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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif Ersoy

GENÇLİĞE HİTABE
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini,
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en
kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek
isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti
müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın
vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok
namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek
düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili
olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün
tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil
işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere,
memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet
içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini,
müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde
harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen,
Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret,
damarlarındaki asil kanda mevcuttur.
Mustafa Kemal Atatürk
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ÖN SÖZ
Özverili bir çalışma sonucunda ortaya çıkan bu kitapla; fen bilimlerinin uygulamalarını günlük yaşamda kullanabilen, doğal çevrede meydana gelen olaylara ilgi duyan, bu olayları araştıran-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 amaçlanmıştır. 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 kitapta; sizlerin bilginin inşa edilmesinde etkin rol almanızı sağlamak amacıyla, sunulan etkinliklerde meydana gelebilecek olaylara ve bu olayların sonuçlarına ilişkin tahminlerde bulunmanız,
tahminlerinizin nedenlerini açıklamanız, deney ve gözlemler yapmanız ve tahminlerinizle gözlemlerinizi karşılaştırarak bireysel veya işbirliğine dayalı tartışmalar sonucunda ortak bir fikre
ulaşmaya çalışmanız beklenmektedir.
Bu kitabın; gelecekte ülkemizin gelişmesine katkıda bulunacak olan sizlerin bireysel gelişiminizde, öğrenim hayatınızda ve kariyerinizde faydalı olması dileğiyle.

EĞİTİM MATERYALLERİ GELİŞTİRME EDİTÖRLERİ
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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.
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yanında verilen metin
ve sorularla bölüm
öncesinde sizlerin
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sağlanması amaçlanmıştır.
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Ünitedeki etkinlik adı ve
numarası verilmiştir.
Etkinlik sırasında alınması
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açıklamalar verilmiştir.
Belirtilen etkinliğin
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Bölümde
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amaçlanan temel konular
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Her bölümün sonunda,
öğrenilen konu ve
kavramlarla ilgili geri
dönütü sağlamak
amacıyla farklı türlerde
değerlendirme sorularına
yer verilmiştir.
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Işığın ve Sesin Yayılması

4. ÜNİTE

IŞIĞIN VE SESİN YAYILMASI
BÖLÜMLER
Işığın yayılması
		
Işığın maddeyle karşılaşması
			
Tam gölge
				Sesin yayılması
					Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
Bu konular neden önemli?
Çok iyi gören gözlerimiz ve işiten kulaklarımız bile olsa, ışığın ve sesin olmadığı bir ortamda
çevremizde olanları anlamak neredeyse imkansızdır. Işık yayan ve ses çıkaran sayısız canlı ve
cansız varlıklar vardır. Örneğin günlük hayatımızda lambanın odamızı, araba farlarından çıkan
ışığın yolu aydınlatması ve Güneş ve Ay tutulmaları gibi olaylar ışığın yayılması ile ilgilidir. Bir
müzik aletinden, televizyon, radyo ve taşıtlardan çıkan sesleri ve ayrıca rüzgâr, yağmur ve gök
gürültüsü seslerini duymamız ise sesin yayılması ile ilgilidir. Işık ve ses teknolojisinin çok geliştiği günümüzde, ışığın ve sesin karşılaştığı maddelerdeki geçme ya da geçmeme durumlarını
bilmek ve gerektiği zaman kontrol altına almak daha iyi bir hayat sürmemizi sağlayacaktır.
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1. BÖLÜM

IŞIĞIN
YAYILMASI
AMAÇLAR
Bu bölümde, bir kaynaktan çıkan ışığın yayılmasını öğreneceğiz.

KAVRAMLAR ve TERİMLER
Işığın yayılması
Işın
Işın çizgileri

Fotoğraftaki aracın sürücüsü farlardan çıkan ışık sayesinde
yol almaktadır. Aynı zamanda karşıdan gelen aracın farlarından gelen yoğun ışık ise sürücünün gözlerini kamaştırmaktadır. Bu durumlar, sizce ışığın hangi özelliğinin bir
sonucu olabilir? Aynı yol üzerinde yoğun sis olsa sürücüye
ne tavsiye edersiniz?

162
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Işık nasıl yayılır?
Işık, uzun zamandan beri bilim insanlarının merak ettiği ve üzerinde çalıştığı konulardan biri olmuştur. Işığın
çoğu özelliği bilim insanları tarafından iyi bilinmesine rağmen bazı özellikleri hâlâ araştırmalara konu olmaktadır.

Çevremizde meydana gelen olayları, nesneleri, eşyaları ve varlıkları görebilmek için ışığın
gerekli olduğunu biliyoruz. Ancak ışık sadece etrafımızda yer alan cisimleri görmemizi sağlamaz. Aynı zamanda olayların nasıl gerçekleştiğini anlamamıza da yardım eder.
İster doğal olsun ister olmasın bütün ışık kaynakları ışık yayar. Peki, bir ışık kaynağından çıkan ışık hangi yönde yayılır? Işık bu yayılma esnasında nasıl bir yol izler?
Karanlıkta yol alan bir otomobilin farlarından yayılan ışık, ağaç dalları arasından süzülen
güneş ışığı ve stadyum lambalarından yayılan ışık doğrusal olarak yayılmaktadır. Evimizdeki ya
da sınıfımızdaki lambaların ve sokakları aydınlatan sokak lambalarının her yönde ve bir doğru
boyunca ışık yaydığı dikkatinizi çekti mi?
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Benzer şekilde, sinema salonlarında film makinesinden çıkan ışığın karanlıkta nasıl bir yol
izlediğine dikkat ettiniz mi? Bu örneklerden yola çıkarak bir ışık kaynağından çıkan ışığın, her
yönde ve bir doğru boyunca yayıldığını söyleyebiliriz.

Bilim insanları ışık kaynaklarından çıkan ışığı kâğıt üzerinde gösterirken basit ışın çizimlerinden yararlanırlar. Bunun için düz bir çizgi çizer ve bu çizginin ortasına bir ok işareti koyarlar. Çizilen bu çizgilere ışın veya ışık ışını denir. Bu çizimler, ışığın doğrusal bir yol izlediğini göstermek
için kullanılır. Bundan böyle biz de bu tür çizimler yapacağız ve açıklamalarımızda ışık yerine
çoğunlukla “ışın” kelimesini kullanacağız.

Basit bir ışın çizimi
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Bir el fenerinden yayılan ışık, fenerdeki lambanın bir noktasından değil her noktasından yayılan ışınların bir araya gelerek oluşturduğu ışın demetlerinden oluşur. Bu ışın demetlerini kâğıt
üzerinde gösterirken basit ışın çizimlerinden yararlanılır. Bunun için ışığın yayılma doğrultusuna göre ışınlar çizilir, koyulan okun yönü ise ışığın yayılma yönünü gösterir. Bir el fenerinden
yayılan ışınlar basit ışın çizimleriyle aşağıdaki gibi gösterilebilir.

Benzer şekilde, odamızı aydınlatan lambalardan ve bir uçağın farlarından çıkan ışıklar da
basit ışın çizimleriyle gösterilebilir.
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Etkinlik 4.1. Işık hangi yönde ve nasıl yayılır?
Neler gerekiyor?
•
•
•
•

Mumu yakması için öğretmenimizden yardım isteyelim.

Mum
Çakmak
Körüklü pipet
Tahta takoz

Nasıl bir yol izleyelim?
• 3 - 5 kişilik gruplar oluşturalım.
• Yandaki şekilde verilen mumdan çıkan ışığın nasıl
yayılabileceğini tahmin ederek ışın çizgileri ile gösterelim.
• Neden böyle bir çizim yaptığımızı grup arkadaşlarımızla tartışalım ve yazalım.
.................................................................................
..................................................................................
• Mumu tahta takozun üzerine koyalım ve öğretmenimizden yakmasını isteyelim.
• Daha sonra muma yandaki fotoğrafta olduğu gibi pipetle farklı
yer ve açılardan bakalım ve gözlemlerimizi yazalım.
....................................................................................................
.....................................................................................................

• Şimdi pipeti körüklü kısmından bir miktar bükelim. Yine aynı
noktalardan fotoğraftaki gibi pipetle muma bakalım (Körüklü
kısmı farklı taraflara doğru bükerek de bakabilirsiniz.) ve gözlemlerimizi yazalım.
...................................................................................................
...................................................................................................
167

5.

Sınıf

Fen Bilimleri

4. Ünite

• Gözlemlerimizden elde ettiğimiz verilere dayanarak, ışığın nasıl ve ne şekilde yayıldığını
açıklayalım.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
• Elde ettiğimiz sonuçları kullanarak mumdan yayılan ışınları gösteren çizimler yapalım. Yapmış olduğumuz bu çizimi, daha önce yaptığımız tahmini çizimimizle karşılaştıralım.

Neler öğrendik?

Bir doğru boyunca
yayılır.

Her yönde yayılır.

IŞIK

Işın çizgileriyle
gösterilir.
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Öğrendiklerimizi değerlendirelim
1. Kelimeleri avlayalım: Aşağıda verilen kelimeleri bulmaca içerisinde sağdan sola, soldan
sağa, yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ve çapraz olarak bulalım ve işaretleyelim. Daha sonra içinde bu kelimelerin geçtiği cümleler kuralım.
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Işık: 		

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

Güneş:

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

Mum: 		

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

Doğrusal:

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

El Feneri:

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

Yayılma:

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

Kaynak:

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

Ampul:

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

169

5.

Sınıf

Fen Bilimleri

4. Ünite

2. Beyza, kaybettiği oyuncağının kanepenin arkasında olup olmadığını merak eder ve kanepeyi yerinden kaldırmayı dener. Fakat başarılı olamaz. Sonra aklına bir yöntem gelir. Fotoğraftaki gibi, bulduğu plastik bir hortumun bir ucundan bakarak oyuncağını bulmaya çalışır. Beyza
bu yöntemle amacına ulaşabilir mi? Açıklayalım.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

3. Aşağıda verilen çizimlerin hangisinde veya hangilerinde ışığın yayılması doğru bir şekilde
gösterilmiştir? Doğru çizimlerin altına “D”, yanlış olanların altına ise “Y” yazalım.

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

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

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

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

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

.................
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4. Işığın yayılması ile ilgili olarak deney yapan bir öğrenci, üzeri delikli yarım küre şeklindeki
metal bir malzemeyi yanan bir mumun üzerine koymuştur. Daha sonra, yarım kürenin üzerine
deliklerden çıkan ışığın gözlenebilmesi için tebeşir tozu serpmiştir. Diğer arkadaşı ise bu esnada
deliklerden çıkan ışığın fotoğrafını çekmiştir. Fotoğraf istedikleri netlikte çıkmadığı için fotoğraf yerine bu durumu anlatan çizimler yapmışlardır. Aşağıdaki çizimlerden hangisi bu durumu
temsil edebilir?

...........

...........

...........

...........

5.
I. Mumdan yayılan ışık eğrisel biçimde yayılır.
II. El fenerinden çıkan ışınlar doğrusal biçimde yayılır.
III. Güneşten çıkan ışınlar öğle vakitlerinde doğrusal, gün doğumu ve gün batımında ise eğrisel biçimde yayılır.
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I 		

B) Yalnız II 		

C) II ve III 		

D) I, II ve III

Cevabımızın nedenini açıklayalım.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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6. Aşağıda görüldüğü gibi üç adet kartonu tam ortalarından delen ve hepsini aynı hizaya
getiren Ali, kartonların bir tarafına bir mum koymuş, kendisi de diğer tarafa geçerek kartonun
deliğinden gözlem yapmıştır. Sizce Ali, aşağıda verilen hangi probleme yanıt aramak için bu
düzeneği hazırlamıştır?

A) Gölge nasıl oluşur?
B) Işık nasıl yayılır?
C) Mum, güçlü bir ışık kaynağı mıdır?
D) Mumun boyu ile kartonun gölgesi arasında nasıl bir ilişki vardır?
Cevabımızın nedenini açıklayalım.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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NOTLARIM
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2. BÖLÜM

IŞIĞIN MADDEYLE
KARŞILAŞMASI
AMAÇLAR
Bu bölümde, ışığın maddeyle karşılaşması durumunda neler olacağını öğreneceğiz. Ayrıca ışık ile etkileşen maddelerin ışığı geçirme durumlarına göre nasıl sınıflandırıldığını
öğreneceğiz.

KAVRAMLAR ve TERİMLER
Saydam madde
Yarı saydam madde
Saydam olmayan (opak) madde

Fotoğraftaki vazolarda bulunan çiçeklerin, vazoların içinde
kalan kısımları neden net olarak görünmüyor? Bunu nasıl açıklayabiliriz? Bu durum, vazoların hangi özelliğinden
kaynaklanmaktadır? Vazolar, cam değil de porselenden
yapılmış olsaydı nasıl bir durum gözlenirdi?
174
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Her madde ışığı geçirir mi?
Güneş ışığı pencerelerimizin camından içeriye doğru girebilmesine rağmen, duvardan içeri
giremez. Tül perdelerden ise güneş ışığı kısmen içeri girmektedir. Sizce bu durumun sebebi ne
olabilir?
Bir doğru boyunca ve her yönde yayılan ışık çevremizde var olan maddelerin hepsinden
geçemez. Bazı maddeler ışığı iyi geçirirken, bazıları kısmen geçirir, bazıları ise ışığı hiç geçirmez.
Bilim insanları, ışığı geçirme durumlarına göre maddeleri saydam, yarı saydam ve saydam
olmayan (opak) olmak üzere üç grupta ele almaktadır.
Işığı iyi geçiren maddelere saydam maddeler denir.
Saydam maddeler ışığı iyi geçirdiklerinden diğer taraftaki
cisimler rahatlıkla görülebilir. Cam ve şeffaf poşet gibi maddeler saydam maddelere örnektir.

Örneğin cam ve şeffaf naylon gibi saydam maddelerle
kaplanmış olan seralarda mevsiminden önce yetişen sebze
ya da meyveleri yiyebiliyoruz. Sera ortamı, hem soğuk hava
koşullarından kaynaklanan olumsuz etkenlere karşı bitkilerin korunmasını hem de güneş ışığının içeriye girebilmesini
sağlamaktadır.

Günlük hayatımızda bazen ışığın bulunduğumuz ortama
kısmen geçmesini isteriz. İşte, ışığı kısmen geçiren maddelere yarı saydam maddeler denir. Yarı saydam maddelerde,
ışık diğer tarafa tam olarak geçemediğinden arkadaki cisimler net olarak görünmez. Evlerde kullanılan ince tül perde,
yağlı kâğıt ve buzlu cam yarı saydam maddelere birer örnek
olarak verilebilir.
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Işığı geçirmeyen maddelere saydam olmayan (opak)
maddeler denir. Bu maddeler ışığı geçirmediklerinden diğer taraftaki cisimler görünmez. Tahta, taş, beton duvar ve
metal levha gibi maddeler saydam olmayan maddelere örnek olarak verilebilir.

Saydamlık, saydam olmama ya da yarı saydamlık özellikleri sadece maddeler için değil ortamlar için de geçerlidir. Örneğin sisli havalarda görüş mesafesi sis yoğunluğuna
bağlı olarak azalır. Bu yüzden sisli ortamlar, sis yoğunluğuna
göre yarı saydam ya da saydam olmayan ortam grubuna
girebilir.

Bazen Güneş bulutlar tarafından kapatılır ve ışınları bulunduğumuz ortamda tam olarak görünmez. Bu durumda
ortam yeterince aydınlık olmaz. Bunun sebebi yarı saydam
özellikte olan bulutların, güneş ışınlarının yeryüzüne gelmesini kısmen engellemesidir.

Cisimlerin ışığı geçirme durumları cisimlerin kalınlığına ve yapıldığı maddelere bağlıdır. Işığın
aynı madde tarafından hem geçirilmesi hem de engellenebilmesi mümkün olabilir. Örneğin
kalınlığı artırılan pencere camının ve derinliği artırılan suyun saydamlığı azalır. Bu durum ışığın
geçirilmesini azaltmaktadır. Diğer yandan saydam olmayan bir karton yeterince inceltilirse yarı
saydam özellik gösterebilir.
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Etkinlik 4.2. Her madde ışığı geçirir mi?

Neler gerekiyor?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cam malzemeleri kullanırken
dikkatli olalım ve mumu yakması için
öğretmenimizden yardım isteyelim.

Mum
Pencere camı
Su bardağı
Defter yaprağı
Yağlı kâğıt
Buzlu cam
Tahta parçası
Kitap kapağı
Renkli karton
Beyaz karton

Nasıl bir yol izleyelim?
• 3-5 kişilik gruplar oluşturalım.
• Daha sonra şekilde verildiği gibi yanan bir mumun karşısına konan ve arka sayfadaki
tabloda verilen maddelerin arkasından sırayla baktığımızda mum ışığının görülüp görülemeyeceğini tahmin ederek tabloya kaydedelim.
• Sonra yanan muma tabloda belirtilen maddelerin arkasından sırayla bakalım ve gözlemlerimizi tabloya kaydedelim.
• Tahminlerimiz ile gözlemlerimiz uyumlu mu? Açıklayalım.
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
• Daha sonra diğer gruplarla, elde ettiğimiz sonuçlar hakkında tartışalım ve ortak bir fikre
ulaşmaya çalışalım.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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Tahminlerim

Gözlemlerim

Mum
Mum
Mum
ışığı
ışığı
ışığı
görünür görünmez bulanık
görünür

Maddeler

Mum
Mum
Mum
ışığı
ışığı
ışığı
göründü görünmedi bulanık
göründü

Tahminlerimiz
ile
gözlemlerimiz
uyumlu mu?

Pencere camı
Su bardağı
Defter yaprağı
Yağlı kâğıt
Buzlu cam
Tahta parçası
Kitap kapağı
Renkli karton
Beyaz karton

Bilgi dağarcığım
Gözümüzle göremeyeceğimiz bazı ışık türleri insan
vücudundan geçebilir. Örneğin röntgen filmlerinde vücudumuzun iç yapısı görülebilmektedir. Bu
durum, insan vücudundan geçebilen “x-ışınları”
ya da “röntgen ışınları” olarak bilinen ışınlarla sağlanmaktadır.
X-ışınları, bilim, teknoloji ve tıp alanlarında kullanılmaktadır.
Gözümüzle göremeyeceğimiz bir başka ışın türü de kızılötesi
ışınlardır. Bunlar hedef tespiti, gece görüşü ve takip sistemleri gibi amaçlar için kullanılmaktadır. Ayrıca kumanda cihazlarının kullanıldığı kablosuz iletişimde, otomatik kapıların
açılmasında, barkodların okunmasında ve hava tahminlerinin yapılmasında kızılötesi ışınlardan yararlanılmaktadır.

179

5.

Sınıf

Fen Bilimleri

4. Ünite

Sayıca fazla olan ve karmaşa oluşturan durum ve olaylar, genellikle bilim insanları tarafından
yapılan deney ve gözlemler sonucunda sınıflandırılarak daha basit ve sade bir hâle getirilir.
Siz de çevrenizdeki maddeleri ışığı geçirme özelliklerine göre gruplandırarak tabloya yazınız.
Saydam maddeler

Yarı saydam maddeler

Saydam olmayan maddeler

Neler öğrendik?
Maddeler ışık geçirgenliklerine göre üç gruba ayrılır:

• Saydam maddeler:
Işığı tamamen geçirir.
Hava, cam vb. saydam
maddelere örnek
olarak verilebilir.

Maddelerin saydamlık
özelliği
değiştirilebilir:

• Yarı saydam maddeler:
Işığı kısmen geçirir. Buzlu
cam, yağlı kâğıt vb. yarı
saydam maddelere örnek
olarak verilebilir.

• Saydam olmayan
(opak) maddeler: Işığı
hiç geçirmez. Tahta,
kitap, karton, duvar vb.
saydam olmayan
maddelere örnek
olarak verilebilir.

• Sisli ve bulutlu havalarda, hava yarı saydam hâle
gelir. Görüş mesafemiz azalır. Böyle durumlarda
sürücülerin daha yavaş gitmeleri ve farlarını açmaları
gerekir.
• Yağlanmış olan kâğıt yarı saydam hâle gelir.
• Pencere camları saydam olmasına rağmen camın
kalınlığı artırılırsa yarı saydam özellik gösterebilir.
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Öğrendiklerimizi değerlendirelim
1) Ali, I ve II numaralı maddelerin arkasından yanan muma bakıyor. I numaralı maddenin arkasından baktığında mum ışığını bulanık görüyor. II numaralı maddenin arkasından muma baktığında ise mum ışığını net olarak görüyor. Buna göre I ve II numaralı maddeler neler olabilir?

I

II

A)
B)
C)
D)

I
Tahta
Şeffaf plastik
Buzlu cam
Pencere camı

II
Fon kartonu
Tahta
Şeffaf plastik
Buzlu cam

2) Aşağıdaki kavramları yandaki ifadelerden uygun olanı ile eşleştirerek uygun olan kutucuklara kavramı temsil eden harfi örnekteki gibi yazalım.
A. Yıldızlar
B. Opak madde

D

En büyük ışık kaynağımızdır.

C. Karanlık

Işığı tamamen geçiren maddelere verilen addır.

D. Güneş

Işığı kısmen geçiren maddelere verilen addır.

E. Gölge
F. Ay

Geceleri açık havada görülen ışık kaynaklarıdır.

G. Yarı saydam madde

Işığı geçirmeyen maddelere verilen genel addır.

