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Korkma, sönmez bu þafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yýldýzýdýr, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayým, çehrene ey nazlý hilal!

Kahraman ýrkýma bir gül... Ne bu þiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarýmýz sonra helal;

Hakkýdýr, Hakk'a tapan, milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaþadým, hür yaþarým.

Hangi çýlgýn bana zincir vuracakmýþ? Þaþarým!

Kükremiþ sel gibiyim: Bendimi çiðner, aþarým;

Yýrtarým daðlarý, enginlere sýðmam taþarým.

Garb'ýn afakýný sarmýþsa çelik zýrhlý duvar;

Benim iman dolu göðsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasýl böyle bir imaný boðar,

''Medeniyet!'' dediðin tek diþi kalmýþ canavar?

Arkadaþ! Yurduma alçaklarý uðratma sakýn;

Siper et gövdeni, dursun bu hayasýzca akýn.

Doðacaktýr sana va'dettiði günler Hakk'ýn...

Kim bilir, belki yarýn, belki yarýndan da yakýn.
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Ý Ç Ý N D E K Ý L E RÖNSÖZ

Fen, Dünya'yý ve Evren'i tanýmlamaya ve açýklamaya çalýþan bilimdir. Sanýldýðýnýn 
aksine sabit ve keskin bilgiler bütünü deðildir. Bilimsel bilgiler, yeni bulgular elde 
edildikçe deðiþmekte, doðayý daha iyi açýklamak için sürekli gözden 
geçirilmektedir.Teknoloji ise sadece teknolojik araç, gereç ya da bunlarýn 
uygulamalarý deðil, diðer tüm disiplinlerden elde edilen kavram ve becerilerin, bir 
problemi çözmek için insanlýðýn hizmetine sunulmasýdýr. 

“Fen ve Teknoloji Öðretim Programý”yla öðrencilerin bilimsel bilgileri ezberlemesi 
deðil, hayatlarý boyunca karþýlaþacaklarý fenle ilgili problemleri, Dünya'nýn 
sürdürülebilir geliþimi odaðýnda çözebilmeleri için gereken tutumlarý ve zihinsel 
süreç becerilerini en üst düzeye çýkarmalarý amaçlanmaktadýr. Bu amacý 
karþýlamak üzere hazýrlanmýþ olan elinizdeki "FEN VE TEKNOLOJÝ 5" ders kitabý, 
öðrencilerin kendi öðrenme yöntemlerini kullanarak; fen okur yazarlýðý, problem 
çözme, eleþtirel ve yaratýcý düþünme, kiþisel ve sosyal yetkinlik, iþbirliði ve 
giriþimcilik becerilerini geliþtirmesinde de büyük katký saðlayacaktýr. Kitapta, 
konularýn yerel örneklerle iþlenmesine olabildiðince yer verilmiþ, öðrenme 
psikolojisi literatüründe önemli yere sahip olan yakýndan - uzaða ilkesi hayata 
geçirilmiþtir.

"FEN VE TEKNOLOJÝ 5" ders kitabýnýn bazý noktalara uyularak kullanýlmasý 
büyük önem taþýmaktadýr. Üniteler iþlenmeden önce «Keþfedin!» kýsmý 
çalýþýlmalý, «Kavram Haritas» ve «Kavram Bulutu» öðrencilerin dikkatine 
getirilerek incelenmelidir. «Ünite Hazýrlýk Sorularý» öðrencilerin varolan 
þemalarýný sorgulamalarýna ve yeniden þema oluþturmalarýna yardýmcý olacaktýr. 
Ünite içersinde yer alan «Keþfet Paylaþ» etkinliklerinin eksiksiz gerçekleþtirilmesi 
ve önerilen deneylerin yapýlmasý belirlenen amaçlara ulaþmak adýna büyük önem 
taþýmaktadýr. Ayrýca ünite sonlarýnda yer alan «Deðerlendirme Sorularý» 
öðrencilerin bireysel öðrenmelerini sýnamalarýný saðlayacaktýr. Yine ünite 
sonunda yer alan «Sözlük» ise üniteyle ilgili kavramlarýn öðrenciler tarafýndan 
içselleþtirilmesinde yardýmcý olacaðý düþünülmektedir.  

«FEN VE TEKNOLOJÝ 5" ders kitabýnýn çaðdaþ eðitim sistemleri öðrencilerinin 
ihtiyaçlarýný karþýlayacak bilimsel niteliðiyle sunulduðuna güvenimiz tamdýr. 
Öðrencilerimizin bu alanda elde edecekleri baþarýlara yürekten inanýyor, þimdiden 
tebriklerimizi iletiyoruz. Ýyi çalýþmalar.
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Ünite 1:

VÜCUDUMUZ

KEÞFEDÝN !

Yediðin besinlerde neler 

oluyor? Neden 

besleniyorsun? 

Bu ünitede, canlýlarýn 

yaþamsal faaliyetlerini 

devam ettirmek için 

besinlere ihtiyacý 

olduðunu, besin 

içeriklerinin özellikli 

görevlerini, besinlerin 

vücutta izlediði yolu, 

dengeli beslenmenin 

önemini, bilinçli tüketicinin 

yapmasý gerekenleri, 

diþlerin görevlerini ve 

vücudunda oluþan 

atýklarýn atýlma yollarýný 

öðreneceksin.

Bu konular hakkýnda,  týp 

alanýnda eðitim almýþ 

uzmanlar veya doktorlarla 

görüþebilir, daha detaylý 

bilgiler alabilirsin.
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BESÝNLERÝN SÝNDÝRÝMÝ VE DENGELÝ BESLENME

BESÝNLERÝN ÝÇERÝKLERÝ VE ÝÞLEVLERÝ

Yað

6

Vücudumuz sürekli çalýþan bir makine gibidir. Makinenin çalýþabilmesi için enerjiye ihtiyacý 

vardýr. Ýnsanlar için de durum böyledir.

Sence, insanlar günlük yaþamlarýný devam ettirmek için gerekli olan enerjiyi nasýl saðlýyorlar?

Bir gününü düþün. Sabah kalkýp yataðýný düzeltiyorsun. Giyinip diþlerini  fýrçalýyorsun. Okula 

belki de yürüyerek gidiyorsun. Okulda ders yapýyor, oyun oynuyorsun. Bütün bunlarý yaparken 

enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Ýþte vücudumuz için gerekli olan bu enerjiyi besinlerden elde 

ederiz.

Doðadaki  tüm canlýlar yaþamlarýný devam ettirmek için beslenmeye ihtiyaç duyar.  Büyüyüp 

geliþebilmek, yaþamý devam ettirmek için kullanýlan yiyecek ve içeceklerin tümüne besin denir. 

Beslenme ise saðlýklý yaþamak için gerekli olan bu  besin maddelerinin vücuda alýnmasýdýr. 

Besinler çok çeþitlidir. Bazýlarý bitkilerden, bazýlarý hayvanlardan elde edilir. Besinlerin bitkisel 

veya hayvansal olmasýnýn yanýnda, özellikleri ve vücudumuzdaki iþlevleri de farklýdýr. 

Besinlerin içerikleri farklýdýr. Bunlar: proteinler, karbonhidratlar, yaðlar, vitaminler, su ve 

minerallerdir. 

Proteinler

VÜCUDUMUZÜNÝTE 1

7

Arda futbol oynamayý çok seviyor. Arkadaþlarý ile futbol oynarken 

aniden düþüp dizini yaraladý. Arda'nýn yarasý oldukça derindi. 

Futbol maçýnýn yöneticileri hemen müdahale edip, Arda'yý doktora 

götürdüler. Dizi ilaçlandý, dikildi ve sarýldý. Ayrýca, doktor Arda'ya 

þunlarý söyledi: 

- Yaranýn erken iyileþmesini istiyorsan beslenmene dikkat 

etmelisin. Protein yönünden zengin olan  besinler tüketmelisin.

Sence, protein yönünden zengin olan besinlerin vücudumuz için iþlevleri nelerdir?

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

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

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

BÝLÝYOR MUYDUN???

Vücudumuzda bir yara veya kesik oluþtuðunda zamanla bu yaralarýn veya kesilen yerlerin 

iyileþmesi proteinler sayesinde olur. Bu nedenle proteinler, yapýcý ve onarýcý besin grubuna 

girer.  Proteinler kas ve kemiklerin yapýsýna girerek yapým görevini, yaralarý iyileþtirerek onarým 

görevini gerçekleþtirir. Saç ve týrnaklarýmýzýn uzamasý da proteinler sayesinde olur. Vücudun 

mikroplara karþý direncini artýrarak vücudu hastalýklara karþý korur. Ayrýca, proteinler enerji 

verici besin maddeleridir. Hemen hemen karbonhidratlar kadar enerji verirler. 

 

Proteinler hem hayvansal hem de bitkisel besinlerde bulunur.  Et,  süt,  yoðurt, peynir, 

yumurta, balýk , baklagiller, tahýllar, kuruyemiþler protein açýsýndan zengin besinlerdir.
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TAHMÝN GÖZLEM SONUÇ

Patates

Ekmek

Haþlanmýþ Yumurta

Gözlemlenen renk?

8

KEÞFET VE PAYLAÞ

Neler kullanacaðýz?

? Besin parçalarý: haþlanmýþ yumurta, patates, ekmek, peynir, yoðurt

? Býçak

? Damlalýk

? Nitrik asit çözeltisi

? 5 adet deney tüpü

Neler yapacaðýz?

Öncelikle her besin maddesini nitrik asit damlatmadan önce renk deðiþimi yaþanýp 

yaþanmayacaðýný tahmin ederek  aþaðýdaki tablonun tahmin bölümünü dolduralým. Sence, bu 

besin parçalarý protein mi? .........................................................................................................

Daha sonra:

? 3- 5 kiþilik gruplar oluþturalým.

? Besin parçalarýný öðretmeniniz yardýmý ile küçük parçalara bölelim.

? Her besinden birer küçük parça alýp deney tüplerine ayrý ayrý koyalým.

? Öðretmeninden yardým alarak  her tüpün içine, nitrik asit çözeltisi damlatalým. Damlattýktan 

sonra en az 1 dakika bekleyelim.

Hangi besinlerin üzerinde nasýl bir renk deðiþimi oldu? Bu besinler protein olabilir mi?

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

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

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

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

Karbonhidratlar

KEÞFET VE PAYLAÞ

TAHMÝN GÖZLEM SONUÇ

Ekmek

Gözlemlenen renk?

BÝLÝYOR MUYDUN???

VÜCUDUMUZÜNÝTE 1
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Günlük hareketlerini yaparken (yürümek, koþmak, kitap okumak, banyo yapmak, düþünmek, 

diþlerini fýrçalamak, uyumak vb.) enerji harcarsýn. Vücudumuz için gerekli enerji, temel 

besinlerden olan karbonhidratlardan saðlanýr. Pirinç, makarna, patates, ekmek, arpa, 

buðday, yulaf, mýsýr, bulgur, meyve ve sebzelerin çoðu karbonhidrat yönünden zengindir. 
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KEÞFET VE PAYLAÞ

Kýzarmýþ Börek

10

Antartika, Dünya'nýn en soðuk ve rüzgarlý yeridir. Burada yaþayan foklarýn ve penguenlerin 

derisinin altýnda oldukça fazla yað vardýr. Bu yað tabakasý vücutlarýnýn buzlu sularda bile sýcak 

kalmasýný saðlar.

Vitaminler

BÝLÝM ÇOCUÐU ARAÞTIRIYOR

VÜCUDUMUZÜNÝTE 1
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Yaðlar da karbonhidratlar gibi enerji veren besin içeriði grubundadýr. Karbonhidratlarýn yetersiz 

kaldýðý durumlarda gerekli enerjiyi, yaðlardan elde ederiz. Vücuda alýnan yaðlar, iç organlarý ve 

vücudu darbelerden korur , vücudun ýsý dengesini saðlar ve depolanýp uzun süreli enerji kaynaðý 

olur. 

Yaðlar bitkisel veya hayvansal kaynaklý olabilir.  Ayçiçeði, zeytin, susam, ceviz, badem ve 

fýndýk yaðý ile soya fasulyesi bitkisel yaðlar grubuna girer. Balýk yaðý, kuyruk yaðý, tereyaðý 

hayvansal yaðlar grubuna girer.

Vitaminler, vücutta düzenleyicilik görevini üstlenirler. En önemli görevleri vücudun direncini 

artýrmak ve vücudu hastalýklardan korumaktýr. Ayrýca diðer besinlerle beraber büyüyüp 

geliþmemizi saðlar. Vitaminlerin eksikliði durumunda vücutta çeþitli hastalýklar görülebilir. 

Vitaminler özellikle et, balýk, tahýl, meyve, sebze ve baklagillerde bol miktarda bulunur ve 

vücudumuzda farklý görevleri üstlenir. 

Yaðlar
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BÝLÝYOR MUYDUN???

Eksikliðinde gözde gece körlüðü gibi önemli bozukluklar ortaya 

çýkar. Büyüme, kemik ve diþ geliþiminde önemli rol oynar.

Balýk, karaciðer, yumurta, peynir, domates, havuç, çilek ve yeþil 

sebzeler A vitaminince zengindir.

Vitaminler ve Özellikleri

Sinir sistemi ve kaslarýn geliþimi için önemlidir. 

Tahýllý yiyecekler, taze sebzeler, et, süt ve süt ürünleri B vitamini 

yönünden zengin besinlerdir.

Vücudun mikroplara karþý dirençli olmasýnda etkilidir. 

Portakal, mandalina, limon, maydanoz, çilek, kuþburnu ve 

domates C vitaminince zengin besinlere örnek olarak verilebilir.

Diþ ve kemik geliþimi için gereklidir. D vitamini, kalsiyum ve 

fosforun emilmesini ve kemiklerde depo edilmesini saðlar. 

Balýk, yumurta, karaciðer, süt ve süt ürünleri D vitamini 

bakýmýndan zengindir.

Büyümeye yardýmcý  vitamindir. 

Zeytin yaðý, tahýllar, sebze, süt ve yumurtada E vitamini vardýr.

Kanýn pýhtýlaþmasýnda önemli rol oynar. 

Karaciðer, balýk, baklagiller, yeþil sebzeler, þeftali ve muzda 

bolca bulunur.

VÜCUDUMUZÜNÝTE 1
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KEÞFET VE PAYLAÞ

Neler kullanacaðýz?

? Besin maddeleri: üzüm, portakal, elma

? Meyve sýkacaðý, býçak, bardak

? Bir avuç  mercimek

? Birkaç  fýndýk 

? Ýki deney tüpü

? Alüminyum folyo

? Maþa ve ispirto ocak  

Neler yapacaðýz?

?  3- 5 kiþilik gruplar oluþturalým.

? Öncelikle meyveleri býçak yardýmý ile keselim. Meyve sýkacaðýnda ayrý ayrý sýkýp her bir 

meyvenin suyunu farklý bardaklara dökelim.

? Ardýndan deney tüpüne biraz mercimek koyup aðzýný alüminyum folyo ile kapatalým. Deney 

tüpünü maþa yardýmý ile tutup ispirto ocakta ýsýtalým.

? Deney tüpünde oluþan deðiþimler? Gözlemlerini yaz.

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

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

? Diðer deney tüpünün içine birkaç fýndýk koyup aðzýný alüminyum folyo ile kapatalým. Deney 

tüpünü maþa yardýmý ile tutup ispirto ocakta ýsýtalým.

