında aşağıdaki konuşma geçmektedir.

 
yunus: Havalar yeterince ısındığında yüzmeyi düşünüyorum.
tuğba: Ben de deniz suyunun sıcaklığı yeterince yükseldiğinde yüzmeyi düşünüyorum.
yunus ve tuğba’nın düşüncelerine katılıyor musunuz? açıklayalım.

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................

I II III

7. 
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9. “eski yunanlıların ortaya attıkları teori, ‘ısı, sıcaklık hissi oluşturan şeydir’ ifadesine da-
yanmaktadır. Bu teoriye göre bir kimse sağ elini soğuk suya soktuğunda, suyun soğuk olduğunu 
hissediyordu; sol elini ise sıcak suya soktuğunda, suyun sıcak olduğunu hissediyordu. Buraya 
kadar şaşırtıcı bir şey yoktu. ancak ardından iki elini birden ılık suya soktuğunda, sağ eli (soğuk 
suya sokulan) suyun sıcak, sol eli (sıcak suya sokulan) ise suyun soğuk olduğunu hissediyordu. 

Bu durum teorinin değişmesine neden oldu. sonuç olarak bilim insanları, ısının sıcaklık hissi 
oluşturan bir şey olmadığını kabul etmek zorunda kaldılar; bu hissi oluşturan şey ısı akışıydı.  
Bu gerçeğin fark edilmesi yeni bir teorinin ortaya atılmasını sağladı;  ısı vücudumuza doğru ak-
tığında bu durum sıcaklık hissi oluşturur. ısı vücudumuzdan dışarı aktığında ise bizde soğukluk 
hissi oluşturur.”

A) eski yunanlıların ortaya koyduğu teoriyi kabul edilemez yapan nedir?

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................

B) yukarıdaki metne göre bir insan soğuk suya düştüğünde ısı akışıyla ilgili hangisi doğrudur?
a. ısı akışı olmaz
b. ısı akışı sudan kişinin vücuduna doğrudur
c. ısı akışı kişinin vücudundan suya doğrudur
d. ısının akış yönü kişinin üşüme hissinin olup olmamasına göre değişir

cevabımızın nedenini açıklayalım.

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................
C) yukarıdaki metne göre soğuk bir kış günü, dışarıdan eve gelip normal musluk suyu ile 

üşümüş ellerimizi yıkadığımızda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
a. Musluk suyundan elimize ısı akar
b. elimizden musluk suyuna ısı akar
c. Musluk suyundan elimize sıcaklık akar
d. elimizden musluk suyuna sıcaklık akar

cevabımızın nedenini açıklayalım.

……………………………………………………………………....................................................................

……………………………………………………………………....................................................................
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Köprülerin başlangıç, orta ve bitiş bölümlerinde şekildeki 
gibi bağlantı noktaları bulunabilmektedir. Bu bağlantı nok-
talarında sizce neden boşluk bırakılmaktadır?

4. BÖLÜM

ISI MADDELERİ
ETKİLER

KAVRAMLAR ve TERİMLER
Genleşme
Büzülme

AMAÇLAR
Bu bölümde, ısı etkisiyle maddelerde meydana gelen gen-
leşme ve büzülme olaylarını öğreneceğiz. 
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3 ağustos 2010’da adana’dan Malatya yönüne giden yük 
treni kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde raydan çıkmış ve iki 
yük vagonu devrilmiştir. resme bakarak trenin neden raydan 
çıkmış olabileceğini yorumlayınız.

kalorifer petekleri ve soba boruları ısınırken ya da soğurken çıtırtı sesleri duyulur. Bu sesler 
peteklerin ve boruların hacimlerindeki artma ya da azalmadan kaynaklanır.  Maddelerin ısı 
alması sonucunda hacimlerinin artmasına genleşme denir. Maddelerin ısı vermesi sonucunda 
hacimlerinin azalmasına ise büzülme denir. ısı alan maddeler genleşirken, ısı veren maddeler 
büzülür. Genleşme ve büzülme olayları birbirinin tersidir. Maddeler ısıtıldıklarında ne kadar 
genleşirse ısıtılmadan önceki sıcaklığına kadar soğutulduğunda da genellikle aynı oranda bü-
zülür ve eski hâllerine dönerler.