H. Saydam madde

3) Bir fotoğrafçı, yeni yaptırdığı stüdyosunda vesikalık fotoğrafları çekeceği odanın hiç ışık
almamasını istiyor. Ayrıca, fotoğrafları basacağı ikinci odanın kısmen ışık almasını ve müşterilerin bekleyeceği üçüncü odanın ise bol ışık almasını istiyor. Fotoğrafçıya bu üç odanın pencelerinde ne tür malzemeler kullanmasını önerirsiniz? Neden?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
181

5.

Sınıf

Fen Bilimleri

4. Ünite

4) Işığın farklı maddelerden geçişine yönelik günlük hayattan örnekler verilmiştir. Resimlerin altında yer alan soruları cevaplayalım.

1

2

Pencere camı

3 Buzlu cam

4 Bulut

5

Porselen tabak

6 Odun

7

8

Plastik torba

9

Zeytinyağı

Kitap

Metal kapı

Işık, hangi resim veya resimlerdeki maddelerden kolaylıkla geçebilir?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Işık, hangi resim veya resimlerdeki maddelerden kısmen geçebilir?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Işık, hangi resim veya resimlerdeki maddelerden geçemez?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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5) Fotoğraftaki çocuğun yağmuru evinin penceresinden
seyredebilmesi, pencere camının hangi özelliği ile açıklanabilir? Neden?
……………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………......................

6) Aşağıda verilen maddelerden hangisi ışığı kısmen geçirir?
A) Toprak

B) Buzlu cam

C) Porselen tabak

D) Duvar

Cevabımızın nedenini ve doğru seçenek dışındaki diğer seçeneklerin neden doğru olmadığını açıklayalım.
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................

7) Yandaki çiçek fotoğrafında çiçeğin bir kısmının tam görülmesinin, bir kısmının da tam görülememesinin nedenini
nasıl açıklayabiliriz?

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

8) Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 200 metrenin altına düştüğü bir anda piste iniş
yapmaktan vazgeçen bir pilotun, en yakın havaalanına gidecek kadar yakıtının kalmadığını varsayalım. Böyle bir durumda, pilotun uçağı aynı havaalanına indirebilmesi için pistin aydınlatılmasında ne tür değişiklikler yapılabilir? Açıklayalım.
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................

183

5.

Sınıf

Fen Bilimleri

4. Ünite

3. BÖLÜM

TAM
GÖLGE
AMAÇLAR

Bu bölümde, tam gölgenin oluşumunu ve büyüklüğünün
nasıl değiştiğini öğreneceğiz.

KAVRAMLAR ve TERİMLER
Tam gölge
Güneş tutulması
Ay tutulması

Fotoğrafta ne görüyorsunuz? Bu olay, ışığın hangi özelliği
ile açıklanabilir? Bu durum nasıl meydana gelmektedir?
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Tam gölge nasıl oluşur?
Tam Gölge

Işık, tamamen geçemeyeceği bir cisimle (engel) karşılaşınca, cismin arkasında ışık almayan
karanlık bir alan oluşur. Işığın saydam olmayan
maddelerden geçememesi sonucunda oluşan
bu karanlık bölgeye tam gölge denir.

Işık
kaynağı
Engel

Perde

Tam gölgenin oluşumu
Tam gölge, ışığın bir doğru boyunca yayılması sayesinde oluşur. Tam gölgenin oluşması için
bir ışık kaynağı ve saydam olmayan bir maddeye ihtiyaç vardır. Güneş ışığı bizim vücudumuzdan geçemediği için gün içinde farklı büyüklüklerde tam gölgelerimiz oluşur. Bizler gibi opak
özellik gösteren birçok canlı ve cansız varlığın da tam gölgeleri oluşabilir.

Tam gölge
örnekleri

186

Işığın ve Sesin Yayılması

Etkinlik 4.3. Gölge oluşturalım
Neler gerekiyor?
•
•
•
•
•
•
•
•

Mum
El feneri
Silgi
Kalem
Defter
Kitap
Cam bardak
Pet şişe

Mumu yakarken
öğretmenimizden yardım isteyelim
ve yanmakta olan mumla çalışırken
dikkatli olalım.

Nasıl bir yol izleyelim?
Bilim insanları, araştırma sorularına cevaplar ararken, çalışma yaptıkları ortamı bazı özel
şartlara uygun hâle getirmek için farklı araç-gereçlerden yararlanırlar. Bu etkinliği, hava güneşliyse pencerenin önünde, güneşli değilse sınıfta loş bir ortam oluşturarak el feneri yardımıyla
yapalım.
• Elimizdeki kalem, silgi, kitap, cam bardak ve pet şişeyi teker teker güneş ışığına doğru
tuttuğumuzda, bu cisimlerin gölgelerinin oluşup oluşamayacağını tahmin edelim. Tahminlerimizin nedenlerini açıklayalım.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
• Sınıfımızın güneş alan pencere kenarına giderek kalem, silgi, kitap, cam bardak ve pet
şişeyi teker teker güneş ışığına doğru tutalım. Ortaya çıkan sonucu gözlemleyerek yazalım.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Duvardaki gölgeler
Ellerimizi farklı şekillerde birleştirerek duvarda kuş, köpek ve
tavşan gölgeleri oluşturmaya çalışalım.

Etkinlik 4.4. Gölgelerin sırrını çizim yaparak çözelim

Nasıl bir yol izleyelim?
• 3-5 kişilik gruplar oluşturalım.
• Mum ile duvar arasına konulan cismin oluşturacağı tam gölgeyi tahmin ederek ışın çizgileriyle
gösterelim. Neden böyle bir çizim yaptığımızı açıklayalım.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
• Mumu yakarak oluşan tam gölgeyi gözlemleyelim ve ışın çizgileriyle yeniden gösterelim.
• Tahminlerimizle gözlemlerimiz uyumlu mu?
Açıklayalım.
...................................................................................
...................................................................................
•

Daha sonra grup arkadaşlarımızla tartışarak ortak bir karara varmaya çalışalım.
• Son olarak, elde ettiğimiz sonuçları diğer gruplarla paylaşalım ve ortak bir fikre varmaya
çalışalım.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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Tam gölgeyi etkileyen durumlar
Gün içerisinde gölgenizin bazen büyük bazen ise daha küçük olduğunu fark etmişsinizdir.
Işık kaynağının, cismin veya ekranın yeri değiştirildiğinde tam gölgenin büyüklüğü ve şekli değişebilir.

Etkinlik 4.5. Tam gölgeyi etkileyen değişkenler
Neler gerekiyor?
•
•
•
•
•
•
•

2 adet beyaz karton
Boya kalemleri
El feneri
Destek çubuğu
Kalem
Makas
Cetvel

Nasıl bir yol izleyelim?
•
•

3-5 kişilik gruplar oluşturalım.
Sınıfımızda karanlık bir ortam oluşturmaya çalışalım.
Aşağıdaki yıldızı bir karton kâğıda çizerek boyayalım ve makasla keselim.
Beyaz kartonlardan diğerini destek çubuğuna takarak tam gölgenin üzerine düşürüle-

•
•
ceği perdeyi oluşturalım.
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• El fenerini ekrandan 1 m uzağa, yıldızı ise el feneri ile ekranın ortasına yerleştirip gölgeyi
oluşturalım.
• Tabloda belirtilen değişikliklerin yapılması durumunda tam gölgenin büyüklüğü nasıl
değişir? Önce tahmin edelim sonra bu değişiklikleri yaparak gözlemlerimizi tabloda işaretleyelim.
Tahminlerim
Değişkenler

Tam gölgenin
şekli
Değişir

Değişmez

Gözlemlerim

Tam gölgenin
büyüklüğü
Artar

Azalır

Tam gölgenin
şekli
Değişti

Değişmedi

Tam gölgenin
büyüklüğü
Arttı

Azaldı

Yıldızı ekrana
yaklaştırmak
Yıldızı ekrandan
uzaklaştırmak
El fenerini yıldıza
yaklaştırmak
El fenerini
yıldızdan
uzaklaştırmak
Ekranı yıldıza
yaklaştırmak
Ekranı yıldızdan
uzaklaştırmak

• Tahminlerimiz ile gözlemlerimiz uyumlu mu? Açıklayalım.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
• Yıldızın ekrandaki tam gölgesinin büyüklüğünü neler etkiledi? Grup arkadaşlarımızla
tartışarak açıklayalım.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
• Daha sonra diğer gruplarla elde ettiğimiz sonuçlar hakkında tartışalım ve ortak bir fikre
ulaşmaya çalışalım.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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Güneş tutulması
Öğle vaktinde Güneş tüm parlaklığıyla etrafı
aydınlatıyordu. Birkaç dakika içerisinde hava kararmaya başladı.
Yunus, “Galiba Güneş’in önüne büyük bir bulut geldi ve hava ondan karardı.” diye düşündü.
Fakat hava gittikçe kararıyordu. Endişeli bir şekilde gökyüzüne baktı. Havada hiç bulut yoktu.
Biraz önce ışıl ışıl parıldayan Güneş’i artık net
olarak göremiyordu. Bir süre sonra ise Güneş
neredeyse tamamen görünmez olmuştu. Yunus’un yaşadığı bu olay Güneş tutulması olarak
bilinen bir doğa olayıdır.

Güneş tutulmasında, Güneş, Ay ve Dünya aynı doğrultuda bulunur. Bu durumdayken Ay,
Dünya ile Güneş’in arasına girdiğinden dolayı Güneş’ten gelen ışığı engeller ve Ay’ın tam gölgesi Dünya üzerine düşer. Dünya üzerinde Ay’ın tam gölgesinin düştüğü yerler ışık alamaz ve
bu bölgelerde Güneş bir süre görülmez. Bu olaya Güneş tutulması denir. Güneş tutulmasında,
Güneş ışık kaynağı, Ay ise saydam olmayan cisimdir. Basit ışın çizimleri ile Güneş tutulması şekildeki gibi gösterilebilir.

Güneş
Dünya
Ay

Tam gölge

Güneş tutulmasında Güneş’e çıplak gözle bakmamalıyız. Göz sağlığımızı korumak
için koruyucu gözlükler takmalıyız.
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Ay tutulması
Bazen Dünya, Ay ve Güneş arasına girer. Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultuya geldiğinde
Dünya’nın tam gölgesi Ay’ın üzerine düşer. Böylece Dünya, Ay’ın Güneş’ten ışık almasını engeller. Bu durumda Ay görünmez. Bu olaya Ay tutulması denir. Ay tutulması da Güneş tutulması
gibi ışığın doğru boyunca yayılması sonucu oluşan bir doğa olayıdır. Ay tutulması ışın çizimleri
ile aşağıdaki gibi gösterilebilir.

Dünya

Güneş

Ay
Tam gölge

Güneş ve Ay tutulması için yapılan çizimlerdeki mesafeler ve büyüklükler, gerçek
mesafelerle ve büyüklüklerle uyuşmayabilir.

Neler öğrendik?

Cisim ışık kaynağından uzaklaşınca
veya ekrana (perdeye)
yaklaşınca gölge
boyu küçülür.
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Işığın doğrusal yolla
yayılması sonucu
tam gölge oluşur.

Işık kaynağı
cisme yaklaşınca
veya ekran (perde)
cisimden
uzaklaşınca gölge
boyu büyür.
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Güneş ve Ay tutulmaları

Güneş tutulması

Ay tutulması

Bunları da bilelim

• Güneş, Ay ve Dünya
arasındadır.

• Güneş, Dünya ve Ay
arasındadır.

• Güneş, Ay ve Dünya
aynı doğrultudadır.

• Güneş, Dünya ve Ay
aynı doğrultudadır.

• Güneş ve Ay
tutulmaları, ışığın bir
doğru boyunca
yayılmasının bir sonucudur.

• Ay’ın gölgesi Dünya’nın
üzerine düşer.

• Dünya’nın gölgesi Ay’ın
üzerine düşer.

• Her iki olay da aslında
birer tam gölge olayıdır.

• Dünya’nın sadece bir
kısmında meydana gelir.
Bu kısımda gündüz
vakti, gece gibi karanlık
olur.

• Ay’ın tamamında
meydana gelir.

• Tutulmalarda Güneş
ışık kaynağı, Ay ve
Dünya ise saydam
olmayan (opak) madde
görevi görmektedir.

193

5.

Sınıf

Fen Bilimleri

4. Ünite

Öğrendiklerimizi değerlendirelim
1. Aşağıdaki ilk durumda bulunan kaynak, engel ve perdenin yerleri değiştirilerek tam
gölgenin büyüklüğünü etkileyen farklı durumlar verilmiştir. Her bir durumda, tam gölgeyi
basit ışın çizimlerini kullanarak gösterelim. İlk duruma göre tam gölgenin büyüklüğünün
nasıl değiştiğini “tam gölge büyüdü”, “tam gölge küçüldü” veya “tam gölgenin büyüklüğü
değişmedi” şeklinde belirtelim.
İlk durum

Kaynak

Engel

Perde

Kaynak engele
yaklaştırıldığında tam gölge

Kaynak Engel

Kaynak engelden
uzaklaştırıldığında tam gölge

Kaynak

Perde

Engel

Perde

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

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

Engel kaynağa yaklaştırıldığında
tam gölge

Engel perdeye yaklaştırıldığında
tam gölge

Engel
Kaynak Engel

Kaynak

Perde

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

Engel

Perde

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

Perde engele yaklaştırıldığında
tam gölge

Kaynak

Engel

Perde engelden uzaklaştırıldığında
tam gölge

Perde

Kaynak

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

Engel

Perde

..........................................................
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2. Güneş ve Ay tutulmalarında Ay, Güneş ve Dünya nasıl sıralanır? Aşağıdaki kutucuklara
yazalım.

Ay tutulması

Güneş tutulması

3. Sizce aşağıdaki öğrencilerin Güneş ve Ay tutulmaları ile ilgili verdiği bilgilerden hangisi ya
da hangileri doğrudur? Yanlış olan varsa doğrusunu aşağıdaki noktalı yere yazalım.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Güneş ve Ay
tutulmaları ışığın
doğrusal yolla
yayılmasının bir
sonucudur.

Güneş
tutulmasında
Ay’ı göremeyiz.

Ay tutulmasında
esas ışık kaynağı
Ay’dır.

Yunus

Fatma
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4. Eğer Ay, Dünya’dan büyük olsaydı Ay tutulmasında ne gibi farklılıklar yaşanırdı?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

5.
Işık doğru
boyunca yayılır.

Işık her yönde
yayılır.

Işık tek yönde
yayılır.

Ali

Işık saydam
maddelerden
geçemez.

Tuğba

Yiğit

Beyza

Yukarıda ışık konusu ile ilgili hangi öğrenci ya da öğrencilerin söyledikleri doğrudur? Açıklayalım.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

9. Beyza, kartondan kestiği resmi bir çubuğun ucuna yapıştırarak gölge oyunu oynamaktadır. Beyza ne yaparsa tam gölgenin boyu büyür?
......................................................................
......................................................................
......................................................................
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NOTLARIM
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4. BÖLÜM

SESİN
YAYILMASI
AMAÇLAR
Bu bölümde sesin hangi ortamlarda yayılabildiğini öğreneceğiz. Bu konularda yapacağımız etkinlik ve günlük yaşam
ilişkilendirmeleriyle çevremizde meydana gelen sesle ilgili
olayları daha iyi yorumlayabileceğiz.

KAVRAMLAR ve TERİMLER
Sesin yayılması
Maddesel ortam

Sadece insanlar değil hayvanlar da ses çıkarır. Hayvanların
çıkardıkları sesler bize anlamsız gelse de onlar da seslerini
kullanarak birbirleriyle iletişim kurar. Resimdeki yunusların çıkardıkları seslerle, çocuğun çıkaracağı seslerin yayılması arasında bir benzerlik var mıdır? Doğal ve yapay ses
kaynaklarından çıkan sesler hangi ortamlarda yayılabilir?
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Sesin yayılması

Çevremizdeki ses kaynakları sürekli olarak çeşitli sesler yaymaktadır. Sabah uyandığımızda,
kulağımıza gelen kuş sesi ve akan bir deredeki sudan etrafa yayılan ses bize huzur verir. Evimizin duvarında yapılan tamirattan veya yolu kazmakta olan iş makinesinden çıkan sesler ise bizi
rahatsız eder.
Çevremizdeki canlı ve cansız varlıkların çıkardığı sesleri kulağımızla duyarız. İnsanlar çıkardıkları sesleri düzenleyerek konuşma, şarkı söyleme ve bağırma gibi olayları gerçekleştirir. Diğer
canlı varlıklar da çıkardıkları seslerle birbirleri ile iletişim kurarlar. Canlı veya cansız varlıklardan
çıkan sesler, titreşim sonucu meydana gelir. İnsanda ses telleri titreşirken, rüzgâr ağaç yapraklarını titreştirir. Arılar kanatlarını çok hızlı çırptıklarından dolayı titreşim meydana getirir ve ses
çıkarır. Bağlama, gitar, keman gibi telli çalgılarda telin titreşmesi sonucunda ses meydana gelir.
Uçaklar yere yakın uçtuklarında motorlarından çıkan sesler, havada ilerleyerek penceremizin
camlarını titreştirir.
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Ses, ses kaynaklarının titreşimi sonucunda oluşur. Oluşan sesler havayı da titreştirerek kulağımıza gelir. Kulağımıza gelen sesler de kulak zarında titreşimlere neden olur. Beynimiz bu
titreşimleri ses olarak algılar ve duyma olayı gerçekleşir. Ancak insan kulağı her sesi duyamaz.
Belirli bir şiddet aralığındaki sesleri işitebilir. Gerek sesin oluşumunda gerekse sesin iletiminde
titreşim hareketi oldukça önemlidir.
Titreşimler sonucunda oluşan sesler, tıpkı suya atılan
taşın oluşturduğu gibi dalgalar hâlinde yayılır. Ayrıca ses,
sadece sıvılarda değil katı ve gazlarda da yayılır. Sesin
yayılması için katı, sıvı veya gaz gibi maddesel bir ortam
gereklidir. Ses, maddesel olmayan ortamlarda yayılmaz.

Sesin katılarda yayılması
Evlerin dış kapıları genellikle tahta veya metal gibi katı maddelerden yapılmaktadır. Eve gelen kişi kapıya eliyle veya tokmakla
vurarak ses üretir. Kapının vurulmasıyla oluşan ses önce katıda
sonra da gaz ortamında yayılarak kulağımıza ulaşmaktadır.

Sokakta darbeli matkapla asfaltın delinmesi sonucunda oluşan sesler önce hava ortamında daha sonra da
katı ortam olan duvarlarda yayılarak kulağımıza ulaşır.
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Etkinlik 4.6. Sesin katılarda yayılması

Neler gerekiyor?
•

Kalem

Nasıl bir yol izleyelim?
• Bir kulağımızı sıraya doğru yaklaştırıp, diğer kulağımızı da başparmağımızla hafifçe bastırarak kapatsak ve bu sırada bir arkadaşımız sıraya kalemle yavaşça vursa oluşan sesi işitir
miyiz? Tahminlerde bulunalım. Tahminlerimizin nedenlerini açıklayalım.
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
• Bir kulağımızı sıraya doğru yaklaştıralım, diğer kulağımızı da başparmağımızla hafifçe bastırarak kapatalım. Bu sırada bir arkadaşımız sıraya kalemle yavaşça vursun. Oluşan sesi işittik
mi? Bu konudaki gözlemlerimizi yazalım.
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
• Sesin katılarda yayılmasıyla ilgili olarak nasıl bir sonuca varabiliriz?
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
• Aynı etkinliği kalemi duvara vurarak tekrarlayalım ve gözlemlerimizi önceki gözlemlerimizle
karşılaştıralım.
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
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Sesin sıvılarda yayılması

Yüzerken kulaklarımızı suya batırdığımızda dışarıdaki sesleri uğultulu olsa da duyarız. Balina,
yunus, karides gibi canlılar su içerisinde çıkardıkları sesler ile birbirleriyle iletişim kurar. Cansızlar da sıvı içerisinde ses çıkarır. İki taşı su içerisinde birbirine vurduğumuzda çıkan sesi hem sıvı
hem de gaz ortamında duyabiliriz. Bu olaylar sesin sıvı ortamında yayıldığını göstermektedir.

Etkinlik 4.7. Sesin sıvı ortamlarda yayılması
Neler gerekiyor?
•
•
•
•
•

Çalar saat
Şeffaf alışveriş poşeti (yırtık olmamalı)
İp
Su
Plastik leğen

Nasıl bir yol izleyelim?
• Bir alışveriş poşetinin içine saati alarmı açık konumdayken koyup, ağzını su geçirmeyecek
şekilde iple sıkıca bağlayalım.
• İçinde saat bulunan poşeti alarmı açık hâldeyken su dolu leğene daldırıp kulağımızı su yüzeyine yaklaştırdığımızda saatin alarm sesini duyup duymayacağımızı tahmin edelim. Tahminimizin nedenini açıklayalım.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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• Şimdi de içinde saat bulunan poşeti alarmı açık hâldeyken suya daldıralım ve kulağımızı su
yüzeyine yaklaştırarak alarm sesini duymaya çalışalım. Sesi duyabildik mi?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
• Gözlem sonucunda oluşan bu durumun nedenini açıklayalım.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
• Tahminlerimizle gözlemlerimiz uyumlu mu? Açıklayalım.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
• Etkinlik sonunda sesin sıvılarda yayılıp yayılamayacağı ile ilgili nasıl bir genel sonuca varabiliriz? Açıklayalım.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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Sesin gazlarda yayılması

Öğretmenimizin veya bizim konuşurken çıkardığımız sesler, bir gaz ortamı olan havada yayılarak kulağımıza gelir. Yolda yürürken ağustos böceğinin sesi ve ağacın yapraklarını titreştiren
rüzgârın sesi havada yayılarak kulağımıza ulaşır. Akşam yapılan havai fişek gösterisi hem görsel
bakımdan hem de çıkardığı ses bakımından etkileyicidir. Tüm bu örneklerde sesin yayılmasını
sağlayan, havada bulunan gazlardır.