? Deney tüpünde oluþan deðiþimler? Gözlemlerini yaz.

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

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

Neler oldu?

? Deney tüpünde ve alüminyum folyonun kenarlarýnda oluþan su damlacýklarý nereden geliyor?

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

? Yediðimiz tüm besinlerde su var mýdýr?

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

Deneyden çýkardýðýmýz sonuç:

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

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

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

..................................................................................................................................................
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Su ve Minareller

Yaþamýmýzý devam ettirebilmemiz için oldukça önemli olan su, 

vücudumuzun yaklaþýk %70’ini oluþturur. Su vücudumuzda düzenleyici 

olarak görev yapar. Çeþitli maddelerin vücut içinde taþýnmasýný ve vücut 

sýcaklýðýnýn dengede kalmasýný saðlar. Besinlerin yumuþatýlmasý ve 

küçük parçalara ayrýlmasýna da yardýmcý olur. 

Saðlýklý olabilmemiz için vücudumuzdaki su miktarýnýn azalmamasý gerekir. Terle ve idrarla su 

kaybederiz. Vücudumuzun su ihtiyacýnýn karþýlanmasýnda, doðrudan içtiðimiz suyun yaný sýra 

tükettiðimiz yiyecekler de etkilidir. Her besinde belli bir miktar su vardýr ancak su ihtiyacýnýn 

karþýlanmasý için yeterli deðildir. Bu nedenle günde en az 8 bardak su içmeliyiz.

 

BÝLÝM ÇOCUÐU ARAÞTIRIYOR

Mineraller doðal olarak denizlerde, toprakta ve kayaçlarda bulunur. Sizce, vücudumuz gerekli 

olan mineralleri nasýl alýrýz?

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

Demir bir mineraldir. Eksikliðinde vücutta kansýzlýk görülür. Demir açýsýndan zengin besinler 

nelerdir?

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

Toprakta yetiþen bitkiler, bitkilerle beslenen hayvanlar ve denizde yaþayan 

canlýlar bu mineralleri alýr. Ýnsanlar da vücutlarý için gerekli olan bu 

mineralleri bitkisel ve hayvansal besinlerden alýr. Mineraller su ve vitaminler 

gibi düzenleyici besinlerdir. Yediðimiz ve içtiðimiz bütün besinlerde mineral 

vardýr. Ayrýca, bir besinde birden çok mineral de bulunabilir. 

Besinlerde bulunan minerallerin türü ve görevleri farklýdýr. Örneðin, sütte 

bulunan mineral kemiklerimizin ve diþlerimizin güçlü olmasýný saðlar. 

Sebzelerde bulunan bazý mineraller vücudumuzdaki su dengesini 

düzenler. Buðdayda bulunan bir mineral göz ve deri saðlýðýmýzýn 

korunmasýna yardým eder. Et, tavuk ve balýkta bulunan bir mineral 

baðýþýklýk sistemimizi güçlendirir. 

Mineraller büyüme ve geliþim için gereklidir. Bu nedenle özellikle çocuklarýn 

süt, süt ürünleri, meyve, sebze, et, yumurta ve balýkta bulunan minerallere 

ihtiyacý vardýr.

VÜCUDUMUZÜNÝTE 1
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Aldýðýmýz besinler ile zayýflamadan, þiþmanlamadan, ve hastalanmadan yaþamýmýzý 

sürdürdüðümüzde dengeli ve saðlýklý beslenmiþ oluruz.

Günümüzde beslenme alýþkanlýklarýnýn 

deðiþmesi ile birlikte dengesiz ve aþýrý 

beslenme, egzersiz eksikliði, hareketsiz 

yaþam gibi birçok nedenden dolayý çevremizde 

aþýrý kilolu kiþileri görmek mümkündür.  Aþýrý 

kilo, vücudumuzdaki yað miktarýnýn aþýrý 

þekilde artmasý sonucunda oluþur. Buna 

obezite denir ve bu bir hastalýktýr.

BÝLÝYOR MUYDUN???

Dengeli Beslenme
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Sami Oya

Yukarýdakilerden hangisine ait öðle yemeði tabaðý dengeli beslenme için uygundur. Neden?

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

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

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

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

Beslenme alýþkanlýklarýmýzýn düzenli olmasýna dikkat etmeliyiz. Gün içinde sabah, öðle ve 

akþam olmak üzere üç öðün yemek yemeliyiz. Bu öðünlere ana öðün denir ve her öðünde her 

besin grubundan yeterli miktarda yemeye özen göstermeliyiz. Ana öðünlerin arasýnda olmak 

üzere en az iki de ara öðün yemeliyiz. Bir elma, küçük bir kase yoðurt, bir bardak ayran veya bir 

avuç fýndýk ara öðünler için uygun besinlerdir. Gün içinde en az 8 bardak su içmeyi de 

unutmamalýyýz.

Kahvaltý çok önemli bir ana öðündür. Bütün gece aç kalan vücudun besine ihtiyacý artmýþtýr. Bu 

nedenle güne mutlaka kahvaltý ederek baþlamalýyýz.

Gündüz yaþantýmýz akþam ve geceye göre 

daha hareketli geçer. Öðle yemeði, gündüz 

yaptýðýmýz etkinlikler için gerekli enerjiyi saðlar. 

Bu nedenle pilav, makarna, patates gibi 

karbonhidrat içeren besinleri tüketmeliyiz. 

Yanýnda et, balýk, tavuk, mercimek gibi protein 

içeren yiyeceklerden de yemeliyiz. Tabi vitamin 

ve mineral ihtiyacýmýzý gidermek için sebzelere 

de yer vermeliyiz.

Akþam yemeðinden sonra yaþamýmýz 

gündüzki kadar hareketli geçmez. Bu nedenle 

karbonhidrat ve yað içeren besinlerin miktarýný 

azaltýp bunun yerine vitamin, mineral ve protein 

içeren besinlerin miktarýný artýrabilirsin.

KEÞFET VE PAYLAÞ

  

  Öðünler Yaðlar

Kahvaltý

Ara Öðün

Ara Öðün

VÜCUDUMUZÜNÝTE 1
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1) Kahvaltý için hazýrladýðýn öðünde en çok hangi besin içeriklerini tercih ettin?

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

2) Öðle yemeði için hazýrladýðýn öðünde yer alan besinlerin vücudundaki görevleri nelerdir?

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

3) Hazýrladýðýn günlük öðün listesinde dengeli beslenebildiðini düþünüyor musun? Neden? 

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

4) Dengeli beslenmenin insan saðlýðý açýsýndan önemini araþtýrýp arkadaþlarýnla paylaþ.

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

Aþaðýdaki besin çeþitlerini kullanarak günlük öðünler hazýrlayýnýz. Her öðün için en az 3 en çok 8 
çeþit tercih edebilirsin.

-Peynir  -Patates
-Yumurta -Et
-Zeytin -Tavuk
-Tereyað -Yumurta
-Bal -Meyve
-Süt -Yoðurt
-Ekmek -Yeþil fasulye
-Makarna -Pilav
-Mercimek çorbasý -Meyve suyu
-Ayran -Salata
-Su -Bezelye
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BÝLÝM ÇOCUÐU ARAÞTIRIYOR

3 gün sonra

Gözlem sonuçlarý:

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

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

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

1 hafta sonra

Gözlem sonuçlarý:

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

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

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

3 hafta sonra

Gözlem sonuçlarý:

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

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

…………………………………………………………………………………………………………....
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Aþaðýdaki sorularýn yanýtlarý hakkýnda sýnýfta arkadaþlarýnýzla tartýþýnýz.

? Besin deðeri nedir? 

? Hangi durumlarda besin deðeri azalýr? 

? Manavdan sebze ve meyve alýrken inceleriz, en taze olanýný tercih ederiz. Sence besinlerin 

tazeliði neden bu kadar önemlidir? 

Konserve FasulyeDondurulmuþ Fasulye

VÜCUDUMUZÜNÝTE 1

19

Gýdalarýn çoðu tazeliðini yitirdikçe içerindeki besin deðeri de azalýr. 

Bu nedenle bir besinin mümkün olduðunca en taze olanýný 

seçmeliyiz. Sebze ve meyvelerin tazeliðini görünümlerini 

inceleyerek, dokunarak anlayabiliriz. Taze sebze ve meyveler canlý 

ve diri görünür. Renkleri parlaktýr. Tazeliðini yitirmiþ sebze 

meyvelerin vitamin, mineral gibi besin içerikleri azalmýþtýr. 

Peynir, süt, et, tavuk, balýk gibi hayvansal gýdalarla makarna, salça, 

konserve gibi, ambalajlanarak satýlan yiyecekler tazeliðini 

yitirdiðinde bozulur. Bozulmuþ ürünler tüketildiðinde zehirlenerek 

hasta olmamýza hatta ölmemize neden olabilir. Bu tür ürünlerin 

tazeliðine ve tüketilebilir olmasýna sadece görünüþlerini inceleyerek 

karar veremeyiz. Bu nedenle tüketiciyi bilgilendirmek için ürünlerin 

üzerinde son kullanma tarihi bulunur. Paket, kutu, þiþe, kavanoz gibi 

ürünlerin, üretim tarihi ve son kullanma tarihine çok dikkat 

etmeliyiz. Son kullanma tarihi geçmiþ ürünleri satýn almamalýyýz.

Doðal ürün ne demektir?

Hangi durum veya iþlemler ürünlerin doðallýðýný bozar?

Fasulyenin, tazesini de dondurulmuþunu da  konservesini de marketlerde bulabiliriz. Bu ürünün 

tazesini mi, dondurulmuþunu mu yoksa konservesini mi seçeceðimize nasýl karar vermeliyiz? 

Karar verirken neleri göz önünde bulundurmalýyýz?

Taze Fasulye

Bazý gýdalarýn tazesini, kurutulmuþunu, konservesini, dondurulmuþunu ayný anda bulabiliriz. 

Bunun nedeni teknolojinin ve seracýlýðýn geliþmiþ olmasýdýr. Ancak serada yetiþtirilmiþ, 

dondurulmuþ veya konserve yapýlmýþ tarým ürünlerinin yerine mevsiminde tarla ya da bahçede 

yetiþtirilen doðal ürünleri tercih etmeliyiz.  

Teknoloji ilerledikçe ürünlerin daha uzun süre saklanabilmesi saðlanmýþtýr. Dayanýklýlýðýnýn 

artmasý için ürünlere bazý katký ve koruyucu maddeler katýlýr ve teknolojik iþlemlerden geçirilir. 

Ýþlemden geçirilen, içine katký maddesi, renklendirici, tatlandýrýcý ve koruyucu katýlan besinler 

doðallýðýný yitirir. Örneðin, kutu meyve suyu yerine taze sýkýlmýþ meyve sularýný tercih etmeliyiz. 

Ancak bazý durumlarda ambalajlanmýþ ürünler, doðal halinden daha saðlýklýdýr. Örneðin açýk 

olarak satýlan sütte birçok mikrop bulunabilir. Oysa pastorize edilmiþ sütler yapýlan iþlemler 

sayesinde bu tür mikroplardan arýndýrýlýr.
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Gözlem sonuçlarý:
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Aþaðýdaki sorularýn yanýtlarý hakkýnda sýnýfta arkadaþlarýnýzla tartýþýnýz.

? Besin deðeri nedir? 

? Hangi durumlarda besin deðeri azalýr? 

? Manavdan sebze ve meyve alýrken inceleriz, en taze olanýný tercih ederiz. Sence besinlerin 

tazeliði neden bu kadar önemlidir? 

Konserve FasulyeDondurulmuþ Fasulye
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1. paket

2. paket

3. paket

4. paket

ÜRT: 28.07.2017
SKT: 28.07.2020

ÜRT: 28.07.2017
SKT: 28.07.2020

BÝLÝYOR MUYDUN???
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BÝLÝM ÇOCUÐU ARAÞTIRIYOR

Besinlerin tazeliðinin ve doðallýðýnýn yaný sýra temizliðine de özen göstermeliyiz. Özellikle sebze 

ve meyveleri tüketmeden önce dýþ yüzeyinde bulunan tarým ilacý, toprak ve tozlardan 

arýndýrmak için iyice yýkamalýyýz.  

Besinlerin içerdiði katký maddelerinin saðlýða 

etkilerini araþtýr.  Doðabilecek hastalýklarý 

hakkýnda elde ettiðin bilgileri arkadaþlarýnla 

paylaþ.
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Aþaðýdaki sorularý yanýtlamaya çalýþýn. Bu konudaki düþüncelerinizi boþ býrakýlan yere yazýn.

Yediðim besine ne olur? 

Yediðimiz besin, vücudumuzdaki hangi yapý ve organlardan geçiyor?

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

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

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

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

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

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

Yaþamýmýzý sürdürebilmek için besleniriz. Besinlerin vücudumuzda kullanýlacak hale gelmesi 

için meydana gelen faaliyetlerin tümüne sindirim denir. Sindirim sayesinde besinlerin içindeki 

yararlý maddeler vücudumuzda kullanýlýr.

Sindirim aðýzda baþlar ve anüste son bulur. Sindirimde aðýz, diþler, yutak, yemek borusu, 

mide, ince baðýrsak ve kalýn baðýrsak görev yapar. Sindirim sisteminde bulunan her organ ve 

yapýnýn ayrý bir görevi vardýr. Þimdi bu yapý ve organlarý inceleyelim:

BESÝNLERÝN SÝNDÝRÝMÝ

Yutak

Mide

Ýnce baðýrsak
Kalýn baðýrsak

Yemek borusu

Aðýz

BÝLÝYOR MUYDUN???
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Aðýz

Besinler aðzýmýzda parçalanýr. 

Diþler besinleri çiðner, tükürük 

yumuþatýr ve ýslatýr. Dilimiz 

çiðnemeye yardýmcý olur ve 

yiyecekleri yutaða itmemizi 

saðlar.

Yutak

Çiðnenmiþ yiyeceklerin aðýzdan 

yemek borusuna ilerlemesini 

saðlar. Vücudumuzda nefes alma, 

konuþma ve yutma görevlerini 

yerine getirir. Yutakta sindirim 

olayý gerçekleþmez.

Yemek borusu

Yutaktan gelen yiyeceklerin 

midemize geçmesini saðlayan 

borudur. Yemek borusunda 

sindirim olayý gerçekleþmez.

Mide

Besinlerin sindiriminden sorumlu en önemli organlarýmýzdan 

biridir. Besinler mideden salgýlanan sývýlarla küçük parçalara 

ayrýlýr. Yiyecekler midemizde çorba haline gelir ve ince baðýrsaða 

gönderilir. Mide sývýlarý ayný zamanda besinlerde bulunan 

mikroplarýn ölmesini saðlar.

Ýnce baðýrsak 

Ýnce baðýrsak sindirim olayýnýn önemli 

bölümlerinden biridir. Ýnce baðýrsakta 

bulunan salgýlar besinlerde bulunan 

yararlý maddeleri ortaya çýkarýr. 

Böylece sindirimi tamamlanan besinler 

ince baðýrsakta emilerek kana karýþýr. 

Sindirilen besinlerden geri kalan atýk 

maddeler ise kalýn baðýrsaða gönderilir.