yazın sıcaklık artışı ile raylarda genleşme ve kışın ise hava-
nın soğuması sonucu raylarda büzülme meydana gelmesin-
den dolayı tren raylarının yapımı sırasında raylar arasında be-
lirli boşluklar bırakılır. eğer boşluk bırakılmazsa yazın meydana 
gelen genleşmeden dolayı raylar bozulur ve kazalara neden 
olur. Benzer bir durum yazın uzayıp genleşen ve kışın büzülüp 
kısalan elektrik telleri için de geçerlidir.  Bu durumlar, günlük 
yaşantımızda bina, köprü ve boru hatlarının yapımı esnasında 
maddelerin genleşme ve büzülme olaylarını dikkate almamız 
gerektiğini göstermektedir.

katılarda genleşme ve büzülmeyi bilmemiz hayatımızı ko-
laylaştırır. örneğin gözlük yapımı sırasında genleşmeden ya-
rarlanılır. Bu işlemde ilk önce çerçevenin ısıtılarak genleşmesi 
sağlanır. sonra genleşen çerçeve içine cam takılır, çerçeve so-
ğuyunca büzülür ve camı sıkıca kavrar. Böylece camın çerçe-
veden düşmesi engellenir. Benzer şekilde ütü, fırın ve bulaşık makinesi gibi araçlarda sıcaklık 
ayarlayıcı olarak kullanılan termostatlar, yangın alarmları ve metal termometreler de maddele-
rin genleşme ve büzülme özelliğinden faydalanılarak yapılmıştır. 

Katılarda genleşme ve büzülme

Genleşme ve büzülme
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• 3-5 kişilik gruplar oluşturalım.
• tahtanın üzerine metal parçanın geçebileceği şekilde iki çiviyi çakalım.
• 1 tl’yi çiviler arasından birkaç defa geçirelim.
• 1 tl’yi tahta maşa yardımıyla tutarak, ispirto ocağında 2 dakika ısıtıp, çiviler arasından geçir-

meye çalışırsak ne olur? tahmin edelim.

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

...........................................................................................................................................
• Metal parayı 2 dakika ısıtıp çiviler arasından geçirmeye çalışalım. Çalışalım ve gözlemlerimi-

zi açıklayalım. 

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

...........................................................................................................................................
• 1 tl’yi çeşme suyunun altında 2 dakika bekletelim.
• 1 tl’yi tekrar çivilerin arasından geçirmeye çalışırsak ne olur? tahmin edelim.

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

...........................................................................................................................................
• soğutulmuş 1 tl’yi çivilerin arasından geçirmeye çalışalım ve gözlemlerimizi yazalım.

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

...........................................................................................................................................
• önce grup olarak, sonra sınıf arkadaşlarımızla tartışarak bu deneylerden elde ettiğimiz so-

nuçları yazalım. 

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

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

Neler gerekiyor?

• 2 adet çivi
• 1 adet tahta
• 1 tl demir para
• İspirto ocağı
• tahta maşa
• Çekiç

Nasıl bir yol izleyelim?

Isıtma ile ilgili işlemlerde 
öğretmenimizden yardım alalım.

Etkinlik 3.9. 1 TL’ye neler oluyor?
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aynı koşullarda, farklı katıların genleşme ve büzülme oran-
ları birbirinden farklıdır. cam kavanozların büzülmeden dolayı 
sıkışan metal kapaklarını açmakta bu prensipten yararlanılır. 
cam kavanozu ters çevirip sıcak suyun içerisine koyarsak me-
tal, camdan daha fazla genleştiğinden kapak kolaylıkla açılır.

yandaki cam balonun içerisinde bulunan renkli sıvı 5 dakika 
süresince ısıtılmış ve dakikada bir sıvının fotoğrafı çekilmiştir. 
sizce resimlerde meydana gelen değişimin nedeni nedir? 

sıvılar da ısı etkisiyle katılar gibi genleşir ve büzülür. sıvılar 
ısı aldığında genellikle hacimlerinde artma,  ısı verdiklerinde ise 
hacimlerinde genellikle azalma meydana gelir.

1. dk. 2. dk. 3. dk. 4. dk. 5. dk.

Nasıl bir yol izleyelim?

• Balon jojeyi boru kısmına kadar su ile doldurarak içine birkaç damla mürekkep damlatalım.
• su seviyesinin bulunduğu yeri işaretleyelim.
• Balon jojedeki suyu ısıttığımızda ne tür değişimler meydana gelebilir? tahmin edelim.