Etkinlik 4.8. Sesin gaz ortamında yayılması

Nasıl bir yol izleyelim?
• Öğretmenimiz ya da arkadaşlarımız konuşmaya başladığında onları duyabiliyor muyuz?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
• Öğretmenimizin ya da arkadaşlarımızın sesleri hangi ortamda yayılarak bize ulaşıyor? Bu
konudaki gözlemimizi yazalım.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
• Gözlemlerimizden yola çıkarak nasıl bir sonuca varabiliriz?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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Neler Öğrendik?

Sıvı
ortamlarda
yayılır.

Gaz
ortamlarda
yayılır.

Katı
ortamlarda
yayılır.

SES

Ses dalgalar
hâlinde
yayılır.

Titreşim
sonucunda
oluşur.

Bir
kaynağı
vardır.

Öğrendiklerimizi değerlendirelim
1. Ali, arkadaşına “Alt komşularımızla aramızda bu kadar kalın beton olmasına rağmen nasıl
oluyor da onların seslerini duyabiliyoruz. Ayrıca kapılarımız ve pencerelerimiz kapalı olduğu
hâlde sokaktaki sesleri nasıl işitebiliyoruz?” diye soruyor. Sesin farklı ortamlarda nasıl yayıldığını düşünerek, Ali’ye bu durumları nasıl açıklarız?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

2.
I. Su içinde yüzerken elimizi birbirine vurunca yakınımızda yüzen arkadaşımızın sesi duyması.
II. Balinaların ve yunusların ses çıkararak birbirleriyle haberleşmesi.
III. Deniz vapurlarının sesini uzaktan duymamız.
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri sesin suda yayılmasına örnektir?
A) Yalnız I		

B) Yalnız II		

C) I-II		

D) I-II ve III

Cevabımızın nedenini açıklayalım.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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3. Sesin katı, sıvı ve gaz ortamında yayılabilmesinin olumlu ve olumsuz yönleri neler olabilir? Aşağıdaki boşlukları dolduralım.

Sesin katılarda
yayılmasının olumlu yönleri:

Sesin sıvılarda
Sesin gazlarda
yayılmasının olumlu yönleri: yayılmasının olumlu yönleri:

Sesin katılarda yayılmasının
Sesin sıvılarda
Sesin gazlarda
olumsuz yönleri:
yayılmasının olumsuz yönleri: yayılmasının olumsuz yönleri:

4. Ses kaynağından çıkan ses, farklı ortamlardan geçerek kulağımıza gelir. Örneğin dışarıdaki
bir otomobilin sesini evde duyarız. Bu durumda ses önce gaz ortamı olan havada yayılır. Daha
sonra katı ortam olan evin duvarından geçerek tekrar havada ilerleyip kulağımıza ulaşır. Ses burada sırasıyla gaz, katı ve gaz ortamlardan geçerek kulağımıza gelir. Siz de aşağıdaki durumlar
için buna benzer örnekler veriniz.
•

Sesin katı ortamdan gaz ortamına geçiş örneği:

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
• Sesin gaz ortamından sıvı ortamına geçiş örneği:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
• Sesin sıvı ortamdan gaz ortamına geçiş örneği:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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5. Sesle ilgili aşağıda farklı görüşler yer almaktadır. Savunulan görüşleri inceleyerek arkadaşlarımızla ortak bir fikre varmaya çalışalım.
Ses titreşim
sonucunda
üretilir.

Ses hem katılarda hem de
sıvılarda yayılır.

Canlı ve cansız
varlıklar ses
ürebilir.

Ses sadece
gazlarda
yayılır.

Fatma

Beyza

Ali

Yunus

6. Camdan yapılmış bir akvaryum tamamen suyla doludur. Akvaryumdaki su içerisinde bulunan hava motorundan çıkan ses sırasıyla hangi ortamlardan geçerek kulağımıza ulaşır?
A)	Sıvı-Gaz-Katı
B)	Sıvı-Katı-Gaz
C)	Katı-Sıvı-Gaz
D)	Katı-Sıvı-Sıvı
Cevabımızın nedenini açıklayalım.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

7.
I. Ses katı ortamlarda yayılır.
II. Sıvılar sesin yayılmasını engeller.
IIII. Işığın geçmediği maddelerde ses yayılamaz.
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II

C) I ve III

D) I, II ve III
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5. BÖLÜM

SESİN FARKLI
ORTAMLARDA
FARKLI DUYULMASI
AMAÇLAR
Bu bölümde farklı cisimlerle üretilen seslerin farklı olduğunu ve aynı sesin, farklı ortamlarda farklı duyulduğunu
öğreneceğiz.

KAVRAMLAR ve TERİMLER
Maddesel ortam
Titreşim

Ses çıkaran oyuncaklar, bebeklerin oldukça ilgisini çeker.
Fotoğraftaki bebeklerin ellerinde bulunan farklı oyuncaklardan çıkan sesler aynı mıdır? Bunlara farklı cisimlerle vurulursa yine aynı ses çıkar mı? Bu oyuncaklara suyun içerisindeyken farklı cisimlerle vurduğumuzda çıkan sesler yine
aynı olur mu?
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Farklı sesler
Sokakta yürürken kulağımıza çeşitli ses kaynaklarından yayılan
farklı sesler ulaşır. Bunlar insan sesi, hayvan sesi, makine sesi gibi
farklı sesler olabilir. Ses kaynaklarından farklı seslerin çıkması hayatımızı oldukça kolaylaştırır. Bir kuş sesi ile bir kedinin sesini rahatlıkla ayırt edebiliriz. Aynı şekilde rüzgârın çıkardığı sesle çaydanlıkta
kaynayan suyun çıkardığı ses de farklıdır. Televizyondan, elektrikli
süpürgeden ve duvarı delmek için kullanılan matkaptan çıkan seslerin hepsi birbirinden farklıdır. Benzer şekilde insanların çıkardığı
sesler de birbirinden farklıdır. Bu farklılığın nedeni ses kaynaklarının farklı olmasıdır.
Plastik, porselen, cam, tahta ve metal kaplara tahta kaşıkla
vurduğumuzda çıkan seslerin hepsi birbirinden farklı olacaktır.
Çünkü cisimlerin yapıldığı maddeler oluşturulan sesi etkiler. Bunun yanı sıra porselen tabaklarla porselen kaselerden çıkan sesler de birbirinden farklı olacaktır. Aynı maddeden yapılmalarına
rağmen şekillerinin farklı olması da sesi etkileyecektir. Farklı cisimlerle farklı seslerin üretilebilmesi, çeşitli müzik enstrümanlarının geliştirilmesini sağlamıştır. Örneğin yanda görülen baterinin zil
ve davullarına tokmakla vurulduğunda farklı sesler çıkar. Davulların
bazıları eğer deriden veya özel bir plastikten yapılmış ise onların da
çıkardıkları sesler farklı olur. Zil ve davullara metal ya da ahşap bir
tokmakla vurduğumuzda yine farklı sesler çıkacaktır.
Farklı maddelerden farklı ses çıkmasına hayvanlar aleminden
de örnekler verilebilir. Örneğin sincaplar ceviz, fındık, fıstık, badem gibi kabuklu yiyecekleri çok sever. Bir sincap, bu kabuklu
yiyeceklerinin içlerinin dolu olup olmadığını yiyeceklerin kabuklarına vurarak anlar. Kabuktan gelen sesin farklılığı, ona yol gösterir ve içinin dolu olduğunu anladığı kabuğu dişleri ile kırarak
karnını doyurur.
Bir başka örnek olarak yarasalar verilebilir. Yarasalar, görme
duyuları çok zayıf hayvanlar olup çıkardıkları seslere göre yollarını
bulurlar. Anlaşılacağı üzere farklı cisimlerden farklı seslerin çıkması
canlıların hayatlarını kolaylaştırıcı etkilerde bulunmaktadır.
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Etkinlik 4.9. Farklı cisimlerin çıkardıkları sesler
Neler gerekiyor?
•
•
•
•

Tahta parçası
Metal para
Plastik su kabı
Kalem

Pencere camıyla yapılacak
olan uygulamada öğretmenimizden
yardım alalım.

Nasıl bir yol izleyelim?
• Metal para ve tahta parçasını sırasıyla tahtaya, duvara, sıranın metal kısmına ve pencere
camına vurduğumuzda çıkan sesler birbirine benzer mi? Tahminlerde bulunalım. Tahminlerimizin nedenlerini açıklayalım.
...........................................................................................................................................
• Metal para ve tahta parçasını sırasıyla tahtaya, duvara, sıranın metal kısmına ve pencere
camına vuralım. Tahminlerimizle gözlemlerimiz uyumlu mu? Açıklayalım.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
• Elde ettiğimiz verilere dayalı olarak etkinlik sonunda vardığımız sonucu açıklayalım.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Ortamın sese etkisi
Ses kaynaklarının bulunduğu ortam işitmemiz üzerinde etkilidir. Ses
kaynağından çıkan ses, maddesel ortam farklılaşınca farklı şekilde duyulur. Maddesel ortam duyulan sesi farklılaştırmaktadır. Sesin ilerlediği
ortam veya ortamlar sesin iletim hızını da etkiler.
Bir trenin çıkardığı ses, hem hava ortamında hem de katı ortamda
yani tren raylarında dalga şeklinde yayılarak ilerler. Bazen insanlar trenin
sesini havada duymamalarına rağmen tren raylarını dinleyerek trenin geldiğini anlayabilmektedir. Çünkü katı olan tren raylarında ses, gaz ortamı olan havaya göre daha hızlı yayıldığından dolayı kulağımıza daha önce gelir.
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Bilgi dağarcığım
Sonarlar, suda yayılan ses dalgaları yardımı ile denizaltılarının ve balık sürülerinin yerlerini belirlemede kullanılan cihazlardır. Sonarların geliştirilmesinde yarasalar esin kaynağı olmuştur.

Etkinlik 4.10. Sesin farklı ortamlarda duyulması
Neler gerekiyor?
•
•
•
•
•

1 adet dijital ya da analog çalar saat
1 adet derin su kabı
1 adet şeffaf naylon poşet
1 adet tahta kutu
1 adet karton kutu

Nasıl bir yol izleyelim?
• Sınıfa getirdiğimiz alarmlı saati ses kaynağı olarak kullanalım.
• Alarm sesinin sınıfta, okul bahçesinde, ağzı bağlı naylon poşet içinde, suda, tahta kutunun
içinde ve karton kutunun içinde aynı mı yoksa farklı şekilde mi duyulacağı hakkında tahminlerde bulunalım. Tahminlerimizin nedenlerini açıklayalım
..........................................................................................................................………….
..........................................................................................................................………….
• Saatin alarmını ilk olarak sınıfta sonra okul bahçesinde çaldıralım ve çıkan sesi dinleyelim.
• Daha sonra alarmı, ağzı bağlanmış naylon poşet içinde çaldıralım ve çıkan sesi dinleyelim.
• Bir sonraki adımda ağzı sıkıca bağlanmış, içinde alarmlı saat olan poşeti su dolu kabın içine
daldıralım ve alarm sesini dinleyelim.
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• Son olarak alarmlı saati önce tahta kutunun, sonra karton kutunun içine koyalım ve çıkan
sesi dinleyelim.
• Her bir denemede duyduğumuz sesler aynı mı yoksa farklı mıdır? Gözlemlerimizi açıklayalım.
..........................................................................................................................………….
..........................................................................................................................………….

Neler öğrendik?

Sesin yayılması

• Farklı cisimlerle üretilen sesler
farklıdır.

• Aynı ses farklı ortamlarda farklı
duyulur.

• Örneğin, piyano sesi ile gitar sesi
birbirinden farklıdır.

• Örneğin iki taş, suyun içinde ve
havada birbirine vurulduğunda
çıkan sesler farklı olur.
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Öğrendiklerimizi değerlendirelim
1. Aşağıda görülen müzik aletleri, müzik dersinde sınıfa getirilerek öğrencilere dinletiliyor.
Öğrenciler görmeden hangi sesin hangi müzik aletine ait olduğunu rahatlıkla söylüyorlar. Sesin
hangi müzik aletine ait olduğu nasıl açıklanabilir?

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

2. Sürat teknesinin çıkardığı sesi, kuma gömülü olan, su altında dalış yapan ve kumsalda
güneşlenen çocuklar aynı mı yoksa farklı mı işitir? Açıklayalım.

……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
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3. Tuğba, eline aldığı bir metal kaşığı, yavaşça sırasıyla yazı tahtasına, duvara, kalorifer peteğine ve pencerenin camına vuruyor. Her denemede aynı metal kaşığı kullanmasına rağmen
farklı sesler duyuyor. Bu durumu Tuğba’ya nasıl açıklayabiliriz?
..........................................................................................................................………….
..........................................................................................................................………….

4. Yiğit, üç yıl önce müzik kursuna başlamış ve piyano çalmayı öğrenmişti. 23 Nisan’da, bahçede konser verirken piyanonun sesinin evde olduğundan farklı çıktığı dikkatini çekti. Bu durumun nedeni ne olabilir?
..........................................................................................................................………….
..........................................................................................................................………….

5. Sesle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A) Ses, çarpışma sonucu oluşur
B) İnsan kulağı bütün sesleri duyabilir
C) Aynı ses farklı ortamlarda farklı duyulur
D) Rüzgâr sesi yapay bir sestir
Verdiğimiz cevabın nedenini ve doğru cevabın dışındaki seçeneklerin neden yanlış olduğunu
açıklayalım.
..........................................................................................................................………….
..........................................................................................................................………….

217

5.

Sınıf

Fen Bilimleri

4. Ünite

NOTLARIM

218
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CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM
BÖLÜMLER
CANLILARI TANIYALIM
		
İNSAN VE ÇEVRE İLİŞKİSİ
Bu konular neden önemli?
Çevremizdeki canlı çeşitliliği ve yaşam alanları giderek azalmaktadır. Bu azalmada insanların
yanlış yaşam alışkanlıkları etkili olmaktadır. Bu nedenle çevremizdeki canlıları tanımalı, bu canlıların doğal denge içindeki rollerini kavramalı ve bu canlıların yaşam alanlarına zarar vermemeliyiz. Böylece insan ve çevre arasında sağlıklı bir etkileşimin sağlanması ile dünyamız daha
yaşanabilir bir hâle gelecektir.
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1. BÖLÜM
C ANLILARI
T ANIYALIM

AMAÇLAR
Bu bölümde canlılar arasındaki benzerlik ve farklılıkları, mikroskobik canlıları, mantarları, bitkileri ve hayvanları öğreneceğiz.

KAVRAMLAR ve TERİMLER
Mikroskobik canlılar
Mantarlar
Bitkiler
Hayvanlar

Fotoğraflarda birçok canlı görüyoruz. Bu canlıların bazıları
birbirine benzerken bazıları ise birbirinden çok farklıdır.
Canlıları birbirine benzer kılan özellikler neler olabilir?
Hangi özelliklerini dikkate alarak canlıları birbirinden ayırt
edebiliriz? Benzerlikler ve farklılıklar canlıları tanımamıza
nasıl yardımcı olabilir? Çıplak gözle göremediğimiz canlılar
var mıdır?
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Canlıları tanıyalım
Binlerce yıldır insanlar, canlıları çeşitli özelliklerine göre sınıflandırmaya çalışmıştır. Eski dönemlerde yaşayan insanlar hayvanlar için karada, suda ve havada yaşayanlar; bitkiler için ise
otlar, çalılar ve ağaçlar olmak üzere basit olarak sınıflamalar yapmışlardır. Bilimsel çalışmalar
hız kazanıp, farklı yöntem ve teknolojiler geliştirildikçe bilim insanları ilk olarak canlıları, bitkiler ve hayvanlar olmak üzere iki gruba ayırmışlardır. Ancak yıllar geçtikçe yeni canlı türlerini gözlemlemişlerdir. Bu canlıların özellikleri nedeniyle bu iki grupta da yer alamayacaklarını
fark etmişlerdir. Günümüzde bilim insanları, canlıları mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler
ve hayvanlar olmak üzere dört gruba ayırmaktadır. Bilim insanları her geçen gün yeni türler
keşfetmekte ve bu canlıları çeşitli özelliklerine göre sınıflandırmaktadır. Aşağıda, günümüzde
canlıların sınıflandırılmasına ilişkin yaygın olarak kullanılan bir şema yer almaktadır.

Canlılar

Mikroskobik canlılar

Mantarlar

Hayvanlar

Bitkiler

Çiçeksiz bitkiler

Çiçekli bitkiler

Omurgasız hayvanlar

Omurgalı hayvanlar

Mikroskobik canlılar
Çevremizde, çıplak gözle bakıldığında göremeyeceğimiz kadar küçük canlılar vardır. Bu canlıları ancak mikroskop denilen araçlar yardımıyla büyüterek görebiliriz. Bilim insanları, çıplak
gözle göremediğimiz bu canlıları genel olarak mikroskobik canlılar başlığı altında incelemektedir.
Mikroskobik canlılar; suda, havada, toprakta ve diğer canlıların vücutlarında yaşayabilirler.
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Mikroskobik canlılarda en basit yapılı olanlarına bakteri adı verilir. Dünyada bakterilerin bulunmadığı yer yoktur. Bakteriler en çok atıkların bol bulunduğu yerlerde ve sularda yaşarlar.
Ayrıca çok soğuk (buzullar, kar gibi) ve çok sıcak (kaplıca) ortamlarda bile yaşarlar. Hava ve su
damlacıkları ile çok uzun mesafelere taşınabilirler. Bakterilerin bazıları faydalı olmasına karşın bazıları da zararlı olabilir. Sütten yoğurt oluşumunu sağlayan bakteriler, faydalı bakterilere
örnek olarak verilebilir. Zararlı bakteriler ise hastalıklara yol açarak sağlığımızı olumsuz yönde
etkiler. Örneğin verem, zatürre, kolera gibi hastalıklar bu tür bakterilerin vücudumuza girmesi
sonucu oluşur.
Bakterilere göre daha gelişmiş yapıda olan, çıplak gözle görünemeyen mikroskobik canlılar
da vardır. Bu canlılar öglena, amip, terliksi hayvan ve sıtma mikrobudur. Bunların bir kısmı insan
ve hayvanların vücutlarında bir kısmı da deniz ve tatlı sularda yaşar.

Mikroskobik canlılar besinlerimize nereden geliyor?
1860’lı yıllara kadar birçok kişi, mikroskobik canlıların bozulan
yiyecek ve içeceklerde kendiliğinden ürediğini düşünüyordu. Oysa
Fransız bilim insanı Pasteur, yiyecek ve içeceklerde canlıların kendiliğinden ürediği düşüncesine katılmıyordu. Pasteur, mikroskobik
canlıların yiyecek ve içeceklere havadan karıştığını düşünüyordu.
Bunun üzerine bir deney düzeneği hazırladı. Yiyecek türü olarak et
suyu kullandı. Gerçekleştirdiği deneyin sonucunda ortaya koyduğu
düşüncesini kanıtladı.
Sizce Pasteur araştırmasını test etmek üzere nasıl bir deney tasarlamış olabilir? Arkadaşlarımızla tartışalım.
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Etkinlik 5.1. Mikroskobik canlıları gözlemleyelim
Neler gerekiyor?
•
•
•
•
•
•
•

Havuz suyu veya birikinti su
Kavanoz
Mikroskop
Lam ve lamel
Damlalık
Kuru saman, yaprak, nohut, pirinç,
muz kabuğu
Varsa vitamin tableti

Nasıl bir yol izleyelim?
• Bu etkinliği öğretmenimizin rehberliğinde sınıfça gerçekleştirelim.
• Çevremizde bulunan havuz, yalak ve birikintilerdeki sulardan, kavanozumuzun 3/4’ünü dolduracak şekilde su alalım.
• 3/4 ‘ü aldığımız su ile dolu olan kavanozumuzun içine çevremizden topladığımız saman, kuru yaprak, nohut, pirinç, muz kabuğunu ekleyelim. (Not: Eğer vitamin tableti varsa onu da ekleyebilirsiniz.)
• Hazırladığımız kavanozdaki örneği, doğrudan güneş ışığı almayan pencere kenarında en az 5 ile 7
gün arasında bekletelim.
• Hazırladığımız örnekten 1-2 damla alıp mikroskop altında inceleyecek olsanız neler görmeyi beklersiniz. Tahminlerimizi yazalım.
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
• Şimdi, kavanozda hazırladığımız örnekten damlalık yardımııyla 1-2 damla alarak lamın üzerine
damlatalım ve üzerine lameli kapatalım.
• Lam üzerinde hazırladığımız örneği mikroskop altında inceleyelim ve gözlemlerimizi yazalım.
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
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• Mikroskopla gerçekleştirdiğimiz bu gözlemde su damlasında gördüklerimizi aşağıya çizelim
ve sınıftaki diğer arkadaşlarımızın çizimleri ile karşılaştırarak tartışalım.