Kalýn baðýrsak 

Ýnce baðýrsakta emilen yararlý 

maddelerden geriye kalan posa 

kalýn baðýrsaða geçer. Kalýn 

baðýrsak posada kalan su ve 

mineralleri emer. Posa katý hale 

geldiðinde anüsten dýþký olarak 

dýþarý atýlarak vücudumuzun 

boþaltýmýna yardýmcý olur.

Yetiþkin bir insanýn vücudu her gün bir buçuk litre tükürük üretir.

Bir insanýn midesi yaklaþýk yumruðu kadardýr ancak geniþleyip 20 katýna kadar büyüyebilir.
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Aðzýmýzda, yediðimiz besinlerin çiðneme yoluyla küçük parçalara 

ayrýlmasýný saðlayan yapý diþlerimizdir. Diþler, besinleri parçalama, 

ezme, koparma öðütme ve konuþma görevlerini yapar. Diþler, 

besinlerin çiðneyerek yutulmasýný saðlayarak sindirime yardýmcý olur.

Yeni doðan bebeklerin diþleri yoktur. Kemik geliþimine baðlý olarak 

bebek 6 aylýk olunca çýkmaya baþlar ve 3 yaþýna kadar tamamlanýr. 

Bu diþlere süt diþi denir ve 20 tanedir. Süt diþlerini tamamlayan 

bebekler sývý gýdalarýn yanýnda katý gýdalarý da tüketmeye baþlar. 7-8 

yaþýna geldiðinde süt diþleri dökülmeye baþlar ve yerini kalýcý diþler 

alýr. Yetiþkin ve saðlýklý bir insanýn aðzýnda 32 tane diþ bulunur.

Süt Diþleri

Aðzýný açarak diþlerini aynanýn karþýsýnda 

incele.

?  Aðzýnda kaç farklý þekilde diþ görüyorsun?

? Diþlerin þekilleri ve büyüklükleri neden 

farklýdýr?

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

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

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

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

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

..............................................................................................................................................
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Diþlerimiz þekil ve büyüklük bakýmýndan birbirinden farklýdýr. Farklý yapýdaki bu diþler, farklý 

görevleri yerine getirir. Yapý ve görevlerine göre diþler, kesici diþler, köpek diþleri,  azý diþleri 

olmak üzere üç çeþittir. Genellikle 18 – 22 yaþlarý arasýnda çýkan azý diþleri ise yirmi yaþ diþleri 

olarak adlandýrýlýr.

Kesici Diþler

Köpek Diþleri

Küçük Azý Diþleri

Büyük Azý DiþleriBüyük Azý Diþleri

Küçük Azý Diþleri

Köpek Diþleri

Kesici diþler: Ýnce ve keskindir. Bu nedenle ýsýrmak ve koparmak için kullanýlýr. Alt ve 

üst çenenin ortasýnda bulunur. 4 tane alt çenede, 4 tane üst çenede olmak üzere 8 

tanedir.

Köpek diþleri: Uçlarý sivri olup besinleri koparmaya yarar. Kesici diþlerin saðýnda ve 

solunda bulunur. Alt ve üst çenede saðlý sollu toplam 4 tanedir.

Azý diþleri: Besinlerin ezilerek öðütülmesini saðlar. Yüzeyleri geniþ ve girintili 

çýkýntýlýdýr. 8 tane alt çenede, 8 tane üst çenede olmak üzere toplam 16 tanedir. 

Genelde 18-22 yaþlarý arasýnda 2 tane alt çenede, 2 tane üst çenede olmak üzere 4 

tane daha azý diþi çýkar. Bunlara yirmi yaþ diþleri veya akýl diþleri de denir.

BÝLÝYOR MUYDUN???
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Bebeðim henüz 3 aylýk, aðzýnda hiç diþ yok. Bu 

nedenle onu sývý gýdalarla besliyorum. Diþlerin görevi 

nedir? Bebeðimin diþleri çýktýktan sonra ne tür gýdalar 

yiyebilecek?



DÝÞLER

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

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

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

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

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

Aðzýmýzda, yediðimiz besinlerin çiðneme yoluyla küçük parçalara 

ayrýlmasýný saðlayan yapý diþlerimizdir. Diþler, besinleri parçalama, 

ezme, koparma öðütme ve konuþma görevlerini yapar. Diþler, 

besinlerin çiðneyerek yutulmasýný saðlayarak sindirime yardýmcý olur.

Yeni doðan bebeklerin diþleri yoktur. Kemik geliþimine baðlý olarak 

bebek 6 aylýk olunca çýkmaya baþlar ve 3 yaþýna kadar tamamlanýr. 

Bu diþlere süt diþi denir ve 20 tanedir. Süt diþlerini tamamlayan 

bebekler sývý gýdalarýn yanýnda katý gýdalarý da tüketmeye baþlar. 7-8 

yaþýna geldiðinde süt diþleri dökülmeye baþlar ve yerini kalýcý diþler 

alýr. Yetiþkin ve saðlýklý bir insanýn aðzýnda 32 tane diþ bulunur.

Süt Diþleri

Aðzýný açarak diþlerini aynanýn karþýsýnda 

incele.

?  Aðzýnda kaç farklý þekilde diþ görüyorsun?

? Diþlerin þekilleri ve büyüklükleri neden 

farklýdýr?

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

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

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

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

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

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

VÜCUDUMUZÜNÝTE 1

25

Diþlerimiz þekil ve büyüklük bakýmýndan birbirinden farklýdýr. Farklý yapýdaki bu diþler, farklý 

görevleri yerine getirir. Yapý ve görevlerine göre diþler, kesici diþler, köpek diþleri,  azý diþleri 

olmak üzere üç çeþittir. Genellikle 18 – 22 yaþlarý arasýnda çýkan azý diþleri ise yirmi yaþ diþleri 

olarak adlandýrýlýr.

Kesici Diþler

Köpek Diþleri

Küçük Azý Diþleri

Büyük Azý DiþleriBüyük Azý Diþleri

Küçük Azý Diþleri

Köpek Diþleri

Kesici diþler: Ýnce ve keskindir. Bu nedenle ýsýrmak ve koparmak için kullanýlýr. Alt ve 

üst çenenin ortasýnda bulunur. 4 tane alt çenede, 4 tane üst çenede olmak üzere 8 

tanedir.
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BÝLÝYOR MUYDUN???
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Bebeðim henüz 3 aylýk, aðzýnda hiç diþ yok. Bu 

nedenle onu sývý gýdalarla besliyorum. Diþlerin görevi 

nedir? Bebeðimin diþleri çýktýktan sonra ne tür gýdalar 

yiyebilecek?
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KEÞFET VE PAYLAÞ

Neler Kullanacaðýz?

?Beyaz renk oyun hamuru,

?Kýrmýzý renk oyun hamuru,

?Sarý renk oyun hamuru, 

?Mavi renk oyun hamuru,

?Yeþil renk oyun hamuru.

Neler Yapacaðýz?

?Öncelikle arkadaþlarýnýzla birlikte 3 – 5 kiþilik gruplar oluþturun.

?Kýrmýzý renk oyun hamuru ile alt ve üst çene modelini yapalým.

?Sarý renk oyun hamuru ile 8 tane kesici diþ modeli yapalým.

?Mavi renk oyun hamuru ile 4 tane köpek diþi  modeli yapalým.

?Beyaz renk oyun hamuru ile 16 tane azý diþi  modeli yapalým.

?Yeþil renk oyun hamuru ile 4 tane yirmi yaþ  diþi  modeli yapalým.

?Alt ve üst çeneyi yerleþtirelim, diþ modelini sýnýfýmýzda sergileyelim.

VÜCUDUMUZÜNÝTE 1
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Diþ Saðlýðýmýz

Katý gýdalarý diþlerimiz sayesinde koparýr, parçalar  ve çiðneriz. Diþlerimiz saðlýklý olmazsa katý 

maddeleri tüketmekte oldukça zorlanýrýz. Besinleri büyük parçalar halinde yutmak zorunda 

kalabilir, bu parçalarýn yemek borusundan geçmesi zorlaþýr ve midemiz bu besinleri sindirmekte 

güçlük çekebilir. Diþlerimiz saðlýklý olmazsa beslenme ve sindirim sorunlarý çekeriz. Bu nedenle 

diþlerimizin saðlýðýna dikkat etmeliyiz. 

BÝLÝYOR MUYDUN???

Diþ saðlýðýmýz için;

? Diþlerimizi günde iki kez fýrçalayalým.

? Diþlerimizi fýrçalarken diþ etinden diþe doðru 

fýrçalayalým.

? Diþin ön yüzeyini ileri geri hareketlerle fýrçalayalým.

? Beslenmemize dikkat edip peynir, süt, yoðurt gibi 

besinler tüketelim.

? Diþ ipi kullanalým. Ýpi , diþ aralarýnda ileri geri hareket  

ettirip temizleme yapalým.

? Yýpranmýþ  diþ fýrçalarýmýzý yenileyelim.

BÝLÝM ÇOCUÐU ARAÞTIRIYOR

Diþ saðlýmýz için yapýlmasý ve yapýlmamasý gerekenler hakkýnda bir araþtýrma yapýnýz. 

Araþtýrmanýzýn sonucunda elde ettiðiniz bilgileri ve görselleri kullanarak bir "Diþ Þaðlýðým" adlý 

bir poster oluþturunuz. Posterinizi sýnýfýn panosuna asarak sonuçlarýnýzý arkadaþlarýnýzla 

paylaþýnýz.

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................
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Ada, annesinin sormuþ olduðu soruya  ne cevap vermiþtir? 

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

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

Sence, Ada'nýn sormuþ olduðu sorularýn yanýtý nedir?

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

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

Çöplerin atýlmadýðý bir evde salýklýk bir yaþam sürdürülebilir mi? Neden?

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

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

Atýk nedir?

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

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

BOÞALTIM

Vücudumuzda çeþitli atýk maddeler oluþur. Bu atýk maddeler vücudumuz için zararlýdýr. Bu 

nedenle vücuttan uzaklaþtýrýlmasý gerekir. Katý atýklarýn anüsten dýþarý atýldýðýný öðrenmiþtik. 

Sence, sývý atýklar vücudumuzdan hangi yollarla atýlýr?

Besin maddelerinin yarlý olan bölümleri vücutta kullanýldýktan sonra vücudumuz için zararlý olan 

bazý atýk sývý maddeler de oluþur. Atýk sývý maddelerin vücut dýþýna atýlmasýna boþaltým denir. 

Böbrekler tarafýndan meydana getirilen ve vücuttan atýlmasý gereken atýk maddeleri içeren 

sývýya ise idrar denir. 

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

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

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

BÝLÝYOR MUYDUN???
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Ýdrar Borusu
(Üreter)

Ýdrar Kanalý
(Üretra)

Ýdrar 
Kesesi

Böbrekler

Boþaltýmda böbrekler, idrar 

borusu, idrar kesesi ve idrar 

kanalý görev yapar. Boþaltým 

sisteminde bulunan her organ ve 

yapýnýn ayrý bir görevi vardýr. Þimdi 

bu yapý ve organlarý inceleyelim:

Böbrekler: Vücudumuzun bel 

hizasýnda ve omurgamýzýn iki 

yanýnda bulunan þekl i  kuru 

fasulyeye benzeyen organdýr. 

Elimizi belimize koyduðumuzda 

arka tarafýmýza uzanan baþ 

parmaklarýmýzýn alt tarafýnda yer 

alýr. Böbreklerimiz yaklaþýk yumruk 

büyüklüðünde olup iki tanedir. 

Vücudumuzda çeþitli etkinlikler sonucu oluþan zararlý atýk maddeler kan aracýlýðla taþýnarak 

böbreklere gelir. Böbreklerimiz kaný süzerek bu atýk maddelerden arýndýr. Süzme sonucunda 

elde edilen atýk maddeler vücuttan atýlmasý gereken fazla su ile birlikte idrar adý verilen sývýyý 

oluþturur. Böbreklerde oluþan idrar, idrar borusuna geçer.

Ýdrar Borusu (Üreter): Böbreklerden gelen idrarý, idrar kesesine taþýr.

Ýdrar Kesesi: Böbreklerden gelen idrarýn toplandýðý yerdir. Ýdrar kesesinin dörtte biri 

dolduðunda tuvalete gitme ihtiyacý hissederiz. 

Ýdrar Kanalý (Üretra): Ýdrar kesesinde biriken idrar tuvalete gitme ihtiyacý hissettiðimizde idrar 

kesesinden idrar  kanalýna geçer ve vücuttan dýþarý atýlýr.
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BÝLÝM ÇOCUÐU ARAÞTIRIYOR

Oluþacak Hastalýklar

Böbreklerin kanýmýzý temizlediðini öðrendik.  Kanýmýz zararlý maddelerden temizlenmezse 

hangi sorunlarý yaþarýz? 

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

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

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

Vücudumuzdaki atýk maddelerin boþaltýmýnda görev alan en önemli organýmýz böbreklerdir. 

Böbrekler kaný süzerek temizler. Kanýmýz  zararlý atýk maddelerden temizlenmezse yaþamýmýzý 

sürdüremeyiz. Bu nedenle böbreklerin saðlýklý olmasý çok önemlidir.

Böbreklerimizin saðlýðýmýz için;

? Günde en az 2 litre su içmeliyiz.

? Acýlý, baharatlý ve aþýrý tuzlu yiyeceklerden uzak 

durmalýyýz.

? Tükettiðimiz besinlerin ve suyun temizliðine özen 

göstermeliyiz.

? Alkollü içeceklerden uzak durmalýyýz.

Böbreklerin saðlýðýný koruyamadýðýmýz durumda karþýlaþacaðýmýz 

böbrek hastalýklarýný araþtýr. Araþtýrma sonuçlarýna göre elde edeceðin 

verilerden aþaðýdaki tabloyu doldur ve sonuçlarýný arkadaþlarýnla 

paylaþ.

Böbrek yetmezliði sonucunda vücuttaki zararlý maddelerin ve sývýlarýn uzaklaþtýrýlmasý için 

geliþtirilen yapay bir kan temizleme makinesine diyaliz, bu makineye baðlanýlarak kanýnýn 

temizlenmesi iþine de hemodiyaliz denilmektedir.

BÝLÝYOR MUYDUN???

VÜCUDUMUZÜNÝTE 1
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Kanýmýzdaki zararlý maddeler ve fazla su böbreklerimiz tarafýndan idrara dönüþtürülür ve idrar 

kanalýndan, sindirim sýrasýnda oluþan katý atýklar kalýn baðýrsaðýn bitiþ yeri olan anüsten dýþarý 

atýldýðýný öðrendik. Sence, vücudumuz baþka hangi þekillerde boþaltým yapar? 

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

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

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

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

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

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

BOÞALTIMA YARDIMCI YAPI VE ORGANLAR

Terleme

Vücut sýcaklýðý, herhangi bir nedenle ortalama 

sýcaklýðýnýn üzerine çýktýðý zaman yükselen vücut 

sýcaklýðýnýn düþürülmesi amacýyla ter bezlerimiz uyarýlýr. 

Böylece, ter bezleri ter üretir. Ter, büyük oranda sudan 

oluþur. Terleme yoluyla vücut derisinden amonyak, tuz, 

üre, þeker gibi atýk  maddeler de dýþarý atýlýr. 

Böylelikle, atýk maddeler deri ile dýþarý atýlmasý da saðlanmýþ olur. Bu  nedenle derimiz terleme 

özelliði sayesinde  boþaltýma yardýmcý olur.