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

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

Neler gerekiyor?

• 100 ml’lik balon joje
• İspirto ocağı
• keçeli kalem
• sac ayağı
• amyant tel
• su
• Plastik kap

Isıtma ile ilgili işlemler-
de öğretmenimizden yardım 
alalım.

Sıvılarda genleşme ve büzülme

Etkinlik 3.10. Sıvılarda genleşme ve büzülme
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• Balon jojedeki suyu ısıtarak sıvı seviyesindeki değişimi gözlemleyelim. 

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

...........................................................................................................................................
• aynı balon jojeyi ısıtma işlemi bittikten sonra içinde soğuk su bulunan kaba koyduğumuzda 

meydana gelebilecek değişimi tahmin edelim.

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

...........................................................................................................................................
• Balon jojeyi içinde soğuk su bulunan kaba yerleştirip balon jojenin soğumasını bekleyelim. 

Bu süre boyunca sıvı seviyesindeki değişimi yeniden gözlemleyelim. 

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

...........................................................................................................................................
• yaptığımız bu etkinlikten yola çıkarak, ısının sıvılar üzerindeki etkisiyle ilgili hangi sonuca 

varabiliriz?

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

...........................................................................................................................................
yukarıdaki etkinlikte olduğu gibi günlük hayatta sıklıkla kullandığımız termometrelerin çalış-

ma prensibi de sıvıların genleşme ve büzülmesine dayanır. termometrelere konulan sıvı (civa, 
etil alkol veya su) ısı aldığında genleşerek, cam boru içerisinde yükselip sıcaklık değerindeki 
artışı gösterir. termometre ısı verdiğinde ise içindeki sıvı büzülerek cam boru içinde alçalıp 
sıcaklık değerindeki azalışı gösterir. 

İlk hâli ısıtılmış hâli soğutulmuş hâli

katılarda olduğu gibi sıvılardaki genleşme ve büzülme olayını bilmemiz de hayatımızı kolay-
laştırır. örneğin elektrikli su ısıtıcılarında su ısıtılırken, ısıtıcı tamamen doldurulmaz ve sıvının 
genleşmesi için mutlaka biraz boşluk bırakılır. Benzer bir şekilde arabanın motorunu soğuturken 
ısınan suyun genleşmesi dikkate alınarak radyatör suyla tamamen doldurulmaz ve biraz boş 
bırakılır. Bırakılmazsa hem elektrikli su ısıtıcısında hem de radyatörde,  su taşıp zarar verebilir.
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Futbol oynamak isteyen ali, topunun havasının inmiş ve içi-
ne çökmüş olduğunu görür. ali’nin sağlam bir şekilde betonun 
üzerine bıraktığı topun havası birkaç gün sonra neden inmiş 
olabilir? 

Gazlar da katı ve sıvılarda 
olduğu gibi ısı etkisiyle genle-

şip büzülür. örneğin otomobil lastiklerinin yaz ve kış ayların-
da şişkinliklerinin değişmesi genleşme ve büzülme ile ilgilidir. 
yazın hava sıcak olduğundan tekerleklerin havasının biraz in-
dirilmesi gerekir. yoksa sıcaktan genleşen hava tekerleğin sert-
leşmesine ve patlamasına sebep olabilir. kışın ise tam tersi bir 
durum söz konusudur. soğuktan büzülen havanın hacmi azalır 
ve bu, tekerleğin yumuşamasına neden olur.  Bunun için kışın 
tekerleğe hava pompalanarak tekerlek uygun sertliğe getirilir. 
Benzer bir şekilde, sıcak hava balonlarının çalışma prensibi de gazların genleşmesine dayalıdır. 
Balonun içinde bulunan hava ısıtılırsa genleşerek hacmi artar ve balon yükselmeye başlar. ısı-
tılma kesilirse balonun içindeki hava soğumaya ve büzülmeye başlar. Balon içindeki havanın 
sıcaklığı kontrol altında tutularak balon istenilen seviyede tutulabilir.

	  

• Her iki beheri yarısına kadar su ile doldurarak birini 60 0c’ye kadar ısıtalım.
• Boş su şişesini kapağı açık iken bir miktar bükerek buruşturalım ve şişenin kapağını sıkıca 

kapatalım.