• Tahminlerimizle gözlemlerimiz uyumlu mu? Açıklayalım.
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
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Mantarlar
Mantarlar, kendi besinini üretemeyen basit yapılı canlılardır. Şapkalı, küf, maya ve parazit
mantarları olmak üzere dört çeşittir.
Şapkalı mantarlardan bazıları besin olarak tükettiğimiz mantarlardır. Vitamin ve protein bakımından zengin besinlerdir. Şapkalı mantarlar besinlerini, toprağa tutunarak topraktan veya
başka canlılardan hazır olarak alır. Şapkalı mantarların bazıları, içerdikleri özel maddeler nedeniyle zehirlidir. Zehirli ve zehirsiz mantarlar doğal ortamlarda çoğunlukla yan yana gelir, bir
arada büyür ve bazıları birbirine çok benzer. Bunları, ancak bir uzman ayırt edebilir. Mantarları
iyi tanımayanlar bunları birbirleri ile karıştırabilir. Zehirli olabilme ihtimali nedeniyle doğada
büyüyen mantarlar toplanmamalı ve tüketilmemelidir.

Küf mantarları, canlı kalıntılarını çürüterek yaşar. Açıkta kalan ekmek parçası, peynir, kesilmiş meyveler gibi çeşitli besinlerin üzerinde görülürler.

Peynir küfü

Ekmek küfü

Limon küfü

Dikkat! Eğer zehirli ise yenilen 1-2 mantar bile insanı öldürebilir.
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Maya mantarları çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük canlılardır. Şekerli ılık su içerisinde hızla çoğalırlar. Örneğin, hamurun mayalanmasını sağlayan mantarlar maya mantarlarıdır.

Parazit mantarlar genelde insan, hayvan ve bitkilerde mantar hastalıklarına neden olurlar.
Parazit mantarlar akciğerlere, bağırsaklara, deriye, boyuna, yüze, ellere, ayaklara hatta kemiklere yerleşip bu yapı ve organlara zarar verebilir.

Okuma parçası
Tarihsel gelişim
Mantarlar çok eski tarihlerden beri bilinmektedir. Vedas (MÖ 1200) adlı bilim insanı
mantarların bitkilerin üzerinde çoğaldığını ve bitkilere zarar verdiğini keşfetmiştir. MS 1.
yüzyılda Plinius tarafından yazılmış olan ilk yazılı belgelere göre Roma Kralı Neron’un oğlu,
annesi ve komutanı zehirli mantarlardan hayatını kaybetmiştir.

İlk yardım!

Zehirli mantar yiyen bir kişi kusturulur. Acil bir şekilde hastaneye yetiştirilir.
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Bitkiler
Bitkiler güneş ışığı yardımıyla kendi besinlerini kendileri üretebilen canlılardır. Bitkiler aynı
zamanda diğer birçok canlı için de temel besin kaynağıdır. Yani hem kendileri için besin üretirler hem de diğer canlıların besin ihtiyaçlarını karşılarlar. Bitkiler çöl, ormanlık alan, göl ve göl
kenarı gibi farklı ortamlarda yaşar. Örneğin kaktüs çöl ortamındaki yaşama uygun özelliklere
sahiptir. Yaprakları diken şeklinde olduğu için çok fazla su kaybetmez. Yağmur ormanlarında ise
geniş yapraklı bitkiler bulunur. Bitkiler ile ilgili araştırma yapan bilim insanları her geçen gün
yeni türler keşfetmektedir.
Bitkiler genel olarak çiçeksiz ve çiçekli bitkiler olmak üzere ikiye ayrılır.
Çiçeksiz bitkiler, basit yapılı bitkilerdir. Genellikle nemli yerlerde (göl, bataklık, nemli toprak) ve ağaç gövdelerinde yaşarlar. Su yosunu, kara yosunu ve eğrelti otu çiçeksiz bitkilere
örnek olarak verilebilir.

Kara yosunu

Eğrelti

Su yosunu

Çiçekli bitkiler ise çiçeksiz bitkilere göre daha gelişmiş bir yapıya sahiptir. Kök, gövde, yaprak
ve çiçekten oluşurlar. Çam, papatya, elma ve kiraz çiçekli bitkilere örnek olarak verilebilir.

İlgili meslekleri tanıyalım
Orman mühendisliği, ziraat mühendisliği, seracılık ve çiçekçilik meslekleri
bitkiler ile ilgilenen meslek çeşitlerindendir. Çevrenizde bu mesleklerde
çalışan kişiler var mı? Bu mesleklerde çalışanlar ne tür çalışmalar yürütmekte ve görevler üstlenmektedir? Elde ettiğimiz bilgileri sınıfta arkadaşlarımız ile paylaşalım.
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Etkinlik 5.2. Çiçekli bitkiler hangi kısımlardan oluşur?
Neler gerekiyor?
•
•
•
•

Çiçekli saksı bitkisi
Eldiven
Büyüteç
Gazete (veya geri dönüşüm kâğıtları)

Nasıl bir yol izleyelim?
• 3-5 kişilik gruplar oluşturalım.
• Saksıdan çıkardığımız bitkideki toprakların yere dökülmemesi için gazete kâğıdı kullanalım.
• Sınıfa getirmiş olduğumuz saksı çiçeğini eldivenlerimiz ve büyütecimizin yardımı ile inceleyelim.
• Yapmış olduğumuz incelemeler sonunda bitkinin hangi kısımlardan oluştuğunu gözlemleyerek yazalım.
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
• Elde ettiğimiz sonuçları sınıftaki diğer arkadaşlarımız ile paylaşalım. (NOT: Saksıdan çıkardığımız bitkiyi saksıya geri dikmeyi unutmayalım.)
Çiçek

Yaprak

Gövde

Kök
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Çiçekli bitkiler genel olarak dört temel kısımdan oluşmaktadır. Bunlar kök, gövde, yaprak ve
çiçektir.
Çiçekli bitkilerde kök , genellikle bitkinin toprak altındaki bölümüdür. Bitkiyi toprağa bağlar.
Emici tüyleri ile topraktaki suyu ve suda çözünmüş mineralleri alır. Havuç, turp, şalgam gibi bazı
bitkilerde ise kökler besin depo eder.

Gövde, genellikle bitkinin toprak üstündeki bölümüdür. Yaprak ve çiçekleri taşır. Suyu ve
suda çözünmüş mineralleri kökten alarak yaprağa taşır. Yapraklarda üretilen besini bitkinin diğer bölümlerine iletir. Ayrıca bitkinin dik durmasını sağlar.
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Yapraklar ise bitkilerin kendi besinlerini kendilerinin üretmesini sağlar. Bitkinin aldığı karbondioksit gazı, su ve güneş ışığıyla bitkinin yaşaması için gerekli olan besini üretir.

Çiçek, bitkilerin üreme organıdır. Bitkilerin üreyip çoğalmasını sağlar. Bazı çiçekli bitkiler,
güzel renkli olmaları ve çevrelerine güzel kokular yaymaları nedeniyle arı, kelebek gibi bazı
canlıları kendilerine çekerler. Bu canlılar çiçeklerden hem kendileri için besin sağlar hem de
bitkilerin üremelerine yardımcı olur.

Etkinlik 5.3. Çevremizdeki bitkileri gözlemleyelim
Bilim insanları, bitkileri doğada daha yakından incelemek için bazen büyüteçten yararlanırlar. Biz de büyüteç kullanarak aşağıdaki etkinliği yapalım.
Etkinliğin Yapılışı:
• Bir büyüteç alalım, okulumuzun bahçesi, evimizin bahçesi veya evimize yakın parka giderek
oradaki bitkileri daha yakından gözlemleyelim.
• Bitkileri gözlemlerken yanımıza bir not defteri alalım ve bitkilerin özelliklerini (kök, gövde,
yaprak ve çiçek gibi) yazalım.
• Yazmış olduğumuz listeyi arkadaşlarımızla paylaşalım.
Etkinlik sonucunda,

1. Oluşturduğunuz listedeki özellikler arkadaşlarınızın oluşturduğu listedeki özelliklerle benzerlik gösteriyor mu? Açıklayalım.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

2. Sizce bilim insanları bitkileri hangi özelliklerine göre sınıflandırmaktadır? Arkadaşlarımızla tartışalım.
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Hayvanlar
Bir diğer canlı grubu olan hayvanlar mikroskobik canlılar, mantarlar ve bitkilere göre daha
gelişmiş yapıdadır. Hayvanlar aktif hareket edebilirler. Hayvanlar, bitkiler gibi kendi besinlerini
üretemedikleri için diğer canlıları yiyerek beslenirler. Bazı hayvanlar sadece bitkisel besinler
bazıları sadece hayvansal besinler bazıları ise hem bitkisel hem de hayvansal besinler ile beslenir.

Bilim insanları yaptıkları çeşitli araştırmalar sonucunda hayvanları gruplandırırken iskelet
bulundurma özelliklerine göre onları iki gruba ayırmayı tercih etmişlerdir. Buna göre vücutlarında kemik ve kıkırdaktan oluşan bir iskelet yapısı bulunan canlıları omurgalı hayvanlar, bulunmayan canlıları ise omurgasız hayvanlar olarak adlandırmışlardır.
Karada ve suda yaşayan birçok omurgasız hayvan vardır. Omurgasız hayvanlar; süngerler,
sölentereler, solucanlar, yumuşakçalar, eklembacaklılar ve derisi dikenliler olarak gruplandırılmıştır.
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Omurgalı hayvanlar en gelişmiş canlı grubudur. Omurgalı hayvanlar; balıklar, kurbağalar,
sürüngenler, kuşlar ve memeliler olmak üzere beş ayrı grupta incelenirler.

1. Balıklar: Genellikle tatlı ve tuzlu sularda yaşarlar, solungaç solunumu yaparlar. Yüzgeçleriyle hareket ederler. Vücutları koruyucu pullarla kaplıdır. Genellikle yumurtayla çoğalırlar.
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2.Kurbağalar: Suda, karada, hem suda hem de karada yaşayanları vardır. Yumurta ile çoğalırlar. Arka ayakları uzun ve perdelidir.

3. Sürüngenler: Gövdeleri genellikle uzun olduğundan sürünerek hareket ederler. Vücutlarının çevresi pul veya kemik tabakayla kaplıdır. Suda ve karada yaşarlar. Yumurta ile çoğalırlar.
Yılan, kertenkele, kaplumbağa ve timsah bu grupta yer alan canlılara örnek olarak verilebilir.

4. Kuşlar: Vücutları tüy ve teleklerle kaplıdır. Tüyler, vücut sıcaklığının korunmasını sağlar.
Yumurtayla çoğalırlar. Penguen, tavuk, hindi ve devekuşu gibi bazı kuşlar, kanatları olduğu hâlde sınırlı şekilde uçarlar.

5. Memeliler: Omurgalı hayvanların en gelişmiş grubudur. Doğurarak çoğalır ve yavrularını
sütle beslerler. Çoğu memeli hayvan karada yaşarken; yunus, fok ve balina gibi bazı memeliler
de suda yaşar. Yarasa ise uçan bir memelidir. Fare, deve, geyik, kurt, zürafa ve aslan memeliler
grubunda yer alan canlılara örnek olarak verilebilir.
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Etkinlik 5.4. Doğal alanda gözlem yapıyorum

Neler gerekiyor?
•
•
•
•

5 metre uzunluğunda ip
Büyüteç
4 adet çubuk
Cetvel

Sınıfımız ile birlikte okulumuzun yakınında bulunan bir doğal alana gezi düzenleyelim. Bu
alan, okulumuzun bahçesi ya da yakın çevresindeki bir park olabilir.

• Alanda öğretmenimizin rehberliğinde 3-5 kişilik çalışma grupları oluşturalım.
• Her grup için alanda belli çalışma bölgeleri seçelim. Toprağa dört adet tahta çubuğu karenin
köşelerini oluşturacak şekilde sokarak ipi çevresinden geçirelim ve bağlayalım.
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Bu bölge, bizim inceleme alanımızı oluşturacaktır.
• Daha sonra büyüteçlerimizi kullanarak, sınırlandırılmış çalışma alanımızda bulunan canlıları dikkatle inceleyelim. (Eğer imkân olursa toprağı biraz eşeleyelim,
taş veya kaya varsa kaldırıp altına bakalım.)
• Bu bölgede hangi canlıları görüyorsunuz? Gözlemlenen bitki ya da hayvanlar arasında benzerlikler bulunuyor mu? Benzer olan canlılardan kaçar adet var?
Canlılarda gözlemlediğimiz diğer özellikler nelerdir?
Elde ettiğimiz verileri aşağıdaki tabloya aktaralım.

DOĞA GÖZLEM TABLOSU
Çalışılan Alan:
Gözlem Tarihi:
Gözlem Saati:
Hava Durumu ve Hava Sıcaklığı:
Gözlemlenen

Ortalama Sayısı

Gözlemlenen

Canlının

Canlı(Bitki,

Canlının Ortalama

Gözlemlenen

hayvan)

Boyu

Diğer Özellikleri

Canlının Resmi

• Tabloya aktardığımız verileri diğer gruplardaki arkadaşlarımız ile paylaşalım ve seçtiğimiz bu
alandaki bitki ve hayvan çeşitliliği açısından genel bir sonuca ulaşalım. Ulaştığımız sonucu
defterimize yazalım.
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Neler öğrendik
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Öğrendiklerimizi değerlendirelim
1. Aşağıda 16 farklı türde canlı fotoğrafı verilmiştir.

1. Yengeç

2. Ayçiçeği

3. Ekmek küfü

4. Mantar

5. Kara yosunu

6. Kaplan

7. Horoz

8. Kurbağa

9. Çam ağacı

10. Bakteri

11. Lale

12. Örümcek

13. Yılan

14. Yunus

15. Palyaço balığı

16. Atkuyruğu
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Rakamlar ile verilen bu fotoğrafları dikkatlice inceleyelim ve fotoğraflardaki canlıları benzerlikleri ve farklılıkları açısından gruplandıralım. Bu canlıları neden bu şekilde grupladığımızı açıklayalım. Yapmış olduğumuz bu gruplamayı aşağıdaki boşluğa canlıların resimleri veya isimleriyle
birlikte çizelim

Çizmiş olduğumuz bu gruplamayı arkadaşlarımızla paylaşalım.
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2. Hangisi doğru söylüyor?
Aşağıda yer alan karikatürlerde görüldüğü üzere, öğrenciler kendi aralarında bazı hayvanların hangi canlı grubuna dâhil olduğuna ilişkin tartışıyorlar. Her biri bu havyanların farklı gruplarda olduğunu söylüyor ve bu görüşlerinin nedenlerini açıklıyorlar. Dördüncü kişi olarak onların
tartışmasına katılıp doğru olan görüşü seçelim. Seçtiğimiz bu görüşün nedenlerini yazalım.

Bence penguenler
sürüngendir. Çünkü
buzda karınları üzerinde
kayıyorlar.
Bence penguenler kuştur.
Çünkü kanatları var.

Ali

Bence penguenler balıktır.
Çünkü suda yüzebiliyorlar.

Tuğba

Beyza

Bence......……………..doğru söylüyor.
Çünkü,
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
…………………………………………………………………....................................................................
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3.

Bence yarasalar memelidir.
Çünkü yavrularını doğuruyorlar.

Bence yarasalar kurbağadırlar.
Çünkü vücutları nemlidir.

Yunus

Yiğit

Bence yarasalar kuştur.
Çünkü uçabiliyorlar.

Fatma

Bence......……………..doğru söylüyor.
Çünkü,
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
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4. Dünyada bazı canlı türlerinin sayısı gün geçtikçe azalmakta ve bunun sonucunda da nesilleri tükenebilmektedir. Aşağıda, harfleri karışık olarak verilen kelimeler nesli tükenmek üzere olan bazı hayvanların isimlerini içermektedir. Şimdi bu kelimelerin karşılarına hayvanların
isimlerinin ne olduğunu yazalım. Mor renkli kutucuklardaki harfleri birleştirdiğimizde bir başka
nesli tükenmek üzere olan hayvan ismi bulacağız.

ADZİKEN KOFU
RİGOL
DAPAN
KANLEYKA
MAPU
Şimdi mor renkli kutucuklardaki harfleri aşağıda yer alan kutucuklara sırasıyla yazalım.
Karşımıza nesli tükenme tehlikesi olan bir canlının ismi çıkacak.

Yukarıda ismini bulduğumuz bu hayvanla ilgili kitapları, interneti, dergileri kullanarak araştırmalar yapalım. Elde ettiğimiz bilgileri aşağıdaki boşluğa yazalım. Ayrıca bu bilgilerden ve topladığınız fotoğraflardan yararlanarak bir poster hazırlayalım ve sınıfta arkadaşlarımızla paylaşalım.

……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
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NOTLARIM
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2. BÖLÜM

İnsan ve
Çevre İlişkisi

AMAÇLAR
Bu bölümde insan-çevre etkileşimini, insan faaliyetleri
ve bu faaliyetlerin çevreye etkilerini ve çevre sorunlarını
öğreneceğiz.

Kavramlar ve terimler
Çevre
İnsan - çevre etkileşimi
Çevre sorunu

Fotoğrafta toplu hâlde ölmüş ve kıyıya vurmuş balıklar
görmekteyiz. Çevremizde buna benzer daha birçok
çevre sorunu görülmektedir. Bunun gibi olumsuz
çevre değişimleri; orman yangınları, doğal kaynakların
bilinçsiz kullanımı ve plansız şehirleşme sonucunda
gelebilmektedir. Çevremizde oluşan bu değişimler her
zaman doğal yollarla mı gerçekleşir? Bu değişimler
olumlu ya da olumsuz olabilir mi? Bizler bu değişikliklere
nasıl uyum sağlayabiliriz? Olumsuz değişimleri olumluya
dönüştürmek, olumsuz değişikliklerin zararlarını azaltmak
ya da bu olumsuzlukları baştan önlemek için ne gibi
önlemler alabiliriz?
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Çevre Sorunları
Tüm canlılar, yaşamlarını devam ettirmek için bulunduğu çevreden yararlanmak zorundadır.
İnsanlar barınmak için eve, beslenmek için yiyeceğe, çeşitli günlük etkinliklerini gerçekleştirebilmek için suya ve ısınmak için yakıta ihtiyaç duyarlar. İnsanlar bu ihtiyaçlarını karşılarken
çevresini de değişikliğe uğratırlar. Çevre ve insanlar arasındaki bu ilişki bazen çevre sorunlarının yaşanmasına neden olmaktadır. Plansız ve düzensiz kentleşme, kaynakların aşırı kullanımı
ve bilinçsiz kaynak tüketimi gibi nedenler doğal çevrenin dengesini bozmakta ve beraberinde
çevre sorunlarının oluşmasına yol açmaktadır.

Çarpık kentleşme
Doğal çevrenin bozulması başta insanlar
olmak üzere tüm canlıların yaşamını olumsuz
yönde etkilemektedir. Örneğin çeşitli atıklarla kirlenen denizlerde ve göllerde balıklar ölmektedir. Bu da bazı balık türlerinin neslinin
tükenmesine sebep olmaktadır. İnsanların çevrelerine verdikleri zararlar nedeniyle farklı kirlilik türleri ortaya çıkmaktadır. Hava kirliliği, su
kirliliği, gürültü kirliliği, toprak kirliliği, görüntü
kirliliği ve ışık kirliliği insanların neden olduğu
başlıca kirlilik çeşitleridir.
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Yeryüzünde bulunan canlı çeşitleri de çevre kirliliğinden etkilenmektedir. İnsan faaliyetleri sonucunda oluşan
çevre sorunları birçok canlının yaşam alanlarının zarar
görmesine neden olmakta ve bazı canlıların türlerini tehdit etmektedir.
Çevre kirliliğinin en önemli nedeni insan kaynaklı kirliliklerdir. Atmosfere salınan bazı gazlar, doğal kaynaklarımızın (maden, su, toprak ve orman) bilinçsizce kullanımı
ve tüketimin artmasıyla oluşan atıklar başlıca kirlilik sebepleridir.

Ormanların tahrip edilmesi

Kutuplardaki buzulların erimesi

Etkinlik 5.5. Yaşadığımız çevre değişiyor mu?
Çocukluğunuzdan beri yaşadığınız yakın çevremizde bu güne kadar herhangi bir değişim
gözlemlediniz mi?
Bu değişimler insan eli ile mi yoksa doğal yollarla mı gerçekleşti? Bu değişimler doğal
çevreye zarar verdi mi?
Bu değişimlerin neler olduğunu, nedenlerini ve sonuçlarını tabloya yazalım
Değişim

Nedenleri

Sonuçları

Tabloya yazdıklarımızı arkadaşlarımız ile paylaşalım. Eğer bu değişimlerin doğal çevreye zarar verdiğini düşünüyorsanız bu sorunlara yönelik çözüm önerilerimizi sınıf arkadaşlarımızla tartışalım.
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Etkinlik 5.6. Hava kirliliğini gözlemleyelim
Neler gerekiyor?
•
•
•
•

Beyaz renkli karton
Bir kutu vazelin
Pamuk
Makas

Nasıl bir yol izleyelim?
• Beyaz kartonu şekilde görüldüğü gibi küçük kare parçaları şeklinde keselim.
• Pamuk yardımıyla her bir karton parçasının orta kısmına vazelin sürelim. (Karton parçalarına
sürdüğümüz vazelinin eşit miktarda olmasına özen gösterelim.)