Akciðer

Vücudumuz için gerekli oksijeni havadan alýrýz. Soluk 

aldýðýmýz havada bol miktarda oksijen vardýr. 

Vücudumuz oksijeni enerji üretiminde kullanýr ve bu 

üretim sýrasýnda karbondioksit gazý oluþur. Bu gaz 

vücudumuz için zararlýdýr ve kýsa sürede vücuttan 

atýlmasý gerekir. Bu atýk maddenin vücudumuzdan 

dýþarý atýlmasýný akciðer saðlar. Soluk verirken 

karbondioksit ile birlikte bir miktar su buharý da 

vücudumuzun dýþýna atarýz.
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4. Boþaltým sistemi ile ilgili yapý ve 

organlar yanda gösterilmiþtir. Bu yapý 

ve organlarýn isimlerini uygun yerlere 

yazýnýz.

3. Sindirim sistemi ile ilgili olarak verilen yapý ve organlarýn görevlerini yazarak aþaðýdaki tabloyu 

doldurunuz.

Sindirim Sistemi

Yapý ve Organlar Sindirim Sisteminde Yer Alan Yapý ve Organlarýn Görevi

Aðýz

Yutak

Mide

Ýnce baðýrsak

Yemek borusu

Kalýn baðýrsak

5.  Vücudumuzda boþaltýma yardýmcý yapý ve organlar nelerdir?

...................................................................................................................................................
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Çoktan Seçmeli Sorular

1. Bir günlük beslenmesinde; peynir, yoðurt, etli kuru fasulye ve yumurta yeyen bir insanýn 

vücuduna, aþaðýdakilerden hangisinin daha fazla geçmesi beklenir?

A) Proteinler

B) Yaðlar

C) Vitaminler

D) Karbonhidratlar

2. Vücudumuzun saðlýklý çalýþabilmesi için günlük enerji gereksinimimizi karþýlayacak kadar 

besin tüketimine yeterli ve dengeli beslenme denir. Buna göre aþaðýdakilerden hangisi 

dengeli beslenmek için yapýlmasý gerekenlerden deðildir?

A) Karbonhidrat, protein, su ve mineralleri yeterli miktarda almak

B) Günlük su gereksinimimizi karþýlayacak kadar su içmek

C)  Her öðlen hamburger ve pizza yemek

D) Vücudumuzun ihtiyacý olan vitamin ve minarellerden yeterince almak

3. Aþaðýda besin içerikleri ile görevleri eþleþtirilmiþtir. Hangi seçenekteki eþleþtirme 

yanlýþtýr?

A) Proteinler ==>  Yapýcý ve onarýcý

B) Yaðlar  ==>  Enerji verici

C) Vitaminler  ==>  Düzenleyici

D) Su ve minareller  ==>  Enerji verici

4. Yukarýda sindirim sistemini oluþturan yapý ve organlar gösterilmiþtir. 

    Buna göre K ve L harfleriyle gösterilen organlar aþaðýdakilerden 

    hangisidir?

       K                L

A) Mide          Ýnce baðýrsak

B) Mide          Kalýn baðýrsak

C) Karaciðer  Mide

D) Karaciðer  Akciðer

5. Besinlerin sindirilerek su, vitamin ve minarellerin bir kýsmý ile birlikte kana geçtiði organ  

aþaðýdakilerden hangisidir?

A) Mide 

B) Ýnce baðýrsak

C) Kalýn baðýrsak 

D) Aðýz

K

L
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6. Hem alt hem de üst çenede dörder tane bulunup yiyecekleri ýsýrmaya ve koparmaya 

yarayan diþler aþaðýdakilerden hangisidir?

A) azý diþleri

B) köpek diþleri

C) yirmi yaþ diþleri

D) kesici diþler

7.    I. Dil, lokmayý yutaða iter.

II. Kalýn baðýrsakta, buraya gelen posa içinde kalan su, vitamin ve mineraller emilir.

     Yukarýda verilen bilgiler için aþaðýdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yalnýz I doðru

B) Yalnýz II doðru

C) Her ikisi de doðru

D) Her ikisi de yanlýþ

8. Aþaðýda besinlerin sindirimi ile ilgili bilgiler vermiþtir. Verilen bilgilerden hangisi yanlýþtýr?

A) Sindirim sadece mide faaliyetleri sonucunda geçekleþir.

B) Besinlerin sindiriminde vücudumuz tarafýndan salgýlanan bazý sývýlar görev yapar.

C) Sindirilmiþ besinler, vücuda kanla taþýnýr.

D) Sindirim aðýzda baþlar.

9. Vücudumuzda enerji üretilirken ortaya atýk maddeler çýkar. Oluþan atýk maddeler kana 

karýþýr. Kandaki atýk maddeleri süzerek temizleyen boþaltým organý aþaðýdakilerden 

hangisidir?

A) Kalp 

B) Mide

C) Böbrekler 

D) Üretra

10. Saðlýklý bir insanda boþaltým sýrasýnda idrarýn 

toplandýðý yapý veya organ yandaki þekilde 

kaç numara ile gösterilmiþtir?

A) 4 

B) 3

C) 2 

D) 1

1

2

3

4
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11. Besinlere konulan katký maddeleri ile ilgili olarak;

  I. Belirlenen standartlarda konulmazsa saðlýk sorunlarý oluþabilir.

 II. Besinlerin besin deðerini artýrýr.

III. Gýdalarýn doðal hâlini bozabilir.

      Yukarýdaki ifadelerden hangileri doðrudur?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

12. Aþaðýda verilenlerden hangisi boþaltýma yardýmcý yapý ve organlardan biri deðildir?

A) Akciðer  

B) Deri

C) Anüs 

D) Kalp

13. Günlük olarak üretilen idrar miktarý, yenilen besinlere baðlý olarak deðiþir. Besinlerdeki su 

oraný arttýkça üretilen idrar oraný da artar. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisini tüketen 

saðlýklý bir insanýn daha fazla idrar üretmesi beklenir?

A) Karpuz 

B) Kuru üzüm

C) Bisküvi  

D) Kuru yemiþ

14.

   I. Yemek borusu

             II. Ýnce baðýrsak

          III. Kalýn baðýrsak

      Yukarýda verilen sindirim organlarýndan hangilerinde hiçbir besinin emilimi olmaz?

A) Yalnýz I 

B) II ve III

C) I ve II 

D) I, II ve III
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SÖZLÜK

Aðýz: Yüzde, iki çene arasýnda yer alan, sesin çýkýþýna, solumaya ve besin almaya 

yarayan, içinde dil ve diþler bulunan boþluk.

Besin: Büyüyüp geliþebilmek, yaþamý devam ettirmek için kullanýlan yiyecek ve 

içeceklerin tümüne denir. 

Beslenme: Saðlýklý yaþamak için gerekli olan bu  besin maddelerinin vücuda 

alýnmasýdýr.

Boþaltým: Atýk sývý maddelerin vücut dýþýna atýlmasýna denir. 

Böbrekler: Kaný süzerek atýk maddelerden süzer.

Dengeli beslenme: Saðlýklý büyüme ve geliþme için besinlerin vücuda ihtiyaç 

duyduðu kadarýyla alýnmasýna denir.

Diþ: Besinleri parçalama, ezme, koparma öðütme ve konuþma görevlerini yapar. 

Ýdrar: Atýk maddeleri içeren ve vücuttan atýlan sývýya denir. 

Ýdrar borusu: Böbreklerden gelen idrarý, idrar kesesine taþýr.

Ýdrar kanalý: Ýdrar kesesinde biriken idrarýn dýþarý atýlmasýný saðlar.  

Ýdrar kesesi: Böbreklerden gelen idrarýn toplandýðý yerdir.

Ýnce baðýrsak: Ýnce baðýrsak sindirim olayýnýn önemli bölümlerinden biridir. 

Sindirimi tamamlanan besinler ince baðýrsakta emilerek kana karýþýr.

Kalýn baðýrsak: Ýnce baðýrsakta emilen yararlý maddelerden geriye kalan posa 

kalýn baðýrsaða geçer. Kalýn baðýrsak posada kalan su ve mineralleri emer.

Karbonhidrat: Vücudumuz için gerekli enerjiyi saðlayan temel besin maddesidir.

Mide: Besinlerin sindiriminden sorumlu en önemli organlarýmýzdan biridir.

Protein: Büyüyüp geliþmemizi, yaralarýn iyileþmesini, kaslarýn geliþmesini 

saðlayan besin maddesidir. 

Sindirim: Besinlerin vücudumuzda kullanýlacak hale gelmesi için meydana gelen 

faaliyetlerin tümüne denir.

Vitamin:  Vücudun direncini artýrarak vücudu hastalýklardan korur.

Yað: Karbonhidratlar gibi enerji veren besin içeriði grubundadýr.

Yemek borusu: Yutaktan gelen yiyeceklerin midemize geçmesini saðlayan 

borudur.

Yutak: Çiðnenmiþ yiyeceklerin aðýzdan yemek borusuna ilerlemesini saðlar.
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Ünite 2:

Kuvvet ve

Hareket

KEÞFEDÝN !

Çevremizdeki birçok 

olayda kuvvetin varlýðýný 

ve hareketle olan iliþkisini 

gözlemleyebiliriz. Ýyi bir 

gözlemciysek, günlük 

yaþantýmýzýn her anýnda 

kuvvetlerle 

karþýlaþtýðýmýzý fark 

edebiliriz. Hatta kimi 

zaman bu kuvvetler 

cisimlere temas 

olmaksýzýn etki 

edebiliyorlar.

Bu ünitede kuvvetlerin 

varlýðýný ve bu kuvvetleri 

nasýl ölçebileceðimizi 

öðreneceðiz. 

Burada öðreneceðiniz 

konularla ilgili olarak bilim 

teknik dergilerinde ve web 

sitelerinde çok daha farklý 

örnekler bulabilirsiniz.



Ünite 2:

Kuvvet ve

Hareket

KEÞFEDÝN !

Çevremizdeki birçok 

olayda kuvvetin varlýðýný 

ve hareketle olan iliþkisini 

gözlemleyebiliriz. Ýyi bir 

gözlemciysek, günlük 

yaþantýmýzýn her anýnda 

kuvvetlerle 

karþýlaþtýðýmýzý fark 

edebiliriz. Hatta kimi 

zaman bu kuvvetler 

cisimlere temas 

olmaksýzýn etki 

edebiliyorlar.

Bu ünitede kuvvetlerin 

varlýðýný ve bu kuvvetleri 

nasýl ölçebileceðimizi 

öðreneceðiz. 

Burada öðreneceðiniz 

konularla ilgili olarak bilim 

teknik dergilerinde ve web 

sitelerinde çok daha farklý 

örnekler bulabilirsiniz.



ÜNÝTE HAZIRLIK SORULARI

 

ÜNÝTE KAVRAMLARI   

ÜNÝTE 2 KUVVET ve HAREKET

40 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvvet 

Dinamometre 

Hareket 

 
Sürtünme 

Hareketin ters 

yönünedir 

Sebep olur 

Ile ölçülür 

çesididir 

1. Cisimlere temas etmeden onlarý hareket ettirmek mümkün mü? 

2. Hangi kuvvetin ne kadar büyük olduðunu nasýl ölçebiliriz? 

3. Ýki cismi birbirine sürtüðümüz zaman bir süre soran sürtünen yerlerinde aþýnma meydana 

geldiðini görebiliriz. Bu aþýnmayý ortadan kaldýrmak için ne yapmalýyýz?
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YAÞAMIMIZDAKÝ KUVVETLER

Odamýzýn kapýsýný açtýðýmýzda, ekmek dilimlediðimizde, masadaki kitabýmýzý çantamýza 

yerleþtirdiðimizde ve daha birçok eylemi gerçekleþtirdiðimizde itme veya çekme etkisinden 

yararlandýðýmýzý fark etmiþsinizdir. Bütün bunlar kuvvetin sayesinde gerçekleþmektedir. 

Kuvvetin en genel tanýmýyla itme veya çekme etkisi olduðunu öðrenmiþtik.

Büyük bir geminin motorlarý tarafýndan itildiðini ya da 

rüzgarýn yapraklarý savurduðunu görebiliriz. Her iki 

durumda da gerçekte gördüðümüz kuvvet deðil, kuvvetin 

yol açtýðý sonuçlardýr. Kuvvetin varlýðý, bu sonuçlarý 

görerek ya da hissederek anlarýz.

Havaya attýðýmýz bir taþ yere düþüyor.

Mýknatýslar demir ve nikel gibi metalleri üzerlerine çekerler.

Odamýzdaki masayý iterek veya çekerek yerini deðiþtirebiliriz.

Denizde yol alan yolcu gemisi suyun yüzeyinde hareket eder. 

Yukarýdaki eylemlerin hepsi kuvvetin etkisiyle gerçekleþir. Ancak her bir eylemin  farklý bir kuvvet 

sayesinde gerçekleþtiðini fark ettiniz mi?

Elimizde tuttuðumuz bir taþý havaya attýðýmýzda yere düþer? Bunun nedeni bir kuvvet olabilir 

mi? Peki ama bu hangi kuvvettir?

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

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

Havaya atýlan taþýn da, paraþütle atlayan birisinin de 

yere düþmesinin nedeni Kütle Çekimi adý verilen bir 

kuvvettir.

Kütlesi olan bütün nesneler birbirlerine çekim kuvveti 

uygular fakat küçük kütleli nesnelerin birbirlerine 

uyguladýklarý bu çekim kuvveti fark edilemeyecek 

kadar küçüktür. Ancak Dünya gibi büyük bir kütle söz 

konusu olduðunda bu çekim kuvveti o kadar büyüktür 

ki diðer tüm maddeleri üzerine çeker. Ýþte bu kuvvete 

Yerçekimi Kuvveti denir.

Evet, gemilere ve uçaklara etki eden bir baþka kuvvet daha var. Bu kuvvetin adý Kaldýrma 

Kuvveti'dir. Su ve hava, cisimleri yukarýya doðru itme etkisine yani Kaldýrma Kuvveti'ne 

sahiptirler. Gemiler ve uçaklarýn yapýmýnda kullanýlan teknoloji ile bu kuvvet en iyi biçimde 

kendini gösterir ve bu taþýtlarýn hareket etmesini saðlar.

Suya attýðýmýz bir demir parçasý hemen dibe batmasýna, hava attýðýmýz bir taþýn yere tekrar 

düþmesine Yerçekimi Kuvvetinin etki ettiðini öðrendik. Peki, suda yüzen gemiler veya havada 

uçan uçaklar Yerçekimi Kuvvetine raðmen nasýl sorunsuz hareket edebiliyorlar? Acaba 

gemilere ve uçaklara etki etten baþka bir kuvvetlerde var mý? Bu konudaki düþüncen nedir?

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

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

Mýknatýslar bazý metalleri üzerlerine çekerler. 

Mýknatýslarýn kendi aralarýnda da çekme veya itme 

vardýr. Buna neden olan kuvvete Manyetik Kuvvet 

denir. Benzer bir durum atomlarýn yapýsýnda bulunan 

elektronlar ve protonlar arasýnda da yaþanýr. 

Elektronlar ve protonlar arasýnda gerçekleþen itme 

veya çekme etkisine de Elektriksel Kuvvet denir.