Neler gerekiyor?

• 500 ml’lik boş plastik su şişesi
• İspirto ocağı
• 2 adet 800 ml’lik beher
• sac ayağı
• amyant tel

Nasıl bir yol izleyelim?

Isıtma ile ilgili işlemlerde öğret-
menimizden yardım alalım.

Gazlarda genleşme ve büzülme

Etkinlik 3.11. Gazlarda genleşme ve büzülme
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• Buruşuk şişeyi sıcak su bulunan beherin içine koyduğumuzda meydana gelebilecek değişimi 
tahmin ederek yazalım.

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

...........................................................................................................................................
• Buruşuk şişeyi sıcak su bulunan beherin içine koyalım. değişiklikleri gözlemleyerek yazalım.

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

...........................................................................................................................................
• aynı şişeyi ısıttığımız sudan çıkararak, soğuk su bulunan beherin içine koyduğumuzda mey-

dana gelebilecek değişimleri tahmin edelim.

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

...........................................................................................................................................
• şişeyi ısıttığımız sudan çıkarıp içinde soğuk su bulunan behere koyarak gözlemlerimizi ya-

zalım. 

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

...........................................................................................................................................
• yaptığımız bu etkinlikten yola çıkarak, ısının gazlar üzerindeki etkisiyle ilgili hangi sonuca 

varabiliriz? açıklayalım.

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

...........................................................................................................................................
• şişeden gelen sesleri günlük hayatta hangi seslerle ilişkilendirebiliriz? örneklendirelim. 

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

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

Neler öğrendik?

Madde ısı aldığında genleşir ve hacmi artar.

Madde ısı verdiğinde büzülür ve hacmi azalır.
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1. elinizde genleşme özellikleri dışındaki tüm özellikleri aynı olan a, B, c metalleri bulun-
maktadır. Bu metallerden genleşmesi en fazla olan B ve en az olan da c’dir. 

A) Bu metallerden birisini kullanarak köprü yapacak olsanız hangisini tercih ederdiniz? Ge-
rekçelerimizi açıklayalım.

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

...........................................................................................................................................
B) Bu köprüyü hangi mevsimde yapardınız? açıklayalım. 

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

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

2. Genleşmenin günlük hayatımızı kolaylaştıran ve zorlaştıran örneklerinden ikişer tane ya-
zalım.

3. Mutfakta iç içe geçmiş iki cam bardağını ayırmaya çalışan cemile Hanım, bardakları kır-
madan sizce birbirinden nasıl ayırabilir?açıklayalım.

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

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

4. erdem, kapağı metalden yapılmış olan cam kava-
nozu tüm uğraşlarına rağmen açamamaktadır. sizce, er-
dem sıkışan kavanoz kapağını açmak için ne yapmalıdır?

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

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

Öğrendiklerimizi değerlendirelim

Görevleri

Kolaylaştıran Zorlaştıran

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

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

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

.......................................................................................
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5. sabahleyin televizyon seyrederken  bir son dakika 
haberi Muammer’in dikkatini çekmiştir. Bu habere göre 
bir iş yerinde yangın çıkmış ve çevrede bulunan vatan-
daşlar, iş yerinden yükselen dumanları görerek durumu 
itfaiye ve polise bildirmiştir. Olay yerine gelen itfaiye ekip-
leri yangını kontrol altına almak için müdahale ederken 
iş yerindeki sanayi tüpü büyük bir gürültüyle patlamış ve 
itfaiye erleri yaralanmıştır.

A) Bu haberdeki sanayi tüpünün patlamasının nedenini açıklayalım.

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

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

B) deodorant ve sprey kutularının üzerinde güneşte bırakmayınız, ateşe atmayınız şeklinde 
uyarılar yer alır. Bu uyarıyı yukarıdaki olayla ilişkilendirerek açıklayalım.

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

...........................................................................................................................................
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 NOTLARIM



SÖZLÜK
-A-

antibiyotik : Özellikle küf mantarlarından elde edilen mikropların gelişmesini durdurup onları 
öldürebilen maddedir. 
alerji : Vücudun karşılaştığı bazı maddelere karşı gösterdiği tepki.
atık : Üretim, tüketim ve benzeri faaliyetler süresince ortaya çıkan ve çevreyi kirleten maddeler.