• Vazelin sürdüğümüz karton parçalarının birini bant yardımıyla pencerenin evin dışına bakan
kısmına yapıştıralım.
• Diğer karton parçasını ise pencerenin evimizin içine bakan tarafına yapıştıralım.
• Bir gün boyunca karton parçalarımızı bu şekilde bekletelim.
• Bir gün sonunda karton parçalarına sürdüğümüz vazelinin ne durumda olduğunu gözlemleyelim. Her iki karton parçasını karşılaştıralım ve gözlemlerimizi yazalım.
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
• Defterimize yazdığımız gözlem notlarımızı sınıfta arkadaşlarımız ile paylaşalım.
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Etkinlik ile ilgili olarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.
• Etkinliğimiz sonucunda her iki karton parçasında neler gözlemlediniz?
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
• Senin gözlemlerinle arkadaşlarının gözlemleri arasında farklılık var mıdır? Varsa farklıllıkların
sebepleri neler olabilir? Benzer durumlar bilim insanları arasında da olabilir mi? Tartışalım.
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
• Aynı etkinliği bir orman içerisinde yer alan evde gerçekleştirseydiniz nasıl sonuçlar elde
ederdiniz?
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
• Farklı mevsimlerde bu etkinliği gerçekleştirseniz nasıl sonuçlar elde ederdiniz?
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
• Sizce hava koşulları gerçekleştirdiğiniz bu etkinliğin sonuçlarını etkiler mi? Neden?
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
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Poster hazırlayalım: Haberlerde çevre

Gazetelerde, dergilerde ve internetteki haber sitelerinde çevre ile ilgili haberler dikkatimizi çekmektedir. Şimdi 5 gün boyunca bu kaynaklardan çevre
kirliliği ile ilgili haberleri takip edelim ve bu haberleri biriktirelim (en az 5 haber). Topladığımız haberlerden bir poster hazırlayalım. Hazırlamış olduğumuz
posteri sınıfta sunalım. Posterimizin en altına aşağıdaki tabloya benzer bir tablo hazırlayıp eklemeyi unutmayalım.
Haberlerdeki çevre
sorunları

Bu çevre
sorunlarının nedenleri

Bu çevre sorunlarının
Bu sorunların çözümüne
insan yaşamına
ilişkin görüşlerim
ve doğal çevreye etkisi
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Neler öğrendik?

İnsanların yaşam
alışkanlıkları ve
faaliyetleri (tüketim,
şehirleşme, nüfus
artışı vb.)

İnsan-Çevre ilişkisi

Çevre sorunları
(kirlilik, küresel ısınma)

İnsan ve diğer canlıların
sağlığı (salgın hastalıklar,
türlerin yok olması vb.)

Öğrendiklerimizi değerlendirelim
Araba sayısı
1000
800
600
400
200
0
A kasabası

B kasabası

C kasabası

D kasabası

1) Yukarıda yer alan grafikte aynı büyüklükteki dört kasabada yer alan araba sayıları verilmiştir. Grafiği dikkatlice inceleyiniz ve grafikteki verilere göre aşağıda yer alan soruları cevaplayınız.
A) Siz hangi kasabada hava kirliliğinin daha çok olmasını beklersiniz? Neden?
B) Hava kirliğinin en fazla olduğu kasabada yaşayan insanlara, havadaki kirlilik miktarını
azaltmaları için ne yapmalarını önerirsiniz?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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Kirli su (Ton)

5. Ünite

Arıtılan su (Ton)

400
360
320
280
240
200
160
120
80
40
0

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

1. Sanayi

2. Sanayi

3. Sanayi

4. Sanayi

1. Sanayi

Sanayi tesisleri

2. Sanayi

3. Sanayi

4. Sanayi

Sanayi tesisleri

GRAFİK 1

GRAFİK 2

2) Yukarıda yer alan birinci grafik dört farklı sanayi tesisinden çıkan kirli su miktarlarını göstermektedir. İkinci grafikte ise söz konusu sanayilerde arıtılan suyun miktarı verilmiştir. Yukarıdaki sanayi tesisleri arıtamadıkları suları denize boşaltmaktadır. Buna göre aşağıda yer alan
soruları grafikleri inceleyerek cevaplayınız.
A) Yukarıdaki verilere göre sanayi tesislerinin çevreye verdikleri zarar açısından en çok zarar
verenden tesisten en az zarar veren tesise doğru sıralayınız. Nedenleriyle birlikte açıklayalım.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
B) Yukarıdaki verilere göre çevre dostu olan sanayi tesisi hangisidir? Neden?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
C) Çevreye en çok zarar veren sanayi tesisinin sahibi sen olsaydın, tesisinin çevreye verdiği
zararları en aza indirmek için ne gibi tedbirler alırdın?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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3. Günümüzde insanların çeşitli faaliyetleri sonucunda doğal ortamlar ve bu ortamlarda
yaşayan canlılar zarar görmektedir.
A) İnsanların ne tür faaliyetleri doğal ortamlara zarar vermektedir?
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
B) İnsanların bilinçsiz faaliyetleri sonucu doğal ortamlarda meydana gelen sorunlar nelerdir?
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
C) Doğal ortamlarda meydana gelen sorunlar, insanların yaşamlarını nasıl etkilemektedir?
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
D) Çevre sorunlarının çözümü için ne tür önlemler alınmalıdır? Bu konuda siz neler yapıyorsunuz?
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
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NOTLARIM
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6. ÜNİTE

YAŞAMIMIZIN VAZGEÇİLMEZİ: ELEKTRİK
BÖLÜMLER
Basit bir elektrik devresindeki lamba parlaklığını etkileyen değişkenler
		Devre elemanlarının sembollerle gösterimi ve devre şemaları
Bu konular neden önemli?
Günlük hayatımızda pille çalışan oyuncaklarımızda, el fenerlerinde, süs eşyalarında ve benzeri
durumlarda bir ya da birden fazla lambaların ışık vermesine dayanan elektrik devreleriyle sıkça
karşılaşırız. Bazı durumlarda lambaların daha çok ışık vermesini ve daha parlak yanmasını, bazı
durumlarda ise daha az ışık vermesini isteriz. Ayrıca elektrikli cihazlarda kullanılan elektrik devrelerinde farklı gösterimlerin kullanıldığını fark ederiz. Elektrik devrelerinde kullanılan lambaların parlaklıklarının nasıl değiştirilebileceğini, devre sembollerinin ve devre şemalarının neyi
ifade ettiğini bilmemiz yaşamımızı kolaylaştırır.
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1. BÖLÜM
BASİT BİR ELEKTRİK
DEVRESİNDEKİ LAMBA
PARLAKLIĞINI ETKİLEYEN
DEĞİŞKENLER

AMAÇLAR
Bu bölümde, farklı elektrik devrelerindeki pil ve lamba sayısını değiştirerek bu değişimin devre üzerindeki etkilerini
inceleyeceğiz.

KAVRAMLAR ve TERİMLER
Lamba parlaklığı
Bağımlı değişken
Bağımsız değişken
Kontrol edilen değişken

Resimde görülen ev maketini aydınlatmak için alt ve üst
kata ayrı ayrı aynı elektrik devrelerini kurduğumuzu varsayalım. Dışarıdan baktığınızda, üst katın ışığının yeterli
olduğunu, daha geniş olan alt katta ise lambaların parlaklıklarının yetersiz olduğunu gözlemlediniz. Alt katta kullandığımız lambaların parlaklıklarını nasıl artırabiliriz?
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Bilimsel araştırmalarda değişken kavramı
Bilimsel araştırma süreci, bilim insanlarının bireysel veya grupça yaptıkları zihinsel ve bedensel tüm faaliyetleri kapsar. Bu süreç içerisinde karşılaştıkları problemleri çözerken önceki
bilgi ve deneyimlerini kullanarak çözüme dair öngörülerde bulunurlar. Bu öngörüleri düşünürken, çözmeye çalıştıkları problemi etkileyen ve “değişken” adı verilen durumları dikkate alırlar.
Bizler de yaptığımız deneylerde araştırmamızı etkileyen değişkenler üzerinde düşünmeli ve
bunların neler olduğuna karar vermeliyiz.

Bilimsel araştırmalarda temelde üç tür değişken kullanılır:
• Bağımsız değişken: Yapılan bir deneyde sonucu etkileyebilecek olan ve etkisi azaltılıp çoğaltılabilen değişkendir.
• Bağımlı değişken: Yapılan bir deneyde gözlenen ya da ölçülen değişkendir. Bir başka ifadeyle bağımsız değişkenin etkilediği değişken olarak tanımlanabilir.
• Kontrol edilen değişken: Yapılan bir deneyde sabit tutulan ve etkisi incelenmeyen değişkendir. Bilimsel bir araştırmada birden fazla bağımsız değişken varsa bağımsız değişkenlerden birinin etkisi incelenirken genellikle diğerleri sabit tutulur.
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Basit elektrik devrelerinde lamba parlaklığı
Pil, lamba (ampul), anahtar, duy ve bağlantı kablolarını kullanarak basit bir elektrik devresi
kurabiliriz.

Basit bir elektrik devresinde lambanın ışık verebilmesi için tüm devre elemanlarının birbirine iletken tellerle doğru bir şekilde bağlanması gerekir. Çünkü elektriğin iletimi ve sonucunda lambanın yanması bu şekilde sağlanabilir. Eğer lamba ışık vermiyorsa bunun birçok nedeni
olabilir. Bağlantının kopması, pile doğru bağlantının yapılmamış olması, pilin ömrünü tamamlamış olması veya lambanın içindeki telin kopmuş olması bu nedenlerden başlıcalarıdır. Basit
bir elektrik devresinde bulunan bir lambanın parlaklığını değiştiren etkenler devreye bağlı olan
lamba sayısı ve pil sayısıdır.

Etkinlik 6.1. Lambaların parlaklıkları nelere bağlıdır?
Neler gerekiyor?
•
•
•
•
•
•

4 adet 2,5 voltluk özdeş lamba
4 adet 1,5 voltluk özdeş pil
4 adet duy
4 adet pil yatağı veya 1 adet dörtlü pil yatağı
3 adet anahtar
Bağlantı kabloları
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Nasıl bir yol izleyelim?
• 3-5 kişilik gruplar oluşturalım.
• Aşağıdaki elektrik devrelerini inceleyelim. Hangi devrede lamba parlaklığının daha fazla olacağını tahmin edelim. Tahminlerimizi nedenleriyle birlikte yazalım.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Devre

2. Devre

• Şekildeki birinci devreyi ardından ikinci devreyi kuralım ve devreleri çalıştıralım.
• Birinci ve ikinci devreleri karşılaştırarak bu devrelerin benzerlik ve farklılıklarını belirleyelim.
Elde ettiğimiz verileri tabloya kaydedelim.

Devre
numarası

Lamba sayısı

Pil sayısı

1

2
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Lamba parlaklığı
(az/fazla)
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• Deneyimizin bu aşamasında üçüncü devreyi kuralım ve çalıştıralım. Daha sonra birinci ve üçüncü devreleri karşılaştırarak benzerlik ve farklılıklarını belirleyelim. Elde ettiğimiz verileri tabloya
kaydedelim.

3. Devre

Devre
numarası

Lamba sayısı

Pil sayısı

Lamba parlaklığı
(az/fazla)

1

3
Birinci devreyle karşılaştırarak ikinci ve üçüncü devrelerdeki değişkenleri belirleyerek
aşağıdaki tabloyu dolduralım.
Devre numarası

Bağımlı değişken
(Neyi gözlemledik?)

Bağımsız değişken
(Neyi değiştirdik?)

Kontrol edilen
değişken
(Neyi aynı tuttuk?)

2. Devre

3. Devre

Yaptığımız bu deneyden yola çıkarak, basit elektrik devrelerinde lamba parlaklıklarının
nasıl değiştirilebileceğine yönelik bir sonuca varmaya çalışalım.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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Basit bir elektrik devresinde lamba parlaklığını değiştirmenin bir yolu pil sayısını değiştirmektir. Lamba sayısı aynı kalırken, pil sayısını artırdığımızda lamba parlaklığı artar.
Basit bir elektrik devresinde lamba parlaklığını değiştirmenin diğer bir yolu da lamba sayısını
değiştirmektir. Pil sayısını aynı tutarak lamba sayısını artırdığımızda lambaların parlaklıkları
azalır.

Bilgi dağarcığım
Aydınlatma teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte
daha az enerji sarf ederek daha fazla ışık veren lambalar geliştirilmektedir. Bunların en çarpıcı örneği
led lambalardır. Led lambalar, ışıldaklardan iç ve dış
mekân aydınlatmalarına; televizyon ve bilgisayar monitörü gibi
görüntüleme cihazlarından taşıtlarda kullanılan lambalara kadar
pek çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.

mba Parlak

lığ

ını

Et

en
ley

ik

v

re

sin

La
de

ki

De

Neler öğrendik?

D e ğ i ş ke n l e r

B as i t Bİ r E l ektr

5.
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Öğrendiklerimizi değerlendirelim
1. Tuğba, basit bir elektrik devresinde pil sayısının lamba parlaklığına olan etkisini deney
yaparak araştırmak istiyor. Sizce Tuğba, deneyinde hangi değişkeni kontrol altına almalıdır?
Neden?

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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2. Aşağıdaki özdeş pil ve lambalarla oluşturulmuş basit elektrik devrelerini inceleyelim ve
devamında sorulan soruları cevaplayalım.

• Fatma, basit elektrik devresinde, lamba sayısının lamba parlaklığına olan etkisini araştırıyor.
Buna göre Fatma araştırmasında yukarıdaki devrelerden hangi ikisini kullanmalıdır? Açıklayalım.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
• Fatma, pil sayısının lamba parlaklığına olan etkisini araştırmak isterse yukarıdaki devrelerden hangi ikisini kullanmalıdır? Açıklayalım.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Yiğit, bir elektrik devresindeki lamba ve pil sayısındaki değişikliğin, lamba parlaklığı üzerine etkisini araştırmak istemektedir. Bu nedenle, iki pil ve bir lambadan oluşan elektrik devresini, üç pil ve dört lambalı devreye dönüştürür. Deney sonucunda lamba sayısındaki artışın
lambaların parlaklıklarını azalttığı sonucuna ulaşır. Yiğit’in varmış olduğu bu sonuç hakkında ne
düşünüyorsunuz? Açıklayalım.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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4. Aşağıdaki tabloda basit elektrik devreleriyle ardı ardına yapılan üç deneye ait veriler yer
almaktadır.

Devre
numarası

Lamba sayısı

Pil sayısı

Lamba parlaklığı

1

1

1

Çok parlak

2

2

1

Parlak

3

3

1

Az parlak

Buna göre,
A) Bu deneyin amacı hakkında ne söylenebilir?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
B) Bu deneydeki bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenler nelerdir?
Bağımlı değişken: .............................................................................................................
Bağımsız değişken: ...........................................................................................................
Kontrol edilen değişken: ...................................................................................................
Cevaplarımızın nedenlerini açıklayalım.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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2. BÖLÜM
DEVRE ELEMANLARININ
SEMBOLLERLE
GÖSTERİMİ VE DEVRE
ŞEMALARI

AMAÇLAR
Bu bölümde, bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle göstermeyi, devre şeması çizmeyi ve şeması verilen
bir devreyi kurup çalıştırmayı öğreneceğiz.

KAVRAMLAR ve TERİMLER
Devre sembolleri
Devre şemaları

Fotoğraftaki elektrik teknisyeni, elektrik panosundaki
arızayı giderebilmek için tuttuğu kağıtlarda bulunan
çizimleri incelemektedir. Çeşitli şekil ve sembollerden
oluşan ve hayli karmaşık görünen bu çizimler teknisyene
nasıl bir kolaylık sağlıyor olabilir? Bu çizimlerin fotoğraftaki
elektrik panosunda yer alan devrelerle nasıl bir ilişkisi
olabilir?
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Devre elemanlarının sembollerle gösterilmesi
Semboller, günlük yaşantımızda pek çok alanda karşılaştığımız özel
işaretlerdir. Örneğin cep telefonlarında, bilgisayarlarda ya da televizyon
kumandalarında açma-kapama tuşunun üzerindeki sembol tüm dünyada aynı anlamı ifade eder. Benzer şekilde trafik işaretleri de belirlenmiş
özel sembol ve işaretlerdir. Aynı trafik işareti, dünyanın neresine gidersek gidelim aynı anlamı verir.
Teknolojik gelişmelere bağlı olarak, farklı amaçlar için kullanılan pek çok elektrikli araç geliştirilmiştir. Bu araçlarda çeşitli şekil ve büyüklükte devre elemanları bulunur. Devreleri kurmaya
gerek kalmadan anlatabilmek için devre şekilleri çizilebilir. Devre elemanlarının şekillerini çizmek hem zor hem de zahmetlidir. En büyük sorun ise herkesin kendine göre çizimler yapması
ve yapılan çizimleri herkesin farklı algılamasıdır. Bu nedenle, bilim insanları elektrik devrelerini
şema olarak gösterebilmek için devre elemanlarını temsil eden bir takım semboller geliştirmişlerdir. Bu semboller, tüm dünyada ortak olarak kullanılır ve aynı anlamları ifade eder. Aşağıdaki
tabloda devre elemanlarının resimleri ve sembolleri gösterilmiştir.
Devre Elemanı

Devre Elemanının Resmi

Lamba (Ampul)

Pil

Anahtar

Bağlantı Kablosu
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Araştıralım Paylaşalım
Duy ve pil yatağı için devre sembolleri niçin geliştirilmemiştir?
Araştıralım ve arkadaşlarımızla paylaşalım.

Elektrik devrelerinde, devre elemanlarının sembolleri kullanılarak yapılan devre çizimlerine
devre şeması adı verilir. Basit bir elektrik devresi ve bu devreyi temsil eden devre şeması aşağıda görülmektedir.

Devre şemalarını inceleyerek kullanılan devre elemanlarını ve bu elemanların birbirine olan
bağlantılarını görebiliriz. Bu bilgilerden yararlanarak, şeması verilen elektrik devrelerini kurup
çalıştırabiliriz. Ayrıca şemayı inceleyerek devreyi kurmadan bir devrenin çalışıp çalışmayacağını
anlayabiliriz.

Devre sembolleri ve devre şemaları sayesinde elektrik ve elektronik devreleriyle ilgili çalışma yapan kişiler arasında ortak bir dil sağlanmış olur. Örneğin elektrikli ve elektronik cihazların ambalajlarının içerisinde devre şemaları bulunur. Böylece markası, modeli ne olursa olsun,
devre şeması olduğu sürece, arızalanmış bir elektrikli cihazın dünyanın her tarafında onarılması mümkündür.
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Etkinlik 6.2. Şemayı gördüm, devreyi kurdum!
Neler gerekiyor?
•
•
•
•
•
•
•
•

Lamba
Duy
Pil
Bağlantı kablosu
Anahtar
Kâğıt
Kalem
5-7 adet zarf

Nasıl bir yol izleyelim?
• 3-5 kişilik gruplar oluşturalım.
• Grup sayısı kadar zarf temin edelim.
• Grup arkadaşlarımızla birlikte bir elektrik devresi şeması çizelim.

Çizdiğimiz devre şeması
• Çizdiğimiz şemayı grup zarfımızın içine koyarak öğretmenimize verelim.
• Öğretmenimizden gruplardan aldığı zarfları karıştırarak her gruba rastgele bir zarf vermesini isteyelim.
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• Grubumuza gelen zarfı açıp içinden çıkan elektrik devre şemasını inceleyelim.

Grubumuza gelen devre şeması
• Verilen devre şemasını inceleyerek devrenin çalışıp çalışmayacağı hakkında tahminlerde
bulunalım. Tahminlerimizin nedenlerini yazalım.
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
• Grubumuza gelen devre şemasına uygun olarak elektrik devresini kuralım ve çalıştıralım.
Gözlemlerimizi yazalım.
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
• Tahminlerimizle gözlemlerimiz uyumlu mu? Açıklayalım.
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
• Eğer devremiz çalışmıyorsa nedenlerini tartışalım. Devremizin çalışır duruma getirilmesi
için ne yapmamız gerektiğini tartışalım. Bulduğumuz çözümü öğretmenimize sunalım ve bu
çözümün işe yarayıp yaramayacağını devreyi kurarak deneyelim.
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
• Diğer grupların kurdukları devreleri inceleyelim.
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İlgili meslekleri tanıyalım
Elektrik; yaşamımızın, modern çağın ve teknolojinin vazgeçilmezlerindendir. Elektriğin günümüzde böylesine önemli olması, bu konularla uğraşan
meslek dallarını önemli hâle getirmiştir. Elektrik mühendisliği, elektronik
mühendisliği, elektrik teknisyenliği ve elektronik teknisyenlikleri bu mesleklerin başlıcalarıdır. Elektrik ve elektronik mühendisleri, ilgili teknisyen ve teknikerlerle birlikte, elektriğin üretiminden kullanımına kadar her türlü tesisatın, elektrik üreten cihazların, elektrik dağıtımında kullanılan her türlü araç ve malzemenin üretiminde
gerekli hesaplamaları ve kalite kontrollerini yapar. Elektrik enerjisinin kullanım alanının
yaygın olması, bu mesleklere olan ihtiyacı ve ilgiyi her geçen gün artırmaktadır.

Neler öğrendik?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çeşitli anahtar, pil ve lambalar üretilmektedir. Her ne kadar
bu devre elemanları çeşitli boyut ve görünümde olsa da yaptıkları görevler aynıdır.
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Öğrendiklerimizi değerlendirelim
1. Aşağıdaki elektrik devrelerinde resmi verilen devrenin şemasını ve şeması verilen devrenin resmini çizelim.

Resim

Şema

Resim

Şema

Resim

Şema
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2. Beyza, odasında kullanmak için pil, anahtar ve lambalardan oluşan bir gece lambası yapmak istemektedir. Bunun için alttaki devre şemalarını çizmiştir. Beyza’nın çizdiği devre şemalarını inceleyelim. Gece lambasının parlak ışık vermesini isteyen Beyza, acaba bu şemalardan
hangisine ait olan devreyi kurmalıdır? Nedenini açıklayalım.
1. Devre

2. Devre

3. Devre

……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
Beyza kurduğu devrenin çalışması için en son ne yapmalıdır?
……………………………………………………………………....................................................................