Suyun Kaldýrma Kuvveti Havanýn Kaldýrma Kuvveti

Yerçekimi Kuvveti Yerçekimi Kuvveti
Günlük yaþamda kullandýðýmýz aðýrlýk kavramý, aslýnda Yerçekimi Kuvveti'dir.  Araþtýrma 

yapmak için Ay'a giden bir astronotun Ay'daki aðýrlýðý, Dünya'dakinden küçük olur. Çünkü Ay'ýn 

çekim kuvveti, Dünya'nýn çekim kuvvetinden küçüktür. Astronot uzayda araþtýrma yapýyorsa, 

uzayda yerçekimi olmadýðýndan astronotun da aðýrlýðý yoktur.

Yukarýdaki örnekten de anlayacaðýmýz gibi her cismin bir kütlesi vardýr ve bu kütle 

deðiþmezdir. Ancak aðýrlýk cismin bulunduðu ortamýn çekim kuvvetine göre 

deðiþmektedir.
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Odamýzýn kapýsýný açtýðýmýzda, ekmek dilimlediðimizde, masadaki kitabýmýzý çantamýza 

yerleþtirdiðimizde ve daha birçok eylemi gerçekleþtirdiðimizde itme veya çekme etkisinden 

yararlandýðýmýzý fark etmiþsinizdir. Bütün bunlar kuvvetin sayesinde gerçekleþmektedir. 

Kuvvetin en genel tanýmýyla itme veya çekme etkisi olduðunu öðrenmiþtik.

Büyük bir geminin motorlarý tarafýndan itildiðini ya da 

rüzgarýn yapraklarý savurduðunu görebiliriz. Her iki 

durumda da gerçekte gördüðümüz kuvvet deðil, kuvvetin 

yol açtýðý sonuçlardýr. Kuvvetin varlýðý, bu sonuçlarý 

görerek ya da hissederek anlarýz.

Havaya attýðýmýz bir taþ yere düþüyor.

Mýknatýslar demir ve nikel gibi metalleri üzerlerine çekerler.

Odamýzdaki masayý iterek veya çekerek yerini deðiþtirebiliriz.

Denizde yol alan yolcu gemisi suyun yüzeyinde hareket eder. 

Yukarýdaki eylemlerin hepsi kuvvetin etkisiyle gerçekleþir. Ancak her bir eylemin  farklý bir kuvvet 

sayesinde gerçekleþtiðini fark ettiniz mi?

Elimizde tuttuðumuz bir taþý havaya attýðýmýzda yere düþer? Bunun nedeni bir kuvvet olabilir 

mi? Peki ama bu hangi kuvvettir?

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

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

Havaya atýlan taþýn da, paraþütle atlayan birisinin de 

yere düþmesinin nedeni Kütle Çekimi adý verilen bir 

kuvvettir.

Kütlesi olan bütün nesneler birbirlerine çekim kuvveti 

uygular fakat küçük kütleli nesnelerin birbirlerine 

uyguladýklarý bu çekim kuvveti fark edilemeyecek 

kadar küçüktür. Ancak Dünya gibi büyük bir kütle söz 

konusu olduðunda bu çekim kuvveti o kadar büyüktür 

ki diðer tüm maddeleri üzerine çeker. Ýþte bu kuvvete 

Yerçekimi Kuvveti denir.

Evet, gemilere ve uçaklara etki eden bir baþka kuvvet daha var. Bu kuvvetin adý Kaldýrma 

Kuvveti'dir. Su ve hava, cisimleri yukarýya doðru itme etkisine yani Kaldýrma Kuvveti'ne 

sahiptirler. Gemiler ve uçaklarýn yapýmýnda kullanýlan teknoloji ile bu kuvvet en iyi biçimde 

kendini gösterir ve bu taþýtlarýn hareket etmesini saðlar.

Suya attýðýmýz bir demir parçasý hemen dibe batmasýna, hava attýðýmýz bir taþýn yere tekrar 

düþmesine Yerçekimi Kuvvetinin etki ettiðini öðrendik. Peki, suda yüzen gemiler veya havada 

uçan uçaklar Yerçekimi Kuvvetine raðmen nasýl sorunsuz hareket edebiliyorlar? Acaba 

gemilere ve uçaklara etki etten baþka bir kuvvetlerde var mý? Bu konudaki düþüncen nedir?

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

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

Mýknatýslar bazý metalleri üzerlerine çekerler. 

Mýknatýslarýn kendi aralarýnda da çekme veya itme 

vardýr. Buna neden olan kuvvete Manyetik Kuvvet 

denir. Benzer bir durum atomlarýn yapýsýnda bulunan 

elektronlar ve protonlar arasýnda da yaþanýr. 

Elektronlar ve protonlar arasýnda gerçekleþen itme 

veya çekme etkisine de Elektriksel Kuvvet denir.

Suyun Kaldýrma Kuvveti Havanýn Kaldýrma Kuvveti

Yerçekimi Kuvveti Yerçekimi Kuvveti
Günlük yaþamda kullandýðýmýz aðýrlýk kavramý, aslýnda Yerçekimi Kuvveti'dir.  Araþtýrma 
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KUVVETÝN ÖLÇÜLMESÝ

Cisimlerin kütle ve hacim gibi büyüklükleri olduðunu, kütlenin de terazi ile 

ölçüldüðünü biliyoruz. Cisimler üzerine etki eden en büyük kuvvetlerden

birisinin de Yerçekimi Kuvveti olduðunu öðrendik. 

Her büyüklüðün ölçülmesi için bir yöntem vardýr. Kütleyi terazi, sýcaklýðý termometre, uzunluðu 

metre ile ölçeriz. Peki,kuvveti neyle ölçmeliyiz?

Bilim insanlarý ölçeklendirilmiþ yaylý bir düzenek hazýrlayarak 100 gramlýk bir cismin 

üzerine etki eden yerçekimi kuvvetinin yayda oluþturduðu uzama miktarýný 1 Newton 

olarak belirlediler. Söz konusu düzeneðe de dinamometre adýný verdiler. Bu nedenle 

kuvvetin birimi Newton sembolü ise "N" dir.

Baþka bir ifadeyle söyleyecek olursak kuvveti dinamometre ile ölçeriz. 

Dinamometrenin yapýsýnda esnek ve sarmal þekilde bir yay bulunur. Ucuna ne kadar çok 

kuvvet uygularsak yay o kadar çok gerilir. Yay üzerinde ibre vardýr ve kuvvet 

uygulandýðýnda ibre hareket ederek, dinamometre üzerinde bir deðer gösterir. Böylece 

uygulanan kuvveti bulmuþ oluruz. 

KEÞFET VE PAYLAÞ

Basit Bir Dinamometre Yapalým

?1 adet kullanýlmamýþ þýrýnga

?3 adet ataç

?1 adet lastik

?20-30 cm kadar ince bakýr tel

?1 adet pens

?Delikler oluþturmak için çivi

Yukarýdaki malzemeleri kullanarak öðretmeninizin yardýmý ile basit bir dinamometre yapýnýz.

Dinamometrenizi yaptýktan sonra belirleyeceðiniz cisimlerin kullanarak üzerlerine etki eden 

yerçekim kuvvetlerini ölçün.

BÝLÝYOR MUYDUN???

Kuvvet birimi adýný Genel Çekim Yasasýný bulan Ýlgiliz bilim insaný 

Sir Isaac Newton'dan almýþtýr.

Dinamometrenin Ölçüm Hassasiyeti

Dinamometre ile ölçümler, üzerine asýlan yükün etki ettiði kuvvet 

sonucunda yayý germe miktarý ile belirlenir. Ancak her dinamometre 

belirli bir deðeri ölçebilir. Dinamometrenin en çok ölçebileceði deðer 

üzerinde belirtilmiþtir. Bu deðer geçildiðinde dinamometre içindeki 

yayýn esneklik özelliði kaybolur ve dinamometre bozulur.

Dinamometrenin içinde bulunan yayýn kalýnlýðý ve cinsi esneme miktarýný 

deðiþtirir. Bu nedenle fazla aðýrlýk taþýyan dinamometreler sert ve kalýn yaydan yapýlýr. 

Kalýn yaydan yapýlan dinamometreler fazla kuvveti ölçerler fakat hassas ölçüm yapmazlar. 

Dinamometre ile hassas ölçüm yapabilmek için ince ve yumuþak yaydan yapýlmýþ dinamometre 

kullanýlmalýdýr. Bu dinamometreler çok küçük kuvvetleri bile ölçebilir.

Dinamometrenin Özellikleri ve Hassa Ölçüm Yapabilmek

Kullandýðýmýz dinamometre amacýmýza uygun olmalýdýr. Bu nedenle farklý deðerlerde kuvvetleri 

ölçebilen dinamometreler vardýr. Ölçülecek kuvvetin büyüklüðü arttýkça kullanýlan yayýn da 

kalýnlaþmasý gerekir. Dinamometre ile hassas ölçümler yapabilmek için dinamometrenin deðer 

aralýðýnýn çok küçük deðerleri ölçebilecek kadar küçük olmasý gerekir. Öðrendiklerimizi 

özetlersek. Dinamometreler için þunlarý söyleyebiliriz:

?Her dinamometrenin ölçebileceði deðer vardýr.

?Ölçebileceðinden fazla kuvvet uygulanan dinamometrede bozulur.

?Hassas dinamometrelerin içinde ince ve yumuþak yay bulunur. Bu dinamometreler küçük 

kuvvetleri ölçebilir.

?Büyük kuvvet ölçen dinamometreler de kalýn ve sert yay bulunur.

Aþaðýda K, L, M ve N ile gösterilen dört 

dinamometre verilmiþtir. Verilenlere göre;

a) K, L, M, N yükleri kaçar Newton'dur?

b) Dinamometrelerin ölçebileceði en 

büyük deðerler nelerdir?

c) 1 Newton deðerinde bir kuvveti 

ölçmek için hangi dinamometreyi 

kullanmalýyýz?

d) 45 Newton deðerinde bir kuvveti 

ölçmek için hangi dinamometreyi 

kullanmalýyýz?

K L M N
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..................................................................................

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

..................................................................................
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Bilim insanlarý ölçeklendirilmiþ yaylý bir düzenek hazýrlayarak 100 gramlýk bir cismin 

üzerine etki eden yerçekimi kuvvetinin yayda oluþturduðu uzama miktarýný 1 Newton 

olarak belirlediler. Söz konusu düzeneðe de dinamometre adýný verdiler. Bu nedenle 

kuvvetin birimi Newton sembolü ise "N" dir.

Baþka bir ifadeyle söyleyecek olursak kuvveti dinamometre ile ölçeriz. 

Dinamometrenin yapýsýnda esnek ve sarmal þekilde bir yay bulunur. Ucuna ne kadar çok 
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Kuvvet birimi adýný Genel Çekim Yasasýný bulan Ýlgiliz bilim insaný 
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K L M N
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Futbol oynarken, her vuruþta topu farklý yönlerde bulunan takým arkadaþýmýza ya da gol atmak 

için kaleye doðru gönderebiliriz. Vuruþ kuvvetimiz göre topa farklý hýzlar kazandýrýrýz. Kaleci 

tarafýndan tutulduðunda ise top durmuþ olur. 

Futbol oynarken topa uyguladýðýmýz kuvvet olduðu gibi kuvvetler; duran bir cismi harekete 

geçirebilir, hareketli bir cismin yönünü deðiþtirebilir veya durdurur, þeklini ve hýzýný 

deðiþtirebilir. 

Herhangi bir cisim hareketsiz ise üzerine etki eden tüm kuvvetler karþýlýklý olarak dengeliyor 

demektir. Herhangi bir cismin hareket edebilmesi için herhangi bir yönde etki eden kuvvetlerin 

toplamý, diðer yönlerde etki edenlerden kuvvetlerden daha büyük olmalýdýr.

100 N 100 N

Karþýlýklý kuvvetler dengeli, cisim hareket 
etmez

25 N 100 N

Sað taraftaki kuvvet daha büyük: 
100 - 25 = 75 N'luk kuvvetle cisim saða 
doðru hareket eder.

100 N
100 N 100 N

Karþýlýklý kuvvetler dengeli ancak farklý 
yönde bir kuvvet uygulanýyor. Cisim 5 N'luk 
kuvvetle aþaðýya doðru hareket eder.BÝLÝYOR MUYDUN???

Ýngiltere Bristol Üniversitesinde tasarlanan bilardo robotu, bilardo toplarýna vurulmasý gereken 

kuvveti hatasýz olarak hesaplayabiliyor.

25 N

Sol taraftaki kuvvet daha büyük: 
(100 + 25) - 100 = 25 N'luk kuvvetle cisim 
sola doðru hareket eder.

100 N

5 N

1. Aþaðýda verilenlere göre cisimlerin kaç N'luk bir kuvvetle, hangi yöne hareke ettiklerini 

belirleyin.

100 N 40 N
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

100 N
40 N

110 N
70 N

60 N
10 N

40 N

40 N

50 N

5 N

2. Aþaðýda verilen cismin hareket etmemesi için hangi yöne kaç N'luk kuvvet uygulanmasý 

gerekmektedir.

20 N

30 N

35 N
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Futbol oynarken, her vuruþta topu farklý yönlerde bulunan takým arkadaþýmýza ya da gol atmak 

için kaleye doðru gönderebiliriz. Vuruþ kuvvetimiz göre topa farklý hýzlar kazandýrýrýz. Kaleci 

tarafýndan tutulduðunda ise top durmuþ olur. 
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..............................................................................

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

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

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

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

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



ÜNÝTE 2 KUVVET ve HAREKET

48 49

SÜRTÜNME KUVVETÝ

?Yerde duran  topa vurduðumuzda top bir süre hareket eder sonra yavaþlayarak durur.

?Masanýn üzerindeki kitabý ittiðimizde kitap biraz hareket eder, sonra yavaþlar ve durur.

Yukarýdaki örneklerde olduðu gibi kuvvet uyguladýðýmýz her cisim bir müddet hareket ettikten 

sonra yavaþlayarak durur. Bunun nedeni ne olabilir?

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

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

Kuvvetin duran cisimleri hareket ettirdiðini, hareketli cisimleri de durduðunu öðrenmiþtik. O 

halde hareket eden cisimlerin durmasýný saðlayan da bir kuvvet olmalý. Peki, hangi kuvvet?

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

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

Hareket eden cisimlerin durmasýný saðlayan bu kuvvet Sürtünme Kuvveti'dir. Sürtünme 

Kuvveti, temas halinde olan iki nesnenin arasýnda oluþan ve harekete karþý koyan kuvvete 

verilen isimdir. Baþka bir ifadeyle, Sürtünme Kuvveti daima hareketin ters yönünedir. Bu 

nedenle de cisimleri durdurma etkisi yaratmaktadýr.

KEÞFET VE PAYLAÞ

Sürtünme kuvveti elbiselerimizi, ayakkabýlarýmýzý aþýndýrýr, kibritin yanmasýný saðlar. Yazý 

yazabilmemiz, ayakta düþmeden durabilmemiz sürtünme kuvveti ile olur. Arabanýn makine 

parçalarýnýn aþýnmasýný engellemek için yaðlanmasý sürtünmeyi azaltmak için yapýlýr. Ancak 

yolda kaymadan hareket edebilmesi için lastiklerine özel çýkýntýlar yapýlýr. 

Yukarýda bahsedilenler Sürtünme Kuvvetinin olumlu ve olumsuz etkilerine örneklerdir. Siz de 

bir araþtýrma yaparak, günlük yaþantýmýzda Sürtünme Kuvvetinin olumlu ve olumsuz etkilerini 

belirleyiniz. Araþtýrma sonuçlarýný arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz.