-B-
bağımlı değişken: Yapılan bir deneyde değiştirilen değişkendir. 
bağımsız değişken: Yapılan bir deneyde gözlenen ya da ölçülen değişkendir.
basit elektrik devresi: Elektrik devresi özelliği gösteren en basit ve sade devre.
besin: Canlıların büyümesi ve enerji sağlaması için gerekli olan madde.
beslenme : Sağlıklı yaşamak için gerekli olan  besin maddelerinin vücuda  alınmasıdır.
büyüteç : İnsan gözünün görmede zorluk çektiği cisimleri büyütmeye yarayan alet.
biyolojik çeşitlilik : Bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin ve çeşitlerinin sayıca zenginliği.
boşaltım : Vücudumuzda yaşamsal faaliyetler sırasında meydana gelen atık maddelerin vücut-
tan uzaklaştırılması işlemidir.
buharlaşma: Bir maddenin ısı alarak sıvı hâlden gaz hâline geçmesine denir.
büzülme: Maddelerin ısı vermesi sonucunda hacimlerinin azalmasına denir.

-Ç-
çevre: Canlıların yaşam faaliyetlerini sürdürdüğü ve diğer canlılarla etkileşim içinde olduğu 
alan.
çevre kirliliği: Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların sağlığını olumsuz etkileyen, cansız öğelerin 
üzerinde  yapısal zararlar veren maddelerin hava, su ve toprağa karışması olayıdır.

-D-
diyet : Sağlığı korumak için yapılan dengeli beslenme düzeni.
diyaliz : Böbrek yetmezliği olan insanlarda, vücutta birikmiş olan fazla sıvı ve atık maddelerin 
temizlenmesi işlemidir.
deney: Bilimsel bir gerçeği göstermek ve kanıtlamak amacıyla yapılan işlem.
devre anahtarı: Elektrik devresini açmaya ve kapamayı sağlayan devre elemanı.
devre şeması: Elektrik devrelerinde, devre elemanlarının sembolleri kullanılarak yapılan 
devre çizimleri.
devre sembolleri: Devre şemalarında devre elemanlarını temsil eden teknik gösterimler. 
dinamometre (kuvvetölçer): Kuvvetin büyüklüğünü ölçen araç.
doğal ışık kaynakları: Kendiliğinden ışık yayan ışık kaynaklarına verilen ad.
donma: Bir maddenin ısı vererek sıvı hâlden katı hâle geçmesidir.
donma noktası: Bir maddenin sıvı hâlden katı hâle geçtiği sıcaklığa denir.



-E-
ekoloji: Canlıların birbirleri ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı.
elektrik devresi: Üzerinden elektrik enerjisi geçen üreteç, bağlantı kablosu, ampul ve anah-
tardan oluşan devre.
erime: Bir maddenin ısı alarak katı hâlden sıvı hâle geçmesidir.
erime noktası: Bir maddenin katı hâlden sıvı hâle geçtiği sıcaklığa denir.
esnek cisim: Kuvvetin etkisi ile şekil değiştiren, kuvvet ortadan kalktığında tekrar eski hâlini 
alabilen cisim.

-G-
genleşme: Maddelerin ısı alması sonucunda hacimlerinin artmasına denir.
gözlem : Bir nesnenin,olayın ya da bir gerçeğin özelliklerini bilmek amacıyla dikkatli ve planlı 
olarak ele alınıp,çeşitli araçlarla veya çıplak gözle incelenmesi.

-H-
hal değişimi: Maddenin bir hâlden başka bir hâle geçmesine denir.
hava direnci: Havanın kendi içinde hareket eden cisimlere uyguladığı sürtünme kuvveti.

-I-
ısı: Sıcak cisimden soğuk cisme doğru akan enerjidir. 
ışın: Bir ışık kaynağından çıkıp her yöne yayılan ışığı temsil etmek için kullanılan çizgilerin her 
biri.

-K-
kablo: Elektrik enerjisi iletiminde kullanılan iletken tel.
kaçış rampası: Eğimi fazla olan karayollarında fren arızası yapmış olan araçların durmasını 
sağlayan, kum, çakıl ve mıcırdan oluşan yokuşlu yol. 
kaynama: Buharlaşmanın en hızlı olduğu durumdur. 
kaynama noktası: Bir maddenin sıvı hâlden gaz hâline geçtiği sıcaklığa denir.
kontrol edilen değişken: Yapılan deneylerde sabit tutulan ve etkisi incelenmeyen değişkendir. 
küf: Gıda maddelerinin üstünde üreyen mantarlardan oluşan yeşilimsi tabaka.