3. Aşağıda verilen devre şemasındaki devre elemanlarının sayılarını tespit edelim ve ilgili kısma
yazalım. Daha sonra da verilen devre elemanlarının sayılarını dikkate alarak ilgili elektrik devresinin
şemasını çizelim.
Devre şeması

Devre elemanları
Pil Sayısı:

? ..................

Ampul Sayısı:

? ..................

Anahtar Sayısı: ? ..................

Pil Sayısı:

3

Ampul Sayısı:

2

Anahtar Sayısı:

1
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4. Şekilde verilen elektrik devresinin şeması aşağıdakilerden hangisidir?

A

B

C

D

( .... ) seçeneğindeki devre şeması, yanda resmi verilen devreye aittir.
Çünkü,
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Diğer seçenekler neden doğru olamaz? Açıklayınız.
( .... ) seçeneğindeki devre şeması, resmi verilen devreye ait olamaz. Çünkü,
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
( .... ) seçeneğindeki devre şeması, resmi verilen devreye ait olamaz. Çünkü,
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
( .... ) seçeneğindeki devre şeması, resmi verilen devreye ait olamaz. Çünkü,
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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5. Yiğit, bir lambanın kullanıldığı elektrik devreleriyle ilgili yapmış olduğu bir dizi deneyin
sonucunda aşağıdaki grafiği çizmiştir.

Lamba Parlaklığı

1

2

3

Pil Sayısı

Buna göre,
A) Yiğit, bu deneyleri ne amaçla yapmış olabilir?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
B) Yiğit, bu deneylerin sonunda nasıl bir sonuca ulaşabilir?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
C) Bu deneydeki değişkenler nelerdir?
Bağımlı değişken: ...................................................
Bağımsız değişken: .................................................
Kontrol edilen değişken: ..........................................
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7. ÜNİTE

YER KABUĞUNUN GİZEMİ
BÖLÜMLER
Yer Kabuğunda Neler Var?
		Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi
			
Yer Kabuğundaki Yer Altı ve Yer Üstü Suları
				
Hava, Toprak ve Su Kirliliği
Bu konular neden önemli?
Kayaçlar, fosiller, madenler, toprak ve su yer kabuğunu oluşturan temel unsurlardır. Bu nedenle
bu yapı ve oluşumların özelliklerinin bilinmesi, üzerinde yaşadığımız dünyanın bir kısmı olan
yer kabuğunu daha iyi tanımamıza yardımcı olacaktır. Ayrıca yer kabuğunu tanımamız, insan eli
ve doğal yollarla gerçekleşen olayları anlamamız açısından da önemlidir.
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1. BÖLÜM

YER KABUĞUNDA
NELER VAR?
AMAÇLAR
Bu bölümde, yer kabuğunda bulunan kayaç, maden, fosil ve
doğal anıtların özelliklerini, bir bilim dalı olarak fosil bilimini
ve bu alanda çalışmalar yapan fosil bilimcileri öğreneceğiz.

KAVRAMLAR ve TERİMLER
Kayaç
Mineral
Maden
Fosil
Fosil bilimi
Fosil bilimci
Doğal anıt

Fotoğraftaki insanlar büyük bir titizlik içerisinde ne yapıyor
olabilir? Bulmayı bekledikleri nesne veya yapılar ne olabilir
ve bunlar ne işe yarar? Bunlar nasıl oluşmuştur? Arama
neden yüzeyin alt kısımlarında yapılmaktadır? Etrafta
hiçbir iş makinesi görünmüyor ve çalışmalar tamamen
insan gücüyle yürütülüyor. Acaba, kazı işleminde iş
makinesi kullanmamalarının özel bir nedeni olabilir mi?
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Kayaç nedir?
Canlıların dünya üzerinde yaşadığı tabakaya yer kabuğu
denir. Yer kabuğunda dağlar, vadiler ve ovaların olduğu karasal
bölgelere kara tabakası adı verilmektedir. Yeryüzünde yaşadığımız kara tabakası temel olarak kayaçlardan oluşur. Kayaçlar
çok sayıda mineralin birikmesi ile oluşur.

Marketten aldığınız içme suları ve maden sularının ambalajlarında bazı mineral isimlerinin yer aldığını fark etmişsinizdir. Mineraller sadece içtiğimiz
sularda değil; toprakta, tükettiğimiz besinlerde ve daha birçok yerde bulunur. Kayaçları birbirinden farklı yapan yapısındaki minerallerdir. Bilim insanlarının yapmış oldukları araştırmalar
sonucunda, yer kabuğunun yapısında
binlerce mineral çeşidi olduğu ortaya
çıkmıştır. Kalsiyum, potasyum, sodyum,
magnezyum, bor, kuvars ve kalsit mineral çeşitlerine örnek olarak verilebilir.
Minerallerin sertlik, ufalanabilirlik, boşluklu yapı, renk ve parlaklık gibi özellikleri kayaçların sınıflandırılmasını sağlamıştır.

Bor Minerali

Kuvars Minerali

Kayaçlar, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı veya rüzgâr gibi hava olaylarıyla parçalanır.
Böylece bazen küçük parçalar hâlinde doğrudan parçalanırken bazen de büyük kaya parçalarına, sonra taş, ufak çakıl parçalarına ve daha sonra kum taneciklerine kadar parçalanabilir.
Kayaçların ufalanması sonucunda ise toprak oluşur.
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Etkinlik 7.1. Kayaç mı değil mi?
Neler gerekiyor?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Büyüteç
Çekiç
Mermer parçası
Kireç taşı
Granit
Çakıl taşı
Odun parçası
Taş kömürü
Kum

Nasıl bir yol izleyelim?
• 3-5 kişilik gruplar oluşturalım.
• Sınıfa getirdiğimiz örnekleri, sertlik, ufalanabilirlik, renk, boşluklu yapı gibi özelliklerine göre
inceleyerek bu örneklerin kayaç olup olmadıklarını tahmin edelim. Tahminlerimizi tablonun
uygun yerine ( ✓ ) işareti koyarak belirtelim.
• Sınıfa getirdiğimiz örneklerin yapılarını çıplak gözle ve büyüteç yardımıyla inceleyelim. Örneklerin ufalanabilir olup olmadığını bir çekiç kullanarak test edelim. Elde ettiğimiz veriler
doğrultusunda tablodaki “Gözlemim” kısmını dolduralım.
Tahminim
Kayaç değil

Kayaç

Mermer parçası
Kireç taşı
Granit
Çakıl taşı
Odun parçası
Taş kömürü
Kum

• Elde ettiğimiz sonuçları arkadaşlarımızla tartışalım.
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Kayaçlarla madenler arasındaki ilişki
Yer kabuğunun derinliklerinden çıkan ve ekonomik değeri olan kayaçlara maden adı verilir.
Bir başka ifadeyle, madenler ekonomik yönden değer taşıyan minerallerdir. Altın, bakır, krom,
gümüş, bor, cam, civa, demir, kurşun, linyit ve mermer madenlere örnektir. Maden ocaklarından taş ve toprakla karışık olarak çıkarılan madenler, öncelikle ekonomik değeri olmayan taş
ve topraklardan arındırılarak ham madde durumuna getirilir. Daha sonra bu ham maddeler
fabrikalarda işlenerek çeşitli araç, gereç ve eşyaların üretiminde kullanılır. Ülkemiz madenler
açısından oldukça zengindir.

Bilgi dağarcığım
Camdan seramiğe, elektronikten inşaat sektörüne, ilaç üretiminden uzay
aracı yapımına kadar pek çok alanda ham madde olarak kullanılan bor madeninin dünyadaki toplam miktarının yaklaşık %72’si ülkemizde bulunmaktadır. Türkiye’de ve dünyada bor ürün ve teknolojilerinin geniş bir şekilde
kullanımını, yeni bor ürünlerinin üretimi ve geliştirilmesini sağlamak için araştırmalar
yapmak amacıyla 2003 yılında Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) kurulmuştur.

Mutfaklarda kullandığımız tencere, tava, kaşık, çatal gibi metal eşyalar; bardak, sürahi gibi
cam eşyalar; inşaatlarda kullanılan demir çubuklar ve metal kapıların yapıldığı sac levhaların
ham maddesi madenlerdir.

Bakır: Elektrikli cihazlarda,
iletken tellerde,mutfak
eşyalarında, süs eşyası
yapımında kullanılır.

Demir: Tren rayı yapımında,
inşaatlarda, otomotiv
sanayisinde kullanılır.

Kurşun: Akü yapımında,
kaplamacılıkta, radyasyon
önleyici cihazlarda
kullanılır.

Madenler, teknolojinin birçok alanında kullanılmaktadır. Teknolojinin ilerlemesinin temelinde madenlerin birçok özelliğinin zamanla keşfedilerek üretime kazandırılması yatmaktadır.
Otomobil, uçak ve uzay aracı gibi birçok ürünün yapım ve çalıştırılmasında madenlerden faydalanılmaktadır.
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İlgili meslekleri tanıyalım
Madenlerin yerini ve miktarını belirleyen çeşitli kazı çalışmaları ile madenlere ulaşıp çıkaran, maden üretimi ve madenlerin zenginleştirilmesi ile ilgili
çalışan mühendislik dalına maden mühendisliği denir. Bu alanda çalışanlara da maden mühendisi denir. Madenlerin yerin yüzlerce metre derinliklerinden çıkarılmasında ise madenciler görev alır.
Çevrenizde bu mesleği yapan tanıdıklarınız var mı? Bu meslekte çalışanlar başka neler
yapar? Araştıralım ve sınıftaki arkadaşlarımızla paylaşalım.
Madenciler, eski zamanlarda kazıları genellikle yeşil alanların olmadığı çorak arazilerde
yapıyorlardı. Bu nedenle halk arasında “Maden olan yerde ot bitmez.” şeklinde bir yaygın görüş vardı. Fakat zamanla teknolojinin de gelişmesiyle bitki örtüsünün yoğun olduğu
yerlerde de maden olabildiği ortaya çıktı. Böylece, bu anlayış değişmiş oldu. Buradan da
anlaşılmaktadır ki bir görüşün halk arasında yaygın olması, o görüşün her zaman bilimsel
olduğu anlamına gelmez.

Etkinlik 7.2. Altın madeni
Yemyeşil ormanların olduğu, tertemiz suların aktığı bir yörede araştırma yapan bilim insanları, bu bölgedeki kayaçlarda yüksek miktarda altın minerali olduğunu keşfeder. Altın madeni
kurmak isteyen şirket yetkilileri bölge insanını bilgilendirmek amacıyla bölgeye gelmiştir.
Şirket Müdürü: “Buradan çıkarılacak altın mineralini işledikten sonra yurt dışına ihraç edeceğiz ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacağız. Ayrıca bu madenin çıkarılmasıyla birlikte
bölgeye fabrikalar ve maden işleme tesisleri kuracağız. Bu sayede yöredeki birçok işsiz insanı
iş sahibi yapacağız. Daha önce başka bir bölgede yine bu şekilde tesisler kurduk. Kurduğumuz
maden ocağı ile işsizliğin azalması ve yöre ekonomisinin güçlenmesini gösteren grafikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ayrıca kestiğimiz ağaçlar için kesilen ağaç sayısının iki katı kadar yeni
fidan dikeceğiz.”

İşsizlik sayısındaki değişim (bin)
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Şirket müdürünün konuşmasından birkaç gün sonra maden çıkarılmasına karşı çıkan Çevre
Koruma Örgütü Başkanı bölgeye gelmiştir.
Çevre Koruma Örgütü Başkanı: “Altın madeninin çıkarılması için siyanür kullanılmaktadır.
Siyanür çok zehirli bir kimyasal maddedir. Siyanürün temas ettiği topraklarda onlarca yıl hiçbir
bitki yetişmemektedir. Ben de sizlere diğer bir bölgede kurulan altın madeninin ormanlık alanlara ve canlı çeşitliliği sayısına etkisini gösteren grafikler göstermek istiyorum.

Ormanlık alan (hektar)
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Diğer bir görüş, yöre halkından biri olan Türkan Hanım’dan geldi:
Türkan Hanım: “Ben maden ocağı kurulmasını destekliyorum. Yeşillik, doğal güzellik karın
doyurmuyor. Refah içinde yaşamak ve çocuklarımıza daha iyi imkânlar sunmak herkesin olduğu
gibi bizim de hakkımız... Eğer maden ocağı kurulursa eşim iş sahibi olacak. Bizim için her şey
daha güzel olacak.”
A) Kendinizi bu bölgede yaşayan bir kişi olarak düşündüğünüzde altın madeni ocağının kurulmasını ister misiniz? Nedenleriyle birlikte yazalım.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
B) Bu konuyla ilgili görüşlerimizi sınıftaki diğer arkadaşlarımızla paylaşalım.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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Geçmişten izler taşıyan fosiller
Bilim insanları, geçmiş dönemlerde dünyanın nasıl bir yer olduğunu ve dünyada hangi canlıların yaşadığını merak etmişlerdir. Bu amaçla çeşitli bilimsel yöntemler kullanarak araştırmalar
yapmışlardır. Geçmiş dönemlerle ilgili bilgi edinmede fosiller büyük önem taşımaktadır.
Kayaçların ufalanması ile ortaya çıkan parçalar; rüzgâr, akarsu ve buzullar tarafından deniz,
göl ya da bazı yerlerde birikir. Bu şekilde, kayaçlardan ayrışan küçük parçalar tekrar birleşerek
yeniden bazı kayaçları oluşturur. Bu kayaçlar, genellikle tabakalı şekilde görülür ve içerisinde
fosil adı verilen bazı canlı kalıntıları bulundurur. Yeryüzünün farklı derinliklerinde, uzun yıllar
boyunca kayaçlar arasında kalmış her türlü canlı kalıntısı ve izine fosil denir.

Taşlaşmış ağaç gövdesi
Fosiller, geçmişte yaşayıp günümüzde de yaşamakta olan canlı türlerine ait olabileceği gibi,
nesli tükenmiş canlılara da ait olabilir. Fosiller, bilim insanlarının çalışmalarına birçok fayda sağlar. Bu faydalardan bazıları şunlardır:
•
•
•
•

Dünyanın oluşumundan itibaren hangi dönemlerden geçtiğini anlamamızı,
İçinde bulundukları kayacın hangi zamana ait olduğunu anlamamızı,
Nesli tükenmiş canlılar hakkında bilgi sahibi olmamızı,
Bulundukları bölgenin geçmişteki coğrafi yapısı ve iklimi hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar.

Eğrelti otu fosili

Balık fosili
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Fosil bilimi
Fosilleri inceleyen bilim dalına fosil bilimi veya paleontoloji, bu alanda çalışan bilim insanlarına ise fosil bilimci ya da paleontolog adı verilir. Günümüzde fosil bilimciler, uydu görüntüleri
kullanarak yeryüzü şekilleri yardımıyla fosillerin yerlerini tespit edebilirler. Fosilleri yine özel
araçlar kullanarak bulundukları yerden çıkarırlar. Elde ettikleri fosillerin yaşını ve hangi türe ait
olduğunu fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemler kullanarak anlamaya çalışırlar.
Fosil oluşumuna fosilleşme denir. Fosilleşme ile kömür, doğal gaz ve petrol gibi fosil yakıtlar
oluşur. Fosil yakıtlar, canlı kalıntılarının uzun süren zaman içinde fosilleşmesi ve yakıt olarak
kullanıma uygun hâle gelmesi şeklinde gerçekleşir.

Fosil çeşitleri
Uzun yıllar önce ölen bir canlı; kayaçlar, buzullar veya re-

Bitki reçinesi arasında
kalmış bir böcek fosili
(vücut fosil örneği)

çine içerisinde sıkışarak sertleşir ve fosilleşir. Günümüzde iki
çeşit fosil vardır. Bunlar vücut fosilleri ve iz fosilleridir. Vücut
fosilleri, bir hayvan veya bitkinin vücudundan kalan korunmuş yapılardır. Bu yapılar gerçek vücut parçaları olduğu gibi
taşlaşmış veya oyuk hâline gelmiş fosil kalıpları da olabilir.
Örneğin sinek, böcek gibi bazı canlılar bitkilerden akan öz
suyu (reçine) içinde tutsak kalır ve ölür. Bu öz suyu, zamanla sertleşir ve fosilleşir. Böylece şeffaf bir yapı içerisinde çürümeden korunmuş olur. Günümüzde bu şekilde oluşmuş
böcek fosillerine sıklıkla rastlanmaktadır. Yine bazı volkanik
faaliyetler sonrasında lavlar arasında sıkışmış ancak vücut
yapıları bozulmamış olan vücut fosilleri de vardır.
Canlı kalıntılarının kayaçlar arasına sıkışması sonucunda
bırakmış olduğu izler de fosil olarak nitelendirilmektedir.
Bunlara iz fosilleri adı verilmektedir.
Fosil bilimciler, fosilleri özellikle belirli kayaçlarda arar.
Fosil bulmanın en kolay yollarından biri, kayaç katmanlarının açığa çıktığı kesimlerde arama yapmaktır.

Yaprak şeklinde iz fosili
örneği
286

Yer Kabuğunun Gizemi

Etkinlik 7.3. Kendi fosilimizi yapalım
Neler gerekiyor?
•
•
•

Alçı
Doğal nesneler
(Ağaç dalı, yaprak, deniz kabuğu vb.)
Renkli oyun hamuru

Nasıl bir yol izleyelim?
• Bir veya iki adet doğal nesne alalım.
• Oyun hamurunu elimiz ile düzleştirelim.
• Ağaç dalı veya deniz kabuğunu iz bırakacak şekilde oyun hamuruna hafifçe bastıralım. (Not:
Baskı çok derin olmamalı.)
• Bastırdığımız nesneyi hafifçe geri çekelim.
• İzin olduğu yere, suyla karıştırılarak hazırlanmış beyaz alçıyı dökelim. Alçının donması için
3-5 dakika bekleyelim.
• Donan alçıyı kalıptan çıkaralım.
• Buradaki alçı şekli kalıbımızdır.
• Elde ettiğimiz kalıpları sınıftaki diğer arkadaşlarımız ile paylaşalım.
• Ortaya çıkan örnekler ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

I

II

IV

V

III

VI
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• Şimdi aynı uygulamayı yaprak örneği ile deneyelim. (Asma yaprağı, çınar yaprağı veya eğrelti kullanmayı tercih edelim.)

I

II

III
• Bu iki uygulamada elde ettiğimiz örnekleri karşılaştıralım ve fosil türleri açısından tartışalım.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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Okuma parçası: Bir fosil bilimciden mektup var!
Bilimsel araştırmalara göre dinozorların, milyonlarca yıl önce dünyanın her kıtasında yaşayabilen en yaygın hayvan topluluğu olduğu ve daha sonra soylarının tükendiği ileri sürülmektedir.
Fosil bilimciler (paleontologlar) tarafından elde edilen dinozor fosilleri bu bilgiyi doğrulamaktadır. Dinozorların soylarının neden tükendiği konusu ise yıllardır araştırılan, fakat var olan bilgilerle henüz tam olarak cevabı bulunmamış bir soru olarak karşımızda durmaktadır. Dünyanın
bazı yerlerinde, dinozorlarla ilgili vücut ve iz fosillerinin yanında dinozor yumurtası fosillerine
de rastlanmaktadır. Türkiye’de dinozor fosili bulunup bulunmadığını merak eden Deniz, tanıdığı
bir fosil bilimciye mektup yazar. Fosil bilimci, Deniz’in mektubuna aşağıdaki mektubu yazarak
yanıt verir.

Sevgili Deniz,
Sana bu mektubu yazma nedenim, ülkemizdeki dinozor fosili araştırmalarıyla
ilgilidir. Yapılan araştırmalar, bugüne kadar Türkiye’de bulunmuş herhangi bir dinozor fosili olmadığını göstermektedir.
Milyonlarca yıl önce yani dinozorlar yeryüzünde görülmeye başladığı dönemlerde, bugünkü kıtaların tek bir ana kıta gibi olduğu düşünülmekteydi. Türkiye’nin
ise o dönemlerde Tetis adı verilen denizin tabanında bulunduğunu görmekteyiz.
Elimizdeki bulgulara göre dinozorların geniş kara parçalarında yaşadığı düşünülmektedir. Bu durumda ülkemizin dinozorların yaşadığı büyük kara parçalarından
uzakta olduğunu ve ülkemizde dinazorların beslenmeleri için gerekli koşulların
olmadığını söyleyebiliriz. Bu yüzden bu bölgede, karada yaşayan dinozor fosili
bulmak çok zordur. Bunun yerine çeşitli deniz canlılarının fosilleri bulunmaktadır.
Unutmadan şunu da söyleyeyim: Dikkat ederseniz bu konuda kesin ifadeler
kullanmıyorum. Günümüzde yapılan araştırmalar Türkiye’de dinozor fosilinin olmadığını göstermektedir. Ancak fosil bilimciler çalışmalarına devam etmektedirler. Belki bir gün, bir dinozor fosili bulabilirler.
Umarım sana faydalı olabilmişimdir.
Hoşça kal...
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Geçmişten geleceğe miras: Doğal anıtlar
Yer kabuğunun, milyonlarca yıllık bir süreç içerisinde rüzgâr, akarsu, yağmur ve ısı gibi doğal
yollarla etkilenmesi sonucu oluşmuş özel yeryüzü şekilleri, fosil ve kayaçlarına doğal anıt adı
verilir. Peri bacaları, travertenler, mağaralar, göller, şelaleler, millî parklar ve bazı yaşlı ağaçlar
doğal anıt olarak kabul edilir. Diğer yandan, insanların yaptığı anıtlar doğal anıt olarak kabul
edilemez. Doğal anıtlar sayesinde geçmiş dönemlerdeki insanlar ve canlıların yaşamlarını ve
dünyanın jeolojik değişimini anlayabiliriz. Ülkemiz doğal anıtlar bakımından zengindir. Antalya’daki Damlataş ve Karain mağaraları, Nevşehir’deki Peribacaları, Erzurum’daki Tortum şelalesi ve Denizli’deki Pamukkale Travertenleri ülkemizdeki doğal anıtlara örnek olarak verilebilir.