Hareket YönüSürtünme Kuvveti

Hareketin gerçekleþtiði yüzey sürtünme kuvvetinin büyüklüðünü etkiler. Sürtünme kuvvetini 

etkileyen bir diðer unsur da cismin aðýrlýðýdýr. 

Sürtünme Kuvvetinin Özellikleri

?Sürtünme kuvveti daima hareketin zýt yönüne doðrudur.

?Sürtünme kuvvetinin oluþmasý için cisimlerin birbirlerine temas etmesi gerekmektedir.

?Hereket eden cisimleri yavaþlatýr ve durdurur.

?Duran cisimlerin hareket etmesini zorlaþtýrýr.

?Cisimleri hareket ettirebilmek için sürtünme kuvvetini yenmeliyiz.

?Sürtünme kuvveti pürüzlü yüzeylerde daha fazladýr, kaygan yüzeylerde daha azdýr.

?Sürtünme kuvveti yüzeyin cinsine baðlý olarak deðiþir.

Sürtünme Kuvvetinin Etkileri

Havadaki sürtünme kuvvetine hava direnci 

denir. Hava direnci cisimlerin hava içinde hýzýný 

azaltýr. Havadaki cisim ne kadar büyükse 

sürtünme kuvveti o kadar fazla olur. Sürtünme 

kuvvetini azaltmak için özel tasarým þekiller 

yapýlýr. Otomobil ve uçaklar aerodinamik 

özelliklerine dikkat edilir.

Havadaki sürtünme kuvveti (Hava direnci)

Sudaki sürtünme kuvvetine su direnci denir. Su 

direnci, su içerisinde hareket eden cisimlerin 

hareketini zorlaþtýrýr. Gemilerin önünün “V” 

þeklinde yapýlmasý, yüzücülerin mayo ve bone 

kullanmasý sudaki sürtünme kuvvetinin yani su 

direncinin azaltýlmasý içindir.

Sudaki sürtünme kuvveti (Su Direnci)

Yazý yazabilmemizin sürtünme kuvveti sayesinde gerçekleþtiðini 

biliyor muydunuz? 

Kullandýðýmýz kalem ile defter arasýnda sürtünme vardýr. Sürtünme 

olmadan kalemle yazmamýz mümkün olmazdý. Sürtünmenin çok az 

olduðu cam gibi yüzeylere kurþun kalemle yazý yazmayýz.
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DEÐERLENDÝRME SORULARI

1. Aþaðýdakilerden hangisi kuvvet birimidir? 

A) Litre 

B) Gram 

C) Newton 

D) Metre

2. Kuvvetin büyüklüðü aþaðýdakilerden hangisi ile ölçülür? 

A) Terazi

B) Dinamometre 

C) Metre 

D) Kronometre

3. Yandaki dinamometrelere D cismi 5 Newton olarak ölçülüyorsa

    A, B ve C cisimleri kaç Newton'dur?

A)  A=10 N, B=20 N, C=30 N

B)  A=10 N, B=20 N, C=15 N

C)  A=20 N, B=15 N, C=10 N

D)  A=30 N, B=20 N, C=10 N

4. Aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? 

A) Havaya atýlan her cisim yer çekimi etkisiyle yere düþer. 

B) Havada bulunan cisimlere etki eden sürtünme kuvvetine hava direnci denir. 

C) Ayakkabýlarýn altýndaki çýkýntýlar sürtünmeyi artýrýr.

D) Sürtünme kuvveti yaþantýmýzý her zaman kolaylaþtýrýr.

5. Sürtünme kuvveti ile ilgili aþaðýda verilenlerden hangisi kesinlikle doðrudur? 

A) Hareket eden cismin hareket yönünde etki eder. 

B) Ekonomik açýdan zararlý bir etkidir. 

C) Hareketlinin hýzýný yavaþlatýr. 

D) Hayatýmýzý her zaman zorlaþtýrýr.

6. Aðaçtaki elmanýn yere düþmesinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? 

A) Hava direnci 

B) Yer çekimi kuvveti 

C) Manyetik kuvvet 

D) Elektrostatik kuvvet

SÖZLÜK

Aðýrlýk: Cisme etki eden yerçekimi kuvvetidir.

Dinamometre: Yapýsýnda esnek yay bulunan, kuvvet ölçmeye yarayan alettir.

Hava direnci: Hava içerisinde hareket eden cisimlere hava tarafýndan uygulanan 

ters yönlü, sürtünmeden kaynaklanan kuvvettir. 

Kuvvet: Hareket eden bir cismi durduran, duran bir cismi hareket ettiren, cisimlerin 

þekil, yön ve doðrultularýný deðiþtiren etkiye denir.

Su direnci: Su içerisinde hareket eden cisimlere su tarafýndan uygulanan ters 

yönlü, sürtünmeden kaynaklanan kuvvettir. 

Sürtünme kuvveti: Temas halinde olan iki nesnenin arasýnda oluþan ve harekete 

karþý koyan kuvvete verilen isimdir.

KUVVET ve HAREKET
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Ünite 3:

MADDE ve

ÖZELLÝKLERÝ

KEÞFEDÝN !

Maddeler ýsý aldýklarý 

veya verdikleri zaman ne 

olur? Isý maddelerin 

yapýsýný nasýl etkiler?

Bir maddenin sýcaklýðýnýn 

artmasý veya azalmasý, o 

maddenin hal 

deðiþtirmesinde nasýl bir 

rol oynuyor? 

Bu ünitede, bir ýsýnýn 

madde üzerindeki etkise 

yönelik sorulara 

yanýtlarýný ararken bir 

yandan da maddelerin hal 

deðiþimler nasýl ve hangi 

koþullarda meydana 

geldiðini öðreneceksin.

Bu konular hakkýnda,  

bilim ve teknik 

dergilerinde daha ayrýntýlý 

bilgiler bulabileceðin gibi, 

internet kanalýyla da çok 

detaylý bilgilere 

ulaþabilirsin.



Ünite 3:

MADDE ve

ÖZELLÝKLERÝ

KEÞFEDÝN !

Maddeler ýsý aldýklarý 

veya verdikleri zaman ne 

olur? Isý maddelerin 

yapýsýný nasýl etkiler?

Bir maddenin sýcaklýðýnýn 

artmasý veya azalmasý, o 

maddenin hal 

deðiþtirmesinde nasýl bir 

rol oynuyor? 

Bu ünitede, bir ýsýnýn 

madde üzerindeki etkise 

yönelik sorulara 

yanýtlarýný ararken bir 

yandan da maddelerin hal 

deðiþimler nasýl ve hangi 

koþullarda meydana 

geldiðini öðreneceksin.

Bu konular hakkýnda,  

bilim ve teknik 

dergilerinde daha ayrýntýlý 

bilgiler bulabileceðin gibi, 

internet kanalýyla da çok 

detaylý bilgilere 

ulaþabilirsin.



ÜNÝTE 3
ÜNÝTE KAVRAMLARI

MADDE ve ÖZELLÝKLERÝ
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MADDENÝN HÂL DEÐÝÞÝMÝ

ÜNÝTE 3 MADDE ve ÖZELLÝKLERÝ

Katý
Sývý

Gaz

GÖZLEMLE - ARAÞTIR

SU - BUZ

BÝLÝM ÇOCUÐU ARAÞTIRIYOR

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

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

GÖZLEMLE - ARAÞTIR

KEÞFET VE PAYLAÞ

GÖZLEMLE - ARAÞTIR

58 59

Maddelerin katý, sývý ve gaz halde bulunduklarýný öðrenmiþtik. Maddelerin bir hâlden baþka bir 

hale geçmesine hâl deðiþimi denir. Hal deðiþimine günlük hayatta sýklýkla rastlarýz. Sývý hâldeki 

suyun, katý hâldeki buza veya gaz hâldeki su buharýna kolaylýkla dönüþtüðünü görebiliriz.

Sývý madde yeterince soðutulduðunda katýlaþýr. Bir maddenin ýsý vererek 

sývý hâlden katý hâle geçmesine donma denir. 

Katý maddeler yeterince ýsý aldýklarýnda sývý hâle geçer. Bir 

maddenin ýsý alarak katý hâlden sývý hâle geçmesine erime denir. 

Erime ve donma olaylarý birbirinin tersidir. Erime ve donma 

sayesinde maddelere þekil verilir. Örneðin, katý hâldeki demir, 

plastik ve altýn gibi maddeler ýsý alarak eritilerek ve sývý hâle geçirilir. 

Sývý haldeki bu maddeler, istenilen þekildeki kalýplara dökülerek 

dondurulur ve þekil almasý saðlanýr. Çeþitli eþya, araç ve gereçler 

erime ve donma olaylarýndan yararlanýlarak yapýlýr. Birçok atýk 

metal, demir ve plastik  gibi maddeler erime ve donma sayesinde 

yeniden kullanýlabilir hâle getirilir.
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Sývý madde yeterince soðutulduðunda katýlaþýr. Bir maddenin ýsý vererek 

sývý hâlden katý hâle geçmesine donma denir. 

Katý maddeler yeterince ýsý aldýklarýnda sývý hâle geçer. Bir 

maddenin ýsý alarak katý hâlden sývý hâle geçmesine erime denir. 

Erime ve donma olaylarý birbirinin tersidir. Erime ve donma 

sayesinde maddelere þekil verilir. Örneðin, katý hâldeki demir, 

plastik ve altýn gibi maddeler ýsý alarak eritilerek ve sývý hâle geçirilir. 

Sývý haldeki bu maddeler, istenilen þekildeki kalýplara dökülerek 

dondurulur ve þekil almasý saðlanýr. Çeþitli eþya, araç ve gereçler 

erime ve donma olaylarýndan yararlanýlarak yapýlýr. Birçok atýk 

metal, demir ve plastik  gibi maddeler erime ve donma sayesinde 

yeniden kullanýlabilir hâle getirilir.
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Sývýlar ýsý alarak gaz hâline geçer. Islak nesnelerin su damlacýklarý daha sýcak bir ortamla 

karþýlaþýnca gaz hâline geçer. Sývý maddelerin çevrelerinden ýsý alarak gaz hâline geçmesi 

olayýna da buharlaþma denir. 

Çevreni gözlemleyerek buharlaþma olaylarýna örnekler ver.
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...................................................................................................................................................

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

...................................................................................................................................................
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Sývý maddeler ýsý aldýklarýnda buharlaþmalarý hýzlanýr, sýcaklýklarý artar. Isýtma iþlemi devam 

ettikçe sývýnýn içinde kabarcýklarýn oluþtuðu görülür. Bu kabarcýklar aslýnda sývýnýn buharýdýr. 

Sývýlarýn kabarcýklar hâlinde hýzlý bir þekilde buharlaþmasýna kaynama denir. Kaynama 

sýrasýnda sývýnýn sýcaklýðý deðiþmez. Örneðin, 30 °C'taki su ýsýtýlmaya baþladýðýnda önce 

sýcaklýðý artarak su buharlaþýr. Sýcaklýk 100 °C'a gelince sýcaklýk sabit kalýr ve su kaynar.

Kaynama ve buharlaþma birbirine benzer görünse de farklý olaylardýr.

Gaz hâlindeki bir maddein soðuk bir madde ile temas etmesi ve soðutulmasýyla sývý hâle 

geçmesi olayýna yoðuþma denir. Gaz maddeler yoðuþup sývý hâle geçerken çevrelerine ýsý 

verirler. Yoðuþma esnasýnda gaz madde ýsý kaybederken; çevresindeki soðuk ortam 

ýsýnýr. Kar yaðarken hava ýlýk olur. Bunun sebebi, su buharýnýn yoðuþup kara dönüþürken 

havaya ýsý vermesidir. Gaz maddelerin yoðuþma hýzý ortamýn sýcaklýðýna baðlýdýr.   

Süblimleþme ve Kýraðýlaþma

Katýlarýn ýsý aldýklarý zaman önce sývý sonra ise gaz hâline, gazlarýn da ýsý vererek önce sývý 

sonra katý hâle dönüþtüðünü öðrendik. Ancak bu duruma uymayan bazý olaylar da gözlemlenir. 

Deneyin Yapýlýþý:

1) Tencerenin kapaðýný kapatýp ocakta kaynatýn.

2) Diðer tencere kapaðýný da buzdolabýna koyun. 

3) Ocaktaki su kaynayýnca tencere kapaðýný buzdolabýndaki kapak ile deðiþtirin.

4) Þimdi ocak üzerindeki tencereye koyduðun kapaðý gözlemle. Yavaþça  kaldýrýp iç yüzeyine 

bak. 

5)Gözlemlerini arkadaþlarýnla paylaþ:…….....................……......………………………………….

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

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

Katý hâlideki iyot ýsýtýldýðýnda sývýlaþmadan gaz hâline geçer. Bu örnekte olduðu gibi katý 

maddelerin ýsý alarak sývý hâle geçmeden doðrudan gaz haline geçmesine süblimleþme denir. 

Elbiseleri zararlý böceklerden korumak için çoðu zaman elbise dolaplarýna naftalin adý verilen bir 

madde konur. Katý hâldeki naftalin süblimleþerek sývý hale geçmeden doðrudan gaz haline 

geçer.

Havanýn çok soðuk olduðu gecelerin sabahýnda yapraklarýn, yollarýn hatta 

araçlarýn üzerinde küçük buz tanecikleri görülür. Bu olayda havadaki su buharý 

sývýlaþmadan doðrudan katý haldeki buza dönüþür. Bu örnekteki gibi gaz 

maddelerin, ýsý kaybederek sývý hâle geçmeden doðrudan katý hâle geçmesine 

kýraðýlaþma denir.

Yukarýdaki örneklerde de bahsedildiði üzere; katýlar ýsý alarak süblimleþirken, 

gazlar ise ýsý vererek kýraðýlaþýr. 
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Katýlarýn ýsý aldýklarý zaman önce sývý sonra ise gaz hâline, gazlarýn da ýsý vererek önce sývý 

sonra katý hâle dönüþtüðünü öðrendik. Ancak bu duruma uymayan bazý olaylar da gözlemlenir. 
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Katý hâlideki iyot ýsýtýldýðýnda sývýlaþmadan gaz hâline geçer. Bu örnekte olduðu gibi katý 

maddelerin ýsý alarak sývý hâle geçmeden doðrudan gaz haline geçmesine süblimleþme denir. 

Elbiseleri zararlý böceklerden korumak için çoðu zaman elbise dolaplarýna naftalin adý verilen bir 
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geçer.

Havanýn çok soðuk olduðu gecelerin sabahýnda yapraklarýn, yollarýn hatta 
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sývýlaþmadan doðrudan katý haldeki buza dönüþür. Bu örnekteki gibi gaz 
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gazlar ise ýsý vererek kýraðýlaþýr. 
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KEÞFET VE PAYLAÞ

Deniz ve göllerdeki sular Güneþ enerjisi sayesinde 

su buharýna dönüþür. Havadaki su buharý 

atmosferde yükselir. Yükselen su buharý soðuk bir 

hava tabakasýyla karþýlaþtýðýnda yoðuþur ve 

küçük su damlacýklarýna dönüþür. Bu küçük su 

damlalarýndan bulutlar oluþur. Hava daha da 

soðuyunca bulutlarý oluþturan su damlacýklarý 

yeterli büyüklüðe gelene kadar birleþir ve 

bulutlarda kalamayacak aðýrlýða gelince 

yeryüzüne yaðmur, kar ve dolu þeklinde düþer.