-L-
lamba: Elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren elektrik devresi elemanı.

-M-
mikroskop : Çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük cisimlerin görüntüsünün incelenmesini 
sağlayan bir alettir.
mineral : Vücudumuzda düzenleyici olarak görev yapan besin içeriği.
mikrop : Hastalık yapan  bakteri gibi mikroskobik canlılardır.
mikroorganizma: Mikroskop yardımıyla görülebilen bakteri, amip, öglena gibi canlılar.
                       



-O-
organ nakli : Tedavisi mümkün olmayan hastalıklar nedeniyle görev yapamayacak derecede 
hasar gören organın yerine, sağlam organla değiştirilerek hastanın tedavi edilmesi işlemidir. 
obezite: Vücutta sağlığı tehlikeye sokacak ölçüde fazla miktarda yağ birikmesi sonucu ortaya 
çıkan bir hastalıktır.
özdeş: Her türlü nitelik bakımından eşit olan, ayırt edilemeyecek kadar benzer olan, aynı.

-P-
parazit: Bir canlıya bağımlı olarak yaşayabilen ve üzerinde yaşadığı canlıya zarar verebilen 
organizmalardır.
pıhtı : Koyulaşarak yarı katı duruma gelmiş sıvı.
pil: Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren elektrik devresi elemanı.
posa : Bitkisel kaynaklı gıdaların insan vücudu  tarafından sindirilemeyen kısımlarıdır.      

-R-
radar: Cisimlerin yerini ve uzaklığını ses dalgaları ya da elektromanyetik dalgalar yardımıyla 
bulabilen, sürat ölçebilen genellikle uçak ve gemilerin takip sistemlerinde kullanılan cihaz.
röntgen ışınları (x-ışınları): İnsan vücudundan ve diğer opak özellikteki maddelerden geçe-
bilen,  çıplak gözle görülemeyen, madde analizi ve tıbbi görüntülemede kullanılan ışık türü.

-S-
saf madde: Yapısında tek cins tanecik bulunan maddelerdir. (Tüm tanecikleri birbirinin aynısı 
olan maddelerdir. )
salgı : Salgı doku hücrelerinde üretilip dışarı verilebilen sıvı madde.
saydam madde: Işığı iyi geçiren maddelere verilen ad.
saydam olmayan madde (opak madde): Işığı geçirmeyen maddelere verilen ad.
ses kaynağı: Titreşerek ses oluşturan cisimlere verilen genel ad.
sıcaklık: Isının akış yönünü gösteren bir büyüklüktür.
sindirim : Besinlerin vücudumuz tarafından kullanılabilir hâle gelinceye kadar küçük parçalara 
bölünmesidir.
sonar: Denizlerin derinliğini, su altındaki cisimlerin ve canlıların yerini ve durumunu ses dal-
galarıyla belirleyen teknolojik cihaz.
su direnci: Suyun, suda hareket eden cisimlere uyguladığı sürtünme kuvveti. 
sürtünme kuvveti: Cisimle yüzey arasında oluşan ve cismin hareketini zorlaştıran ya da 
engelleyen karşı kuvvet.

-T-
tam gölge: Işığın yarı saydam ya da saydam olmayan maddelerden geçmemesi nedeniyle arka 
kısımda oluşan karanlık bölge.
tür: Birbirleriyle eşleştiklerinde kendilerine benzer ve üreme yeteneği olan canlılar oluşturan 
canlı grubu.



-U-
ultrasonografi: Ses dalgalarının tıbbi görüntüleme amaçlı olarak kullanıldığı yönteme verilen 
ad.
                                                               

-Y-
yapay ışık kaynakları: İnsanlar tarafından yapılan ışık kaynaklarına verilen ad.
yarı saydam madde: Işığı kısmen geçiren maddelere verilen ad.
yıldız: Kendiliğinden çevresine ısı ve ışık yayan gök cisimlerine verilen ad
yoğuşma: Bir maddenin ısı vererek gaz hâlinden sıvı hâle geçmesine denir.
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