Pamukkale Travertenleri
Denizli

Peribacaları - Nevşehir

Damlataş Mağarası
Antalya

Tortum Şelalesi - Erzurum

Doğal anıtlar çok fazla dış etkiye maruz kalıp zarar gördüğü için yok olma tehlikesi altındadır.
Doğal anıtlar sadece bulunduğu ülkeye değil, tüm dünyaya ve tüm insanlığa ait olan evrensel
değerlerdir. Bu nedenle, geçmişten bize miras kalan doğal anıtları korumalı ve özelliklerini kaybetmeden gelecek nesillere bırakmalıyız. Doğal anıtların korunması yasalarla güvence altına
alınmıştır. Ancak bu yasalara gerek kalmadan, tüm insanlığın ortak mirası sayılan doğal anıtları
korumak için üzerimize düşen görevleri yapmalıyız.
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Araştıralım - Paylaşalım

Doğal anıtları korumak için bireysel veya toplumsal olarak neler yapmalıyız?
Bu konuda yapacağımız araştırma ile belirleyeceğimiz koruma tedbirlerini
listeleyelim. Bu tedbirleri sınıftaki diğer arkadaşlarımız ile paylaşalım.
Sınıfımıza ait ortak koruma listesi oluşturalım ve bu listeyi sınıf panomuza asalım.

İlgili meslekleri tanıyalım
Jeoloji, yer bilimi olarak da bilinen, yer kabuğunun yapısını, bileşimini ve
tarihini inceleyen bilim dalıdır. Bu alanda çalışan uzmanlara yer bilimci
(jeolog) denir. Jeoloji mühendisliği ise yer bilimiyle ilgili olan mühendislik
dalıdır. Bu alanda çalışanlara jeoloji mühendisi adı verilmektedir.

Neler öğrendik?

Yer kabuğunun
kara tabakası
kayaçlardan oluşur.
Doğal anıtların
korunması hepimizin
ortak görevidir.

Doğal anıtlar,
tüm dünyaya ait
kültürel
miraslarımızdır.

Yer
kabuğunda
neler var?
Kayaçlar
Madenler
Fosiller
Doğal anıtlar

Kayaçların
ekonomik
değeri olanlarına
maden denir.

Yeryüzünün farklı
derinliklerinde,
kayaçlar içinde kalmış
canlı kalıntısı ve
Fosil bilimi
izine fosil denir.
bir bilim dalıdır

ve bu dalda
çalışan insanlara
fosil bilimci
denir.
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Öğrendiklerimizi değerlendirelim
1) Aşağıdaki tabloda çeşitli maddeler verilmiştir.
Taş

Bakır

Tahta

Altın

Demir

Mermer

Tabloda yer alan maddelerden hangisi veya hangileri madendir? Nedenleriyle birlikte açıklayalım.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

2) Aşağıdaki fotoğraflarda Nevşehir’deki Peribacaları ve Çanakkale’deki Çanakkale Şehitliği
görülmektedir. Peribacaları ve Çanakkale Şehitliği arasındaki temel fark, hangi seçenekte doğru
verilmiştir?

Peribacaları

Çanakkale Şehitlik
Anıtı

A) Peribacaları insan yapımıdır. Çanakkale Şehitliği ise doğal koşulların oluşturduğu bir anıttır.
B) Peribacaları kumdan, Çanakkale Şehitliği ise kayaçlardan yapılmıştır.
C) Peribacaları kısa ömürlüdür. Çanakkale Şehitliği ise uzun ömürlü bir anıttır.
D) Peribacaları doğal koşullarla oluşmuştur. Çanakkale Şehitliği ise insan yapımı bir anıttır.
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3) Fosiller ile ilgili araştırma yapan bilim dalına ………..……… (I), bu bilim dalıyla uğraşan bilim
insanlarına da ………..………(II) denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere gelmesi gereken kelimeler sırasıyla hangileridir?
____I____
____II____
A) Paleontolog
Paleontoloji
B) Paleontoloji
Paleontolog
C) Jeoloji		
Jeolog
D) Jeolog
Jeoloji

4) Madenlerin teknolojik ham madde olarak kullanımına ilişkin örnekler veriniz ve verdiğiniz örnekleri açıklayınız.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

5) Fatma, ailesi ile birlikte hafta sonu doğa bilimleri müzesini ziyaret eder. Müzeyi dolaşırken çeşitli fosiller, madenler ve kayaçlar görür. Kardeşi, Fatma’ya bu maddeler ile ilgili sorular
sorar. Fatma’nın bu maddeler ile ilgili derste öğrendikleri aşağıda, sağ tarafta verilmiştir. Doğru
eşleştirmeyi yaparak ona yardımcı olur musunuz?
1. Maden
2. Fosil 		
3. Kayaç 		
			

A) Mineral veya minarelerden oluşmuştur.
B) Ekonomik değeri vardır.
C) Canlı kalıntısı veya izi içerir.
D) Teknolojik ham madde olarak kullanır.
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2. BÖLÜM

EROZYON VE
HEYELANIN YER
KABUĞUNA ETKİSİ
AMAÇLAR
Bu bölümde erozyon ile heyelan arasındaki farkı, erozyonun
ve heyelanın gelecekte yol açabileceği sonuçların neler
olabileceğini öğreneceğiz. Ayrıca, toprağı erozyonun
olumsuz etkilerinden korumak için neler yapılması
gerektiğini öğreneceğiz.

KAVRAMLAR ve TERİMLER
Erozyon
Heyelan (toprak kayması)

Fotoğrafta görülen yolun bir kısmı aşırı yağış sonucunda
çökmüştür. Yoldaki bu çökme, hangi doğa olayına örnek
olarak verilebilir? Bu olayın sebepleri neler olabilir? Bu tür
olayları önlemek için neler yapılabilir?
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Erozyon ve heyelan
Eğimli arazilerde şiddetli yağmur yağdığında biriken su aşağıya doğru akar. Akan suyun rengine bakıldığında suyun renginin bulanık olduğu görülür. Bunun nedeni akan suyun toprağı
da taşımasıdır. Bu şekilde önemli miktarda verimli toprak, akarsularla taşınmaktadır. Toprağın
en verimli olan üst kısmının yağmur, sel ve rüzgâr gibi etkenlerle aşınarak başka yerlere taşınmasına erozyon denir. Erozyonun bilinen başlıca nedenleri; hatalı tarım uygulamaları (yanlış
sulama, yanlış otlatma ve toprağın yanlış sürülmesi gibi), kıyı bölgelerinin plansız kentleşmesi
ve turizm amaçlı kullanılması, çölleşme, ormanların tahrip edilmesi ve orman yangınlarıdır.
Erozyon, kurak ve bitki örtüsünden yoksun olan arazilerde daha sık görülür. Çünkü bitkiler, derin
kökleri yardımıyla toprağı sıkı sıkıya tutarak toprağın taşınmasını engeller.

Erozyonun yol açabileceği olumsuz sonuçlar şunlardır:
• Verimli tarım arazilerinin kaybedilmesine ve toprağın verimsizleşmesine neden olur.
• Toprağın verimsizleşmesi ile birlikte tarımsal üretimin düşmesine neden olur.
• Bitki örtüsünü zayıflatır.
• Barajları toprakla doldurarak barajların su tutma kapasitelerini azaltır.
• Su kaynaklarının kirlenmesine neden olur.
• Doğal denge bozulduğu için birçok bitki ve hayvan türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalır.
Dünyada 110 ülke erozyon nedeniyle çölleşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ülkemizde ise tarım alanlarının yaklaşık %59’u, orman alanlarının yaklaşık %54’ü, meraların ise yaklaşık %64’ü
erozyon tehdidi altındadır. Erozyon, ülkemizde en fazla İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde meydana gelmektedir.
Heyelan (toprak kayması) ise eğimi fazla olan yamaçlarda yer çekimine bağlı olarak yamacın
kayarak yer değiştirmesidir. Eğimin fazla olması, aşırı yağmur ve sel heyelan riskini artırır. Ayrıca
depremler, bilinçsiz olarak açılan sulama kanalları ve yol yapımı sırasında yamacın dengesinin
bozulması heyelanı artırır. Heyelan, Türkiye’de özellikle coğrafi özellikleri nedeniyle Doğu Karadeniz sahil şeridinde yaygın olarak görülmektedir. Heyelan, can ve mal kaybına neden olduğu
için doğal afet olarak değerlendirilmektedir.
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Bilgi dağarcığım
Erozyonun zararlı etkilerinin yanında az da olsa doğal yaşama katkısı da
vardır. Eğer erozyon yoluyla taşınan mineraller olmasaydı Çukurova, Çarşamba, Bafra gibi verimli ovalarımız olmayacaktı. Ayrıca, deniz canlılarının
büyük çoğunluğu erozyon sonucu ırmaklardan denize taşınan organik besinleri tüketerek yaşamlarını sürdürmektedir.

Erozyon ile heyelan farklı olaylardır. Erozyon ve heyelan arasındaki temel farklar şunlardır:
Erozyon

Heyelan

Toprağın aşınması ve kısmi olarak küçük
parçalar hâlinde taşınmasıdır.

Toprağın bütün hâlinde zeminiyle
birlikte kaymasıdır.

Uzun bir zaman aralığında meydana gelir.

Anlık olarak meydana gelir.

Yağışın aşırı ve şiddetli olması gerekmez.

Aşırı ve şiddetli yağış durumunda
meydana gelir.

İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgeler’inde daha çok etkilidir.

Karadeniz Bölgesi’nde daha çok
etkilidir.

Erozyon ile baş etme yolları:

Ağaçlandırmaya daha fazla önem vermeliyiz.

Tarlalarımızı eğime paralel değil,
eğimi dik olarak sürmeliyiz.

Eğimli arazilerde taraçalama (teraslama) adı
verilen basamaklı set çekme
uygulaması yapmalıyız.

Erozyonun zararları konusunda halkımızı
bilinçlendirmek için eğitim
faaliyetlerine ağırlık vermeliyiz.
Bu konuda sizin önerileriniz nelerdir?
...........................................................................

Erozyonla mücadele etme konusunda faaliyet
gösteren vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının
çalışmalarına destek olmalıyız.

...........................................................................
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Bilgi dağarcığım
Doğal Hayatı Koruma Derneği (DHKD) erozyon ve doğal koruma alanında
çalışmalar yapan uluslararası bir kuruluştur. Ülkemizde ise Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA)
bu tür çalışmalar yapan ulusal bir kuruluştur. Bu kuruluşlar, özellikle sürdürülebilir bir çevre için nelerin yapılması gerektiği konusunda toplumu bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Heyelandan korunmak için; heyelanlı bölgelerden uzak durulmalı, bu bölgelere ev yapılmamalı ve yerleşilmemelidir. Ayrıca heyelan riski taşıyan bölgeler için yol yapımına dikkat edilmeli
ve bu bölgelerin dengesi bozulmamalıdır.

Etkinlik 7.4. Bitkiler Erozyonu Önler mi?
Neler gerekiyor?
•
•
•
•
•
•
•
•

İğne ile pet şişeyi
delerken öğretmenimizden
yardım alalım. Eldivenlerimizi takmayı unutmayalım!

2 adet alüminyum tepsi
1 adet pet şişe
2 adet tahta takoz
Çeşme suyu
Bahçe toprağı
Çimli toprak
İğne
2 adet kova

Nasıl bir yol izleyelim?
• Bu deneyi sınıfça birlikte yapalım.
• İki alüminyum tepsiden birincisine tepsiyi dolduracak şekilde bahçe toprağı, diğerine de eşit
miktarda çimlendirilmiş toprak koyalım.
• Topraklara eğim vermek için tepsilerin altına eşit büyüklükteki takozları yerleştirelim.
• İğne yardımı ile pet şişenin dibine delikler açalım.
• Tepsilere, dibini deldiğimiz şişe yardımı ile aynı yükseklikten ve eşit miktarda su dökelim.
• Tepsilerden akan suları kovalarda toplayalım.
• Yapmış olduğumuz deneyi dikkate alarak aşağıdaki tabloda yer alan soruları cevaplayalım.

298

Yer Kabuğunun Gizemi

Sorular
Tepsilere aynı yükseklikten eşit
miktarda su dökerken, kovalarda toplanan suda ve
tepsilerdeki topraklarda ne gibi
değişimler gözlemlediniz?

Cevap ve Açıklamalar
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Deneyde neden tepsilerin
birine sadece toprak, diğerine
çimli toprak koydunuz?

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

Takozların aynı büyüklükte
olmasının nedeni nedir?

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

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

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

Elde edilen sonuçları sınıfça tartışalım.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Etkinlik 7.5. Erozyonu engelleyebilir miyiz?
Nasıl bir yol izleyelim?
•
•
•
•

Etkinlik 7.4. ‘teki araç ve gereçleri kullanarak yeni bir deney yapalım.
Her iki tepsiye de tepsileri dolduracak şekilde eşit miktarda toprak koyalım.
Topraklara eğim vermek için tepsilerin altına eşit büyüklükteki takozları tekrar yerleştirelim.
Bir çubuk (veya kalem) yardımıyla tepsilerdeki topraklardan birine eğime dik, ikincisine de
eğime paralel yarıklar açalım.
• Hazırladığımız topraklara ilk deneyde kullandığımız pet şişe yardımıyla aynı yükseklikten ve
eşit miktarda su dökelim.
• Tepsilerden akan suları kovalarda toplayalım.
• Yapmış olduğumuz deneyi dikkate alarak aşağıdaki tabloda yer alan soruları cevaplayalım.
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Sorular

Cevap ve Açıklamalar

Tepsilere aynı yükseklikten eşit
miktarda su dökerken, kovalarda toplanan suda ve
tepsilerdeki topraklarda ne gibi
değişimler gözlemlediniz?

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

Bu deneyde tepsideki topraklardan birine neden dik, diğerine
ise yatay yarıklar açtık?

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

Neden suyu, tepsilere aynı
yükseklikten ve eşit miktarda
döktük?

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

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

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

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

Elde edilen sonuçları sınıfça tartışalım.
...............................................................................................................................................

Neler öğrendik?
HEYELAN
(TOPRAK KAYMASI)
Zemini kaya veya dolgu
maddesi olan bir yamacın yer
çekimi,
eğim ve su gibi nedenlerle
bütün olarak kayarak yer
değiştirmesidir.

EROZYON
Toprağın en verimli olan üst
kısmının yağmur, sel, rüzgâr
vb.
etkenlerle aşınarak başka
yerlere taşınmasına
erozyon denir.

- Toprağın yağmur, sel ve
rüzgâr gibi etkenlerle
aşınarak başka yerlere
taşınmasıdır.

- Eğimi fazla olan yamaçlarda
yer çekimine bağlı olarak
yamacın yer değiştirmesidir.

- Uzun süreçlerde meydana
gelir.

- Anlık olarak meydana gelir.

- Yağışın aşırı ve şiddetli
olması gerekmez.

- Aşırı ve şiddetli yağış durumunda daha sık meydana
gelir.

- İç Anadolu, Doğu Anadolu
ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde daha çok görülür.

- Karadeniz Bölgesi’nde daha
çok görülür.
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Öğrendiklerimizi değerlendirelim
1) Numaralandırılmış yerlerdeki fotoğrafları kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayalım.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

A) Hangisi ya da hangileri erozyonu önlemede, eğimli yamaçlarda toprağın doğru sürüldüğünü göstermektedir? Açıklayalım.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
B) Hangisi ya da hangileri taraçalama (teraslama) yöntemine örnek olarak verilebilir? Açıklayalım.
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
C) Hangisi ya da hangileri erozyonun ortaya çıkardığı sonuçları göstermektedir? Açıklayalım.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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2) Bir bölgede yoğun olarak erozyon meydana geliyorsa bu bölgenin bitki örtüsü, toprak ve
yeryüzü koşulları hakkında neler söylenebilir?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

3) Yandaki fotoğrafta gördüğümüz ortam, her yıl
erozyon sonucu toprak kaybetmektedir. Bu bölgeyi kurtarmak için ne gibi önlemler alınmalıdır? Almamız gereken önlemleri nedenleriyle birlikte aşağıdaki tabloya yazalım.

Önlemlerim

Nedenlerim

1

2

3

4

5
6
7
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3. BÖLÜM

YER KABUĞUNDAKİ
YER ALTI VE YER ÜSTÜ
SULARI
AMAÇLAR
Bu bölümde yer altı ve yer üstü sularını örnekleriyle birlikte
öğreneceğiz.

KAVRAMLAR ve TERİMLER
Yer altı suyu
Yer üstü suyu
Kaynak suyu

Fotoğrafta, akarsuyun ileride denize karıştığı bilinmektedir. Yer kabuğunun büyük bir kısmını kaplayan sular, sadece nehir ve denizlerdeki sulardan mı oluşmaktadır?
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Su hayattır
İnsan, açlığa birkaç hafta dayanabilirken susuzluğa ancak birkaç gün dayanabilir. Bu öneminden dolayı “Su hayattır.” diyebiliriz. Dünyamızın yaklaşık olarak dörtte üçü sularla kaplıdır.
Dünyadaki su kaynakları, bulunduğu yere göre yer altı suyu ve yer üstü suyu olmak üzere iki
gruba ayrılır. Yer altı ve yer üstü suları; içecek, sağlık, tarımsal sulama ve elektrik üretimi gibi
çeşitli amaçlar için kullanılır.

Yer altı suları
Yağmur ve kar sularının yanında akarsu, göl ve deniz gibi yer üstü suları toprak tarafından
emilir. Ayrıca bu sular, tabanda buldukları çatlak ve yarıklardan süzülerek yer altına iner. Bu
suların yer altında birikmesiyle sıcak veya soğuk yer altı suları oluşur. Yani yer altı suları, çeşitli
etkilerle yer altında biriken ve yer altındaki (toprak, kayaç gibi) boşlukları tamamen dolduran
sulardır. Bu sular; içme suyu, kullanma suyu, tarımsal sulama gibi amaçlarla kullanılabilir.
Yer altı sularının kendiliğinden yeryüzüne çıktığı yerlere kaynak adı verilir. Bu şekilde
elde edilen sulara kaynak suyu denir. Kaynak suları soğuk, ılık veya sıcak olabilir.

Yer üstü suları
Okyanuslar, denizler, akarsular, göller ve yeryüzünün üzerinde bulunan sular yer üstü sularını oluşturur.

YER ÜSTÜ SULARI
Okyanuslar ve Denizler: Okyanuslar, en geniş alanı kaplayan yer üstü
sularıdır. Denizler, okyanuslardan daha küçük alanı kaplamaktadır.
Okyanuslarda ve denizlerde, sayısız canlı türleri yaşar. Denizler ve
okyanuslar tuzlu sulardır.

Göller: Farklı büyüklüklerdeki su birikintileridir. Ülkemizde irili ufaklı
birçok göl vardır. Bunlardan bazıları tuzlu ve sodalı olmakla birlikte bir
çoğunluğu tatlı suya sahip göllerdir.

Akarsular: Yeryüzünde nehir, dere, çay vb. şekilde adlandırılan ve
hareket hâlinde olan yer üstü sularına akarsu denir.
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Doğal kaynak suları, sağlık kuruluşları tarafından uygunluğu
onaylandıktan sonra satışa sunulabilmektedir. Bunun için bu
kaynakların yanına kurulan modern tesislerde sular çeşitli boylardaki ambalajlara konulur. Bu ambalajların üzerinde “doğal
kaynak suyu” yazar.
Yer altı suları, insanlar tarafından açılan kuyularla da yeryüzüne çıkarılabilir. Bu kuyulardaki sular, insan gücüyle kovalarla
çekilerek tulumba denilen düzeneklerle ya da elektrik motorları yardımıyla yüzeye çıkarılır. Yer altı kuyu suları, belirli bir kalitede değilse ilave edilen bazı minerallerle zenginleştirilmekte
ve kaynak suları gibi ambalajlanarak satışa sunulmaktadır. Ancak bu sular, doğal kaynak suyu değil “işlenmiş su” sınıfına girmektedir. Bu nedenle işlenmiş su ambalajlarının üzerine “doğal
kaynak suyu” ifadesi yazılmaması gerekir.

Yer altı suları, sıcaklıklarına göre soğuk su kaynakları ve sıcak su kaynakları olarak ikiye
ayrılır.

Sıcak su kaynakları
• Bu kaynaklardan çıkan sular çok derinlerden geldiği için sıcaktır.
• Yerin derin katmanlarından gelen,
içinde sağlığa yararlı mineral ve gaz içeren
sıcak su kaynaklarına kaplıca (ılıca) denir.
• Kaplıcalar, mineral ve gaz bakımından zengin olmaları nedeniyle tıpta birçok
hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır.