 Doðada su döngüsü buharlaþma ve yoðuþma ile bu þekilde devam eder.

 SU DÖNGÜSÜ

 buharlaþma

 yoðuþma

 MADDENÝN AYIRT EDÝCÝ ÖZELLÝKLERÝ

Yapýsýnda kendinden baþka bir madde bulunmayan maddelere saf madde denildiðini, kütle ve 

hacmin maddeler için ortak özellikler olduðunu öðrenmiþtik. Bu nedenle kütle ve hacim 

maddeler için ayýrt edici bir özellik deðildir. Baþka bir ifadeyle farklý maddeler ayný hacim ve 

kütlede olabileceði için bu özellikle maddeleri ayýrt etmek için kullanýlamaz.

Maddeleri birbirinden ayýrt etmek için her maddenin kendine özgü özellikleri kullanýlabilir. 

Maddeleri tanýyýp, diðer maddelerden ayýrmaya yarayan özelliklere maddenin ayýrt edici 

özellikleri denir. Renk, koku, tat ve sertlik gibi özellikler, maddeleri ayýrt etmemize yardýmcý olur 

ancak bu özellikler de maddeleri kesin olarak ayýrt etmemizi saðlamayacaðý gibi saðlýðýmýz 

açýsýndan da olumsuzluklar ortaya çýkartabilir. Bu nedenle maddeleri ayýrt etmek için ölçülebilen 

özelliklerini kullanmak gereklidir. Bu özelliklerin baþýnda erime ve donma noktasý ile kaynama 

noktasý gelmektedir.

Erime Noktasý

Bir katý madde ýsý aldýðýnda sýcaklýðý artar, 

belirli bir sýcaklýktan sonra da erimeye baþlar. 

Katý maddenin erimesi tamamlanýncaya 

kadar  bu sýcaklýk sabit kalýr. Bilim insanlarý 

sabit kalan bu sýcaklýða erime noktasý 

olarak adlandýrýrlar.

Aþaðýdaki örnekte; buzdolabýndan çýkardýðýmýz buzun termometre ile sýcaklýðýný ölçtüðümüzde 

-10 °C olduðu ölçülmüþtür. Buzun sýcaklýðý 0 °C'a ulaþtýðýnda erime olayý gerçekleþir ve buz 

tamamen eriyene kadar bu sýcaklýk deðiþmez. Bu nedenle de buzun erime sýcaklýðý 0 °C olarak 

belirlenmiþ olur. 

Buzdolabýndan 

çýkarýlan suyun 

sýcaklýðý -10 °C olarak 

ölçülüyor ve buza ýsý 

verilmeye baþlanýyor.

Buzun sýcaklýðý 

artmaya baþlýyor. 

Sýcaklýk 0 °C'ye 

ulaþtýðýnda buz 

erimeye baþlar. 

Erime iþlemi 

tamlanýncaya 

kadar sýcaklýðýn 

deðiþmediði 

gözlemlenir.
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Erime noktasý, katý maddenin miktarýna baðlý deðildir.

Buz
Naftalin

Isý miktarý, erime noktasýný deðiþtirmez, sadece erime 

sürecini etkiler.

Her bir saf maddenin erime noktasý farklýdýr.

Kullanýlan Malzemeler:

? 2 adet bardak

? Su 

? Kolonya

? Buzluk 

Deneyin Yapýlýþý:

1) 1.  bardaðý yarýsýna kadar su,  2. bardaðý yarýsýna kadar kolonya ile doldur.

2) Buzdolabýnýn derin dondurucu kýsmýna koy.

3) 30 dakikalýk sürelerle her iki sývýnýn da donup donmadýðýný kontrol et.

4) Sývýlardan biri tamamen donana kadar bu uygulamayý tekrarla. 

Neler oldu?

1) Hangi sývý dondu? Sence diðer bardaktaki sývý niye donmadý?

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

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

2) Sence, her sývý ayný sýcaklýkta donar mý? 

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

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

Donma Noktasý

Aþaðýdaki deneyi öðretmeninizin kontrolünde 

gerçekleþtirin.

Sývý maddeler soðutulduðunda ve erimiþ olan katý maddeler ýsý kaynaðýndan uzaklaþtýrýldýðýnda 

soðumaya baþlar. Sývý maddelerin sýcaklýðý belirli bir deðere düþtüðünde donma olayý görülür. 

Donma olayý sýrasýnda maddenin sýcaklýðý deðiþmez. Donma sýrasýnda sabit kalan bu sýcaklýk 

deðerine donma noktasý adý verilir.

Her sývý maddenin donma noktasý birbirinden 

farklýdýr. Örneðin civa -39 °C'ta , alkol  -115 °C'ta 

donar ve bu sýcaklý maddenin tamamý donana kadar 

deðiþmez.
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Erime ve donma noktasý ayný mýdýr?

Yukarýdaki deney sonucunda da gördüðümüz 

üzere buz 0 C’ ta erimeye baþladý ve suda da 

yine 0 C’ ta donma gerçekleþti. Bütün saf 

maddelerin erime ve donma sýcaklýklarý 

aynýdýr.  

Erime ve donma süresince bu sýcaklýk sabit 

kalýr. Yani saf bir madde hangi sýcaklýkta 

eriyorsa o sýcaklýkta donar veya tersi durum da 

geçerlidir. Daha açýk bir ifadeyle söyleyecek 

olursak saf maddelerin erime ve donma 

noktalarý birbirinin aynýsýdýr. Saf madde 

hangi sýcaklýkta katý hâle geçiyorsa o 

sýcaklýkta da sývý hâle geçer. 

Bazý maddelerin erime ve donma noktalarý aþaðýdaki tabloda verilmiþtir:

Kullanýlan Malzemeler:

? 50 g sývý

? 100 g sývý 

? Cam kap

?Buzdolabý

Deneyin Yapýlýþý:

1) 100 g ve 200g sývýlarý cam kaplara boþalt. Ayný sýcaklýktaki buzdolabýna koyarak soðutun.

2) 1. Kaptaki suyun tamamý donana kadar termometre kaç °C'u gösterdi?

3) 2. Kaptaki suyun donmasý göz önüne alýndýðýnda sularýn miktarý dýþýnda farklý olan neydi?

4) 2. Kaptaki suyun donma sýcaklýðý kaç °C'tur?

Sonuçlarýný paylaþ:……………………………………………………………………..................

Maddelerin erime ve donma noktalarý miktara baðlý deðildir. Maddelerin miktarý artýkça 

sadece hâl deðiþimleri sýrasýnda geçen süre artar, sýcaklýklarý deðiþmez. 
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KEÞFET VE PAYLAÞ

Kaynama Noktasý

Kullanýlan Malzemeler:

? Su

? Etil alkol

? Isýtýcý

? Termometre 

Deneyin Yapýlýþý:

1) Öncelikle suyu ýsýtýn. Kaynaya baþladýðýnda sýcaklýðýný termometre ile ölçüp 

kaydedin…………................……

2) Ardýndan etil alkolü ýsýtýn. Kaynaya baþladýðýnda sýcaklýðýný termometre ile ölçüp 

kaydedin….................……………

Neler Oldu?

1) Su kaç °C kaynamaya baþladý? Kaynama süresince suyun sýcaklýðýnda deðiþiklik oldu mu?

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

2) Alkol kaç °C' ta kaynadý? Kaynama süresince alkolün sýcaklýðýnda deðiþiklik oldu mu?

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

3) Bu deneyden sývýlarýn kaynama sýcaklýðý ile ilgili nasýl bir sonuç çýkardýnýz?

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

Su ýsýtýlýrken buharlaþma hýzý ve sýcaklýðý bir noktaya kadar artar. Isýtýlan suyun, sývý hâlinin 

sýcaklýðý 100 °C'a kadar artmaya devam eder. Suyun sýcaklýðý 100 °C'a geldikten sonra kaynar. 

Bu noktadan sonra sýcaklýk deðiþmez. 

Saf maddeler belli bir sýcaklýk 

deðerinde kaynamaya baþlar ve 

kaynama süresince sýcaklýk sabit 

kalýr.  Bu sýcaklýða kaynama 

sýcaklýðý veya kaynama noktasý adý 

verilir.

Bazý maddelerin kaynama noktalarý aþaðýdaki tabloda verilmiþtir:

Maddelerin erime, donma ve kaynama noktalarý maddelerin miktarýna baðlý deðildir. 

Maddelerin miktarý arttýkça sadece hâl deðiþtirmeleri sýrasýnda geçen süre artar, sýcaklýklarý 

deðiþmez. Örneðin: 100 ml alkol da , 1000 ml alkol da 78 °C kaynar. 1 kg demir de 10 kg demir de 

1538° C' da erir.

Maddelerin erime, donma ve kaynama noktalarýnýn bilinmesi ürün yapýmýnda kullanýlacak 

malzemelerin seçiminde kolaylýk saðlar. Örneðin: Sýcak su ýsýtýcýlarýnýn yapýldýðý malzemeler, 

içlerinde yer alacak suyun sýcaklýðýna dayanýklýdýr. Benzer þekilde ampullerin içinde kullanýlan 

ince küçük teller de çok yüksek sýcaklýklara dayanýklýdýr.
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ISI SICAKLIK

Suyu kaynatmak için ocak kullanarak, suya ýsý enerjisi vererek sýcaklýðýný artýrýrýz. Soðuk 

havalarda odamýzýn sýcaklýðýný artýrmak için soba, þömine veya klima kullanýrýz. Bu örneklerden 

de fark edeceðiniz sýcaklýðý artýrmak için bazý alet ve cihazlar kullanýrýz. Isý elde etmek, araç ve 

makineleri çalýþtýrabilmek için yakýlarak kullanýlan maddelere yakýt denir.

Odun, kömür, petrol, LPG (tüp gaz), doðal gaz sýklýkla kullandýðýmýz yakýtlardýr. Yakýtlar, doðada 

bulunduðu hâlde ya da iþlenerek kullanýlabilir. Yakýtlardan elde edilen enerji; ýsýtma, aydýnlatma 

ve nesneleri hareket ettirme amacýyla kullanýlabilir.

Aydýnlanmak amacýyla kullandýðýmýz mumun da etrafýna bir sýcaklýk verdiðini fark etmiþsinizdir. 

Hatta mum alevine elimizi yaklaþtýrdýðýmýzda sýcaklýðýnýn çok yüksek olduðunu hissederiz. Öte 

yandan klima veya kalorifere elimizi yaklaþtýrdýðýmýzda, mum alevine göre daha az bir sýcaklýk 

hissederiz. Ne var ki sýcaklýðý az olan sobanýn etrafa verdiði ýsý, sýcaklýðý yüksek olan mumun 

verdiði ýsýdan fazladýr. Çünkü ýsý ve sýcaklýk birbirinden farklý kavramlardýr.

ISI ve SICAKLIK

Isý bir enerji türüdür. Baþka bir ifadeyle ýsý, 

sýcaklýklarý farklý iki madde arasýnda alýnýp 

verilen enerjinin adýdýr.

Sýcaklýk, bir cismin sýcaklýðýnýn ya da 

soðukluðunun  ölçüsüdür.  Sýcaklýk, enerji 

deðildir, fiziksel bir büyüklüktür. 

Termometre ile ölçülür.

Birimi "santigrat derece" ( °C) dir.

Isý direkt olarak herhangi bir aletle 

ölçülemez. Sadece maddelerin birbirine 

aktardýðý ýsý ölçülebilir. Bunun için de 

kalorimetre kabý kullanýlýr. 

Birimi "joule" veya "kalori" dir.

KEÞFET VE PAYLAÞ

Isý ve sýcaklýk kavramlarýnýn kimi zaman yanlýþ kullanýlýyor. Aþaðýdaki tabloda yanlýþ olarak 

verilen ifadeleri düzelterek, doðru ifadeleri býrakýlan boþluða yaz.

Doktor, vücut ýsýmý ölçtü.

Sobayý çalýþtýrdýktan sonra odanýn ýsýsý  28 °C oldu.

Bu deterjan düþük ýsýda bile mükemmel temizlik yapar.

Termometre kullanarak kaptaki suyun ýsýsýný ölçtüm.

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

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

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

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

Yanlýþ Ýfadeler Doðru Ýfadeler

ISI  ALIÞVERÝÞÝ

Cezvede kahve piþirirken bir süre sonra, kahveyi 

karýþtýrdýðýmýz metal kaþýðýn sýcaklýðýnýn artar. 

Sence, bunun neden nedir?

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

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

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

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

Kullanýlan Malzemeler:

? Bir bardak su

? Buz parçasý

? Sýcak su

?Kap 

Deneyin Yapýlýþý:

1) Bir bardak suyun içine buz parçasýný koy.

2) Sýcak suyu üzerine dök.

Neler Oldu?

1) Buza ne oldu?

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

2) Sence, buz hal deðiþimine uðradýðýnda bardakta suyun ilk sýcaklýðýný deðiþtirdi mi? Neden?

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

3) Bu deneyden yola çýkarak ýsý ve sýcaklýk arasýnda nasýl bir iliþki olduðunu söyleyebiliriz?

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

Doðada canlý veya cansýz tüm varlýklarýn bir ýsýsý vardýr. Maddeler sadece ýsý kaynaklarýndan ýsý 

almaz. Bulunduklarý ortamdan ve birbirlerinden de ýsý alýr. Sýcaklýðý farklý olan iki madde birbirine 

temas ettiðinde aralarýnda ýsý alýþveriþi olur. Sýcaklýðý fazla olan maddeden sýcaklýðý daha az 

olan maddeye doðru ýsý akýþý olur. Bu ýsý alýþveriþi iki maddenin sýcaklýðý eþit olana kadar 

devam eder. 

Sýcak yemeði tabaða koyduðumuzda tabak ýsýnýr. Tabak sýcak yemekten ýsý alýr ve sýcaklýðý 

artar. Bu sýrada ýsý veren yemeðin sýcaklýðý azalýr. 

Buzdolabýndan çýkardýðýmýz süt kutusuna dokunduðumuzda elimiz üþüdüðünü fark ederiz. 

Çünkü elimizin sýcaklýðý süt kutusunun sýcaklýðýndan yüksektir. Bu nedenle de elimizden ile süt 

kutusu doðru bir ýsý akýþý, böylelikle de elimizde üþüme hissi oluþur.
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KEÞFET VE PAYLAÞ

1 2

3

100 ml 250 ml

Neler Oldu?

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

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

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

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

Isý alýþveriþi sývý maddeler arasýnda da olur. 

Sýcaklýðý yüksek olan sývýdan, sýcaklýðý düþük olan 

sývýya ýsý akýþý olur. Yaptýðýnýz yukarýdaki 

deneyden de anlaþýldýðý gibi sýcaklýklarý farklý olan 

iki sývý madde karýþtýrýldýðýnda aralarýnda ýsý 

alýþveriþi gerçekleþir. Soðuk olan suyun sýcaklýðý 

ýsý alarak artar, sýcak olan suyun sýcaklýðý ýsý 

vererek azalýr. Bu iki sývý arasýndaki ýsý alýþveriþi 

sýcaklýklarý eþit olana kadar devam eder. Ayný miktardaki maddeler az ýsý verilince az, çok ýsý verilince çok ýsýnýr. 

MADDE ve ÖZELLÝKLERÝ
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..........................
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..........................
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sýcaklýklarý eþit olana kadar devam eder. Ayný miktardaki maddeler az ýsý verilince az, çok ýsý verilince çok ýsýnýr. 
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KEÞFET VE PAYLAÞ

80ml
40ml

Ayný cins maddeler eþit sürede ýsýtýldýklarýnda kütlesi küçük olan maddenin sýcaklýðý daha 

fazla, kütlesi büyük olanýn sýcaklýðý daha az olur.

KEÞFET VE PAYLAÞ

Balonlara Ne Oldu?

Kullanýlan Malzemeler:

?Ayný büyüklükte 4 adet balon

?Ýp, cetvel

?Masa lambasý

?Buzdolabý

Deneyin Yapýlýþý:

1) Her bir balonu eþit büyüklükte þiþirin.

2) Balonlara numara verin.

3) Balonlarýn çevresinin uzunluðunu iple belirleyin. Ýpin uzunluðunu cetvelle ölçün ve kaydedin.  

1. balon:…………  2. balon:…..…,  3. balon:………., 4. balon:………..

4) 1. balonu buzdolabýnýn derin dondurucu kýsmýna, 2. balonu buzdolabýna, 3. balonu masanýn 

üzerine, 4. balonu yanan masa lambasýnýn yanýna koyun.

Neler Oldu?

1)  Balonlarýn çevrelerini iple belirleyip yazýn. Ýpin uzunluðunu cetvelle ölçüp yazýn.

    1. balon =…………… 2. balon=……………. 3. balon=…………….4. balon=…………….

Sonuç:……………………………………………………………………………………………...……

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

Isýnýn, maddeler üzerinde hâl deðiþtirme etkileri olarak adlandýrýlan donma, erime, yoðuþma ve 

buharlaþma gibi etkileri olduðunu öðrenmiþtik. Yukarýdaki deneyde de gördüðününüz gibi 

ýsýnýn, maddeler üzerindeki diðer etkisi de maddelerin hacmini deðiþtirmesidir. 

Maddelerin ýsý almasý yani sýcaklýklarýnýn artmasý sonucu hacimleri de artar. Buna genleþme  

denir.  Maddelerin ýsý vermesi yani sýcaklýklarýnýn azalmasý (soðumasý) sonucunda hacimleri de 

azalýr. Bu duruma da büzülme denir. Genleþme ve büzülme olaylarý birbirinin tersidir. 

BÝLÝYOR MUYDUN???
Su, diðer maddelerden farklý olarak hem ýsý aldýðýnda hem de ýsý verdiðinde genleþir. Suyun 

hacminin en küçük olduðu sýcaklýk +4 °C dir. 

ISI MADDEYÝ ETKÝLER

Deodorant kutularý, sence, neden güneþ 

altýnda tutulmamalýdýr? 

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

Termometrelerdeki civa seviyesi nasýl ve 

neye göre deðiþir?

.....................................................................
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Yukarýdaki iki resim arasýnda ne gibi farklar vardýr? Sence, neden elektrik telleri bazen sarkýk, 

bazen de gergin duruyor? 

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

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

Sonuç:

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

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

Gravzant Halkasý'na Neler Oluyor?

Kullanýlacak Malzemeler:

? Gravzant Halkasý

? Isýtýcý

?Buz dolu sürahi

Deneyin Yapýlýþý:

1) Öncellikle gravzant halkasýndan metal küreyi geçirelim. Geçti mi?

2) Isýtýcý yardýmý ile metal küreyi ýsýt. Isýtýldýktan sonra halkadan geçti mi? 

Neden? …..........................................................................................

3) Þimdi metal küreyi  buz dolu sürahiye koyup 2 dk. bekle. 

4) Metal küre gravzant halkasýndan geçti mi?

    Neden?...............................................................................................

Demiryolu veya metal köprüler yapýlýrken genleþme 

için gerekli boþluklar býrakýlýr. Sen de çevreni 

gözlemleyerek veya araþtýrma yaparak katýlarda 

genleþmenin yaþandýðý durumlara örnekle ver.

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

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

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

SIVILARDA GENLEÞME ve BÜZÜLME

Süt ile dolu bir tencereye ýsý verilmeye baþlandýktan kýsa bir 

süre sonra sütün tencereye sýðmadýðýný ve taþtýðýný 

rahatlýkla görebiliriz. Bunun nedeni nedir?

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

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

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

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

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

Sývýlar da ýsý etkisiyle genleþir ve büzülür. Sývýlar ýsý aldýklarýnda hacimlerinde artma, ýsý 

verdiklerinde ise hacimlerinde azalma meydana gelir. Ancak su, bu kurala uymaz. Su, hem ýsý 

alýðýnda hem de ýsý verdiðinde hacmi artar yani genleþir. Suyun hacminin en küçük olduðu 

sýcaklýk +4 °C dir. 

Yaygýn olarak kullanýlan civalý termometreler, sývýlarýn genleþme özelliði sayesinde 

çalýþmaktadýr. Sen de sývýlarda genleþmenin yaþandýðý durumlara örnekle ver.

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

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

..................................................................................................................................
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Zýplayan Para

Kullanýlacak Malzemeler:

?Madeni para

?Þiþe 

?Sýcak su

?Derin kap 

Deneyin Yapýlýþý:

1) Uzun boyunlu bir þiþeyi derin bir kaba koy.

2) Þiþenin aðzýný ýslatýn ve üzerine madeni parayý yerleþtir.

3) Ardýndan kaba sýcak su koy.

Neler Oldu? 

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

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

Yukarýdaki deneyde sýcak su þiþenin içindeki havayý ýsýtýr. Þiþenin içindeki hava genleþir ve 

parayý yukarý doðru iter. Gaz maddeler de katýlar ve sývýlar gibi sýcaklýðý arttýðýnda hacimleri 

büyür yani genleþir, soðuduðunda ise hacimleri küçülür yani büzülürler.

Maddelerin hâlleri genleþmelerini etkiler. Maddelerin hâllerine göre genleþme miktarlarýnýn 

büyüklük sýrasý gazlar, sývýlar ve katýlar þeklindedir. Yani eþit miktarda ýsý alan gazlar, 

sývýlardan, sývýlar da katýlardan daha çok genleþir.

Genleþmesi büyük olan maddenin büzülmesi de büyük olur. Baþka bir ifadeyle; sýcaklýðý 

artýðýnda çok genleþen madde, soðuduðunda da çok büzülür.  Az genleþen maddenin ise  

büzülmesi  de  az  olur.

Büyük yolcu balonlarýnýn uçmasý genleþme 

sayesinde olur. Balonun içindeki havaya ýsý verilerek 

genleþmesi saðlanýr böylelikle balon yükselir. Isý 

verme iþlemi durunca balon büzülür ve alçalýr. Sen 

de gazlarda genleþmenin yaþandýðý durumlara 

örnekle ver.

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

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

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

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

Genleþme ve Büzülmenin Olumlu Etkileri

?Gözlük camlarý takýlýrken metal çerçevelerin genleþmesinden yararlanýlýr. Isýtýlan metal 

çerçeve genleþince cam takýlýr. Sonra çerçeve soðutulur. Soðuyan çerçeve büzülür. 

Böylece cam, çerçeveye takýlmýþ olur.

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

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

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

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

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

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

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

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

Genleþme ve Büzülmenin Olumsuz Etkileri

?Camdan ya da porselenden yapýlan kaplar ani sýcaklýk deðiþikliðiyle genleþme ve 

büzülmeye uðradýklarýnda kýrýlabilir.

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................
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Aþaðýda genleþmenin ve büzülmenin olumlu ve olumsuz etkilerine örnekler verilmiþtir. Sen de 

günlük yaþamda gözlemlediðin veya araþtýrarak bulduðun genleþme ve büzülme olaylarý ile 

ilgili olumlum ve olumsuz etkileri boþ býrakýlan uygun yerlere yaz.
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DEÐERLENDÝRME SORULARI

1. Maddelerde meydana gelen sýcaklýk deðiþimleri ile ilgili olarak aþaðýdaki ifadelerden hangisi 

doðrudur?

A) Sývý maddeler donarken ýsý alýr.

B) Gazlar ýsýtýldýðýnda sývýlaþýr.

C) Zeytinyaðý donarken kütlesi azalýr.

D) Bir maddenin sýcaklýðýnýn azalmasý, o maddenin ýsý verdiðini gösterir.

2. I. Buz eritilirse ýsý verir.

          II. Su buharý suya dönüþürken ýsý verir.

          III. Sýcak su ýsý verirse sýcaklýðý düþer.

Yukarýda verilen bilgilerden hangileri doðrudur?

A) I ve II  B) I ve III

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

3. Elimize dökülen kolonya bir süre sonra buharlaþýr. Kolonya buharlaþýrken elimizde serinlik 

hissetmemizin sebebi hangi seçenekte doðru olarak verilmiþtir?

A) Kolonyanýn buharlaþýrken elimize ýsý vermesi

B) Kolonyanýn sývý olmasý

C) Kolonyanýn buharlaþýrken elimizden ýsý almasý

D) Elimizin soðuk, kolonyanýn sýcak olmasý

4. Soðuk bir kýþ gününde pencere camýna soluðumuzu verdiðimizde camýn yüzeyi buðulanýr. 

Bunun nedeni hangi seçenekte doðru olarak verilmiþtir?

A) Suyun kaynamasý

B) Su buharýnýn yoðunlaþmasý

C) Suyun donmasý

D) Buzun erimesi

5. Aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr?

A) Gazlarýn genleþmesi sývý ve katý maddelerden çok daha fazladýr.

B) Sývýlarýn genleþme özelliðinden yararlanýlarak termometreler yapýlmýþtýr.

C) Farklý maddelerin sýcaklýklarý ayný oranda artýrýlýrsa genleþme miktarlarý da ayný olur.

D) Gözlük çerçevelerine camlarýn, çerçeve ýsýtýldýktan sonra takýlmasý genleþmenin teknolojide 

kullanýlmasýna örnektir.

6. Aþaðýda üç öðrencinin su ile ilgili bilgiler söylemektedir. 

                    

 

Hangi öðrencilerin söylediði bilgiler doðrudur.

A) Yalnýz Ece

B) Ece ve Metin

C) Ece ve Ýdil 

D) Metin ve Ýdil

7. Aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr?

A) Katý maddelerin ýsý alarak sývý hâle geçmesine erime denir.

B) Maddelerin erime sýcaklýklarý ile donma sýcaklýklarý birbirine eþittir.

C) Madde miktarý artýrýlýrsa maddenin donma sýcaklýðý deðiþmez.

D) Doðadaki tüm maddelerin erime sýcaklýklarý aynýdýr.

8.  Aþaðýdakilerden hangisi katý maddeleri ayýrt etmede kesinlikle kullanýlabilir?

A) Erime noktasý 

B) Hacim

C) Renk 

D) Kütle

9. Yandaki kapta 50 °C'de su vardýr. Bu kaba aþaðýda sýcaklýklarý 

    verilen özdeþ metal kürelerden hangisi atýlýrsa küre genleþir?

A)         B)                      C)                        D)

10. Aþaðýda verilenlerden hangileri ýsý için kullanýlan birimleridir?

A) °C ve litre

B) Gram ve litre

C) Joule ve °C

D) Kalori ve joule

Ece

Su her sýcaklýkta kaynar.

Metin

Su buharý soðutulursa sývý hâle 
geçer.

Ýdil

Kar ve buz suyun katý halidir.

50 °C

SU

50 °C 25 °C 65 °C 100 °C
KÜRE
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DEÐERLENDÝRME SORULARI
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11.                 

                    II. Kaynama süresince sýcaklýk deðiþmez.

                   III. Kaynama belli bir sýcaklýk deðerinde gerçekleþir.

Kaynama ile ilgili yukarýda verilen ifadelerin hangileri doðrudur.

A) I ve II                   

B) I ve III                           

C) II ve III                        

D) I, II ve III

12.

Yukarýdaki tabloda X, Y, Z maddelerinin donma ve kaynama noktalarý verilmiþtir. Bu 

maddelerin, 60 °C'taki hâlleri, aþaðýdakilerden hangisinde doðru eþleþtirilmiþtir?

A) X-Katý, Y-Sývý, Z-Gaz

B) X-Sývý, Y-Katý, Z-Gaz

C) X-Gaz, Y-Sývý, Z-Katý

D) X-Katý, Y-Gaz, Z-Sývý

13. Çaðatay, ýsýnýn maddeler üzerindeki etkisini incelemek için aþaðýdaki deneyleri yapýyor ve 

sonuçlarýný not ediyor.

Deney1:  Tereyaðý tavaya koyuyor ve ocaktan ýsý verince eridiðini gözlemliyor.

Deney2:  Eline döktüðü kolonyanýn buharlaþtýðýný gözlemliyor.

Deney3:  Ocakta ýsý alan suyun sýcaklýðýný termometre ölçüyor.

Çaðatay gerçekleþtirdiði bu deneylerden, aþaðýda verilen sonuçlardan hangisine ulaþamaz?

A) Isý maddelerin kütlesini deðiþtirir.

B) Isý hâl deðiþimine neden olur.

C) Isý maddenin sýcaklýðýný deðiþtirir.

D) Isý maddenin fiziksel hâlini deðiþtirebilir.

I. Maddenin kütlesi artarsa kaynama noktasý yükselir.
SÖZLÜK

Buharlaþma: Sývý maddelerin çevrelerinden ýsý alarak gaz hâline geçmesi olayýna 

denir. 

Büzülme: Maddelerin ýsý vermesi sonucunda hacimlerinin azalmasýna denir.

Donma: Bir maddenin ýsý vererek sývý hâlden katý hâle geçmesine denir. 

Donma noktasý: Donma sýrasýnda sabit kalan sýcaklýk deðerine denir.

Erime: Bir maddenin ýsý alarak katý halden sývý hâle geçmesine denir.

Erime noktasý:  Katý maddenin erimesi süresince sabit kalan sýcaklýða denir.

Genleþme: Maddelerin ýsý almasý sonucu hacimlerinin artmasýna denir. 

Isý: Bir cismin sýcaklýðýnýn artmasýna, uzamasýna, geniþlemesine, erimesine, 

buharlaþmasýna, bir iþ yapmasýna yol açan enerji.

Kaynama: Sývýlarýn kabarcýklar hâlinde hýzlý bir þekilde buharlaþmasýna denir. 

Kaynama noktasý: Saf maddelerin belli bir sýcaklýk deðerinde kaynamaya 

baþladýðý ve kaynama süresince sabit kaldýðý sýcaklýktýr.

Kýraðýlaþma: Gaz maddelerin, ýsý kaybederek sývý hâle geçmeden doðrudan katý 

hâle geçmesine denir.

Saf madde: Yapýsýnda kendinden baþka bir madde bulunmayan maddelere denir. 

Sýcaklýk: Bir cismin sýcaklýðýnýn ya da soðukluðunun bir ölçüsüdür.

Süblimleþme: Katý maddelerin ýsý alarak sývý hâle geçmeden doðrudan gaz hâline 

geçmesine denir. 

Yoðuþma: Gaz hâlindeki bir maddenin soðuk bir madde ile temas etmesi ve 

soðutulmasýyla sývý hâle geçmesi olayýna denir.

X 

Y

0 °C

80 °C

Maddeler Donma Noktasý

100 °C

140 °C

Kaynama Noktasý

Z -15 °C 40 °C
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