Soğuk su kaynakları
•İçme suyu, tarım, hayvancılık ve endüstride kullanılır.
• Soğuk su kaynaklarının çoğu akarsulara karışır.
• Yer altı suları, yeryüzüne çıkarken içlerinden geçtikleri kayaçlardaki bazı mineralleri çözer. Bu nedenle, genellikle içme
suyu olarak kullanılan kaynak sularında az
miktarda mineral bulunur.
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Etkinlik 7.6. Yer altı suları nasıl oluşur?
Neler gerekiyor?
•
•
•
•
•
•
•
•

3 adet eşit büyüklükte cam kavanoz
3 adet tuvalet kâğıdı rulosu
İnce kum
Kırmızı veya mavi tebeşir tozu
Çakıl taneleri
Su
Su bardağı
Cetvel

Nasıl bir yol izleyelim?
• 3-5 kişilik gruplar oluşturalım.
• İçleri boş olan, eşit büyüklükte üç adet cam konserve kavanozu alalım. Bu kavanozların herbirinin tam orta yerlerine tuvalet kâğıdının iç kısmındaki ruloyu dik olarak yerleştirelim.
• Ruloların iç kısmına kum girmeyecek şekilde birinci ve ikinci kavanozları yarısına kadar ince
kumla dolduralım.
• İkinci kavanozdaki kumun üzerine tebeşir tozlarını koyalım.
• Üçüncü kavanoza ise rulonun etrafına yine kavanozun yarısına gelecek kadar ince çakıllar
koyalım.

I

II

III
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• Kavanozlardaki, ruloların etrafındaki kum veya çakılın üzerine aynı anda ikişer bardak su
döktüğümüzde neler olabilir? Tahmin edelim.
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
• Kavanozlardaki rulonun etrafındaki kum veya çakılın üzerine aynı anda ikişer bardak su dökelim. Suyu döktükten sonra yaklaşık 10 dakika bekleyelim. Bu bekleme süresinin sonunda
ruloların içindeki suyun seviyesini cetvel yardımıyla ölçelim.
• Deney sonucunda elde ettiğimiz verileri tabloya kaydedelim.

Birinci
Kavanoz

İkinci
Kavanoz

Üçüncü
Kavanoz

Rulodaki su seviyesi (cm)

Suyun rengi

• Yukarıdaki tabloyu da düşünerek deney sırasında neler gözlemlediğimizi yazalım.
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
• Deney öncesinde yapmış olduğumuz tahminlerle deney sonucundaki gözlemlerimiz birbiriyle uyumlu mu? Bu konuyu gruptaki diğer arkadaşlarımızla tartışarak deneyin genel sonucu ile ilgili ortak bir karara varmaya çalışalım. Vardığımız genel sonucu yazalım.
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
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Neler öğrendik?

SU

Yer Üstü Suları

Yer Altı Suları

Sıcak Su Kaynakları

Soğuk Su Kaynakları

Doğal Kaynak Suyu

Akarsular

Okyanuslar

Denizler

Göller

Öğrendiklerimizi değerlendirelim
1) Aşağıdaki grafiklerde bir araştırmacının verilerine yer verilmiştir. Bu grafikleri inceleyen
öğrenciler çeşitli yorumlar yapmışlardır. Öğrencilerin yorumlarının doğru olup olmadığını açıklayalım.
Dünyadaki suların dağılımı

Dünyadaki tatlı suların dağılımı

Yer üstü sularının dağılımı

% 97 Okyanuslar ve denizler

% 68,3 Buzullar ve buz dağları

% 87 Göller

% 3 Tatlı su

% 31,4 Yer altı suyu

% 11 Bataklıklar

% 0,3 Yüzey suyu
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• Ayşe: “Dünyadaki suların önemli bir kısmının tuzlu su olması, büyük bir çoğunluğunun içilemediğini gösterir.”
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
• Fatma: “Su sıkıntısı olan bölgelerde yer altı sularının kullanıma kazandırılması fayda sağlayabilir.”
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
• Emir: “Nehir sularının göl sularına göre daha fazla olduğu görülmektedir.”
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
• Ezgi: “Yer altı sularının miktarı, yer üstündeki tatlı su miktarından daha fazladır.”
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................

2. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun kelimelerle dolduralım.
• Yeryüzünün derinliklerinden çıkan ve insanlar için şifa kaynağı olan sulardan yararlanmak
için kurulan tesislere ………………… denir.
• Yer altı sularının yeryüzüne kendiliğinden çıktığı yere ………………… denir.
• Yeryüzünün derinliklerinden çıkarılan suya ………………… denir.
• Göl ve ………………… yer üstü su kaynaklarına örnektir.
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4. BÖLÜM

HAVA, TOPRAK
VE SU KİRLİLİĞİ
AMAÇLAR
Bu bölümde hava, toprak ve su kirliliğinin nedenlerini ve
bu kirliliklerin yol açacağı olumsuz sonuçları öğrenecek ve
alınabilecek önlemleri tartışacağız.

KAVRAMLAR ve TERİMLER
Hava kirliliği
Toprak kirliliği
Su kirliliği

Fotoğrafta, nehir kenarına kurulmuş bir fabrika görülmektedir. Bu fabrika, atıklarını nehre boşaltmaktadır. Bu durum nehirde yaşayan bitki ve hayvanlara ne tür zararlar
verebilir? Fabrika atıkları sonucunda bu canlıların zarar
görmesi başka diğer canlılar hatta insanlar için de tehdit
oluşturur mu? Bu çevre sorununu çözmek için ne tür tedbirler alınmalıdır?
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Çevre kirliliği
İnsanlar yaşadıkları çevrede çeşitli değişiklikler meydana getirirler. Bu değişiklikler olumlu
yönde olabileceği gibi olumsuz da olabilir. Bu olumsuzlukların başında çevre kirliliği gelmektedir. İnsan faaliyetleri sonucunda doğanın ve yaşam alanlarının kirlenmesine çevre kirliliği denir.
Çevre kirliliğinin birçok çeşidi vardır. En çok bilinen kirlilik çeşitleri; hava kirliliği, su kirliliği ve
toprak kirliliğidir. Kirleticiler havayı kirletiyorsa hava kirliliği, suyu kirletiyorsa su kirliliği ve toprağı kirletiyorsa toprak kirliliği söz konusudur.

Sanayileşme, kentleşme ve insanların yaşam kalitelerini artırmak için yaptıkları çeşitli faaliyetler hava, su ve toprak kirliliğinin temel nedenleri arasında olup doğal yaşama ve canlı
çeşitliliğine zarar vermektedir.

Hava kirliliği
Hava, yer kabuğunu saran gaz tabakasıdır. Yeryüzündeki hayat için çok büyük bir öneme
sahiptir. Çünkü canlıların çoğu yaşamlarını devam ettirebilmek için gerekli olan gazları (örneğin
oksijen ve karbondioksit) havadan alırlar. Hava olmazsa hiçbir canlı yaşayamaz. Bu kadar önemli olmasına rağmen insanoğlu havayı kirletmektedir. İnsanların çeşitli faaliyetleri sonucunda
ortaya çıkan zararlı atık maddeler, canlıların sağlığı açısından olumsuz etkiye sahiptir. Canlıların
sağlığını olumsuz yönde etkileyen havadaki yabancı maddelerin artmasına hava kirliliği denir.
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•
•
•
•

Havamızı kirletenler:
Fabrika bacalarından salınan zehirli gazlar
Taşıtların egzozlarından havaya yayılan zararlı
gazlar
Taş ocaklarından çevreye yayılan tozlar ve
Kalitesiz kömür kullanımı sonucunda bacalardan
yayılan zararlı gazlar.

Havamızın kirlenmesi sonucu,
Kirli havanın solunması çeşitli zehirlenmelere, başta bronşit ve astım olmak üzere birçok solunum yolu hastalıklarına neden olmaktadır. Ayrıca havaya salınan bazı zararlı gazlar Dünya’nın
ısınmasına ve dolayısıyla iklim değişikliklerine de neden olmaktadır.

•
•
•
•
•
•
•

Havamızın kirlenmemesi için alınması gereken bazı önlemler şunlardır:
Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır.
Kaliteli kömür kullanılmalı ve kaçak kömür kullanımı engellenmelidir.
Her yıl baca ve soba boruları temizlenmelidir.
Toplu taşıma araçları tercih edilmelidir.
Arabaların egzozlarından kaynaklanan kirliliği azaltmak için kaliteli akaryakıt kullanılmalıdır.
Güneş ve rüzgâr gibi temiz enerji kaynakları tercih edilmelidir.
Ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmaları artırılmalıdır.

Hava kirliliğini önlemek için daha başka neler yapılabilir? Önerilerimizi aşağıdaki boşluğa
yazalım ve sınıf arkadaşlarımızla paylaşalım.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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Toprak kirliliği
Toprak, insanların ve diğer canlıların üzerinde yaşadığı yaşam alanıdır. Yaşamak için tükettiğimiz besinlerin birçoğunu toprakta yetişen ürünlerden sağlarız.
Toprak kirliliği her türlü zehirli atık ve kirleticiler tarafından toprağın doğal özelliğinin bozulmasıdır.
Toprağımızı kirletenler:
• Katı ve sıvı atıkların çevreye bilinçsizce atılması
• Tarım ilaçlarının bilinçsizce kullanılması

Yoğun bir şekilde katı atıklarla kirletilmiş bir bölge
Toprağımızın kirlenmesi sonucu,
İnsanların çevreye kontrolsüz şekilde attıkları çöpler ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan tarım ilaçlarının toprağa karışması sonucu bu zararlı maddeler insana kadar ulaşır. Bunun yanında bilinçsiz kentleşme birçok tarım alanının ve birçok canlının yaşam alanının yok olmasına
neden olabilir.
Toprağımızın kirlenmemesi için alınması gereken bazı önlemler şunlardır:
• Tarım ilaçları ve gübreler bilinçli bir şekilde kullanılmalıdır.
• Çöpler cam, kâğıt, plastik, metal ve pil gibi gruplandırılarak toplanmalıdır.
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Toprak kirliliğini önlemek için daha başka neler yapılabilir? Önerilerimizi aşağıdaki
boşluğa yazalım ve sınıf arkadaşlarımızla paylaşalım.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Bilgi dağarcığım
Pillerin içerisinde genellikle ağır metallar bulunur.
Toprağa atılan bir pil, toprağı kirleterek canlılara zarar verir. Dolayısıyla atık pilleri diğer atıklardan ayırarak atık pil toplama kutularına atmalıyız.

Bilgi dağarcığım
Ürünlerin Doğada Ortalama Yok Olma Süreleri
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Su kirliliği
Tüm canlıların yaşamlarının devamlılığı için su oldukça
önemlidir. Dünyadaki suların yaklaşık %2’si içilebilir tatlı sudur.
Ancak bu kısıtlı orandaki tatlı sular insanların bilinçsiz kullanımı
sonucunda kirletilmektedir. Su kirliliği, genel olarak insanların
neden olduğu etkenlerden dolayı suların kalitesinin azalması
veya kullanılamaz hâle gelmesidir.
Sularımızı kirletenler:
• Kanalizasyon ve kirli fabrika atık sularının arıtılmadan akarsu ve denizlere boşaltılması
• Evlerden ve sanayi kuruluşlarından çevreye bilinçsizce atılan atıklar (deterjan ve sıvı yağ gibi)
• Hava kirliliği sonucunda havaya karışan zehirli gazların, yağışlarla birlikte yeryüzüne inmesi
sonucu yer üstü ve yer altı sularına karışması
• Kaza yapan petrol taşıma tankerlerinin denizlere petrol sızdırması
• Zehirli atık taşıyan varillerin okyanus diplerine atılması

Yoğun bir şekilde su kirliliğine uğramış bir ortam
Sularımızın kirlenmesi sonucu:
Kirlenmiş tatlı suların içme suyu olarak kullanılması sonucunda tifo ve kolera gibi salgın hastalıklar meydana gelebilir.
İçme suyu sıkıntısı oluşur. Ayrıca akarsu, göl ve denizlerin kirlenmesiyle buralarda yaşayan çeşitli hayvan ve bitkiler zarar
görür.

•
•
•
•

Sularımızın kirlenmemesi için alınması gereken bazı önlemler şunlardır:
Fabrika atıkları için arıtma sistemleri kurulmalıdır.
Kanalizasyon suları için arıtma tesisleri kurulmalıdır.
Ömrünü doldurmuş petrol taşıma tankerlerinin kullanımına izin verilmemelidir.
Yağ atıkları lavabolara dökülmemelidir.
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Gemiden sızan petrolün yol açtığı kirlilik

Su kirliliğini önlemek için daha başka neler yapılabilir? Önerilerimizi aşağıdaki boşluğa
yazalım ve sınıf arkadaşlarımızla paylaşalım.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Etkinlik 7.7. Çevremizin kirlilik durumunu analiz edelim
Nasıl bir yol izleyelim?
• 3-5 kişilik gruplar oluşturalım.
• Gözlem notları alacağımız kâğıtları temin edelim.
• Çevremizdeki çeşitli ortamları çevre kirliliği bakımından gözlemleyelim. Bu ortamların çevre
kirliliği ölçülerini (pet şişe, plastik poşet, gıda ambalajları gibi) verilen birinci tabloyu dikkate
alarak puanlayalım ve elde ettiğimiz verileri ikinci tabloya kaydedelim. Daha sonra sağlık
açısından durumunu karşılarına yazalım.
Çevre Kirliliği Oluşturan
Madde Adedi

Sağlık Açısından

Çevre Kirliliği Derecesi

0

Çok Sağlıklı

0

1–5

Sağlıklı

1

6–10

Ortalama

2

11-15

Az Sağlıklı

3

16-20

Sağlıksız

4

21 ve üzeri

Çok Sağlıksız

5
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Kirlilik
Sağlık
Oluşturan Açısından
Madde
Durumu
Adedi

4

Sağlıklı
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Gerekçem

Odamı her gün
temizliyorum; çünkü
sağlığım için odamın
temiz kalması çok
önemlidir. Bazı
durumlarda odamı
dağınık bırakıyorum ve
oyun oynadığım kirli
kıyafetlerimi
çıkarmadan evde
dolaşıyorum.

Alınacak
Önlemler

Çevre Kirliliğini
Önleme Etkinliği
Yapılmadı

Yapıldı

Her koşulda
odamı düzgün
bırakacağım.
Ayrıca dışarıdan
eve gelir gelmez
hemen kirli
elbiselerimi
çıkartıp kirli
sepetine
koyacağım.

sınıfım
okulumun
bahçesi
okulumun
tuvaleti
yaşadığım
mahalle

• Daha sonra yakın çevremizdeki yaşam alanlarının kirlilik derecelerine bağlı olarak “Çevre
Kirlilik Derecesi” grafiğini çizelim.
çevre kirliliği
derecesi

5
4
3
2
1
0

odam

ÇEVRE KİRLİLİK DERECESİ GRAFİĞİ

sınıfım

okulumun okulumun yaşadığım
bahçesi
tuvaleti
mahalle

yaşam alanı

• Bu etkinliği yapmamızın amacı ne olabilir?
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
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• Yaptığımız etkinlik sonunda nasıl bir sonuca varabiliriz?
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................

Etkinlik 7.8. Çevre fotoğrafçısı
Neler gerekiyor?
•
•
•
•
•

Fotoğraf makinesi
Karton
Renkli kalemler
Yapıştırıcı
Makas

Nasıl bir yol izleyelim?
• Bir çevre fotoğrafçısı olarak yakın çevremizde, çevre kirliliğinin fazla olduğu bir bölge belirleyelim.
• Bu bölgenin farklı noktalarında beş farklı fotoğraf çekelim.
• Çektiğimiz fotoğraflarda çevre kirliliğine neden olan durumları verilen örnekteki gibi suyu,
havayı ve toprağı kirletenler olmak üzere üç gruba ayıralım. Bazı kirleticilerin birden fazla
grupta yer alabileceğini unutmayalım. Elde ettiğimiz verileri aşağıdaki tabloya kaydedelim.
Çevre Kirliliğine
Neden Olan Durum

Havayı Kirletiyor.

Suyu Kirletiyor.

Toprağı Kirletiyor.

Oto yıkamacıda toprağa
akan deterjanlı sular

• Çevre kirliliğine neden olan durumların hangilerinde geri dönüşümün yapılabileceğini aşağıdaki boşluğa yazalım.
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
• Fotoğraflarımızı ve ilk üç soruya verdiğimiz cevapları bir poster hâline getirerek sınıftaki
arkadaşlarımıza sunalım.
• Her durum için meydana gelen kirliliği önlemek için neler yapılabileceğini tartışalım.
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Neler öğrendik?

HAVA KİRLİLİĞİ
Havada toz ve çeşitli
zararlı gazların artması
sonucu oluşur.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ

TOPRAK KİRLİLİĞİ
Katı, sıvı, zehirli atık ve
çeşitli kirleticilerin toprağa
atılması ile oluşur.

SU KİRLİLİĞİ
Su kaynaklarına çeşitli
kirleticilerin atılması veya
zehirli atıkların sızması
sonucu oluşur.
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Öğrendiklerimizi değerlendirelim
1) Aşağıdaki fotoğrafları inceleyelim. Fotoğraflarda hangi kirlilik türü söz konusudur? Bu
kirlilik türlerinin doğal yaşama olan olumsuz etkileri neler olabilir? Bu etkileri önlemek için ne
tür önlemler alınmalıdır? Aşağıda yer alan kutucuklardaki boş bırakılan yerleri dolduralım.

Kirlilik türü:

Olumsuz etkileri

Yapılması gerekenler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kirlilik türü:
....................................................

Kirlilik türü:
....................................................
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2) Yaşamak istediğimiz bir ortam hayal edelim ve bu ortamı aşağıdaki boş panoya çizelim.
Neden böyle bir çevrede yaşamak istediğimizin gerekçelerini verilen boşluğa yazalım.

Böyle bir ortamda yaşamak istiyorum. Çünkü,
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................

3) Atık suların arıtılmadan göle akıtıldığı bir fabrika düşünelim. Aşağıdaki sonuçların bu durumdan etkilenip etkilenmediğini işaretleyelim. Verdiğimiz cevapların nedenlerini yazalım.

Evet

Hayır

Gölde yaşayan balıklar ölür.
Gölün çevresinde yaşayan
bitki ve hayvan çeşidi artar.
Ortam insanlar için daha
yaşanabilir bir hâle gelir.
Yer altına sızan kirli sular insanların
hasta olmasına neden olur.
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4) Ali, çevre kirliliğini önlemek için yapılması gerekenlerle ilgili bir poster hazırlayacaktır.
Posteri hazırlarken aşağıda verilen temalardan hangisi ya da hangileri kullanılabilir?

1. Fabrikalara filtre takmak
2. Bilinçli tarım yapmak
3. Ağaç dikmek

4. Ormanları korumak
5. Atıkları sadece denize dökmek
6. Ev ve sanayi atıklarını
toplayıp işlemek

Seçimlerimizin nedenini yazalım.
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................

5) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düzenlediği, “Çevre Sorunları ve Çözümleri” toplantısına,
yaşadığınız şehrin temsilcisi olarak davet edilmiş bulunmaktasınız. Bu toplantıda yaşadığınız
şehrin çevre sorunlarını ve bu sorunların çözümüne ilişkin önerilerinizi içeren bir sunum yapmanız istenmektedir.
A) Şehrinizin en önemli çevre sorunu nedir?
B) Bu sorun kimleri, nasıl etkilemektedir?
C) Bu sorun ve çözüm önerileri için şehrinizde kimlerin görüşlerini alırsınız?
Bu soruların yanıtlarını da içeren bir sunum hazırlayalım ve sınıfta arkadaşlarımıza sunalım.
Çözümlerimizi paylaşalım.

325

5.

Sınıf

Fen Bilimleri

7. Ünite

6) Yaşadığımız şehirde rengi ve kokusu her geçen gün değişen bir göl bulunmaktadır.
A) Bu gölün kirlendiğine nasıl karar verirsiniz?
............................................................................................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
B) Bu kirlilik, gölde yaşayan canlıların yaşamlarını nasıl etkiler? Açıklayalım.
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
C) Bu kirliliğin önlenmesi için alınabilecek tedbirler neler olabilir?
……………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………....................................................................
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SÖZLÜK
-Aantibiyotik : 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.
-Bbağımlı 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 vücuttan uzaklaştırılması işlemidir.
buharlaşma: Bir maddenin ısı alarak sıvı hâlden gaz hâline geçmesine denir.
büzülme: Maddelerin ısı vermesi sonucunda hacimlerinin azalmasına denir.
-Ççevre: 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.
-Ddiyet : 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.

-Eekoloji: Canlıların birbirleri ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı.
elektrik devresi: Üzerinden elektrik enerjisi geçen üreteç, bağlantı kablosu, ampul ve anahtardan 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.
-Ggenleşme: 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.
-Hhal değişimi: Maddenin bir hâlden başka bir hâle geçmesine denir.
hava direnci: Havanın kendi içinde hareket eden cisimlere uyguladığı sürtünme kuvveti.
-Iısı: Sıcak cisimden soğuk cisme doğru akan enerjidir.
ışın: Bir ışık kaynağından çıkıp her yöne yayılan ışığı temsil etmek için kullanılan çizgilerin her
biri.
-Kkablo: 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.
-Llamba: Elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren elektrik devresi elemanı.
-Mmikroskop : 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.

-Oorgan 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.
-Pparazit: 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.
-Rradar: 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 geçebilen, çıplak gözle görülemeyen, madde analizi ve tıbbi görüntülemede kullanılan ışık türü.
-Ssaf 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 dalgalarıyla 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.
-Ttam 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.

-Uultrasonografi: Ses dalgalarının tıbbi görüntüleme amaçlı olarak kullanıldığı yönteme verilen
ad.
-Yyapay 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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